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АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД ЗБІЛЬШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ – ЗБАЛАНСОВАНЕ ТИМЧАСОВЕ
ЗМЕНШЕННЯ СТАВОК ОПОДАТКУВАННЯ
У цій статті ми висвітлюємо негативні аспекти нинішньої податкової системи.
Разом з тим знаходимо новий альтернативний шлях їх вирішення.
Ключові слова: Наповнення бюджету, гнучка податкова система, податкова
база.
In this publication we show negative aspects of today‘s tax system. We found new
alternative way of their rectification.
Keywords: The fullness of budget, tax system, tax base

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. На сучасному
етапі розвитку економіки України ситуація є, м‘яко кажучи, не
найкращою. Найбільше це залишає слід на фінансовому стані середніх
прошарків суспільства, зокрема, громадян, залучених в державному
секторі. Адже багато областей для фінансування установ і організацій
(виплата заробітної плати) та інших потреб майже щомісяця (дані
2009 року) змушені брати у Держбюджеті позику. Це переважно
регіони західної частини країни, в яких нема потужних промислових
об‘єктів – податкової бази та джерел капіталу. Натомість держава,
щоб задовольнити потреби областей, змушена брати позику в
Міжнародному валютному Фонді. Такий крок Уряду, нажаль, був
неодноразовим. Таким чином, ланцюг бюджетів-боржників, чомусь,
не навіює думок про перспективну стабільну економіку країни.
Потерпають значною мірою від неефективної економічної
системи малий та середній бізнес. Щоб наповнити державну казну,
країна змушена обкладати великими прямими і непрямими податками
ці
спектри
підприємницької
діяльності.
Тому
тільки-що
зареєстрований як суб‘єкт підприємницької діяльності підприємець не
може покласти край власним боргам – адже четверту частину
отриманого незначних розмірів прибутку забирає держава, замість
того, щоб дати можливість початківцю окупити вкладений стартовий
капітал.
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Малі та середні підприємства, що потребують особливого
послаблення
держави
щодо
податкового
навантаження,
функціонують,
зокрема,
у
сферах
сільськогосподарського
господарства, легкої та харчової промисловості, роздрібної торгівлі в
селі, тощо.
Державне спрямування щодо оподаткування суб‘єктів
підприємницької діяльності (в тому числі і новостворених) є
зрозумілим і обґрунтованим, адже основне джерело надходжень до
Державного та місцевих бюджетів – це оподаткування суб‘єктів
господарської діяльності та фізичних осіб. Ситуація вимальовується
не дуже привабливою – палиця з двома кінцями: і країні потрібно
дати, і чверть мізерного доходу шкода. Як наслідок такого становища
– існування розвиток тіньової економіки.
Отже, наша проблема полягає в знаходженні альтернативного
шляху вирішення питання наповнення Держбюджету шляхом
зниження розмірів окремих податків та податків для підприємств та
підприємців, які цього потребують з метою подолання тіньової
економіки.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питанням об‘єктивного вирішення даної
проблеми займалося багато науковців, економістів, політиків. А.В.
Базилюк – доктор економічних наук, наголошувала на зниженні
непрямого оподаткування з метою реконструкції елементів ціни та
формування відтворювальних можливостей виробництва.
Він дотримується твердження: «Треба чесно визнати, що вона
(система оподаткування) має вирішити передусім проблему
наповненості бюджету, але не за рахунок популістських заходів щодо
зменшення кількості, ставок податків, а за рахунок збільшення обсягів
виробництва і споживання, розширення фінансових ресурсів
інвестиційної діяльності».
Нобелівський лауреат С. Норт стверджував, що розглядаючи
податкову систему як один з суспільних інститутів, можна дійти
висновку, що податки сприймаються економічними суб‘єктами як
плата за зменшення їхніх власних трансакційних витрат. За Нортом,
коли суспільні групи вважають, що максимум прибутку не може бути
отриманий в умовах існуючої інституційної системи, вони можуть
формувати нові інститути. По відношенню до податкової системи
йдеться про активізацію неформальних інститутів, якими є ―тіньова‖
економіка та корупція.
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Як зазначає колишній головний економіст Світового банку Дж.
Стігліц, ―податкова система має бути спроектована так, щоб індивіди
були переконані в доцільності своїх податкових виплат‖.
«Зачіпає» тема й політичні структури. Таким чином 11.11.2008
року народний депутат України, лідер Європейської партії України
Микола Катеринчук зареєстрував у парламенті проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України (щодо відновлення
економічного зростання в Україні)». Автор законопроекту пропонує
зменшити ПДВ до 15%, запровадити пільги на податок з прибутку
підприємств для інвестиційних та інноваційних проектів, запровадити
податкові пільги для проектів з енергозбереження, збільшити вдвічі
норми з амортизації та перейти до ПДВ односторонньої дії, коли
податок сплачує тільки кінцевий споживач і ПДВ не сплачується при
операціях з основними фондами підприємств, зокрема при операціях з
купівлі обладнання.
На думку лідера партії «Віче» Інни Богословської, зниження
податків – це єдиний шлях, що здатен забезпечити Україні можливості
для економічного прориву. Наприклад, це можна зробити з
допомогою зменшення або скасування ПДВ: «З огляду на те, що зараз
формується постіндустріальна економіка, у якій ПДВ стає просто
вбивцею, від цього податку необхідно відмовитися», - вважає Інна
Богословська.
Цілі статті. Отже, мета статті – оцінка нинішньої ситуації в
податковому обліку з метою висвітлення в ньому негативних аспектів
та запропонування альтернативних шляхів їх подолання. Для цього ми
будемо дещо порівнювати елементи податкового обліку в Україні та
закордоном (зокрема економічно розвинені країни). Ідеї та висновки
нашої статті можуть бути взятими до уваги економічними,
фінансовими, податковими та політичними структурами та втіленими
в реальність з метою вирішення двох з найнагальніших проблем
сьогодення: розвиток господарства в Україні та наповнення
Держбюджету.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сьогодні
податок на прибуток складає 25%, податок на додану вартість – 20%,
податок з доходів фізичних осіб – 15%, нарахування на заробітну
плату, що сплачує юридична особа за своїх працівників в сумі складає
близько 36,4%.
Як свідчить світова практика, податкові вилучення в розмірі
30–40% доходів платника — це той поріг, при перевищенні якого
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починається процес скорочення його заощаджень та інвестицій в
економіку. В Україні цей показник сягає 40%.
На нашу думку, значну увагу Уряд країни повинен
сконцентрувати як раз не на швидкій, неоптимальній мобілізації
податкових коштів – це неефективний шлях розвитку економіки.
Необхідно створити сприятливий для діяльності суб‘єктів
господарювання податковий клімат, що потягне за собою їх розвиток,
збільшення
виробництва,
цим
самим
розширюючи
базу
оподаткування і навіть капітал, що може набрати форму інвестицій в
інші галузі народного господарювання.
Сьогодні податки й відрахування в Україні становлять близько
40% ВВП. Водночас світова практика показує, що оптимальним
рівнем вилучення грошей у бюджет є 30% від валового внутрішнього
продукту. Росія, скажімо, зараз вилучає 33-34% і має намір
продовжувати скорочення податків.
Ми не пропонуємо нічим необґрунтованого зниження всіх або
окремих ставок податків. Вимагає впровадження нова вдосконалена
система оподаткування. Держава повинна дати зрозуміти власникам
підприємств мету такого зниження податків – при їх низьких ставках
прибутки та майно повинні оподатковуватись у повному розмірі.
Пропонуємо такі розміри податків.
Прибутковий податок повинен мати гнучких характер. Таким
чином для суб‘єктів господарювання - початківців цей податок може
складати 8-9%. Через певний проміжок часу (1 календарний рік) або
після пред‘явлення в орган податкової служби фінансову звітність з
досягнутими результатами (необхідно розробити шкалу цих
показників для підприємств різних розмірів та з різним рівнем
розвитку) ставка податку може сягати 10-11%. Якщо діяльність
суб‘єкта має стабільний розвиток, його можна обкладати 13%-им
прибутковим податком.
ПДВ ми пропонуємо знизити до 17%, але при цьому скасувати
явище його повернення – зробити його одностороннім. ПДФО
знизимо до 13%.
Політика нової податкової системи включатиме посилення
контролю за веденням податкового обліку на підприємствах. Це
матиме відбиток у раптових візитах працівників ДПС на
підприємство. Від суб‘єктів господарювання вимагатиметься
наявність ВКО, накладних та податкових накладних на всі оборотні
кошти, що надійшли на підприємство; наявність чеків або ПКО на
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відпуск у виробництво чи продаж обігових фондів. Працівники ДПС
матимуть право на здійснення інвентаризації.
Такі зміни повинні за собою потягнути значне послаблення
явища тіньової економіки, збільшення продуктивності праці та
товарообороту в країні, ріст капіталу підприємств.
Наступний етап запровадження нової податкової системи
повинен відбутися близько після п‘яти років існуючих низьких ставок
податків. У такий термін очікується фінансове зміцнення суб‘єктів
господарювання. Другий крок – поступове підвищення розмірів
податків. При цьому наголос потрібно робити на прямому
оподаткуванню.
Висновки. Отже, підсумувавши наші ідеї, скажемо, що нинішня
податкова система потребує хвилі зменшення прямих і непрямих
податків з метою фінансового зміцнення суб‘єктів господарювання,
збільшення товарообороту та підвищення продуктивності праці. При
дотриманні всіх аспектів нової податкової політики капітал
підприємств, їх прибутки, а, отже, податкова база повинна значимо
зрости.
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In the article essence of management charges is considered that necessity of the
informative providing of acceptance of administrative decisions.
Keywords: management charges, began to the flow information, acceptance of
administrative decisions.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Необхідність
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
вимагає
запровадження
ефективних
напрямів
управління
господарською діяльністю, одним із яких є формування нових систем
управління. Показником успішної роботи підприємств є отримання
прибутку, зростання обсягів виробництва продукції та підвищення її
конкурентоспроможності. Внутрішнім чинником успішної фінансовогосподарської діяльності підприємств є зменшення витрат
виробництва, що забезпечується запровадженням системи управління
ними.
Для формування системи управління витратами необхідно
визначити структуру цієї системи, яка повинна містити складові, що
взаємодіють між собою відповідно до поставлених завдань. Розмір
витрат є основним чинником, що впливає на формування фінансового
результату підприємства, а отже й ефективність його діяльності. Тому
управління
витратами
потребує
детального
вивчення
та
удосконалення.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Досліджуючи витрати такі вітчизняні і зарубіжні науковці
як Ф. Бутинець, С. Голов, Т. Карпова, Л. Нападовська, Ю. Цал-Цалко,
В. Панасюк, О. Попов, Ч. Хон грен, Дж. Фостер, К. Друрі
обгрунтовують, що реальним напрямом зменшення витрат є розробка
системи управління ними. Науковці вважають, що інформаційне
забезпечення управління витратами підпорядковується як класичній
системі обліку, так і системі управлінського обліку. Так, С. Голов
розглядає управління витратами як принципово нову систему, яка дає
змогу чітко відстежувати, аналізувати й контролювати витрати [3,
с.30], Т. Карпова вважає, що управління витратами включає такі
елементи:
планування,
нормування,
облік,
калькулювання,
економічний аналіз, контроль, регулювання та прогнозування витрат
[6, с.55], О. Попов стверджує, що управління витратами – це
розроблення і реалізація управлінських впливів, заснованих на
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використанні економічних законів щодо формування та регулювання
витрат підприємства відповідно до його стратегічних і поточних
цілей. Управління витратами – складова система управлінського
обліку [7, с.736]. Водночас дослідження науковців не охоплюють всіх
питань, що стосуються розробки системи управління витратами та
прийняття управлінських рішень.
Цілі статті. Для розв‘язання існуючих проблем на сучасному
етапі доцільно:
- уточнити сутність управління витратами;
- обґрунтувати необхідність інформаційного забезпечення
прийняття управлінських рішень;
- удосконалити інформаційне поле управління витратами.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Зростання нестабільності
зовнішнього середовища підприємства, прискорення практично всіх
процесів на підприємстві – інноваційних, інвестиційних,
технологічних – вимагає вдосконалення управлінського процесу.
Сьогодні підприємства самостійно розробляють виробничі
програми, плани економічного і соціального розвитку, стратегії
маркетингової діяльності, що вимагає виваженого підходу керівників
до прийняття управлінських рішень.
Особливого значення процес прийняття управлінських рішень
набуває в умовах ризику та невизначеності. На практиці такі ситуації
зустрічаються доволі часто. Саме тому для забезпечення стабільного
функціонування підприємства, необхідно сформувати ефективну
систему управління, яка б забезпечувала прийняття та реалізацію
обґрунтованих управлінських рішень.
Одним із важливих напрямів управлінської діяльності на
підприємстві є управління витратами. Управління витратами
підприємства можна визначити як взаємопов‘язаний комплекс робіт,
що впливає на процес здійснення витрат під час господарської
діяльності підприємства, і спрямований на досягнення оптимального
їх рівня в усіх підсистемах підприємства.
Управління витратами – це процес цілеспрямованого
формування оптимального рівня витрат підприємства [1, с.19].
Управління витратами передбачає цілеспрямований вплив на
формування витрат, контроль за їх рівнем та економічне
стимулювання зниження витрат. [9, c.162].
Також управління витратами можна трактувати як динамічний
процес, що включає управлінські дії, метою яких є досягнення
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високих економічних результатів діяльності підприємства на основі
організації ефективного використання ресурсів і забезпечення
оптимального рівня витрат.
Управління витратами виробництва вирішує певні проблеми
облікової практики: упорядкування нормативної бази, розрахунок
норм, облік зміни норм, розробку нормативних калькуляцій, облік
витрат за центрами виникнення, виявлення відхилень і розподіл за
центрами відповідальності, калькулювання собівартості продукції,
аналіз виконання планових кошторисів, формування завдань зниження
собівартості, виявлення резервів економії ресурсів, забезпечення
систематичного контролю за величиною витрат підприємства. Отже,
управління витратами – це багатогранна система, яка вимагає участі
та взаємодії всіх служб і виробничих ланок підприємства.
Ефективно управляти витратами означає, перш за все, своєчасно
виявляти факти відхилення, їх причину та винних осіб, а також
об‘єктивно їх оцінювати. Управління виробничими витратами на
підприємстві скероване на економію живої та уречевленої праці,
зниження витрат на утримання та експлуатацію обладнання, його
ремонт, економію матеріальних ресурсів, зниження відходів і
транспортно-заготівельних витрат.
В
управлінні
витратами
особлива
роль
належить
інформаційному забезпеченню прийняття рішень. Управління
витратами має бути швидким і адекватним, що забезпечується, з
одного боку, своєчасністю отримання інформації про витрати, а з
іншого – швидкістю прийняття рішень.
Найповніша інформація про витрати міститься на найнижчому
рівні управління. Деталізація витрат зменшується від найнижчого
ієрархічного рівня управління до вищого. Саме тому кожному
керівнику повинна надходити лише та інформація про витрати, від
наявності якої залежить правильність саме ним прийнятих
управлінських рішень.
У широкому розумінні інформацію можна трактувати як
сукупність свідчень, матеріалів, даних, які визнають міру потенційних
знань керівництва про економічні процеси і явища та їх взаємозв‘язок.
Під управлінською інформацією розуміють сукупність даних, які є
основою для прийняття управлінських рішень та визначення
стратегічних, тактичних й оперативних задач [5, с.44].
Як зазначають Л. Сухарєва і С. Петренко, основна проблема
формування необхідної інформації стосовно витрат полягає в
забезпеченні повноти, адекватності, цілісності та достовірності
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інформації [8, с.52].
Важливим моментом в організації управління витратами на
підприємстві
є
координація
інформаційних
потоків,
що
характеризують стан дотримання планових та нормативних
показників, і дають змогу на основі оперативного контролю вчасно
реагувати на негативні тенденції.
Управління інформаційними потоками базується на оптимізації
документообігу та являє собою рух документів підприємства за
раціональними маршрутами від місця надходження та збереження на
підприємстві до відправлення їх зацікавленим сторонам чи передання
до архіву. Функція управління безпосередньо складається з організації
схем руху документів за всіма робочими місцями та здійснення
контролю за їх виконанням.
Для оптимізації інформаційних потоків пропонуємо впровадити
на підприємствах інформаційні карти, що відображають рух
інформації
між структурними підрозділами підприємства та
регламентують порядок контролю за їх виконанням. Для цього
потрібно визначити групи документів, які необхідні для успішного
функціонування центрів відповідальності, періодичність їх надання та
контроль за виконанням. При їх побудові врахувати як вхідні
інформаційні потоки, які надають необхідну інформацію певному
центру відповідальності, так і вихідні потоки, які надходять з цього
центру до інших підрозділів.
Інформаційні карти допомагають формувати інформаційні
потоки. Для обробки потоку інформації з метою прийняття
ефективних управлінських рішень пропонується створення на
підприємстві інформаційно-аналітичної системи. Коло конкретних
задач, які вирішуються в результаті створення сучасної інформаційної
аналітичної системи, включає: об‘єднання в єдиний інформаційний
простір територіально віддалених об‘єктів і підрозділів підприємства;
підтримку діяльності всіх підрозділів та об‘єктів підприємства;
автоматизацію усіх технологічних і бізнес-проектів підприємства,
оперативний контроль та управління процесами виробництва, збуту,
взаєморозрахунків із споживачами і постачальниками, управління
персоналом.
Інформаційно-аналітична система окреслюється як формальна
система для надання адміністрації інформації, необхідної для
прийняття рішень. При організації інформаційної системи необхідно
враховувати різнобічність інформаційних потреб керівників, які
залежать від їх ієрархічного рівня та функціональних обов‘язків.
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Інформаційно-аналітична система має надавати інформацію, яка
відповідає різноманітним вимогам, що пред‘являються до неї,
забезпечуючи об‘єктивність, точність, достовірність.
Висновки. Внутрішнє управління інформаційними потоками
підприємства базується на оптимізації документообігу та являє собою
рух документів підприємства за раціональними маршрутами від місця
складання чи надходження на підприємстві до відправлення їх
зацікавленим сторонам. Безпосередньо функція управління
інформаційними потоками складається з організації схем руху
документів по всіх робочих місцях та здійснення контролю за їх
виконанням. Для оптимізації документообігу на підприємствах було
запропоновано розроблення інформаційно-технологічних карт, які
регламентують рух інформаційних потоків між центрами
відповідальності. Для обробки цього потоку інформації з метою
прийняття керівництвом ефективних управлінських рішень
пропонується створення на підприємстві інформаційно-аналітичної
системи.
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У статті розкриті особливості організації обліку товарів в оптовій торгівлі.
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями.. Торгівля – це
одна з найдавніших форм економічної діяльності. На сьогодні
торгівля набула різноманітних форм, основними з них є оптова та
роздрібна торгівля. Бухгалтерський облік торговельної діяльності
завжди мав свої особливості порівняно з обліком інших видів
діяльності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми.. У дослідженні даного питання значний внесок
зробили: Т.А. Бутинець, В.В. Бабич, І.Заруба, М.Михайлова, Р.Гопцій,
Л. Солошенко,
В.М. Панасик , С.Ф.Голов,
Г.В. Нашкерська,
О.І. Коблянська та інші.
Цілі статті.. Розглянути питання специфіки організації обліку
товарів оптової торгівлі.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Організація
бухгалтерського обліку на підприємствах, в установах та організаціях
– це система методів, способів, заходів, які забезпечують оптимальне
функціонування та розвиток відповідно до мети бухгалтерського
обліку.
Торговельна діяльність в Україні регламентується Законами
України "Про підприємництво", "Про захист прав споживачів", "Про
підприємства в Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про
споживчу кооперацію", "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності", а також Закон України "Про
оподаткування прибутку підприємств".
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Оптова торгівля — сфера підприємницької діяльності з
придбання і відповідного перетворення товарів для подальшої їх
реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам
підприємницької діяльності. Включає як безпосередні комерційні
зв'язки на умовах договорів закупівлі-продажу і постачання між
підприємствами-виробниками і споживачами, так і зв'язку між ними
через торгових посередників. В основі роботи оптових підприємств
покладено
торгово-фінансовий
план
(бізнес-план),
яким
установлюється сума товарообороту в цілому і в групах товарів (з
виділенням складського та транспортного товарообороту), розмір
товарних запасів, план витрат обігу, прибутку та інші показники [1].
Одним із основних принципів організації бухгалтерського
обліку в оптовій торгівлі є звітність матеріально-відповідальних осіб в
установлені строки та ведення аналітичного обліку товарноматеріальних цінностей в бухгалтерії та в місцях їх зберігання.
Облік товарів в оптових підприємствах відбувається на рахунку
28 "Товари", зокрема на субрахунку 281 "Товари на складі", на якому
ведуть облік наявності та руху товарних запасів, що знаходяться на
оптових
і
розподільчих
базах,
складах,
овочесховищах,
морозильниках тощо. За дебетом субрахунку 281 відображають
надходження товарів, за кредитом — реалізацію, вибуття товарів.
При одержанні товару необхідно перевірити відповідність його
фактичної кількості та якості до даних супровідних документів і умов
договору.
Залежно від умов поставки, зазначених у договорі, приймання
товару здійснюється:
• на складі підприємства-покупця, якщо доставка товару
здійснюється підприємством-продавцем;
• на складі підприємства-продавця, якщо доставка товару
здійснюється підприємством-покупцем;
• у місці розвантаження транспортних засобів, розпечатування
опломбованих транспортних засобів та контейнерів або на складі
перевізника,
якщо
доставка
здійснюється
підприємствами
залізничного, повітряного, водного, автомобільного транспорту [3].
Приймання товарів на складі здійснюється матеріально
відповідальною особою на підставі супровідних документів.
У випадку відсутності таких документів або деяких з них
приймання товару не призупиняється, а складаються акти про
фактичну наявність отриманого товару із зазначенням документів,
яких не вистачає. При одержанні товару в тарі, крім перевірки ваги
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брутто і кількості місць, можливе розкриття тари з метою перевірки
ваги нетто і кількості одиниць товару. Якщо тара або упаковка
пошкоджені, то перевірка ваги нетто і кількості одиниць товару є
обов'язковою.
При одержанні товару без тари, у відкритій тарі, пошкодженій
тарі його приймання має бути здійснене в момент одержання від
постачальника, розвантаження транспортних засобів, розпечатування
опломбованих транспортних засобів або контейнерів, але не пізніше
терміну, передбаченого для розвантаження.
Якщо товар надійшов у непошкодженій тарі, то його приймання
має бути здійснене:
• за вагою брутто і кількістю місць товару — в момент
одержання від постачальника, розвантаження транспортних засобів,
розкриття опломбованих транспортних засобів або контейнерів;
• за вагою нетто і кількістю одиниць — у момент розкриття тари
або упаковки, але не пізніше 10 днів. Товар, який швидко псується,
має бути прийнято не пізніше 24 годин з моменту його одержання.
Товар, що надійшов у справній тарі, приймається за якістю і
комплектністю, як правило, на складі підприємства оптової торгівлі
(покупця). Товар може бути прийнято за якістю і на складі
постачальника, якщо це передбачено умовами договору. [2].
Товари, що надійшли на оптові склади, приймаються на
підставі:
1. Рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних. Якщо
виявлено недостачу при прийманні товарів, то додатково складають
акт: 1) комерційний — при надходженні товарів від залізниці,
поромів; 2) приймальний — при прийомі товарів на складі, який є
підставою для пред'явлення претензій транспортній організації або
постачальнику у випадку недовантаження.
2. При надходженні товарів без супровідних документів
приймання на склад здійснюють на підставі оформленого Акта
приймання товарів без рахунка постачальника.
3. Податкова накладна — звітний і розрахунковий документ, в
якому вказуються реквізити, ціна на товар, ставка та сума ПДВ,
загальна сума, що належить до оплати. Податкова накладна
виписується на кожну партію товарів у 2-х екземплярах, оригінал
представляється покупцеві, а копія зберігається у продавця як звітний
і розрахунковий податковий документ.
Платники податку на додану вартість мають вести окремий
облік при купівлі і продажу товарів таких операцій:
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• операцій, які оподатковуються ПДВ за ставкою 20 %;
• операції, що звільнені від оподаткування;
• імпортні операції;
• експортні операції, що оподатковуються за сумовою ставкою;
• операцій, вартість яких не включається до складу валових
витрат.
У цьому випадку ведуться реєстри отриманих та виданих
податкових накладних.
Основним документом, що регулює порядок бухгалтерського
обліку руху товарів, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9
"Запаси" (далі – П(С)БО), затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 20.10.99 № 246.
Відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" товари відносяться до запасів і
є оборотними активами підприємства. Для того щоб придбаний товар
було визнано активом, повинні бути дотримані такі вимоги:
• по-перше, використання таких товарів у майбутньому має
принести певні економічні вигоди;
• по-друге, вартість товарів має бути достовірно визначена.
Іншими словами, товар є активом, якщо є ймовірність того, що він
буде в майбутньому реалізований.
Формування первісної вартості залежить від того, яким чином
товари надійшли на підприємство торгівлі. Але найчастіше формою
розрахунків за товари на підприємствах оптової торгівлі є оплата
грошовими коштами.
Відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" поняття собівартості
придбаного товару може бути застосоване щодо товарів, придбаних за
грошові кошти, і являє собою їх первісну вартість.
Первісна вартість товарів включає такі витрати:
• суми, сплачені постачальникові товару, за вирахуванням
непрямих податків;
• суми ввізного мита;
• суми непрямих податків, які не відшкодовуються
підприємству;
• суми транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), включаючи
витрати, пов'язані зі страхуванням ризиків транспортування товарів;
• інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням товарів.
До транспортних витрат торговельного підприємства, понесеними у
зв'язку з придбанням товарів, належать:
1) вартість транспортних послуг, що пов'язані з доставкою
товару сторонніми організаціями;
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2) витрати підприємства на доставку товару власними силами
(власним або орендованим транспортом).
До останніх витрат належать:
витрати, безпосередньо пов'язані з транспортуванням (вартість
пального в кількості, необхідній для подолання транспортним засобом
відстані від підприємства-покупця до підприємства-продавця і
навпаки; вартість інших матеріалів, необхідних для руху
транспортного засобу; інші витрати, понесені підприємством для
забезпечення нормальної роботи транспортного засобу під час поїздки
за товаром);
• витрати, пов'язані з виплатою компенсації витрат водія під час
поїздки за товаром (витрати на відрядження водія, безпосередньо
пов'язані з доставкою товару);
• інші витрати, пов'язані з доставкою товару (витрати
експедитора, відрядженого за товаром; інші витрати, що відносяться
до витрат на відрядження відповідно до законодавства). Якщо оптове
підприємство проводить облік товарів за ціною придбання, то
оприбуткування товарів відображається такими бухгалтерськими
проведеннями:
1) на закупівельну вартість придбаних товарів Д-т 281 — К-т
631;
2) на суму податкового кредиту по ПДВ, на яку підприємство
має право зменшити податкове зобов'язання, Д-т 641 — К-т 631;
3) на суму, перераховану постачальникові коштів за придбані
товари, Д-т 631 — К-т 311.
Якщо підприємство проводить облік товарів за продажними
цінами, то сума ПДВ, нарахована (оплачена) постачальникам при
придбанні товарів, включається до суми торгової націнки, що
відображається записом Д-т 281 — К-т 285. Аналогічним проведенням
відображається сума торгівельної націнки на товари, яка
нараховується торгівельним підприємством для покриття витрат обігу
та отримання прибутку. Таким чином, на субрахунку 281 ―Товари на
складі‖ формується реалізаційна вартість товару.
При попередній оплаті оптове підприємство здійснює наступні
проведення:
1. Д-т 371 — К-т 311 — на купівельну вартість попередньо
оплачених товарів;
2. Д-т 641 — К-т 644 — на суму ПДВ;
3. Д-т 281 — К-т 631 — сума оприбуткування товарів;
4. Д-т 644 — К-т 631 — на суму ПДВ;
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5.Д-т 631—К-т 371 — зарахована попередня оплата
постачальникові;
6. Д-т 284 — К-т 631 — на суму оприбуткованої тари.
Особливу увагу при оприбуткуванні товару слід приділити
кількості і якості, що зазначені в договорі і товарно-супровідних
документах. Виявлена при прийманні недостача товару може стати
наслідком таких причин:
• природних втрат у дорозі;
• вини особи, яка здійснює поставку товару;
• вини підприємства-продавця.
При виявленні недостачі придбаного товару при одержанні його
на склад відповідальність покладається на того учасника договору, до
обов'язків якого входить доставка таких цінностей.
Якщо доставка товару була здійснена підприємством-продавцем
або сторонньою організацією (автотранспортним підприємством), то
на суму виявленої недостачі підприємством-покупцем пред'являється
претензія на адресу таких постачальників. Якщо доставка товару
здійснювалося власним транспортом підприємства-покупця, то вся
відповідальність за недостачу матеріальних цінностей покладається на
відповідальну особу такого підприємства.
При одержанні товару на склад сума недостачі, що сталася в
дорозі в межах норм природного убутку, включається до первісної
вартості такого товару. В цьому випадку претензія до постачальника
не пред'являється.
Якщо при надходженні товару виявлено недостачу, проводиться
запис з Д-т 281 "Товари на складі" — на суму тільки фактично
отриманих товарів, з К-т 285 "Торгова націнка" — на суму торгової
націнки на фактично отримані товари.
У випадку виявлення при оприбуткуванні недостачі (псування)
товарів:
1. З вини постачальника або транспортних організацій:
- на купівельну вартість товарів: Д-т 374 "Розрахунки за
претензіями"
—
К-т
631
"Розрахунки
з
вітчизняними
постачальниками" .
2. У межах норм природних втрат на купівельну вартість Д-т
947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" — К-т 631 "Розрахунки
з вітчизняними постачальниками".
3. З вини матеріально-відповідальних осіб, що доставляють
товари:
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- на купівельну вартість: Д-т 947 "Нестачі і втрати від псування
цінностей" — К-т 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";
- одночасно на вартість продажу: Д-т 375 "Розрахунки за
відшкодуванням завданих збитків" — К-т 716 "Відшкодування раніше
списаних активів";
- на суму ПДВ: Д-т 716 "Відшкодування раніше списаних
активів" — К-т 641 "Розрахунки за податками" (аналогічний рахунок
"ПДВ").
У випадку обґрунтованої відмови від оплати товарів, що
надійшли до оптового підприємства, товари приймаються за актом на
відповідальне зберігання і обліковуються на позабалансовому рахунку
023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні" до моменту
вказівки постачальника про їх повернення, пере-адресації або
реалізації на місці.
Якщо є впевненість, що недостачу буде відшкодовано, то суму
недостачі може бути відображено як суму заборгованості за
претензіями без списання на витрати. Якщо при цьому було здійснено
передоплату за товари, то сума податкового кредиту в цьому випадку
не зменшується.
Якщо підприємство не впевнене, що суму недостачі буде
погашено, то така недостача списується на витрати звітного періоду з
одночасним відображенням заборгованості на позабалансовому
рахунку. При цьому у випадку здійснення передоплати не слід
забувати про коригування суми раніше відображеного податкового
кредиту щодо ПДВ. Якщо з'являється ймовірність погашення суми
недостачі постачальником матеріальних цінностей, то в обліку на
суму такої недостачі визначається дохід і сума заборгованості
списується із позабалансового рахунка.
Організація обліку товарів на оптових базах може проводитися
по партіях (облік ведуть по кожній партії окремо) або по сортах.
Висновки. Щоб узагальнити вищенаведений матеріал, потрібно
відзначити такі особливості організації обліку товарів оптової торгівлі
як:
- звітність матеріально-відповідальних осіб в установлені
строки;
- ведення аналітичного обліку товарно-матеріальних цінностей
в бухгалтерії та в місцях їх зберігання;
- в основі роботи підприємств, які займаються оптовою
торгівлею, лежить торгово-фінансовий план, в який включаються
суми складського і транспортного товарообороту та інші показники.
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Організація обліку товарів залежить від ряду факторів, а саме:
- під час застосування оптової форми реалізація товарів не
збігається з надходженням грошових коштів. Тому виникає
необхідність обліковувати дебіторську заборгованість від моменту
постачання товарів до моменту надходження платежу за них.
- наявність різних цін при придбанні і реалізації товарів. Цей
фактор обумовлює ведення обліку товарів, або за купівельною
(первісною) вартістю, або за ціною реалізації. Якщо підприємство
облікує товари за ціною реалізації, то виникає необхідність облікувати
різницю між цінами реалізації та придбання, а саме торгову націнку.
- промислові та інші виробничі підприємства володіють
виробами, матеріалами, продуктами, які спеціально придбанні для
продажу. Ці матеріальні цінності також підпадають під категорію
"товари".
Враховуючи дані фактори пропозицією по вдосконаленню
організації обліку товарів оптової торгівлі є застосування відповідних
програмних продуктів, що дадуть можливість бухгалтерії
підприємства максимально автоматизувати процес обліку товарів.
Автоматизація складського обліку оптової торгівлі буде
базуватися на обробці первинної документації. До того ж
застосування програмних продуктів мінімізує трудові витрати
підприємства.
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Ринкова
економіка потребує від підприємства підвищення ефективності
виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі
впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних
форм господарювання і управління виробництвом, активізації
підприємництва і т.п. Важливу роль для реалізації цих задач відіграє
комплесна оцінка діяльності підприємства.
З його допомогою
розробляються стратегія і тактика розвитку підприємства,
обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється
контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення
ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності
підприємства, його підрозділів і робітників.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Аналіз фінансового стану підприємства досить
популярна сфера досліджень та розробок. Розробка основних методів
та показників розрахунку, автоматизація таких дій, спрощення та
прискорення обробки інформації досить актуальне. Саме тому такі
вчені як Сопко В.В., Савчук В.К., Холт Р.Н, Четиркін Е.М.,Шиян Д.Н.,
Клочан В.П приділяли цьому питанню багато уваги, створення
програмних продуктів для аналізу та управління діяльністю
займаються компанії «1С: Підприємство в Україні», «Парус» та інші.
Цілі статті. Управління підприємством потребує не лише
даних бухгалтерського обліку, що тільки констатують наявність
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ресурсів та джерел їх формування на підприємстві, а й результатів
аналітичних досліджень, які відображають повну
картину
фінансового та виробничого використання ресурсів та їх ефективність.
Фінансовий аналіз є складовою аналітичної роботи та об‘єднує
дослідження фінансових результатів та фінансового стану
підприємства чи організації. Дані такого дослідження відображають
можливості підприємства на продовження діяльності, виявлення
сильних та слабких сторін, питання у виробництві чи організації на які
необхідно звернути увагу. Суть аналітичної роботи, як функції
управління, за професором В.К. Савчук, «проявляється через його
принципи, функції, роль в управлінні та його завдання». Основною
функцією аналізу, з погляду вищезгаданого вченого, є «обґрунтування
управлінських рішень». Метою нашого дослідження є опрацювання
теоретичних аспектів аналітичної роботи та її актуальності в сучасних
умовах господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Особливо
гостро в аналізі як у системі управління ставиться завдання
забезпечення високоефективної взаємодії на різних рівнях управління
таких його функцій, як планування, контроль, організація,
керівництво. У сучасній системі управління усі його функції тісно
пов'язані між собою, й аналіз виступає як передумова планування.
Забезпечуючи визначення кожного продукту мети та напрямків
розвитку виробничо-збутової діяльності, аналіз стає вихідним
пунктом планування, спрямованого на створення сприятливих умов
для максимального використання виробничих ресурсів. Отже,
планування зорієнтоване на забезпечення відповідних умов для
досягнення мети, яку задають ззовні шляхом реалізації функції
аналізу.
Виняткове значення у сучасних умовах, особливо при виході на
міжнародні ринки, мають підприємства, що суворо контролюють
якість продукції, яку випускають, реалізацію заходів, організацію
збуту, здійснюють після реалізаційне технічне обслуговування,
надання технічних та інших послуг, проведення рекламних кампаній.
Це свідчить і про те, наскільки продумано складена програма аналізу
та план-бюджет на поточний рік і наскільки успішно вони реалізовані.
Важлива особливість аналізу як системи управління полягає в
тому, що вона заснована на прийнятті рішень на базі багатоваріантних
економічних розрахунків і зорієнтована на створення організаційних,

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУТА КОНТРОЛЮ

29

економічних та юридичних умов для високоефективного
функціонування та розвитку підприємства загалом.
Основною метою фінансового аналізу є одержання невеликої
кількості ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають
об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства.
Вихідною базою фінансового аналізу є дані бухгалтерського обліку і
звітності, аналітичний перегляд яких повинний відновити всі основні
аспекти господарської діяльності і зроблених операцій в узагальненій
формі, тобто з необхідної для аналізу ступенем агрегування 4. Під
фінансовим аналізом діяльності підприємств розуміють комплексне
вивчення їх функціонування з метою об‘єктивної оцінки досягнутих
фінансових результатів і виявлення шляхів подальшого підвищення
прибутковості (рентабельності) при забезпеченні безпечного рівня
ліквідності.
Питання організації фінансово-економічного аналізу, його
інформаційного забезпечення тісно пов‘язані з класифікацією аналізу
на зовнішній фінансово-економічний аналіз та внутрішній фінансовоекономічний аналіз, види аналізу господарської діяльності наведено
на рисунку 1.

Аналіз господарської діяльності

Фінансовий

Зовнішній

Управлінський

Внутрішній

Внутрішньо господарський
(управлінський)

Рис. 1. Види аналізу господарської діяльності підприємства
Зовнішній фінансово-економічний аналіз призначений для так
званих зовнішніх споживачів (контролюючі органи, органи
управління, податкові органи, банки, інші ділові партнери
підприємства, у тому числі, і насамперед, кредитори та потенційні
інвестори підприємства) 2. Призначення аналітичних матеріалів
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зовнішнього аналізу визначається виходячи зі специфічних потреб
перелічених споживачів: контроль за діяльністю підприємства,
визначення податкового потенціалу, міри ліквідності та ризику при
інвестуванні коштів, перспектив своєчасного повернення боргів.
Зовнішній аналіз з огляду на це має досить загальні об‘єкти
дослідження та орієнтований на публічну, зовнішню офіційну
бухгалтерську та статистичну звітність. Його основними
інформаційними джерелами виступають насамперед бухгалтерський
баланс підприємства, інша фінансова звітність, документи податкової
звітності.
Внутрішній (управлінський) фінансово-економічний аналіз
грунтується на використанні усіх доступних джерел облікової та
позаоблікової інформації, включаючи первісні документи, а також
матеріали нерегламентованого, так званого, управлінського обліку5.
Такий аналіз призначений головним чином для використання
керівництвом підприємства при прийнятті рішень з управління його
фінансовими ресурсами.
Як зовнішній так і внутрішній фінансово-економічний аналіз
диференціюються за призначенням результатів на поточний аналіз,
оперативний та перспективний аналізи [4].
Поточний фінансово-економічний аналіз здійснюється після
закінчення звітного періоду. Такий аналіз є одним із засобів
стратегічного управління діяльністю підприємства. Для методики
поточного аналізу найхарактернішим прийомом є порівняння
досягнутих результатів з плановими параметрами і виявлення
факторів, що спричинили відхилення від них.
Оперативний аналіз здійснюється повсякденно, він наближений
за часом до моменту здійснення певних економічних процесів, що
відбуваються в ході фінансово-господарської діяльності підприємства,
виступає знаряддям оперативного управління нею. Особливістю
проведення оперативного аналізу є використання не звітної, а
оперативної інформації – первісних бухгалтерських та інших
документів, матеріалів контролю, спостереження, рапортів, нарядів
тощо. З цією особливістю пов‘язана відносна наближеність
результатів аналізу, що, втім, не знижує їх цінності як бази для
прийняття оперативних рішень з метою підвищення якості роботи
підприємства.
Перспективний аналіз базується на вивченні різноманітних
явищ у сфері фінансово-економічної діяльності з метою
прогнозування на майбутнє. Використовується як база для
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прогнозування обсягів реалізації продукції, витрат на її виробництво,
рентабельності, вибору варіантів інвестування фінансових ресурсів.
Особливість перспективного фінансово-економічного аналізу –
використання даних про роботу підприємства за минулий час, але під
кутом зору майбутньої діяльності підприємства.
Фінансовий менеджер повинен вибрати систему показників, які
допоможуть йому з достатнім ступенем точності оцінити поточні й
стратегічні можливості фірми. Фінансовий менеджер повинен
досконало володіти методами фінансового аналізу, оскільки він
відповідає перед керівництвом підприємства за: рекомендації з
прийняття рішень,
фінансовий аналіз контрагентів по ділових
операціях, "фінансовий імідж" підприємства1.
Для менеджера чи керівника попри всі турботи все ж стоїть
питання про мінімізацію витрат як праці так і оборотних коштів. У
вирішенні даних питань розроблені програмні продукти компаніями
1:С Підприємство , Парус та інші стали незамінні. Все частіше великі
підприємства надають перевагу автоматизованій чи автоматичній
обробці даних, нові розробки вище названих компаній допомагають
прискорити
даний процес та мінімізувати людський фактор.
«1С:Підприємство», типовий кейс "Аналіз фінансового стану
підприємств и холдингів" дозволяє провести аналіз фінансового стану,
ліквідності, стабільності, прибутковості, бізнес-направленості в
цілому на підставі даних облікових систем і створити
по її
результатам розгорнутий висновок. Додаток ―Консолідація‖ системи
«Парус» служить для накопичення та аналізу даних про фінансовогосподарську діяльність структурних одиниць підприємства, які
можуть бути юридичними особами чи входити до підприємства на
правах філіалів6.
Висновки. Отже, аналітична робота повинна бути побудована
як послідовний, непереривний, контрольований процес і
забезпечувати своєчасне подання інформації. Для обробки інформації
використовують або людську працю, чи автоматизують весь процес
обліку, аналізу та контролю. Дослідження показали необхідність
ведення аналітичної роботи на підприємстві для досягнення основної
мети підприємництва «Максимум прибутку при мінімумі витрат».
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В публікації висвітлено процес формування та розвитку оперативного обліку як
окремої складової облікової системи, визначено основні етапи історичного розвитку
теорії оперативного обліку в вітчизняній практиці, проаналізовано різні підходи до
визначення його ролі та місця в системі інформаційного забезпечення управління.
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In a publication the process of forming and development of operative account is
reflected as a separate constituent of the registration system, certainly the basic stages of
historical development of theory of operative account in domestic practice, the different
going is analysed near determination of his role and place in the system of the informative
providing of management.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Дослідження
будь-якої категорії не є повним без ретроспективного погляду на неї.
Історичний аспект розвитку оперативного обліку та контролю зберігає
свою цінність, бо основні принципи формування цього виду обліку є
актуальними і в наш час. Зокрема, Б. Валуєв зазначає, що «звертання
до минулого допомагає нам врахувати досвід дослідниківпопередників, не повторювати багатьох помилок, не робити
поспішних категоричних (особливо негативних) оцінок, коли мова йде
про нові ідеї, погляди, підходи» [1, с.39].
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Історію розвитку оперативного обліку можна розглядати в
багатьох аспектах: зародження та становлення оперативного обліку як
елемента людської діяльності ще з давніх часів, аналіз наукових праць
зарубіжних вчених, формування теорії оперативного обліку
вітчизняними науковцями.
Саме вивчення історії оперативного обліку дозволяє визначити
для нього відповідне місце в загальній системі господарського обліку,
прослідкувати ключові напрями досліджень в даній галузі та виділити
основні результати, які заслуговують на увагу та подальший розвиток.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Варто зазначити, що на проблему історичного розвитку
оперативного обліку звернули увагу досить мало науковців. Як
правило думки авторів про цей вид обліку знаходимо у вступній
частині до підручника з бухгалтерського обліку або в комплексній
характеристиці господарського обліку. Основні дослідження історії
розвитку оперативного обліку відображені в працях І.І. Каракоза, Б.В.
Валуєва, С.Я. Соколова, Ю.А. Кузьмінського, М.В. Кужельного, С.А.
Кошкарова, П.І. Савичева, С.І. Шкарабана.
Цілі статті. Для подальшого вдосконалення оперативного обліку
існує необхідність дослідити процес його виникнення, виявити
основні тенденції та напрями розвитку. В зв‘язку з цим, основними
цілями статті є:
- проаналізувати різні теорії виникнення оперативного обліку;
- визначити етапи його розвитку;
- встановити місце та роль оперативного обліку в управлінні
підприємством в сучасних умовах;
- визначити вплив історії на сучасний стан оперативного обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Жоден з
дослідників питання формування загальногосподарського обліку не
може назвати точної дати його виникнення. Це є зрозумілим, адже
людство вже з давніх-давен користувалося певними методами обліку
та контролю. Так, М.Кужельний стверджує, що облік за
первіснообщинного ладу міг бути тільки дуже примітивним: якісь
зарубки, схематичні позначки на дощечках, пергаменті, папірусі тощо.
«До того ж, користуючись сучасною термінологією, можна сказати,
що ці дані мали суто оперативний характер». Тобто, на думку вченого,
першою складовою господарського обліку була саме оперативна.
Я.В. Соколов, описуючи виникнення обліку в Древньому Єгипті,
наголошує на фактах, які доводять існування вже на той час певного
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прототипу сучасного оперативного обліку: «завскладу в кінці дня
повинен був складати звіти, в яких відображався рух цінностей за
платниками та найменуванням цінностей. Щоденно складали звітні
відомості по складу та по «управлінню складами». Суттєвим
моментом матеріального обліку було щоденне визначення залишків.
А. Шарфф навіть писав про щоденний баланс, а Х. Бюль
реконструював його схему… Про процес проведення робіт керівник
представляв щоденний письмовий звіт» [2, с.12].
В добу Середньовіччя окремої уваги заслуговує ведення обліку
тамплієрами: спеціальний черговий касир вів з дня в день
прибутковий касовий журнал, кожен платник отримував від касира
квитанцію. На початку дня в журналі проставляли дату та ім‘я
чергового касира. Видаткові операції, якщо гроші виплачувалися із
надходжень поточного дня, реєструвались також тут. Щоденно по
таких журналах підводились підсумки. Тобто, в сучасних умовах
ведення касових операцій змінилось не надто суттєво, а деякі науковці
навіть відносять касові операції до об‘єктів оперативного обліку.
Практика обліку пізніших часів також включає в себе оперативну
складову: «В. Швайкер (1549 р.) зазначає, що бухгалтерія є не що
інше, як майстерний запис торгівельних та інших контрактів,
підсобного господарства, доходів, ренти та інших операцій, який
правильним чином міг би безпомилково, негайно та без певних
труднощів привести до кінцевого результату». Х. Хагер (1654 р.)
стверджував, що бухгалтерський облік ведеться для того, щоб в будьякий момент знати стан справ, кожної години або кожної хвилини
бути в змозі ними керувати» [2, с.61].
На думку Я.В. Соколова, оперативний облік починається з праць
Рейнбота (1876 р.), який до цього виду обліку відносив все, що
обліковується на підприємстві, але не в бухгалтерських записах. Так,
Рейнбот відносив до оперативного обліку ведення касової книги та
контроль виконання замовлень.
З іншого боку, частина науковців пов‘язують виникнення
оперативного обліку з ускладненням промислового виробництва,
розвитком системи банків і торговельних фірм, коли бухгалтерський і
статистичний облік вже не могли забезпечувати потреби щодо
оперативного керівництва господарством.
Ю.А. Кузьмінський виділення нового виду господарського обліку
– оперативного пов‘язує з початком XIX сторіччя. С. Кошкаров в
процесі дослідження історії розвитку оперативного обліку «для
зручності» виділяє наступні етапи:
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- перший (початок та друга половина XIX ст.);
- другий (початок ХХ - середина 30-х років ХХ ст.);
- третій (середина 30-х років – 50-ті роки ХХ ст.);
- четвертий (початок 60-х років – 90-ті роки ХХ ст.);
- п‘ятий (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Історичні етапи
формування та розвитку теорії оперативного обліку, які пропонуються
нами представлені на рис. 1.
Виникнення оперативного обліку

Епоха первіснообщинного ладу,
десь понад 2 мільйони років тому,
(Кужельний М.В., Лінник В.Г.
Теорія бухгалтерського обліку:
Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. –
334 с., с. 5).

Оперативний облік
починається з праць
Рейнбота (1876 р.), (Соколов
Я.В. История развития
бухгалтерського учета. – М.:
Финансы и статистика, 1985.
– 367с., с. 12).

Древній Єгипет (Соколов
Я.В. История развития
бухгалтерського учета. –
М.: Финансы и статистика,
1985. – 367с., с. 12)., 4
тисячоліття до н.е.
«В. Швайкер (1549 р.) зазначає,
що бухгалтерія є не що інше, як
майстерний запис торгівельних
та інших контрактів… який
правильним чином міг би
безпомилково, негайно та без
певних труднощів привести до
кінцевого результату». Х. Хагер
(1654 р.) стверджував, що
бухгалтерський облік ведеться
для того, щоб в будь-який
момент знати стан справ,
кожної години або кожної
хвилини бути в змозі ними
керувати»

Б.І. Валуєв стверджує про виникнення
оперативного обліку в 1924-1925 роках, а його
основоположниками називає А. Вейсброда, Р.
Майзельса, Д. Савошинського (Оперативный
контроль экономической деятельности
предприятия /Б.И. Валуев, Л.П. Горлова, Е.Л.
Зернов и др. – М.: Финансы и статистика,
1991. – 224 с., с. 60).

В добу Середньовіччя окремої
уваги заслуговує ведення обліку
тамплієрами (Соколов Я.В.
Бухгалтерский учет: от истоков до
наших дней. – М.: Аудит, ЮНИТИ,
1996. – 638 с.).

Ю.А. Кузьмінський
виділення нового виду
господарського обліку –
оперативного пов‘язує з
початком XIX сторіччя
(Кузьмінський А.М.,
Кузьмінський Ю.А. Теорія
бухгалтерського обліку:
Підручник. – К.: «Все про
бухгалтерський облік», 1999.228с., с. 16)

С. Кошкаров в процесі дослідження історії
розвитку оперативного обліку «для зручності»
виділяє наступні етапи:
перший (початок та друга половина XIX ст.);
другий (початок ХХ - середина 30-х років ХХ
ст.);третій (середина 30-х років – 50-ті роки ХХ
ст.);четвертий (початок 60-х років – 90-ті роки
ХХ ст.);п‘ятий (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

Рис. 1. Історичні етапи виникнення оперативного обліку та
розвитку його теорії
Б.І. Валуєв стверджує про виникнення оперативного обліку в
1924-1925 роках, а його основоположниками називає А. Вейсброда, Р.
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Майзельса, Д. Савошинського. Праці вчених цього періоду містять в
собі уже важливі теоретичні результати:
- детально охарактеризовано призначення оперативного обліку;
- розроблені принципи різних технік облікових записів
(карткова, графічна, таблична);
- визначена
основна
відмінність
оперативного
та
бухгалтерського обліку, яка полягає в тому, що бухгалтерія фіксує
тільки завершену операцію, а в оперативному обліку цінною є
інформація про хід виконання певних господарських дій.
Варто зазначити, що уже в той час сама ідея визнання
оперативного обліку викликала досить багато критики. На думку
опонентів, створення системи оперативного обліку лише призведе до
дублювання інформації та «руйнування господарського обліку».
Так, В.К. Мнюх робив такі висновки:
1. ніякого особливого оперативного обліку крім бухгалтерського
на підприємствах не існує;
2. якщо поруч з бухгалтерським обліком на підприємствах
побудувати систему оперативного обліку, то останній буде не лише
дублювати, але і руйнувати попередній;
3. відсталість існує в бухгалтерії, але її необхідно та можливо
ліквідувати шляхом безпосередніх дій керівництва;
4. тимчасова побудова оперативного обліку звела б нанівець такі
дії. Можливо, такий потужний опір новій ідеї оперативного обліку
призвів до відсутності теоретичних розробок в даній сфері.
В середині 30-х років, у зв‘язку з появою праць зарубіжних
авторів про основи нормативного обліку, калькулюванню
собівартості, оперативного аналізу тощо, оперативний облік отримав
власну теоретичну базу, а саме:
- в системі господарського обліку було виділено окрему його
оперативну складову;
- визначені предмет та метод оперативного обліку;
- встановлено
взаємозв‘язок
між
оперативним
та
бухгалтерськими видами обліку.
Я.В. Соколов зазначає, що саме в ці роки оперативний облік
отримав найбільше поширення та запроваджувався практично скрізь,
а перше визначення, на думку автора, належить С. В. Вороніну, який
оперативний облік називав технічним. Окрему увагу Я. В. Соколов
приділяє Н.А. Блатову, який в «останні місяці свого життя писав
книгу про оперативний облік», але, на жаль, рукопис його праці не
зберігся в роки війни.
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У 50-ті роки з централізацією бухгалтерського обліку оперативний
облік не зазнав суттєвих змін і залишався децентралізованим, а відтак
об‘єкти оперативного та бухгалтерського обліку все більше втрачали
свою тотожність. Досліджуючи розвиток оперативного обліку в ці
роки, Б. Валуєв звертає увагу на дисертацію Н.П. Юрьєва, яка була
написана в 1951 році. В цій праці автор розглянув практику
оперативного обліку в різних галузях господарства, визначив предмет
і метод оперативного обліку, вивчив історію даного питання, проте
його робота практично не бралася до уваги іншими науковцями.
Наступним етапом в розвитку організації та методики
оперативного обліку стали дослідження І.І. Каракоза, опубліковані в
1963-1972 роках. Його праця під назвою «Вопросы теории и практики
оперативного учета» до цього часу залишається одним з найбільш
повних досліджень поняття оперативного обліку, його методики та
організації, і в той же час, уже понад 35 років ця робота викликає
численні дискусії. Описуючи організацію та методику оперативного
обліку, І.І.Каракоз тісно пов‘язує їх з оперативним аналізом та
контролем, що має велике практичне значення для управління
підприємством. Проте великим недоліком є те, що дослідник у кожній
роботі підкреслює універсальність оперативного обліку, у той час як
бухгалтерському обліку відводиться, в основному, роль вартісного
обліку, який тільки в кінці звітного періоду (місяця і більше)
узагальнює натуральні і вартісні показники оперативного обліку і
включає дані, які ним не охоплюються: «Ресурси і засоби
відображуються в оперативному обліку… узагальнюються у вигляді
системи показників, що забезпечує необхідну інформацію про
підсумки роботи підприємств і всіх його складових за кожен день
протягом місяця і в цілому за місяць».
Такі твердження науковця викликали багато критики, так як
оперативний облік не може повністю, всесторонньо вирішити
проблему надання інформації для управління на досить довгих
відрізках часу. Можливо, саме тому Б. Валуев у 1991 році написав, що
«доводиться шкодувати, що ці явно помилкові положення концепції
закрили собою інші плідні ідеї І.І. Каракоза та стали зовнішніми
подразниками і тим самим відволікли увагу від основоположних
принципів та багатьох практичних рішень побудови системи
оперативного обліку».
Загалом, основні досягнення І.І. Каракоза в розвитку теорії
оперативного обліку можна звести до таких положень:
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1. оперативний облік організовується на підприємстві для
забезпечення систематичного, ефективного контролю, оперативного
аналізу та управління в цілому.
2. оперативний контроль та облік охоплюють «всі сторони
діяльності підприємства». Тобто, мова іде про систему об‘єктів, які,
по суті, охоплюють всю технічну та економічну діяльність. Причому,
економічні об‘єкти оперативного обліку в багатьох випадках
співпадають з об‘єктами бухгалтерського обліку. Тому, на думку І.І.
Каракоза, доцільно розробити план об‘єктів оперативного обліку,
який буде чітко узгоджений з діючим планом рахунків. Так можна
створити єдиний уніфікований план об‘єктів двох видів обліку.
3. оперативний облік повинен бути максимально наближений до
місць оперативного управління.
4. визначено основні методи його здійснення.
5. бухгалтерський облік повинен в грошовому вимірнику
узагальнювати дані оперативного обліку.
Наступні дослідження теорії оперативного обліку, в процесі
створення автоматизованих систем, все більше пов‘язували його з
бухгалтерським. В результаті сформувалося дві основні точки зору
щодо сутності загальногосподарського обліку та його складових:
1. В процесі інтеграції обліку перестануть існувати його окремі
види – статистичний, бухгалтерський та оперативний: «зі
впровадженням у виробництво електронних обчислювальних машин
межі між оперативним та бухгалтерським обліком поступово
зникають» [3, с.19].
2. Інтеграція обліку не усуває принципових відмінностей між
окремими видами обліку та, відповідно, не призводить до їх ліквідації.
На нашу думку, більш раціональним є друге твердження, а
основними особливостями інтеграції трьох видів обліку в умовах
автоматизованих систем оброки інформації є такі:
- єдиний господарський облік залишається автономною
функцією менеджменту на підприємстві;
- залежно від виду управління (оперативного, поточного,
перспективного) керівництво має потребу в інформації певного виду
обліку;
- необхідність поділу видів обліку визначається їх відмінними
цілями, функціями та об‘єктами;
- базою інтеграції трьох видів обліку може бути єдиний предмет
– діяльність господарюючих суб‘єктів;
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- під інтеграцією слід розуміти не стільки об‘єднання різних
видів обліку, скільки узагальнення обробки облікових даних,
створення єдиної схеми формування та руху інформації.
Висновки. Ретроспективний аналіз проблеми та розгляд її
сучасного стану дозволяють нам зробити певні висновки. До цього
часу існують кардинально протилежні визначення суті, походження
оперативного обліку та його місця в загальній системі господарського
обліку. На даний момент сформувалось дві основні точки зору щодо
цього питання:
1а. Оперативний облік не є науково обґрунтованим та його
впровадження
можна
уникнути
шляхом
вдосконалення
бухгалтерського обліку.
2а. Бухгалтерський облік в принципі не здатен виконувати
функцію інформаційного забезпечення процесу оперативного
управління виробництвом, тому в цьому питанні він поступається
місцем оперативному обліку та виконує лише функцію вартісного
узагальнення даних.
1б. В умовах автоматизованої обробки даних відбувається
процес інтеграції та нівелювання окремих видів господарського
обліку, в тому числі і оперативного.
2б. Широке застосування сучасних інформаційних технологій та
зміна в зв‘язку з цим технології обліку не призводять до злиття
окремих видів обліку, а, навпаки, чіткіше визначають самостійність
кожного з них з їх окремими завданнями, предметом та методом.
Відповідно, до цього необхідно обґрунтовувати самостійність
оперативного обліку і необхідність та економічну доцільність ведення
цього виду обліку на підприємстві, що забезпечується його
раціональною методикою та організацією.
Список використаних джерел:
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ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В
УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті. визначено основні види оцінки дебіторської заборгованості,
розроблено комплексну методику розрахунку резерву дебіторської заборгованості.
Запропоновано оптимізаційну форму бухгалтерського обліку дебіторської
заборгованості.
Ключові слова: платіжно-розрахункові відносини, Короткострокова
заборгованість, довгострокова заборгованість, поточна заборгованість, сумнівні
борги.
In the article it is considered perfection calculations with debtors. Basic kinds are
certain evaluation of debtor debts, it is worked out complex method/pl to the calculation of
reserve under account receivable. Optimization is offered form of record-keeping account
receivable.
Keywords: pay-calculation relations, short-term debtor, long-term debtor, current
debtor, doubt debts

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Фінансова
незалежність та участь вітчизняних господарюючих суб'єктів у
міжнародних економічних відносинах передбачає необхідність
безперервного забезпечення виробничого циклу оборотними
засобами. Розвиток принципово нового підходу до проблем платіжнорозрахункових відносин між суб'єктами ринку зумовлює необхідність
досліджувати похідну уповільнення даних відносин – дебіторську
заборгованість.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблемам розвитку теорії і практики
бухгалтерського обліку та аналізу дебіторської заборгованості
присвячено ряд праць зарубіжних та вітчизняних учених економістів: С. Д. Батехіна, І. А. Бланка, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова,
С. Грязнової, З. В. Гуцайлюка, Р. Дамарі, В. П. Завгороднього, О. Д.
Заруби, В. В. Ковальова, В. Костюченко, С. І. Маслова, Є. Петрик, Г.
В. Савицької, Я. В. Соколова, В. В. Сопка, С. Хенка, К. Хувера, М. Г.
Чумаченка, А. Шаповалової, М. Швайки та ін. Так, як ця проблема є
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актуальною в умовах нинішнього господарювання то питання
пов‘язані з нею потребують детальних досліджень.
Цілі статті. Отже, нашою метою є дослідження та виявлення
нагальних проблем, пов‘язаних з обліком розрахунків із дебіторами,
обґрунтування перспектив розвитку бухгалтерського обліку та аналізу
дебіторської заборгованості, розробка методичних підходів до оцінки
дебіторської заборгованості.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Серед основних
проблем існуючої системи обліку та аналізу дебіторської
заборгованості можна визначити такі:
 Форма бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості,
яку рекомендують нормативно, не враховує специфіки даного активу,
що зумовлює наявність різних ознак його класифікації і велику
кількість методів оцінювання. Крім цього, облікові регістри, що
рекомендовані для використання, не передбачають накопичення
інформації про розрахунки з дебіторами різного рівня деталізації і
узагальнення. Це зумовлює неможливість отримання інформації про
дебіторську заборгованість в обсязі і вигляді, достатньому для
проведення аналізу розрахунків з дебіторами зокрема і заборгованості
загалом з метою прогнозування ймовірності настання платіжної кризи
суб'єктів господарювання, складання рекомендацій щодо її
попередження;
 Невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової
дебіторської
заборгованості,
оцінки
поточної
дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги;
 Застосовування у наших умовах традиційної за кордоном
методики аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно
через відсутність необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації
щодо розрахунків з дебіторами. Зазначені проблеми вказують на
необхідність пошуку специфічних засобів аналізу дебіторської
заборгованості, спрямованих на отримання інформації комплексного
характеру, достатньої для прийняття рішень щодо глибини кризи
неплатежів аналізованого суб'єкту.
На основі аналізу наукових праць і проведення досліджень у цій
сфері обліку, можна, назвати кілька проблемних питань:
 облік довгострокової дебіторської заборгованості згідно з
вимогами П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»;
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 відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних
видів дебіторської заборгованості у загальній їх структурі;
 вивчення обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на їх
покриття з метою зближення бухгалтерського та податкового обліку;
 потреба змін у будові регістрів аналітичного і синтетичного
обліку дебіторської заборгованості. Сьогодні облік дебіторської та
кредиторської заборгованостей ведеться в одному регістрі – Журналі
№3. На нашу думку, це зовсім різні об‘єкти бухгалтерського обліку,
які лише частково пов‘язані між собою.
На нашу думку, передусім необхідно внести зміни у П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість», 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. Також, уточнення вимагає визначення поточної
дебіторської заборгованості, оскільки згідно з П(С)БО 10, вона «за
продукцію, товари, послуги визначається активом одночасно з
визнанням доходу від реалізації продукції, товарів і послуг та
оцінюється за первісною вартістю» [6, с.59]. На нашу думку,
утворення поточної дебіторської заборгованості не завжди слід
пов‘язувати з доходом. Дохід, як зазначають Е. Є. Хендріксен і М. Ф.
Ван Бреда, вимірюється сумою очікуваних грошових надходжень [8,
с.353], тому якщо не очікується погашення дебіторської
заборгованості у звітному періоді, то наступні надходження коштів
або певних матеріальних цінностей не можна вважати доходом. Так,
перерахування авансів за ще непередану продукцію призводить до
виникнення дебіторської заборгованості, хоча доходу тут немає.
Розгляд сучасних підходів до класифікації дебіторської
заборгованості дало змогу виявити низку проблем. Для їх вирішення
можна
запропонувати
методику
класифікації
дебіторської
заборгованості, що дає можливість здійснювати порівняльний аналіз
варіантів групування розрахунків з дебіторами за класифікаційними
ознаками з метою розробки різних типів класифікації.
Згідно з такою методикою класифікацію дебіторської
заборгованості слід проводити у такій послідовності: визначення
мети, формулювання завдань, конкретизування користувачів
інформації, вибір ознаки класифікації, визначення приоритетних
принципів, надання переліку можливих типів класифікації, вибір
оптимального типу, групування дебіторської заборгованості за
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обраним типом. Як можливі ознаки класифікації дебіторської
заборгованості треба додатково запропонувати: суб'єкт дебіторської
заборгованості, сума заборгованості, вид оцінювання, причина
виникнення.
Слід зазначити, що класифікація дебіторської заборгованості,
яка запропонована діючим в Україні Планом рахунків та П(С)БО №10
―Дебіторська заборгованість‖ є суперечливою та не задовольняє в
повному обсязі потребам користувачів при складанні фінансової
звітності. Для вирішення даної проблеми можна запропонувати
декілька альтернативних варіантів. Зокрема, внесення змін до П(С)БО
№10 ―Дебіторська заборгованість‖ стосовно віднесення до поточних
активів дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та
послуги, внесення змін до Плану рахунків, що діє в Україні, які
забезпечать окремий облік довгострокової та поточної дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги.
Висновки. Отже, в зв‘язку з тим, що дебіторська і кредиторська
заборгованості, на нашу думку, - це зовсім різні об‘єкти
бухгалтерського
обліку,
котрі
регламентуються
різними
нормативними актами і П(С)БО, зокрема відповідно П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість» і П(С)БО 11 «Зобов‘язання»,
пропонуємо вести синтетичний облік цих заборгованостей у різних
регістрах. А також з метою надання якісної бухгалтерської інформації
про заборгованість підприємства, користувачам для прийняття рішень,
можна запропонувати оптимізаційну форму бухгалтерського обліку
дебіторської заборгованості, для якої властиві:
а) наявність єдиного підходу до обліку заборгованості
(дебіторської та кредиторської), зумовленого такими його перевагами,
як:
 можливість проведення порівняльного аналізу і загального
оцінювання дебіторської та кредиторської заборгованості;
 пов'язаність суб'єктів обліку (будь-яке підприємство може
бути у ролі дебітора і кредитора);
б)
високоякісний
облік
довгострокової
дебіторської
заборгованості, зумовлений:
 наявністю розробки єдиного підходу до реєстрації та обліку
довгострокової дебіторської заборгованості в системі синтетичних
рахунків;
 веденням
аналітичного
обліку за
кожним
видом
довгострокової дебіторської заборгованості в розроблених відомостях
аналітичного обліку;
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 узагальненням та накопичуванням аналітичної інформації про
довгострокову дебіторську заборгованість.
Отже, створення ефективної моделі обліку дебіторської
заборгованості дозволить уникнути ризиків неплатоспроможності і
зниження показників ліквідності внаслідок отримання об‘єктивної та
своєчасної інформації для прийняття оптимальних управлінських
рішень.
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У статті висвітлена проблема безкоштовного отримання товарноматеріальних цінностей в бюджетних установах, аналізуються різні варіанти його
відображення в бухгалтерському обліку і звітності.
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In the article the lighted up problem of free receipt of material assets is in
budgetary establishments, the different variants of his reflection are analysed in a recordkeeping and accounting.
Keywords: eleemosynary help, humanitarian help, centralized supply

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. На сьогодні в
країні недостатньо коштів, щоб повноцінно розвивати і підтримувати
такі гуманітарні галузі суспільного життя, як освіта, культура, охорона
здоров‘я, спорт та ін. З огляду на це, постає нагальна потреба у
добровільних благодійницьких ініціативах з боку юридичних та
фізичних осіб. І тому поряд з традиційними джерелами фінансування
у бюджетній сфері все активніше використовують додаткові
надходження.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблемами бюджетного обліку і аналізу
активно займаються відомі вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти,
зокрема С.М. Альошин, А.М. Бєлов, А.Г. Звєрєв, П.Й. Атамас, Р.Т.
Джога, С.В. Свірко. У переважній більшості цих робіт облік і аналіз у
бюджетних установах розглядається як інструмент забезпечення
централізованого управління діяльністю цих установ та організацій.
Особлива увага приділяється відображенню безкоштовного отримання
товарно-матеріальних цінностей (далі – ТМЦ) в розрізі благодійної та
гуманітарної допомоги, централізованого постачання. Проте допоки
мало дослідженим залишається відображення операцій з
безкоштовного отримання ТМЦ.
Цілі статті. Дослідити теоретичні аспекти та фактичний стан
побудови обліку благодійної та гуманітарної допомоги, операцій з
централізованого постачання в бюджетних установах і сформувати
єдине оптимальне рішення щодо його вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Бюджетні
установи, отримуючи благодійну допомогу, дотримуються вимог
Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від
16.09.1997р. № 531/97-ВР [1]. Благодійну допомогу приймають
виключно на добровільній основі та з обов‘язковим оформленням
відповідної документації.
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Державні та комунальні підприємства, установи, організації
України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками
благодійної організації, так як можуть використовувати кошти лише
відповідно до кошторису. Визначеними напрямами використання
бюджетних коштів згідно з економічною суттю платежу, витрачання
коштів на благодійництво не передбачено.
Таким чином, бюджетні організації можуть бути тільки
одержувачами благодійної допомоги.
Вимоги щодо отримання, використання та обліку благодійних
внесків бюджетними установами визначено «Порядком отримання
благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та
фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони
здоров‘я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб
їх фінансування », затверджений постановою КМУ від 04.08.2000р. №
1222 [4].
Залежно від подальших напрямів використання благодійна
допомога буває цільовою і нецільовою. Для забезпечення виконання
державних цільових програм захисту соціальних сфер країни
благодійна допомога надається за визначеними умовами і конкретним
подальшим призначенням. Нецільова ж благодійна допомога є більш
оптимальною для установ нижчого рівня, так як вони на власний
розсуд залежно від потреб можуть ними розпоряджатися.
При отриманні ТМЦ в якості благодійної допомоги бюджетні
установи складають та подають до Держказначейства Довідку про
надходження у натуральній формі. Довідка складається в гривнях без
копійок. Це призводить до неточностей при складанні звітності, так як
в результаті заокруглення виникає завищення або заниження вартості
активів.
Однією з форм здійснення благодійної діяльності є дарування
або дозвіл не безоплатне (пільгове) використання об‘єктів власності.
Це є цілком законно, так як благодійні організації мають право
самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її
набувачам, використовуючи цільові пожертвування , що даються
благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами
цього пожертвування [1].
Виходячи з цього надання благодійної допомоги може
здійснюватись не тільки шляхом дарування ТМЦ (тобто безоплатної
передачі їх на баланс), а й шляхом надання їх у безоплатне
користування [9, с.17].
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Облік таких товарно-матеріальних цінностей доцільно
здійснювати на позабалансовому рахунку 02 «Активи на
відповідальному зберіганні».
Відносини щодо безоплатного користування майном між
благодійним фондом та отримувачем допомоги повинні бути
оформлені договором позички. Відповідно до ст..827 Цивільного
кодексу України від 16.01.2003р. № 435-ІV за договором позички одна
сторона (позикодавець) безоплатно передає або зобов‘язується
передати другій стороні (користувачеві) річ для користування
протягом установленого строку [3]. Користування річчю вважається
безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це
випливає із суті відносин між ними – благодійництво, яке не
передбачає оплату [9, с.17].
Виходячи з того, що благодійником можуть бути фізичні
особи - громадяни України, іноземні громадяни, особи без
громадянства, які досягли 18 років, - працівники бюджетних установ
за власної ініціативи можуть приносити матеріальні цінності в
тимчасове користування, оформивши при цьому відповідні документи
(акт приймання-передачі, договір).
Матеріальні цінності, що знаходяться на безоплатному
користуванні, на вимогу благодійника у будь-який момент можуть
бути йому повернуті. При цьому вони знімаються з позабалансового
рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» установикористувача.
Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має
спрямовуватися відповідно до обставин, об‘єктивних потреб, згоди її
отримувачів та за умови дотримання законодавства. Гуманітарна
допомога – це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або
натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи
добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт,
наданих послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з
гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або
за кордоном, які потребують її у зв‘язку з соціальною незахищеністю,
матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем,
виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного
лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших
катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров‘я населення, або
тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб [1]. Отримувачі
гуманітарної допомоги повинні бути зареєстровані в Єдиному реєстрі
гуманітарної допомоги, який ведеться Комісією з питань гуманітарної
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допомоги при КМУ відповідно до Порядку реєстрації отримувачів
гуманітарної допомоги. затвердженого постановою КМУ від
22.03.2000р. № 543.
Слід пам‘ятати, що використання гуманітарної допомоги не за
цільовим призначенням та з метою отримання прибутку несе за собою
кримінальну або адміністративну відповідальність.
ТМЦ, отримані у вигляді безповоротної допомоги
(благодійної, гуманітарної, дарунка), приймає спеціальна комісія, до
складу якої обов‘язково входять представники бухгалтерії та вищої за
рівнем організації. Проблема виникає тоді, коли ТМЦ надійшли без
цін і їх треба оцінити. В такому випадку слід звернутися до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні» від 12.07.2001р. № 2658-ІІІ [2]. Визначення ціни
отриманих матеріальних цінностей доцільно проводити відповідно до
ринкових вільних цін на аналогічні види товарів. За результатами
роботи комісія складає акт приймання-передачі. Запаси, що дісталися
установі безповоротно, оцінюють за справедливою вартістю і
відображають у складі доходів спеціального фонду.
Облік бюджетними організаціями матеріальних цінностей, які
надійшли у вигляді централізованого постачання, ведеться відповідно
до вимог Інструкції про порядок відображення в обліку бюджетних
установ операцій з централізованого постачання матеріальних
цінностей, затверджена наказом Державного казначейства України від
16.12.2002р. № 232 [5].
Як і благодійна та гуманітарна допомога, матеріальні цінності,
отримані у вигляді централізованого постачання, доцільно
відображати в обліку окремо. Окремий облік здійснюється шляхом
відображення операцій за допомогою додаткових субрахунків
(рахунків третього, четвертого порядків) з обов‘язковим збереженням
номерів субрахунків (рахунків другого порядку), визначених Планом
рахунків [8, с.164] .
Більшою мірою централізовані поставки надходять до закладів
та установ охорони здоров‘я. Це пов‘язано з державними програмами
по оздоровленню населення України, такими як програма
імунопрофілактики, лікування цукрового діабету, вакцинація
населення тощо. Такі програми передбачають централізовану
закупівлю Міністерством охорони здоров‘я або місцевими
управліннями охорони здоров‘я чи іншими установами чи
організаціями медичних препаратів, виробів медичного призначення
та медобладнання і їх централізоване постачання до лікувально-
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профілактичних установ. Міністерство охорони здоров‘я розробило
окрему Інструкцію про порядок відображення в обліку закладів та
установ системи Міністерства охорони здоров‘я України операцій з
централізованого постачання матеріальних цінностей, затверджена
наказом МОЗ України від 26.03.2003р. № 136 [6].
В свою чергу одержувачі матеріальних цінностей повинні
забезпечити організацію роботи щодо отримання, зберігання,
використання матеріальних цінностей, отриманих у вигляді
централізованого постачання. Вони зобов‘язані щомісячно подавати
інформацію про отримання і використання товарів і предметів
централізованого постачання за встановленими формами.
Слід звернути увагу на те, що при отриманні активів шляхом
централізованого постачання в бюджетної установи не виникає
доходів ні загального, ні спеціального фондів.
Відображення операцій з централізованого постачання в
бухгалтерському обліку залежить від статусу організації, тобто чи є
вона установою-замовником, чи установою-закупником та чи є
установа-закупник бюджетною. У випадку коли установа-закупник є
бюджетною і здійснює операції з централізованого постачання за
рахунок власних надходжень спеціального фонду, оплата витрат на
проведення централізованих закупок здійснюється за наявності плану
використання бюджетних коштів. Матеріальні цінності до передачі
установам-замовникам слід обліковувати на рахунку 06 «Матеріальні
цінності, закуплені шляхом централізованого постачання».
Висновки. В Україні облік в бюджетних установах постійно
потребує оновлення і вдосконалення. Враховуючи те, що бюджетні
установи є неприбутковими організаціями і фінансуються за рахунок
державного чи місцевого бюджетів, то найоптимальнішим варіантом
підтримання її функціонування є отримання благодійної допомоги у
різних її формах.
Основними шляхами вдосконалення обліку безоплатно
отриманих ТМЦ в бюджетних установах є:
1. Вести оперативний облік ТМЦ, отриманих у вигляді
благодійної та гуманітарної допомоги, окремо від ТМЦ, придбаних
установою чи організацією самостійно за бюджетні кошти.
2. Для зручності ведення обліку запровадити окремі
субрахунки для ведення благодійної допомоги, гуманітарної допомоги
та централізованого постачання.
3. Довідку про надходження у натуральній формі, що
подається до Держказначейства, доцільніше вести у гривнях з
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копійками, таким чином уникати похибок при заокругленнях, як
наслідок – відображення достовірної інформації у звітності.
Отже, вирішення проблем відображення в обліку безоплатно
отриманих матеріальних цінностей полегшить роботу бухгалтерського
апарату та контролюючих органів при ревізіях і перевірках.
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Перехід нашої
країни до ринкового механізму господарювання, зростання масштабів
приватизаційних процесів, значно посилив актуальність дослідження
питань методики та механізму оціночної діяльності, яка є основним
інструментом визначення інвестиційної привабливості об‘єктів
бізнесу. Визначення ринкової вартості підприємства сприяє його
підготовці до боротьби за виживання на конкурентному ринку, дає
реалістичну уяву про потенційні можливості підприємства. Процес
оцінки бізнесу підприємств слугує основою для розробки його
стратегії, виявляє альтернативні підходи та визначає, яка з них
забезпечить компанії максимальну ефективність, а відповідно і більш
високу ринкову ціну.
Якщо питанням оцінки бізнесу в економічній літературі
приділено достатньо уваги, то обліково-аналітичне супроводження
цієї діяльності залишається поза увагою науковців, що займаються
вивченням цього напрямку досліджень. Водночас, слід наголосити,
що застосування тих чи інших методичних підходів при відображенні
в бухгалтерському обліку активів підприємства, капіталу, зобов‘язань
суттєво впливає на визначення вартості об‘єктів приватизації.
Наприклад, застосування різних методів амортизації, списання
запасів, формування резервів, що передбачені національними
стандартами обліку, можуть як позитивно, так і негативно впливати на
валюту балансу підприємства на певну дату та його прибуток , і
відповідно,
можуть виступати інструментом ―маніпулювання‖
інформаційною базою оціночної діяльності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питаннями методологічних підходів до оцінки
бізнесу, економічного потенціалу підприємств та оцінки вартості
підприємств в умовах економічної трансформації присвячені роботи
таких
українських та російських вчених як І.Т.Балабанов,
С.В.Валдайцев, І.Галкін, А.Г.Грязнова, В.І.Кошкін, О.І.Олексюк,
О.С.Пшенишнюк,
Н.О.Павловська,
О.В.Павловська,
Б.П.Красноглазов, О.Г.Мендрул, Ф.Пузій, Ф.Б.Ріполь-Сарагоси,
І.М.Рєпіна, М.М.Соловьев, С.Скринько, Є.І.Тарасевич, Е.А.Уткін,
М.А.Федотова, О.С.Федонін ,Г.С.Харрисон, В.З.Черняк та інших.
Аналіз літературних джерел з даної проблематики свідчить, що
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питаннями обліково-аналітичного забезпечення займаються лічені
науковці, серед яких можна назвати таких російських вчених
А.Г.Грязнова, М.А.Федотова, [5] Н.Н.Карзаєв [3], В.І.Кошкін [4].
Цілі статті. Основною задачею даної статті є розробка
методичних засад інформаційного та аналітичного забезпечення
оціночної діяльності,
виділення основних напрямів підготовки
фінансової документації та обґрунтування аналітичних задач, що
мають бути вирішені в процесі оцінки підприємства як бізнесу та
визначення його вартості.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На думку
більшості методологів оціночної діяльності, зводити оцінку вартості
інвестиційного об‘єкта лише до визначення його ринкової вартості на
основі вартості майна некоректно, оскільки сама вартість майна не
передбачає потенційної можливості підприємства генерувати
прибуток та грошові потоки. Так, при великій вартості активів
підприємство може бути зовсім нерентабельним та мати великі
зобов‘язання перед зовнішніми кредиторами. Як свідчить практика,
методи оцінки його вартості та майна, які використовуються зараз,
недосконалі, оскільки вони оцінюють фактично лише витрати на
створення власності. Підприємство як бізнес може бути діючим чи
потенційним у різному ступені готовності, тому необхідно
проаналізувати й оцінити як уже діючий бізнес, так і майбутній бізнес,
що існує лише у вигляді бізнес-планів і відповідних договорів,
ліцензій, прав. Бізнесом може бути і неспроможне підприємство,
якщо, наприклад, його покупець бачить реальні способи фінансового
оздоровлення даного чи підприємства збільшення доходів навіть без
попередньої реструктуризації. Водночас, оцінка бізнесу підприємств
тільки на основі майбутніх доходів також може бути помилковою.
Враховуючи це, здійснення оцінки бізнесу підприємства вимагає
використання всебічного комплексу підходів до неї: з точки зору
витрат на створення підприємства, його майбутньої дохідності та цін
продажу капіталу аналогічних підприємств на ринку. Тому при
організації оціночної діяльності найбільш доцільним є поєднання
роботи оцінників, фінансових менеджерів, аудиторів, економістів,
бухгалтерів, аналітиків.
Важливою умовою об‘єктивної оцінки бізнесу є аналіз вартості
підприємства як товару інвестиційного з урахуванням минулих
витрат, поточного стану та майбутнього потенціалу. Для реалізації
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такого комплексного підходу необхідно провести збір та аналіз
великої кількості інформації, яку можна розподілити на дві групи:
 зовнішня інформація;
 внутрішня інформація.
При аналітичному обґрунтуванні оціночної діяльності дуже
важливим аспектом є врахування впливу факторів зовнішнього
середовища на перспективи розвитку даного бізнесу з урахуванням
зміни політичної ситуації в країні, податкового законодавства,
соціально-економічних та ринкових умов. Інформаційний блок
зовнішньої інформації характеризує умови функціонування
підприємства в галузі та економіці в цілому. До зовнішніх факторів,
що суттєво впливають на функціонування підприємства відносять
макроекономічні та галузеві фактори: рівень інфляції, темпи
економічного розвитку країни, умови конкуренції в галузі тощо.
Основними джерелами зовнішньої інформації є:

програми уряду та прогнози;

дані періодичного друку;

аналітичні огляди інформаційних агентств;

нормативно-правова база;

інформаційні галузеві бюлетені, дані Державного комітету
по статистиці;

інформація дилерських фірм;

дані відділу маркетингу.
Підприємство, як бізнес, представляє собою систему, яка
включає в себе широкий спектр матеріальних і нематеріальних
елементів, велика частина яких не знаходять прямого, явного
відображення в його бухгалтерській, статистичній і іншій офіційній
звітності і вимагає особливих зусиль для пошуку і визначення. Для
аналітика дуже важливо виявити ключові фактори успіхів і невдач у
роботі підприємства, тобто фактори, що:
 забезпечують переваги підприємства в роботі на всіх ринках;
 знижують якість роботи підприємства щодо конкурентів;
 знаходяться на межі виснаження і мають бути відновлені,
удосконалені;
 не задіяні в тій мері, як того вимагають умови, що
складаються.
Інформаційний блок внутрішньої інформації має включати:
 ретроспективні дані про історію компанії;
 описання маркетингової стратегії компанії;

54

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

 характеристику постачальників;
 виробничі потужності;
 кадровий потенціал;
 внутрішню фінансову звітність;
 поточну інформацію управлінського обліку.
Таким чином, загальний погляд на підприємство дозволяє
аналітику скласти конструктивне уявлення про місце даного
підприємства в економіці країни, галузі, регіону, на конкретних
ринках щодо конкурентів, про ступінь стійкості та перспективності
підприємства.
Робота оцінника з внутрішньою фінансовою документацією
проводиться за такими напрямками [5 с. 73]:
 інфляційне коригування;
 нормалізація бухгалтерської звітності;
 трансформація бухгалтерської звітності;
 розрахунок відносних показників.
Метою інфляційного коригування документації є приведення
ретроспективної інформації за минулі періоди до співставного
вигляду; облік інфляційної зміни цін при складанні прогнозів
грошових потоків та ставок дисконту. Нормалізація звітності в
процесі оцінки має проводитись завжди, проте обсяг коригувань з
залежності від цілей оцінки можу суттєво змінюватись. Можливість
використання різних методів обліку операцій, списання боргів
призводить до різних значень прибутку та грошових потоків.
Коригування по нормалізації фінансової документації проводяться за
наступними напрямами:
 коригування разових, нетипових та неопераційних доходів та
витрат;
 коригування методу обліку операцій або методів нарахування
амортизації;
 коригування даних бухгалтерської звітності з метою
визначення ринкової вартості активів.
Якщо оцінка підприємства проводиться з метою продажу
компанії іноземному інвестору виникає необхідність трансформації
бухгалтерської звітності у відповідності з міжнародними стандартами.
Технологія аналітичної роботи істотно залежить від
можливостей аналітика чи групи аналітиків. Комплексний, найбільш
повний аналіз вимагає як дослідження звітних і планових документів,
так і безпосереднього огляду підприємства, опитувань керівників і

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУТА КОНТРОЛЮ

55

персоналу
підприємства,
вивчення
відповідних
галузевих,
регіональних і макроекономічних даних. Висновки зроблені лише на
основі офіційно опублікованої фінансової звітності підприємства
можуть бути значно викривлені і не відповідати дійсному стану справ.
Тому для більш повного уявлення про ефективність діяльності
підприємства аналітик має використовувати дані внутрішньої
управлінської звітності та непрямі показники, що свідчать про
інвестиційну привабливість об‘єкта оцінки.
Найважливішою складовою методологічного забезпечення
аналітичного блоку оціночної діяльності є визначення кола задач, що
мають бути вирішені аналітиком. На нашу думку, серед
найголовніших задач економічного аналізу, які визначають
найголовніші його напрями, слід виділити такі:
 визначення
конкурентної
позиції
досліджуваного
підприємства серед підприємств галузі (регіону) та оцінка його ролі як
стратегічного об‘єкту для економіки країни;
 аналітична оцінка конкурентоспроможності підприємства по
відношенню до конкурентів;
 за допомогою SWOT-аналізу визначення сильних та слабких
сторін підприємства як бізнесу, перспектив та загроз в майбутньому;
 визначення факторів, що формують кінцевий результат бізнесу
– чистий прибуток як в ретроспективному аспекті, так і в перспективі;
 аналіз структури майна підприємства з позиції їх якості та
ліквідності;
 визначення проблемних активів, які завищують валюту
балансу і відображаються в балансі не за справедливою вартістю;
 пошук порушень стандартів бухгалтерського обліку, що
викривляють реальну вартість активів підприємства;
 діагностика фінансової стійкості підприємства та ефективності
формування структури капіталу з позиції його вартості та
стабільності;
 аналітична оцінка реальної вартості нематеріальних активів та
їх ресурсовіддачі;
 аналітична оцінка ділової активності підприємства за
показниками оборотності окремих складових активів;
 оцінка рівня показників прибутковості на основі офіційних
даних бухгалтерського обліку та даних внутрішнього управлінського
обліку; визначення ефективності діяльності за непрямими
показниками;
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 аналіз динаміки розвитку суб‘єкта господарської діяльності на
основі оцінки зростання валюти балансу, капіталу, доходів, витрат;
 обґрунтування рівня кадрового потенціалу підприємства та
його впливу на розвиток бізнесу в майбутньому.
Ретроспективна фінансова звітність за останні 3-5 років
аналізується оцінником з метою визначення майбутнього потенціалу
бізнесу на основі його поточної та минулої діяльності. Вертикальний
та горизонтальний аналіз фінансової звітності є частиною експресаналізу фінансового стану фірми та дозволяє визначити в динаміці
зміни, що відбуваються в структурі капіталу компанії, джерелах
фінансування, структурі
оборотних активів, доходах, витратах.
Використання відносних показників дозволяє уникнути інфляційного
коригування ретроспективної фінансової документації. При аналізі
структури активів та пасивів підприємства, на наш погляд, особливу
увагу слід звернути на:
 співвідношення між власним та залученим капіталом;
 забезпеченість запасів та витрат власним оборотним
капіталом;
 структуру кредиторської та дебіторської заборгованості та їх
співвідношенню;
 співвідношення оборотності дебіторської та кредиторської
заборгованості;
 ліквідність балансу підприємства.
Аналіз звіту про фінансові результати дозволяє визначити
тенденції в рівні доходів та витрат, ділову активність підприємства,
ефективність його діяльності, існуючу та потенційну рентабельність
бізнесу та капіталу. Проведення аналізу фінансової звітності дозволяє
оціннику визначити слабкі та сильні сторони даного бізнесу, рівень
ризику при інвестування коштів в даний бізнес, визначити базу для
порівняння з компаніями-аналогами, визначити фінансові проблеми
даного підприємства.
Висновки. Викладене вище свідчить, що для ефективної оцінки
інвестиційної привабливості бізнесу необхідно органічне поєднання
зусиль оцінників, бухгалтерів, аналітиків, аудиторів. Обліковоаналітичне забезпечення є важливою складовою оціночної діяльності.
Робота оцінника з фінансовою документацією - важливий етап, метою
якого є визначення тенденцій в розвитку бізнесу на основі
ретроспективної інформації, поточного стану та планів на майбутнє.
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Тому достовірність інформації, що представлена в офіційній звітності,
потребує аудиторської перевірки та аналітичної інтерпретації.
Подальші дослідження можуть бути присвячені більш
детальному аналізу впливу різних методів оцінки вартості активів
підприємства, що
регламентовані національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, на прибуток підприємства ,
показники ефективності діяльності, його фінансової стійкості та
ділової активності.
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АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто особливості застосування аутсорсингу та його
відображення в обліку.
Ключові слова: аутсорсинг, наймана праця , витрати, облік аутсорсингу.
In the article the features of application of autsorsing and his reflection are
considered in an account.
Keywords: autsorsing, wage labour, charges, account of autsorsing.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Динамічно
розвиваючись ринок щодня ставить перед бізнесом нові завдання.
Щоб забезпечити належний рівень прибутку, особливо за умов
фінансової економічної кризи, суб'єктам господарювання доводиться
шукати шляхи для зниження витрати. Один із способів заощадити на
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витратах — доручити частину робіт зовнішнім виконавцям. Оскільки,
вивівши непрофільні підрозділи зі своєї структури, підприємство
може перекласти їхні функції на сторонню компанію. Така практика
отримала назву аутсорсинг.
Управління витратами займає чільне місце в системі
менеджменту підприємства. Основним завданням будь-якої фірми є
збільшення своїх прибутків при одночасній мінімізації витрат. Тому
підприємства шукають різноманітні способи для його виконання,
тобто для забезпечення високого рівня рентабельності. Одним з таких
способів і є аутсорсинг. Залучення аутсорсингової компанії дає змогу
мінімізувати менеджмент-ризики, ефективно розширити бізнес. В
Україні аутсорсинг не набув такого широкого розповсюдження, як
закордоном, оскільки він є новим явищем в економічному житті нашої
країни, і тому потребує детального дослідження.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання аутсорсингу та його застосування в
господарській діяльності знайшли своє відображення в працях
зарубіжних науковців, таких як О.П. Римкевич, Я.В. Кривий, А.
Нутрдинова. Що стосується вітчизняних науковців, то конкретних
досліджень в даному напрямі немає. Все вище наведене обумовлює
актуальність теми дослідження та його мету.
Цілі статті. Метою дослідження є визначення суті аутсорсингу
та відображення в обліку відносин, які виникають при залученні
аутсорсингової компанії, а також розробка механізму визначення
доцільності застосування аутсорсингу на конкретному підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Зауважимо, що
визначення терміну ―аутсорсинг‖ в українському законодавстві немає.
Тому в практиці договірних відносин існують різні значення цього
терміну. Найзагальніше його визначення - використання зовнішніх
ресурсів.
Залежно від того, які види зовнішніх ресурсів використовують,
виокремлюють два типи аутсорсингу: бізнес-аутсорсинг і кадровий
аутсорсинг.
Бізнес-аутсорсинг передбачає передання організацією окремих
функцій і бізнес-процесів іншій організації — як правило,
вузькоспеціалізованій.
Залежно від того, які функції передають сторонній організації,
виділяють такі види бізнес-аутсорсингу:
 ІТ-аутсорсинг;
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 виробничо-господарський;
 аутсорсинг бізнес-процесів.
Технологія кадрового аутсорсингу передбачає, що один суб'єкт
господарювання використовує працю осіб, оформлених у штаті
іншого суб'єкта господарювання. Кадровий аутсорсинг називають
аутстафінгом.
Можна виокремити два типи аутстафінгу:
 аутстафінг штатного персоналу підприємства (внутрішній
аутстафінг );
 аутстафінг новозалученого персоналу.
У першому випадку йдеться про виведення власних працівників
за рамки штату. Для цього підприємство спершу звільняє своїх
працівників. А потім інша організація (кадрове агентство або так
званий провайдер) зараховує їх до себе в штат. Одночасно організаціяпровайдер надає цих самих працівників у розпорядження
підприємству, з якого їх звільнили. Функції роботодавця для таких
працівників виконує агентство, а фактично вони продовжують
працювати на колишньому місці.
У другому — кадрове агентство надає підприємству-замовнику
співробітника, вимоги до якого заздалегідь відомі. При цьому воно
може надати вже наявного у своєму штаті співробітника, який
відповідає вимогам замовника, або добрати та зарахувати його у штат
згідно з вимогами замовника.
Ці відмінності в рамках технології використання позикової
праці позначаються на вартості послуг компанії-провайдера та
договірних відносин із провайдером. Проте їх суть одна:
підприємство-замовник використовує працю фізичних осіб, які
перебувають у трудових відносинах з агентством-провайдером.
Головний принцип аутсорсингу — у виконанні компанією лише
тих функцій, які вона може виконувати краще за інших, і в переданні
зовнішньому виконавцеві того, що він робить краще.
Незважаючи на те, що терміна ―аутсорсинг‖ у законодавстві
України немає, його поширенню реальних юридичних перешкод не
має. Залежно від того, які свої функції компанія передає на бізнесаутсорсинг, такі відносини оформлюють або договорами підряду, або
договорами про надання послуг. Відрізняє аутсорсинг від звичайних
(епізодичних, разових) договорів на надання послуг або договорів
підряду те, що аутсорсинг передбачає тривалі відносини: на
аутсорсинг передають зазвичай функції з професійної підтримки на
довгий час. Очевидно, що в договорі між підприємством-замовником і
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компанією-аутсорсером предметом договору має бути надання послуг
з виконання тієї чи іншої роботи чи послуги одним підприємством на
користь іншого з передачею результату роботи, або власне надання
послуг персоналу. Це залежить від обраного підприємствомзамовником виду аутсорсингу.
Рішення про застосування аутсорсингу потрібно приймати,
комплексно оцінивши витрати на такий крок і порівнявши їх з
витратами, які несе підприємство, використовуючи працю найманих
працівників.
При звичайному наймі працівників у підприємства виникає
безліч витрат — заробітна плата, нарахування на заробітну плату,
лікарняні, відпускні, премії та інші витрати, пов‘язані з організацією
їх праці.
При використанні аутсорсингу всіх цих витрат не виникає,
оскільки підприємство не вступає в трудові відносини з працівниками.
Тобто у підприємства не виникає ніяких зобов'язань перед
працівниками, передбачених трудовим законодавством. Єдиними
витратами, які виникають при цьому, є сума , яку необхідно сплатити
компанії-аутсорсеру за отримані послуги.
Тому, вважаємо за необхідне запропонувати загальну модель
визначення доцільності застосування аутсорсингу на будь-якому
підприємстві, яка має такий вигляд:
,
(1)
де X — витрати, понесені при залученні аутсорсингової
компанії;
Y — витрати, понесені при умові, що підприємство
використовує працю найманих працівників;
Z — коефіцієнт аутсорсингу.
Якщо значення Z ≤ 1, то фірмі варто скористатися послугами
аутсорсингової компанії. Але якщо значення Z ≥ 1, то підприємству
невигідно залучати до співпраці аутсорсингову компанію. Різниця між
обчисленим значенням буде показувати нам або частку економії
витрат, або частку перевитрат. На нашу думку, щоб прийняти
правильне рішення щодо застосування аутсорсингу, потрібно
порівнювати витрати за період, який більший одного року, оскільки
співставляючи витрати за місяць чи квартал, ми не можемо оцінити
ситуацію в стратегічному плані, що дуже важливо для планування і
організації господарської діяльності.
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Облік аутсорсингу є доволі простий. Всі операції виникають із
договірних зобов'язань між підприємством-замовником і фірмою, яка
силами своїх штатних працівників надає вам послуги чи виконує
роботи. Усе, що необхідно показати в обліку - це факт надання послуг
(виконання робіт) та їх оплату.
Але якщо в результаті робіт для підприємства створюють деяку
цінність і вона відповідає критеріям активу, її оприбутковують у
балансі. Роблять це в періоді, коли роботи прийнято, тобто підписано
акт приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт).
Прийнявши роботи (послуги), сторони підписують акт, і в
обліку замовника з'являться підстави визнати витрати які
відображаються в обліку за дебетом рахунку 23 "Виробництво", 91
"Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати". 93
"Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності" та
кредитом рахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
або 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". Рахунок витрат
обирають, орієнтуючись, на яких роботах задіяно чужих працівників.
На суму податкового кредиту з ПДВ в обліку формується проведення
за дебетом рахунку 641 "Розрахунки за податками" та кредитом
рахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" або 685
"Розрахунки з іншими кредиторами". Погашення кредиторської
заборгованості шляхом перерахування грошових коштів із поточного
рахунку відображають в обліку за дебетом рахунку 631 "Розрахунки з
вітчизняними постачальниками" або 685 "Розрахунки з іншими
кредиторами" та кредитом рахунку 311 "Поточні рахунки в
національній валюті".
Прийнятий результат робіт, що втілився в матеріальну або
нематеріальну цінність, визнають активом підприємства. Але перед
тим його класифікують залежно від передбаченої мети й строку
використання, а також вартості, орієнтуючись на П(С)БО 9 ―Запаси‖,
П(С)БО 7 ― Основні засоби‖. П(С)БО 8 ―Нематеріальні активи‖ ,
П(С)БО 16 ―Витрати‖ та інші національні стандарти бухгалтерського
обліку.
Якщо одержано запаси, у балансі їх відображають,
використовуючи рахунки класу 2. А коли в об'єкта ознаки
необоротних активів (основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів або нематеріальних активів), надходження
відображають за дебетом 15 "Капітальні інвестиції" в кореспонденції
із
кредитом
рахунку
631
"Розрахунки
з
вітчизняними
постачальниками" або 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".
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Висновки. Отже, провівши дослідження, ми дійшли висновку,
що аутсорсинг - передача суб'єктом господарювання неосновних для
підприємства бізнес-процесів стороннім виконавцям на умовах
використання робочої сили аутсорсингової компанії з мотивів
зменшення витрат на ці бізнес-процеси. На нашу думку аутсорсинг —
оренда робочої сили (працівників).
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інвестування. Проаналізовано показники розвитку інститутів спільного інвестування в
умовах фінансової кризи. Представлено пропозиції щодо вирішення окремих
проблем, які негативно впливають на діяльність та прибутковість інвестиційних
фондів.
Ключові слова: інститути спільного інвестування, інвестиційні фонди,
компанія з управління активами, фінансова нестабільність, фондовий ринок.
Modern position of the Ukrainian market of the common investing is considered in
work. The indexes of development of institutes of the common investing are analysed in the
conditions of financial crisis. Suggestions are presented in relation to working out separate
problems which negatively influence on activity and profitability of funds of investments.
Keywords: institutes of the common investing, funds of investments, company
from the management of assets, financial instability, fund market.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Інститути
спільного інвестування – це різні за своїми характеристиками
інвестиційні фонди, що створюються компаніями з управління
активами (КУА), з метою залучення коштів дрібних інвесторів, за
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рахунок яких формується портфель із різних інструментів фондового
та грошового ринків. Тобто інвестфонд – це організація, яка об‘єднує
гроші різних зацікавлених осіб і прагне примножити ―початковий
капітал‖, вкладаючи довірені їй кошти в акції та облігації [1]. В
Україні інститути спільного інвестування поки що відіграють
надзвичайно малу роль в сфері залучення інвестицій в реальний
сектор економіки. Ситуація ускладнюється катастрофічними
наслідками фінансової кризи для вітчизняного фондового ринку.
Цілі статті. Метою даної статті є узагальнення показників
діяльності інститутів спільного інвестування в умовах фінансової
нестабільності. Попри наявність окремих досліджень у цьому
напрямку, поставлені завдання зберігають свою актуальність оскільки
кризові явища в економіці поглиблюються, а залучення інвестицій в
реальний сектор, в т.ч. через інститути спільного інвестування, є
одним з шляхів подолання їх наслідків.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ринок ІСІ в
Україні не став важливим інструментом концентрації інвестиційних
ресурсів населення. Менше 0,3% населення України стали
вкладниками ІСІ. Після кризи фондового ринку ця кількість ще більше
скоротилась. В той же час, в США вкладниками інвестиційних фондів
є близько 43% всіх домогосподарств.
Причинами значного погіршення ситуації для компаній з
управління активами та інвестиційних фондів протягом 2008-2009 рр.
стали зовнішні фактори, не залежні від якості їх менеджменту:
 різке падіння біржових індексів. Індекс ПФТС знизився на
кінець 2008 р. порівняно з 2007 р. на 74,33% і склав 301,42 пункту [2];
 різке зниження цін і попиту на нерухомість. Зменшення
попиту на об‘єкти нерухомості, а відповідно, і кількості угод,
пов‘язане, в першу чергу, з зупинкою іпотечного кредитування, яке
було основним джерелом фінансування і визначало обсяги операцій з
нерухомістю;
 девальвація гривні, яка зумовила підвищення попиту на
вільноконвертовані валюти (долар, євро і швейцарський франк) і
переорієнтацію інвесторів на цей вид активів, які є більш ліквідними.
Очікуваного розвитку фондового ринку у 2009 р. не відбулося,
однак позитивні макроекономічні показники США та Європи
призвели до підвищення фондових індексів (табл. 1) [3].
Пожвавлення на фондовому ринку, який є основним об‘єктом
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інвестування коштів невенчурних ІСІ, обумовило збільшення ринку
спільного інвестування як за обсягами коштів в управлінні КУА, так і
за прибутковістю ІСІ під їхнім управлінням.
Аналітичний огляд ринку спільного інвестування початку 2-го
півріччя 2009 р. свідчить, що фінансова нестабільність все таки
продовжує негативно впливати на вітчизняний ринок спільного
інвестування. Однак більшість фондів змогли досягти позитивної
динаміки розвитку [4].
Таблиця 1
Фондові індекси національних ринків у 2-му кварталі 2009 року
Доходніс
ть за
2 квартал

Доходність
з початку
року

80,82%
41,81%

36,16%
56,01%

35,38%

22,18%

40,97%

8,32%

4084,76
797,87
3926,14

411,08
977,94
18
378,73
30688,7
31
4905,44
923,33
4340,71

20,09%
15,72%
10,56%

-1,36%
-0,91%
-6,43%

8109,53

9939,93

22,57%

9,92%

Індекси

01.01.2009

01.03.2009

01.07.2009

ПФТС (Україна)
РТС (Росія)
HANG SENG
(Китай)
WSE WIG
(Польща)
DAX (Німеччина)
S&P 500 (США)
FTSE 100 (Англія)
NIKKEI 225
(Японія)

301,91
626,85

227,34
689,63

15042,81

13576,02

28331,88
1
4973,07
931,8
4638,92
9043,12

21769,85

На 30.06.2009 року кількість зареєстрованих ІСІ зросла до 1259,
що в свою чергу пов‘язано зі створенням нових компаній з управління
активам (табл. 2).
Таблиця 2
Кількість зареєстрованих КУА та ІСІ в Україні
(одиниць на кінець року)
КУА
ІСІ

2003
31
29

2004
88
105

2005
159
284

2006
228
519

2007
334
834

2008
394
1086

2009*
397
1259

*на 30.06.2009 р. Складено автором за даними [3].
Середня кількість ІСІ на одну КУА збільшилася на 0,1 і
дорівнює 3,2 фонди (рис.1).
В першому кварталі 2009 р. компанії з управління активами
зменшували кількість публічних фондів та переорієнтувалися на
фонди прямого інвестування та фонди грошового ринку. У зв‘язку з
подальшим зменшенням ліквідності підприємств у портфелях фондів
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зменшилася кількість облігацій і зросла кількість акцій [5].
Кількість КУА

Кількість ІСІ на одну КУА
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Рис. 1. Динаміка кількості КУА та ІСІ на одну КУА
з 01.01.2006 по 30.06.2009 року [3].
Станом на 01.07.2009 року загальна сума чистих активів ІСІ
(крім венчурних фондів) становила 5,38 млрд. грн. Обсяг
зареєстрованих Комісією випусків інвестиційних сертифікатів КУА
пайових інвестиційних фондів становив 28,28 млрд. грн., що
порівняно з даними за аналогічний період 2008 р. менше на 8,57 млрд.
грн. Загальний обсяг зареєстрованих випусків акцій корпоративних
інвестиційних фондів зменшився порівняно з даними за аналогічний
період 2008 р. на 4,07 млрд. грн. та становив 981,32 млн. грн. [6].
За 2-й 2009 р. чисті активи відкритих ІСІ зменшилися.
Відмітимо, що підвищення курсів цінних паперів в портфелях
відкритих ІСІ в 3-му кварталі зумовило ріст вартості їх чистих активів,
разом з цим ріст ринку стримувався відтоком капіталу з окремих
фондів. В той же час кількість фондів з негативною динамікою
вартості чистих активів протягом 2-го кварталу 2009 р. скоротилася
[7].
Дохідність відкритих ІСІ в липні поточного року в середньому
склала 2,24% і, таким чином, була наближена до росту індексу ПФТС
і в два рази менше приросту індексу Української фондової біржі. Таке
співвідношення є позитивним, враховуючи результати попередніх
періодів росту фондового ринку [8, с.27].
На вторинному ринку загальний обсяг торгів цінними паперами
ІСІ в липні поточного року склав 3 млн. грн. [4].
Незважаючи на продовження фінансової нестабільності
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інвестори знову починають вкладати гроші в інвестфонди. За
результатами 3-го кварталу помітна тенденція до стабілізації
інвестиційного ринку. Дані аналітиків інвестиційного фонду MMCIS
investments свідчать про стабільні доходи пайових інвестиційних
фондів, а інвестори починають активно вкладати раніше вилучені з
депозитів кошти у різні фонди [8, с.11].
Стабілізація ринку можлива вже у середині року 2010 р., а його
ймовірне зростання – у кінці року, беручи до уваги позитивні зміни у
політичному середовищі та у промисловому секторі. Ймовірною є
поява нових видів фондів, основними напрямками діяльності яких
будуть пряме інвестування середнього бізнесу, робота з проблемними
активами фінансового сектора та придбання збанкрутілих підприємств
[9].
Таким чином, другий квартал 2009 р. характеризувався
призупиненням негативних наслідків фінансової нестабільності, що
відобразилося на економічних процесах. Припинилося падіння
вітчизняного фондового ринку, що почалося у 2008 р. та відбулося
його зростання. Однак, більшості фондів не вдалося досягнути
збільшення фондових індексів та покрити попереднє падіння.
Обсяг залучених інвестицій залишається на низькому рівні, але
деякі інвестори планують увійти на фондовий ринок до його стрімкого
підйому на рівні 2007 р.
Висновки. На нашу думку, для подальшого ефективного
функціонування ринку спільного інвестування потрібно провести
заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату, законодавчої бази
України та вирішення проблем політично-економічного характеру.
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Малий бізнес –
невід‘ємний самостійний елемент ринкової економіки. Ця форма
підприємництва складає основу, на якій формується економічна
піраміда сучасного суспільства. Американський економіст Ван Хорн
Дж. К. справедливо зазначав, що малий бізнес є ―одним із наріжних
каменів життєздатної економіки. Досить часто ця форма створює
найкращі можливості для підприємництва та творчості.‖ [4, с. 761].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Вивченням питань оптимізації систем
оподаткування займалися ще засновники економічної науки, зокрема
У. Петті, П. Буагільбер, А. Сміт та інші. Проблемам розвитку малого
підприємництва, формуванню ефективно діючих механізмів
податкової політики присвячені праці багатьох сучасних ученихекономістів: З. Варналія, О. Василика, В. Вишневського,
М.
Гапонюка, С. Дзюбика, В.Колота, І. Лукінова, П. Мельника, О.
Мірошниченка, Ф. Піддубного, А. Поддєрьогіна, А. Соколовської, В.
Шелемкова, В. Юхименка та інших.
Цілі статті. Але, незважаючи на велику кількість наукових
досліджень проблеми, пов‘язані з вибором оптимальної системи
оподаткування, прогнозуванням розміру податкового навантаження
потребуть подальшого додаткового вивчення.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Альтернативний
вибір між спрощеною та загальною системами оподаткування полягає
в тому, що підприємницька діяльність суб‘єкта малого бізнесу може
оподатковуватися в залежності від вибору найбільш оптимального
способу оподаткування. Вільний вибір системи оподаткування
базується на розрахунках середніх показників виручки від реалізації
продукції та кількості працівників, оцінки витрат на підготовку
звітності тощо.
Можливість самостійного вибору системи оподаткування
суб‘єктами малого бізнесу сприяє:
- зниженню податкового навантаження;
- спрощенню контролю за нарахуванням податків;
- зростанню обсягів діяльності малих підприємств;
- розвитку конкурентного середовища та усуненню диспропорцій
по окремим видам економічної діяльності;
- створенню додаткових робочих місць та зниженню рівня
безробіття;
- скороченню обсягів тіньової економіки.
Водночас існування двох систем оподаткування призвело до
ряду негативних явищ. Зокрема, слід відмітити тенденцію до
використання єдиного податку в оптимізаційних податкових схемах
середніх та великих підприємств. Для зниження платежів з податку на
прибуток деякими платниками податків, що перебувають на загальній
системі оподаткування, опосередковано через реєстрацію приватним
підприємцем зі сплатою єдиного податку, використовується спрощена
система оподаткування для збільшення обсягу валових витрат.
Деякі сучасні дослідники, такі як В. Шелемков [6], О.
Мірошниченко [5], В. Юхименко [7] та ін., доводили економічну
доцільність дії спрощених методів через визначення мінімального
рівня рентабельності, при якому малому виробничому підприємству
вигідно переходити на єдиний податок. Так В. Шеломков зазначав, що
економічний ефект уже буде досягнутий при рівні рентабельності
більш як 25 % при ставці 6 % в разі сплати податку на додану вартість
згідно із Законом України ―Про податок на додану вартість‖ [3]. При
сплаті єдиного податку за ставкою 6 % підприємство платить ПДВ із
суми ―доданої вартості‖, а за ставкою 10 % - єдиний податок
збільшується ще на 4 % від суми виручки від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) без сплати ПДВ.
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Метою статті є визначення математичними методами
граничних умов вибору оптимальної системи оподаткування з
врахуванням галузевих особливостей, що дає можливість прийняти
найвигідніше для конкретного підприємства рішення.
Розглянемо можливі варіанти.
1.
Вибір між спрощеною системою оподаткування зі
сплатою єдиного податку за ставкою 6 % і ПДВ та традиційною
схемою зі сплатою податку на прибуток і ПДВ передбачає визначення
умов, при яких сума податків і зборів при сплаті податку на прибуток
перевищує рівень оподаткування при сплаті 6 %-го єдиного податку:
Податок на
прибуток
за ставкою
25 %

Сума
ПДВ, що
підлягає
сплаті до
бюджету

Ставка
єдиного
податку
6%

Сума
ПДВ, що
підлягає
сплаті до
бюджету

З метою математичного вирішення цього завдання введемо
наступні умовні позначення:
Д – сума виручки від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) без урахування акцизного збору;
В – загальна сума витрат підприємства;
ВПДВ – сума витрат, які включають податковий кредит;
Ві – інші витрати підприємства з урахуванням податків і зборів
(обов‘язкових платежів), від сплати яких звільнені платники єдиного
податку;
0,06Д - єдиний податок за ставкою 6 % у разі сплати ПДВ;
0,1Д - єдиний податок за ставкою 10 %;
(Д - ВПДВ)/6 – сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету
(податкове зобов‘язання);
З використанням умовних позначень запишемо вираз
наступним чином:
0,25[Д – (ВПДВ + (Д - ВПДВ)/6) + Ві)] + (Д – ВПДВ)/6 > 0,06Д + (Д –ВПДВ)/6 (2)

Спростимо цей вираз:
1,5[Д – (6ВПДВ + Д - ВПДВ + 6Ві)/6] + Д – ВПДВ > 0,36Д + Д - ВПДВ, (3)
1,5[(6Д – 6ВПДВ - Д + ВПДВ - 6Ві)/6] > 0,36Д,
(4)
0,25(5Д – 5ВПДВ - 6Ві) > 0,36Д,
(5)
1,25Д – 1,25ВПДВ – 1,5Ві > 0,36Д,
(6)
0,89Д > 1,25ВПДВ + 1,5Ві,
(7)
0,712Д >ВПДВ + 1,2Ві ,
(8)
Д > 1,404ВПДВ + 1,685Ві .
(9)

1
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Отже, якщо виручка від реалізації продукції (Д) більш як на
40,4 % перевищує суму витрат підприємства, що включають ПДВ
(ВПДВ), та на 68,5 % - суму витрат що не включають ПДВ (Ві) – то для
підприємства більш вигідною є сплата єдиного податку за ставкою 6
%, ніж податку на прибуток.
2.
Розглянемо умови, при яких для підприємства
вигідніше сплата єдиного податку за ставкою 10 % (без сплати ПДВ),
ніж податку на прибуток:
Податок на
прибуток за
ставкою 25 %

Сума ПДВ, що
підлягає сплаті
до бюджету

Ставка єдиного
податку
10 %

(10)

Складемо з використанням наведених вище умовних
позначень наступну нерівність:
0,25[Д – (ВПДВ + (Д - ВПДВ)/6+ Ві)] + (Д - ВПДВ)/6> 0,1Д. (11)
Проведемо спрощення:
1,5[Д – (6ВПДВ + Д - ВПДВ + 6Ві)/6] + Д – ВПДВ > 0,6Д, (12)
1,5[(6Д – 6ВПДВ - Д + ВПДВ - 6Ві)/6] + Д – ВПДВ > 0,6Д, (13)
0,25(5Д – 5ВПДВ - 6Ві) + Д – ВПДВ > 0,6Д,
(14)
2,25Д – 2,25ВПДВ – 1,5Ві > 0,6Д,
(15)
1,65Д > 2,25ВПДВ + 1,5Ві,
(16)
Д > 1,364ВПДВ + 0,909Ві.
(17)
Отже, якщо виручка від реалізації продукції (Д) перевищує
сумарну величину витрат підприємства (1,364ВПДВ + 0,909Ві), то для
підприємства більш вигідною є сплата єдиного податку за ставкою 10
%, ніж податку на прибуток і ПДВ.
3.
Загальні умови, при яких сплата єдиного податку за
ставкою 10 % буде більш вигідною, ніж за ставкою 6 % можна
визначити наступним чином:
Єдиний
податок за
ставкою
6%

Сума ПДВ,
що
підлягає
сплаті до
бюджету

Єдиний
податок за
ставкою

18

10 %

З використанням введених умовних позначень перевагу 6 %
або 10 % ставки єдиного податку визначає наступна формула:
0,06Д + (Д - ВПДВ)/6 > 0,1Д .
(19)
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Тобто при виконанні цієї нерівності використання ставки
єдиного податку 10 % буде більш вигідним, ніж ставки 6 % .
Спростивши цей вираз, отримаємо:
(Д - ВПДВ)/6 > 0,04Д,
(20)
Д - ВПДВ > 0,24Д;
(21)
0,76Д > ВПДВ або ВПДВ < 0,76Д;
(22)
Д > 1,316 ВПДВ.
(23)
Отже, якщо сума виручки від реалізації Д більш як на 31,6 %
перевищує суму витрат підприємства ВПДВ, то для підприємства більш
вигідною є сплата єдиного податку за ставкою 10 %.
В результаті проведених розрахунків можна скласти наступну
узагальнюючу таблицю (табл.. 1).
Таблиця 1
Граничні умови визначення оптимальної системи оподаткування
суб‘єктів малого підприємництва
№
з/п
1.

Д > 1,404ВПДВ + 1,685Ві

2.

Д > 1,364ВПДВ + 0,909Ві

3.

Д > 1,316ВПДВ

Співвідношення

Система оподаткування
Сплата 6 % єдиного податку вигідніша,
ніж сплата податку на прибуток за
ставкою 25 % і ПДВ за ставкою 20 %
Сплата 10 % єдиного податку вигідніша,
ніж сплата податку на прибуток за
ставкою 25 % і ПДВ за ставкою 20 %
Сплата єдиного податку за ставкою 10 %
вигідніша, ніж за ставкою 6 %

Таким чином, виходячи із співвідношення Д > 1,316ВПДВ
можна зробити висновок, що вибір спрощеної системи за ставкою 6 %
є економічно доцільним при меншому рівні рентабельності. У разі,
коли сума виручки від реалізації продукції більш як на 40,4 %
перевищує величину витрат підприємства, що включають податок на
додану вартість, та на 68,5 % величину витрат підприємства, що не
містять ПДВ, сплата 6 % єдиного податку є більш вигідною ніж
податку на прибуток за ставкою 25%. Вибір спрощеної системи
оподаткування за ставкою 10 %, виходячи із співвідношення Д >
1,364ВПДВ + 0,909Ві, є економічно виправданим при більшому рівні
націнки.
Тому, мале підприємство, підрахувавши середній рівень
співвідношення ціни реалізації своєї продукції до витрат по реалізації,
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може визначитися з тим, яка ставка єдиного податку для нього є
оптимальною.
Щодо галузевих особливостей визначення величини
податкового навантаження на підприємства малого бізнесу, то
цікавим є проведення аналізу з врахуванням видів діяльності малого
підприємства.
Якщо робити вибір між 10 %-ою та 6 %-ою ставками єдиного
податку, то слід враховувати наступне:
1. 10 % ставка єдиного податку (без сплати ПДВ) є доцільною
у разі, якщо підприємство займається виконанням робіт, наданням
послуг чи реалізацією товарів населенню (кінцевому споживачу). У
разі застосування 6 %-ої ставки єдиного податку зі сплатою ПДВ цією
категорією підприємств можливий ріст податкового зобов‘язання з
ПДВ, пов‘язаний зі збільшенням обсягів робіт.
2. 6 % ставка єдиного податку (зі сплатою ПДВ) є
оптимальною для підприємств, які займаються оптовою торгівлею. В
цьому випадку можливе бюджетне відшкодування ПДВ або
взаємозалік з ПДВ.
Якщо ж робити вибір між загальною системою оподаткування
і спрощеною, то:
1. Для виробничих підприємств, перехід із загальної системи
оподаткування
на спрощену призведе до збільшення суми
податкового навантаження в зв‘язку з тим, що при обчисленні
величини єдиного податку не враховується сума валових витрат
підприємства, амортизація, а також розрахунок приросту (убутку)
балансової вартості товарно-матеріальних цінностей згідно з п. 5.9
Закону про оподаткування прибутку підприємств [1].
2. Для підприємств роздрібної торгівлі доцільність
застосування спрощеної системи оподаткування досягається за
рахунок відсутності проблем з відображенням витрат ―подвійного‖
призначення, відсутності місцевих податків і зборів (плата за землю,
комунальний податок тощо) та часткової відсутності внесків до
фондів соціального страхування, а також торгових патентів.
3. Для підприємств сфери обслуговування застосування
спрощеної системи оподаткування є найефективнішим. Окрім
перелічених у попередньому пункті переваг, головним є зменшення
податкового навантаження на фонд оплати праці, витрати на сплату
якого складають найбільшу питому вагу вартості робіт (послуг).
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Отже, для визначення економічної мотивації застосування
загальної чи спрощеної системи оподаткування доцільно провести
системний аналіз переваг та недоліків цих систем (табл. 2).
Таблиця 2
Переваги та недоліки систем оподаткування підприємств
малого бізнесу
№
з/п
1

Система
оподаткування
Загальна
система
оподаткування

2

Спрощена
система
оподаткування

Переваги
1. врахування витрат
виробництва та обігу
при обчисленні суми
податкових
зобов‘язань;
2. можливість
бюджетного
відшкодування або
взаємозаліку з ПДВ
1. створення
привабливих умов для
розвитку малого
підприємництва;
2. прозорість бази
оподаткування;
3. зростання
податкових надходжень
до бюджету за рахунок
залучення до
оподаткування
підприємств що
приховували свої
доходи;
4. відсутність
податкового обліку;
5. спрощення
бухгалтерського обліку
та звітності

Недоліки
1. велике податкове
навантаження на
суб‘єкти малого
підприємництва;
2. необхідність
оптимізації витрат
виробництва та обігу за
рахунок збільшення
валових витрат і
відповідно собівартості
продукції
1. відсутність
законодавчої бази (лише
Указ Президента №
727/98 [3]);
2. підвищення ризику
застосування
податковими органами
фінансових санкцій в
процесі перевірки
господарських операцій,
які відбувалися при
переході із загальної
системи оподаткування
на спрощену або навпаки

Таким чином, правильність вирішення питання щодо
визначення оптимальної системи оподаткування суб‘єктів малого
підприємництва на основі чинної законодавчої бази, з врахуванням
галузевих особливостей їх діяльності, є досить актуальним і важливим
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в умовах змінності податкових ставок та трансформації податкової
системи України взагалі.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими й практичними завданнями. Знання
генеруються людиною в результаті переосмислення інформації, тож
вона сьогодні займає у суспільстві особливе місце. Всі блага, що
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використовує та споживає суспільство, - це матеріалізовані знання, які
продукуються на основі інформації. Сучасний складний етап
економічного розвитку з прискореним темпом інноваційної активності
потребує значного обсягу знань, а, отже, й інформації як головного
ресурсу для їх генерації, і тому залежить від ефективності
інформаційного забезпечення.
Л.С.Винарик відзначає ту особливість сучасного етапу, на
якому інформація та засоби її отримання, переробки й використання,
що застосовуються для посилення інтелектуальних можливостей
людини, вийшли на перший план [1, 66]. Інформація перетворюється у
цінний продукт та товар, сумарна вартість якого перевищить вартість
матеріального виробництва [2].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Поняття ―забезпечення‖ визначається як дія зі
значенням забезпечити (постачати щось у достатній кількості),
задовольняти або як те, чим забезпечують (матеріальні цінності,
кошти) [3,424; 4,309].
Проблемам
інформаційного
забезпечення
діяльності
підприємств присвячені дослідження таких учених, як А.А.Модин,
Л.Г.Мельник,
Д.
Мерсер,
Я.С.Клейнер,
І.Ю.Древицька,
В.В.Дорофіенко, Р.С. Седегов, Н.М. Орлова, Ю.І. Сидоров,
М.Мельник та ін.
Підкреслюючи важливе значення для економічного розвитку,
науковці актуалізують процес інформаційного забезпечення стосовно
окремих аспектів діяльності людини. Так, Захожай В.Б. пропонує
систему інформаційно-аналітичного забезпечення для вдосконалення
управління інноваційним потенціалом та інноваційною діяльністю [3].
Ганущак Л.М. розглядає інформаційне забезпечення управління
інноваційним потенціалом державних підприємств як зв‘язок
інформації та системи управління підприємствами [2]. Чайковська
К.В. висвітлює питання інформаційного забезпечення інноваційної
діяльності машинобудівних підприємств України [8]. Досліджується
вченими проблема інформаційного забезпечення маркетингу,
менеджменту, контролінгу, туристичної діяльності, логістики на рівні
підприємств або в ракурсі інформаційної підтримки розвитку регіону
та більш узагальнено - як складова інформаційної політики держави.
Мета статті. Метою статті є визначення сутності основних
методологічних
засад
та
концептуальних
підходів
щодо
інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
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обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Мета
інформаційного забезпечення — сприяння активізації процесу
формування та розвитку економіки, заснованої на знаннях. З огляду на
його роль на сучасному етапі основною вимогою до інформаційного
забезпечення є корисність, яка свідчить про його якість та
ефективність.
Інформаційне забезпечення як засіб (інформація як ресурс) має
бути корисним, а саме: достовірним, повним, різнобічним. Корисність
інформаційного забезпечення як ресурсу обумовлюється також
ефективною організацією його як процесу.
Основними вимогами корисності при цьому є: своєчасність,
релевантність, комплексність, рівність доступу, організаційна єдність
за принципом ―єдності точки доступу‖, оперативність циркуляції
інформації (швидкий перехід від однієї структури до іншої). Процес
забезпечення інформацією не менш важливий, ніж формування самих
інформаційних ресурсів [9].
Проблему
інформаційного
забезпечення
на
сільськогосподарських підприємствах доцільно розглядати в двох
аспектах:
1. інформаційне забезпечення як процес постачання інформації
будь-якого виду (структурована або неструктурована) та створення
умов для доступу до неї;
2. інформаційне забезпечення — як засіб (цінність), яким
забезпечується користувач для задоволення своїх потреб та здійснення
будь-якої діяльності, а саме інформація як ресурс.
Інформаційне забезпечення в обох його аспектах (і як
інформаційного джерела, і як процесу) має суттєве теоретичне та
практичне значення.
Для будь-якого суб‘єкта господарювання, у тому числі й
сільськогосподарського, можна виокремити два види процесу
інформаційного забезпечення:
1. зовнішнє — організація та здійснення інформаційного
забезпечення на макрорівні, тобто забезпечення зовнішніми
інформаційними потоками інформаційних систем суб‘єктів;
2. внутрішнє — організація та здійснення інформаційного
забезпечення на мікрорівні, тобто використання інформаційних
потоків у межах суб‘єкта господарювання [4].
Інформаційне забезпечення як процес повинно будуватися на
принципах:
- орієнтованості;
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- гнучкості;
- іноваційності;
- адаптивності до єдиного та світового інформаційного
простору;
- релевантності;
- системності та функціональності;
- надійності;
- адекватності змінам в інформаційному просторі;
- зручності та простоті використання;
- забезпечення рівності доступу для всіх суб‘єктів кожного
рівня.
Для
аналізу
і
техніко-економічного
обґрунтування
інформаційного забезпечення принципове значення має вибір методів і
показників, що характеризують його стан. Оцінка інформаційного
забезпечення проводиться з позиції найбільш повного задоволення
потреби системи управління і керованого об'єкта в інформації, що дає
змогу розробити, прийняти і організувати виконання оптимальних
рішень.
Системний аналіз інформаційного забезпечення включає два
взаємозалежних напрями: поділ інформаційного забезпечення на
складові та синтез окремих сторін і елементів інформаційного
забезпечення з оцінкою їх відповідності одне одному й комплексності
всіх включених до нього даних. Розчленовування інформаційного
забезпечення створює основу його централізації і спеціалізації, а
синтез є гарантією комплексного забезпечення споживачів.
Аналіз системи інформаційного забезпечення поділяється на
семантичний (значеннєвий), прагматичний (споживчий), економічний
(з позиції витрат, пов'язаних з побудовою інформаційних масивів),
синтаксичний (структурний), технічний (з позиції вибору матеріальних
носіїв інформації); динамічний (тобто щодо циркулювання - руху
інформаційних потоків).
Характеристика
семантичного
(значеннєвого)
аспекту
інформаційного забезпечення передбачає оцінювання повноти
інформації, об‘єктивності, достовірності, точності й надійності,
прогресивності, тобто рівня відображення останніх досягнень науковотехнічного прогресу і передового досвіду.
Аналіз інформаційного забезпечення з позицій споживача - це
прагматичний аналіз щодо потреб, форм одержання, порядку передачі
й економічності інформаційної системи. Прагматичний (споживчий)
аспект інформаційного забезпечення передбачає аналіз корисності
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інформації. Цей аналіз здійснюється щодо конкретного об'єкта і
періоду часу. Він включає оцінку інтенсивності та повноти
використання; своєчасності надходження інформації; пристосованості
для варіантної обробки; надійності й достовірності інформації для
завдань конкретного класу; зручності користування.
Аналіз економічності побудови інформаційного забезпечення
передбачає оцінювання комплексності інформаційного забезпечення;
його централізації і спеціалізації; повторюваності фіксації даних; рівня
витрат на інформаційне обслуговування, включаючи витрати часу
користувача на пошук і обробку інформації; гнучкості інформаційного
забезпечення й часу на корегування інформаційних масивів;
періодичності
відновлення;
комунікабельності
з
іншими
інформаційними системами [4].
Синтаксичний аналіз інформаційного забезпечення передбачає
виявлення закономірностей поступового агрегування усереднення
інформації і формування документів. Одним з найбільш складних
моментів у цьому аналізі є оцінювання правильності й доцільності
перетворення оперативної інформації на основі її поступового
нагромадження і перетворення в умовно-постійну, тобто таку, що
характеризує стійкі властивості стану виробництва або його процесу.
Найбільш повне і детальне відображення та аналіз потоків
інформації можуть бути отримані за допомогою інформаційних
моделей, які розробляються як матричні моделі. При цьому можуть
бути дані різні матриці - матеріальні процеси і документообіг;
документообіг і склад рішень та завдань на конкретному рівні
управління; за певними групами завдань, за різними рівнями
управління тощо. Найбільш життєвими видаються моделі у вигляді
графів і матриць. Цих два способи моделювання передбачають
виділення в інформаційній системі самостійних компонентів вихідних,
проміжних і кінцевих даних, що дає змогу вивчати їх ізольовано, а це
має принципове значення для дослідження потреб у зовнішній і
внутрішньовиробничій інформації. Аналіз повноти інформації має
переважно якісний характер. На основі бесіди або анкетного
опитування фахівців і керівників можна виявити забезпеченість
виконуваних ними робіт необхідними відомостями, тобто знати, яких
відомостей не вистачає, а яка частина наявної інформації практично не
використовується. Кількісний вираз результатів такого опитування
може бути подано у вигляді відношення кількості відсутніх і
надлишкових відомостей до загального інформаційного масиву.
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Найважливішим напрямом аналізу є дослідження руху
інформації, тобто аналіз інформаційного потоку, що забезпечує зв‘язки,
необхідні у виробничій системі (між структурними підрозділами
підприємства), і її контакти із зовнішнім оточенням (установами й
організаціями). Забезпечення зв‘язків між джерелами інформації і тими
хто її приймає, та шляхів її циркуляції є однією з неодмінних умов
ефективного функціонування системи управління. Відносна сталість
взаємозалежності структурних підрозділів, що наявна у виробничій
системі, дає змогу вибирати раціональну структур шляхів руху
інформації і найбільш ефективні технічні засоби для кожного каналу
зв'язку.
Аналіз потоків інформації на діючих підприємствах починається
зазвичай з обстеження, що може проводитися двома методами: 1) шляхом
обстеження потоків, що існують на даному підприємстві і з‘ясування
кола завдань, розв‘язуваних підрозділами апарату управління і
виконавцями; 2) шляхом визначення завдань підрозділів апарату
управління аналізу інформації, яка необхідна для вирішення цих
завдань і зіставлення її з потоками документації, що склалися в процесі
діяльності апарату управління. Обстеження потоків інформації
завершується розрахунком обсягів необхідної інформації, що
регламентує її рух, складанням схем потоків, проектуванням форм
застосовуваних документів.
Найбільш прийнятним методом аналізу маршрутів носіїв
інформації є мережний аналіз, де як події розглядаються прийняття
конкретних рішень, а шляхи являють собою потоки інформації. У ході
аналізу визначаються найбільш короткі шляхи для забезпечення всіх
необхідних рішень. Такий графічний аналіз дає найбільш повне
уявлення про раціоціальність інформації.
При обґрунтуванні інформаційних потоків необхідно врахувати:
рух інформації в межах самого інформаційного забезпечення (від блоку
- до блоку); взаємозв‘язок і спадкоємність інформації в технологічних
процедурах однієї функціональної підсистеми і між самостійними
функціональними підрозділами; ієрархічну спрямованість руху
інформації; спрямованість і види оформлення вихідної інформації. З
цією метою успішно застосовуються інформаційні моделі об‘єктів і
процесів, що відбуваються в них, автоматизована система управління
створює можливість переходу від побудови інформаційних моделей для
окремих функцій і елементів управління до побудови інформаційної
моделі управління в цілому для підприємства.
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За допомогою цих моделей стає можливим аналізувати щільність
інформаційних потоків за основними каналами управління; виявляти
спеціалізацію інформаційних потоків для відповідних функціональних
підрозділів управління; визначати маршрутизацію інформаційних
потоків із зазначенням і усуненням ―вузьких місць‖ їх руху.
Витрати на організацію банків даних, як правило, пов‘язані з
окремими об‘єктами і залежать від завдання, кола прийнятих рішень й
структури об‘єкта. Однак і в цьому напрямі в останні роки з‘явилася
тенденція до уніфікації. Так, здійснена спроба розробки типових
інформаційних блоків під типові управлінські рішення. Такий підхід
створює реальну основу для індустріального методу проектування
інформаційного забезпечення: компонування його з типових блоків.
Висновки. Викладене вище наочно підкреслює винятково
важливу роль інформаційної бухгалтерської системи як у процесі
прийняття управлінських рішень так і при оцінці її ефективності.
Аналіз
інформаційного
забезпечення
системи
управління
безпосередньо впливає на підготовку пропозицій з раціоналізації
управлінських процесів і прямо пов'язаний з вивченням складу і
методів обґрунтування управлінських рішень різного типу. Основні
завдання інформаційного забезпечення — підвищення рівня
інформування сільськогосподарських підприємств та суспільства в
цілому щодо всіх напрямів їх діяльності.
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ПРОБЛЕМАТИКА БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано сутність процесу бюджетування, як сучасної
управлінської технології, що передбачає розроблення, реалізацію й аналіз виконання
бюджетів в організації та основні проблеми цього процесу. Наведено переваги
програмно-цільового методу формування бюджету, що склались на основі досвіду
зарубіжних країн.
Ключові слова: бюджет, бюджетування, технологія бюджетування,
бюджетний процес, система бюджетування, бюджетна форма.
Essence of process of byudzhetuvannya is analysed in the article, as modern
administrative technology, which foresees development, realization and analysis of
implementation of budgets, in organizations and basic problems of this process. Advantages
are resulted programmatic having a special purpose to the method formings of budget,
which was folded on the basis of experience of foreign countries.
Keywords: budget, byudzhetuvannya, technology of byudzhetuvannya, budgetary
process, system of byudzhetuvannya, budgetary form.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Одним з
інструментів управління, поширеним в економічно розвинутих
країнах,
який
нині
активно
опановується
вітчизняними
підприємствами, є бюджетування. У західних країнах бюджетування є
основою системи управління, та всі управлінські рішення, що так чи
інакше стосуються доходів, витрат і грошових потоків (а це переважна
більшість управлінських рішень), співвідносяться з бюджетом і
оцінюються відповідно до нього. У нашій країні необхідність
впровадження технології бюджетування останніми роками зумовлена
тим, що часи надприбутків минули, та сучасні конкурентні умови
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господарювання висувають жорсткі вимоги до ефективності
фінансового управління підприємством.
В умовах обмеженості фінансових ресурсів, які держава
здатна спрямувати на економічне зростання, особливої актуальності
набувають питання вдосконалення процесу бюджетування та
програмно-цільового методу формування бюджету щодо посилення
важелів бюджетної політики як інструмента підвищення ефективності
використання бюджетних коштів.
Протягом останніх років в Україні спостерігається негативна
тенденція розвитку процесу бюджетування. Тому є надзвичайно
актуальним завданням вирішення питань, які потребують наукових
досліджень, зокрема оптимізація процесу управління бюджетними
видатками, визначення їх структури та контроль за ефективним
використанням бюджетних коштів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питанням теорії і практики бюджетування
діяльності підприємств присвячено багато робіт вітчизняних і
закордонних вчених: В.Є.Хруцький, Т.В.Сизова, В.В.Гамаюнов,
К.В.Щиборщ,
В.Н.Самочкин,
В.В.Ковалев,
Р.Л.Акофф,
И.Т.Балабанов, Т.Г. Бень, С.Б.Довбня, М.Д. Білик, С.А.
Білобловський, К. Друри, И. Мейтленд, С.В. Онищенко, В.П.Савчук,
Р.С.Каплан, Р. Речлін, В.Н. Самочкин, О.О.Терещенко, Д.К. Шим та
ін. Але використовувати західні концепції без їх адаптації до
вітчизняних умов господарювання є недоцільним у зв`язку з
наявністю ряду суттєвих національних особливостей менеджменту,
системи обліку й звітності, рівня інформаційного забезпечення.
Метою дослідження є розглянути методичні аспекти
реалізації на практиці фінансової діяльності підприємств на основі
бюджетування та пошук шляхів вирішення проблем у сфері
бюджетування.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Найбільш
об'єктивну
оцінку
підприємницької
діяльності,
можливість
своєчасного виявлення «слабких місць», забезпечення адаптації
підприємства до зовнішніх змін, нівелювання несприятливого впливу
факторів зовнішнього середовища, а також здатність гнучко реагувати
ці зміни дає бюджетування. Процес бюджетування базується на
загальній концепції розвитку підприємства, більш детально розробляє
економічний і фінансовий аспект стратегії і являє собою єдину
систему взаємопов'язаних технічних, організаційних і економічних
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змін на визначений період часу [4]. На жаль, для керівників
вітчизняних підприємств процес бюджетування на рівні підприємства
залишається не зовсім зрозумілим. Спостерігається повна відсутність
взаємозв'язку цілей довгострокового і середньо - короткострокового
періодів або часткове їх відображення у деяких бізнес-планах.
Розвиток ринкової економіки в Україні спричинив радикальні
зміни в плануванні, обліку і контролі виробничо-господарської
діяльності. Підприємствам доводиться діяти в умовах стрімкого
розвитку нових технологій, жорсткої конкуренції і нестабільності.
Тому досліджуються методи та інструменти фінансово-економічного
планування, як основи планово-аналітичної роботи всіх галузей
економіки.
Процес бюджетування став поступово поширюватися на різні
сфери фінансів. Його становлення й розвиток на макроекономічному
рівні у сфері державних фінансів значно вплинули на
мікроекономічний рівень — корпоративні фінанси, управління
фінансовою діяльністю суб'єктів господарювання. Цей вплив мав
позитивні результати для фінансової практики та певні негативні
наслідки для теорії фінансової науки [3,с. 139].
Сутність бюджетування полягає у плануванні діяльності
підприємства відповідно до встановлених цілей, яке втілюється в
конкретних показниках бюджетів, спрямованих на виконання
конкретних завдань [2].
Основними завданнями бюджетування є:
— виокремлення пріоритетів бюджетних видатків та оцінка їх
ефективності;
— оптимальний розподіл ресурсів між бюджетами;
— коригування впливу бюджету на економіку та суспільство в
цілому;
— уникнення неефективних видатків та порушення рівноваги
бюджету.
Досвід країн Заходу, а також багатьох українських
підприємств свідчить, що бюджетне планування є важливим фактором
комерційного успіху організації. Складання бюджетів і їх виконання
дає змогу менеджерам функціональних підрозділів краще зрозуміти і
реалізувати поставлені перед ними завдання, оцінити можливості їх
вирішення у встановлені терміни, своєчасно внести необхідні
корективи, забезпечити програму виробництва ресурсами у
відповідний час у потрібному місці і тим самим досягти поставлених
цілей.
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Найбільш інтенсивний розвиток система програмно-цільового
управління бюджетом і споріднені з нею технології дістали у
Сполучених Штатах Америки та країнах Західної Європи. Великого
значення набули питання програмування бюджету, у тому числі на
середньо- й довгостроковий періоди.
Таким чином, на сьогоднішній день вважається, що
найсучаснішою, найбільш прогресивною й ефективною формою
бюджетування є програмно-цільове бюджетування.
Світова практика виділяє такі головні елементи програмноцільового бюджетування, як:
1) стратегічне планування діяльності органів державної влади
та його складова фінансове стратегічне планування (перший етап
циклу бюджетування);
2) середньострокове бюджетування, що визначає певні часові
фіскальні рамки для оптимального розподілу ресурсів у
середньостроковій перспективі за програмами (другий етап циклу
бюджетування);
3) система моніторингу й оцінки бюджетних програм і
результатів діяльності їх виконавців (основою для останньої є
стратегічні плани) [1, с.7].
Технічними
інструментами
програмно-цільового
бюджетування є:
1) стратегічний план головного розпорядника бюджетних
коштів;
2) середньострокові фіскальні рамки (обсяги доходів, видатків
і джерел фінансування дефіциту на середньострокову перспективу);
3) бюджетна програма, що є інструментом реалізації
бюджетування, який систематизує цілі та очікувані результати від
витрачання бюджетних коштів;
4) показники виконання, що відбивають безпосередні
результати (від реалізації програми) та кінцеві результати діяльності
органів державної влади (показники реалізації стратегії).
Недоліком програмно-цільового бюджетування є досить
докладний періодичний аналіз усіх програм, що потребує значних
людських ресурсів і часто фінансових витрат. До моменту завершення
аналізу та прийняття управлінських рішень може виникати
невизначеність щодо майбутнього фінансування програм [6,с. 52].
Аналіз досвіду багатьох країн із запровадження програмноцільового бюджетування допомагає зробити висновки, що наведені
нижче:
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1. Програмно-цільове бюджетування є дуже важливим, та
лише одним зі структурних елементів цілої низки реформ державного
управління, спрямованих на поліпшення діяльності державних
установ.
2.
Запровадження
програмно-цільового бюджетування
передбачає наявність ефективної системи фінансового контролю,
звітності та аудиту. Обов'язковим елементом є побудова систем
моніторингу та оцінки програм і діяльності їх виконавців.
3. Є труднощі при вимірюванні результатів. У деяких випадках
вплив програми може виявити себе лише через якийсь час після
виконання певних завдань програми (або програми в цілому), і тому
інколи результативність окремих етапів реалізації програми може
бути непоказовою або помилковою.
4.
Програмно-цільове
бюджетування
впроваджується
поступово: окремі його елементи спочатку вводяться й перевіряються,
а з часом, тобто з розвитком самого процесу бюджетування,
модифікуються. Країнам, які першими запровадили цю форму
бюджетування (США, Австралія), знадобилося багато років для
розробки ідей та втілення їх у життя, крок за кроком. І сьогодні вони
постійно вдосконалюють цю систему.
5. Майже всі країни, що переходили до програмно-цільового
бюджетування, мали складнощі, пов'язані з недооцінкою поставлених
завдань, браком спеціально підготовленого персоналу в міністерствах
та відомствах, і в першу чергу в бюджетному департаменті
міністерства фінансів, а також підтримуючих інформаційних систем
[5,с. 30].
В Україні сучасні технології бюджетування використовуються
слабко, хоча деякі їх елементи було запроваджено ще з 2001-го, у рік
прийняття Бюджетного кодексу України. Тому, навіть використанні
певних елементів бюджетування (зміна формату подання бюджетної
інформації, підготовка середньострокових бюджетних прогнозів)
більш коректним буде говорити про поки що експериментальний
характер бюджетування. На наше переконання, використання
елементів бюджетування в Україні було спрямовано здебільшого на
поліпшення якості бюджетної інформації на стадії підготовки проекту
бюджету й підвищення загальної прозорості бюджетного процесу.
Значну роль у цьому процесі також відіграла технічна допомога від
міжнародних організацій (Міжнародного валютного фонду, Світового
банку та ін.), експертів (у рамках міжнародної технічної допомоги,
наприклад від USAID), програм обміну досвідом між різними
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країнами (зокрема, Францією, Польщею, Кореєю, Німеччиною), які
реалізуються в Україні з 90-х років минулого століття. Треба
наголосити: без таких перших кроків, власного досвіду, навряд чи
вдалося б навіть зрушити з місця неефективну систему бюджетного
планування, яка існувала в Україні до нововведень.
На особливу увагу заслуговує існуючий механізм державних
цільових програм, кількість яких в Україні щороку зростає. У цілому,
цільові програми є непоганим інструментом координування діяльності
центральних і регіональних органів влади, відповідальних за їх
виконання. Але в Україні реалізація таких програм пов'язана з низкою
проблем: по-перше, оцінка фіскального впливу нових цільових
програм не проводиться належним чином через недостатній рівень
відповідних навичок і зацікавленості їх розробників; по-друге, немає
єдиного загальнодержавного стратегічного документа, що призвело
фактично до відсутності чітко встановлених довгострокових
пріоритетів державної політики, на реалізацію яких мають бути
спрямовані цільові програми; по-третє, цільові програми не
узгоджуються з бюджетними ресурсами; по-четверте, нерозвиненість
середньострокового бюджетування не дає змоги врахувати поступову
реалізацію цільових програм протягом кількох років, що в ряді
випадків веде до часткового їх фінансування (а часто й цілковитої
його відсутності).
Така ситуація є наслідком неефективного управління у сфері
загальноекономічного планування розвитку держави в цілому й
управління бюджетом зокрема, яке, власне, є одним із найдієвіших
інструментів регулювання соціально-економічних процесів у країні.
Затверджується багато програм, які відповідають індивідуальним або
груповим інтересам, без прив'язки до загальнодержавної
(національної) стратегії [2,с. 160].
Таким чином, можна виділити головні перешкоди на шляху
повноцінного запровадження технологій бюджетування в Україні:
1) відсутність загальнодержавних і регіональних стратегічних
орієнтирів розвитку, а також якісного та зрозумілого стратегічного
планування на рівні головних розпорядників бюджетних коштів.
2) нереформованість більшості галузей економіки, що
ускладнює застосування прогресивних технологій бюджетування;
3) недостатня обізнаність фахівців провідних державних
установ та органів місцевого самоврядування з надбанням світової
фінансової теорії і практики, української фінансової науки;
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4) недосконалість управління державним і місцевими
бюджетами, форм та методів бюджетного менеджменту, відсутність
реального планування і прогнозування бюджету на середню- й
довгостроковий періоди на основі новітніх світових бюджетних
технологій, які досить успішно застосовуються в Західній Європі [4,с.
49].
Для
повноцінного
застосування
програмно-цільового
бюджетування в Україні потрібні системні зміни. По-перше,
модернізація всієї системи стратегічного планування і програмування
державної політики. Цей крок має також враховувати структурні
реформи в Україні, спрямовані на підвищення ефективності
функціонування галузей і підвищення якості надання державних
послуг. По-друге, вдосконалення методики бюджетування (в даному
випадку програмно-цільового бюджетування на основі принципу
"базового" бюджетування) з огляду на світовий досвід. По-третє,
поступове і професійне навчання сучасних методик бюджетування
фахівців, що працюють у сфері державних фінансів, починаючи з
рівня політиків, державних службовців, які приймають управлінські
рішення, й закінчуючи фахівцями на місцях і майбутніми
спеціалістами [6,с. 52].
Необхідною
умовою
ефективного
бюджетування
є
запровадження наступних заходів:
1) розробка чіткої системи державних програмних і
прогнозних документів;
2) здійснення поступових структурних змін, передусім у
соціально-культурній сфері, з метою забезпечення раціонального
використання бюджетних коштів;
3) створення системи оцінювання результативності бюджетних
програм на основі безпосередніх показників їх виконання та
ефективності діяльності бюджетних установ і організацій, що надають
бюджетні послуги, за кінцевими результатами;
4) зміна підходів до формування й виконання бюджетних
програм на рівні державного бюджету. Запровадження дворівневої
структури програм;
5) удосконалення бюджетної класифікації в частині
програмної класифікації та кредитування бюджету, яка може бути
застосована як для державного так і для місцевих бюджетів.
Висновки. Усі запропоновані заходи треба здійснювати
поступово, з урахуванням зарубіжного досвіду реформування
державного управління, важливою складовою того є запровадження
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сучасних технологій бюджетування. Аналіз світового досвіду
допоможе не тільки оцінити переваги та недоліки різних методів
бюджетування, а й обрати та поступово впровадити оптимальний для
України варіант, оскільки бюджетування є прогресивною технологією
бюджетного менеджменту, а чинна система контролю, оцінки та
прийняття управлінських рішень щодо бюджетних програм в Україні
потребує подальшого вдосконалення.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ІНОЗЕМНИХ
ПІДПРИЄМСТВ, РОЗМІЩЕНИХ НА ТЕРИТОРІЯХ
СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН
У статті досліджена сутність прибутку та особливості його формування й
напрями використання, виявлення факторів, які впливають на отримання
максимального доходу, розробка методичних й організаційних методів вдосконалення
планування і прогнозування прибутку для досліджуваного підприємства.
Обгрунтована сутність і важливість існування іноземних підприємств розміщених на
територіях вільних економічних зон.
Ключові слова: прибуток, рентабельність, іноземне підприємство, вільна
економічна зона.
The article explored the nature of profit and features of its formation and use trends,
identify factors that affect the maximum yield, the development of teaching methods and
organizational improve planning and forecasting profit for the company investigated.
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Substantiate the nature and importance of the existence of foreign enterprises on the territory
of free economic zones.
Keywords: income, profitability, foreign enterprise, free economic zone.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Сьогодні
українська економіка розвивається в умовах глибокого спаду, що
характеризується скороченням обсягів виробництва, зниженням
інвестиційної активності, старінням основного капіталу, відтоком
капіталів за рубіж і т.д. Україна не використовувала сприятливі
стартові можливості для здійснення ринкової трансформації.
Непослідовне проведення реформ привело до уповільнення темпів
економічного розвитку. Серед головних причин сформованої ситуації
можна назвати також відсутність цілісної економічної стратегії,
невиконання
базових
задач,
ігнорування
необхідності
в
інституціональних перетвореннях. У результаті Україна не змогла
залучити іноземний капітал у значних обсягах.
Важливим фактором в цьому напрямку стає формування вільних
економічних зон різної функціональної спрямованості. Вільні
економічні зони надійно ввійшли у світову практику господарської
діяльності. Відповідно до Закону України «Про загальні засади
створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»
від 13 жовтня 1992 року, N 2673-XII, а також документів міжнародної
конвенції з поліпшення і гармонізації митних процедур, під вільною
економічною зоною слід розуміти частину території країни, де товари
розглядаються як об'єкти за межами національної митної території і
тому не підлягають звичному митному контролю і оподаткуванню.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Поширення подібних спеціальних утворень,
відповідає і тенденціям розвитку світового господарства. Усі ці
проблеми вимагають наукового дослідження, притаманних процесам
міжнародного руху капіталів, економічного розвитку країн з
перехідною економікою, аспектам функціонування вільних
торговельних (митних) зон. Вітчизняними науковцями — Геєць В.М.,
Гончарук Я.А., Губський Б.В., Долішній М.І., Дудченко М.А., Лукінов
І.І., Мікловда В.П., Пахомов Ю.М., Пітюлич М.І., Філіпенко А.С.,
Чумаченко М.Г. та іншими проведені значні дослідження, що
стосуються різних теоретичних і практичних проблем формування і
функціонування спеціальних економічних зон та спеціальних режимів
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інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку
України.
Цілі статті. Проте багато питань цих процесів та шляхів пошуку
підвищення прибутковості цих суб‘єктів господарювання не знайшли
належної розробки у вітчизняній науковій літературі. Останнім і
визначається актуальність обраної автором проблеми. Автор провів
своє дослідження на матеріалах ТОВ ―Джейбіл Сьоркіт Юкрейн
Лімітед, яке розміщене на території спеціальної економічної зони
„Закарпаття‖. Спеціальна економічна зона „Закарпаття‖ створена
відповідно до Закону України „Про спеціальну економічну зону
"Закарпаття"» від 22 березня 2001року, № 2322-III, на території
Закарпатської області на строк 30 років площею 737,9 гектара.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У процесі
формування ринкового середовища необхідною умовою виживання й
основою стабільного становища і розвитку іноземних підприємств,
розміщених на територіях спеціальних (вільних) економічних зон є
здійснення ним усіх можливих дій щодо підвищення прибутковості
власного підприємства, що передбачає можливість маневрувати
фінансовими ресурсами і шляхом ефективного їх використання
забезпечити безперервність процесу виробництва та реалізації
продукції, на основі його постійного розширення і відновлення.
Надзвичайно важливим у цих умовах є економічне зростання за
рахунок збільшення обсягів виробництва при зниженні витрат і
підвищення його прибутковості. Прибуток - одне з основних джерел
фінансових ресурсів підприємств, формування централізованих і
децентралізованих фондів грошових коштів.
Вплив чинників об‘єктивного і суб‘єктивного характеру
спричиняє зміну прибутку підприємства ТОВ „Джейбіл Сьоркіт
Юкрейн Лімітед‖. У зв‘язку з цим, у ході аналізу фінансових
результатів та рентабельності важливо виявити їх та визначити
ступінь впливу кожного з них. Методика проведення факторного
аналізу залежить від мети, користувачів та джерел інформації.
Найбільш змістовним, детальним є внутрішній аналіз фінансових
результатів. Так як аналітик має можливість залучати широке коло
інформаційних джерел – не лише фінансову, статистичну звітність
підприємства, але і інформацію поточного обліку, звітності, доступ до
якої із зовні є обмеженим.
Найважливішими складниками загального розміру прибутку
підприємства є валовий прибуток, прибуток від реалізації продукції.
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Тому при проведенні досліджень першочергово розрахунок впливу
факторів необхідно проводити на зміну саме цих показників, зокрема
впливу наступних чинників: обсяг реалізованої продукції; рівень
прибутку на 100 грн. виручки від реалізації; собівартість реалізованої
продукції; структура реалізованої продукції.
Показники рентабельності характеризують ефективність роботи
підприємства в цілому, доходність різних напрямків діяльності
(виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д.
Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати
господарювання, адже їх величина показує співвідношення ефекту з
наявними або використаними ресурсами. Їх використовують для
оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній
політиці та ціноутворенні.
Розрахововуються показники рентабельності на основі Балансу
(форма №1) та Звіту про фінансові результати підприємства (форма
ф.2). В основу розрахунку беруться різні величини прибутку
підприємства: валовий (маржинальний) прибуток, операційний
прибуток, прибуток до виплати процентів і податку на прибуток,
прибуток до виплати податку на прибуток, чистий прибуток.
Найчастіше
для
розрахунку
коефіцієнтів
рентабельності
використовується чистий прибуток або прибуток до виплати
процентів і податку на прибуток.
Дані показники дають уявлення про те, наскільки ефективно
підприємство здійснює свою діяльність, контролює витрати на
виробництво і реалізацію продукції, і який чистий прибуток при
цьому отримує. Нормативного значення для коефіцієнтів
рентабельності не існує, але є загальне правило, чим вище значення
коефіцієнту, тим краще. Збільшення коефіцієнту протягом звітного
періоду свідчить про покращання результатів діяльності підприємства,
зменшення – про погіршення. Порівняння з середньогалузевими
показниками дозволяє визначити місце підприємства серед інших
підприємств галузі.
Міру прибутковості функціонування підприємства найбільш
точно визначають показники рентабельності, які характеризують
рівень віддачі витрат або міру використання наявних ресурсів у
процесі виробництва і реалізації товарів, робіт і послуг. Збільшення
показників рентабельності підприємства значною мірою залежить від
зростання чистого прибутку, який залишається в розпорядженні
підприємства після сплати податків. Адже в умовах ринкової

92

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

економіки чистий прибуток є основою економічного та соціального
розвитку підприємства.
При визначенні показників прибутковості підприємства ТОВ
―Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед‖ нами враховано чинник інфляції.
Адже періоди зростання інфляції створюють несприятливі умови для
інвестиційної діяльності. Ймовірність прийняття помилкових
інвестиційних рішень в цей період різко зростає. І передусім тому, що
в умовах високих темпів інфляції значно спотворюється звітна
бухгалтерська інформація підприємства. Використовуючи цю
інформацію, інвестори та інші користувачі бухгалтерської звітності
підприємства проводять його фінансовий аналіз, в тому числі і аналіз
показників рентабельності, ризикуючи отримати помилкові
результати і далеку від реальної картину фінансового стану
підприємства. Щоб уникнути впливу інфляції на розрахунок
фінансових коефіцієнтів прибутковості підприємства, які є одними з
найважливіших показників при проведенні фінансового аналізу, і для
визначення їх реального значення необхідно виконати:
- коригування бухгалтерської звітності за поточним рівнем цін;
- розрахунок реальних фінансових коефіцієнтів на основі
скоригованої за рівнем інфляції бухгалтерської звітності;
- порівняння фінансових коефіцієнтів, розрахованих до і після
коригування.
Ці кроки є дуже важливими при визначенні показників
рентабельності, адже здійснюючи їх аналіз в період високих темпів
інфляції одержують завищені значення цих показників, що не дає
змогу об‘єктивно оцінити фінансовий стан підприємства. Тому
підприємству потрібно проводити коригування бухгалтерської
звітності підприємства відповідно до рівня цін за період часу, що
досліджуються; використовувати об‘єктивні й відповідні щодо
коригованої статті індекси цін.
Проте коригування бухгалтерської звітності підприємства має
значення тільки в умовах високих темпів інфляції. При низькій
інфляції спотворення незначні і ними можна нехтувати. Мінімально
допустимий рівень інфляції для коригування бухгалтерської звітності
підприємства становить 10% на рік.
На основі результатів аналізу фінансових результатів
підприємства ТОВ ―Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед‖ протягом
2006-2008 років встановлені негативні фінансові результати,
відповідно
і збиткова (від‘ємна)
рентабельність. Отже, для
отримання
позитивної рентабельності потрібно, перш за все,

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУТА КОНТРОЛЮ

93

ліквідувати збитки і домагатись зростання абсолютних розмірів
прибутку. Дослідивши всесторонньо економічну діяльність
досліджуваного суб‘єкта господарювання, вважаємо, що це можливо
досягти за рахунок:
1) нарощування обсягів виробництва і реалізації товарів, робіт,
послуг;
2) здійснення конкретних заходів щодо підвищення
продуктивності праці персоналу підприємства;
3) зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції,
тобто знижувати її собівартість;
4) з максимальною віддачею використовувати виробничий
потенціал, в тому числі і фінансові ресурси;
5) кваліфіковано, зі знанням справи здійснювати цінову
політику, оскільки на ринку діють переважно вільні (договірні) ціни;
6) грамотно будувати договірні відносини з постачальниками,
посередниками, покупцями;
7) вміти найдоцільніше розміщувати (вкладати) одержаний
раніше прибуток з точки зору досягнення оптимального ефекту.
Останні три напрями чималою мірою залежать від сумлінності,
кваліфікації економістів, бухгалтерів, фінансистів.
При укладанні угод з покупцями дуже важливо домовитись
про оптимальні ціни на товари, роботи, послуги, строки їх перегляду у
зв‘язку з інфляційними процесами, змінами на ринку.
Рентабельність використання фінансових ресурсів може бути
підвищена на досліджуваному підприємстві, якщо воно досягає того ж
обсягу прибутку, але зменшує при цьому суму коштів, які вкладені в
основні і оборотні засоби (наприклад, реалізує частину машин,
устаткування, якщо вони використовуються не досить ефективно,
знизить залишки виробничих запасів, незавершеного виробництва,
готової продукції,
товарів, вивільнить гроші, іммобілізовані в
дебіторську заборгованість). Це випливає з самої формули
рентабельності виробничих фондів. Але для ТОВ „Джейбіл Сьоркіт
Юкрейн Лімітед‖ характерний високий ступінь зносу основних
засобів і низький рівень придатних для виробництва засобів. Тому
підприємству
треба
розширювати
виробництво
новим,
модернізованим устаткуванням, що в недалекому майбутньому
принесе більші доходи і це, в свою чергу, дасть змогу підвищити
рентабельність підприємства.
Важливе значення в ході повсякденного контролю за
формуванням доходів і витрат має виявлення зайвих для підприємства
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запасів товарно-матеріальних ресурсів у вигляді непрацюючого
устаткування, машин, приладів, понаднормативних запасів сировини,
матеріалів, інструменту й інших цінностей. Фінансові ресурси,
вкладені в такі активи, уповільнюють обіговість коштів підприємства,
і природно знижують рентабельність виробництва.
Для підприємства ТОВ „Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед‖
важливо, щоб воно мало систематичну оперативну інформацію про
хід виконання наміченого плану прибутку. Маючи щоденні дані про
одержаний прибуток або збиток (а вони, як правило, досить точно
показують дійсний стан справ і уточнюються за даними
бухгалтерського обліку після закінчення поточного місяця),
керівництво підприємства має змогу:
1) оперативно впливати на цей процес;
2) оперативно планувати найбільш раціональне використання
прибутку з точки зору потреб підприємства.
У ході контролю за формуванням доходів і витрат
бухгалтерська служба у координації з юридичною службою ретельно
вивчає факти застосування до підприємства фінансових санкцій з боку
партнерів по взаємних поставках матеріальних цінностей, фінансових,
транспортних та інших органів. Ці санкції у вигляді штрафів,
неустойок тощо зменшують чистий прибуток, ускладнюють фінансове
становище підприємства, в тому числі вони негативно впливають на
рентабельність підприємства. Тому кожний факт збитків має бути
оцінений з точки зору відповідальності конкретних посадових осіб, з
чиєї вини вони скоїлися, і з точки зору розробки заходів щодо
недопущення їх у майбутньому.
Висновки. Отже, ТОВ „Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед‖,
врахувавши всі рекомендації, методи і шляхи по вдосконаленню
економічної діяльності даного підприємства, які були
вище
запропоновані автором, мають забезпечити прибутковість його
діяльності.
Подальші дослідження автора будуть спрямовані на розробку
моделі фінансового аналізу з врахуванням особливостей
функціонування суб‘єктів господарювання, розташованих на тритіях
спеціальних (вільних) економічних зон.
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Стаття розкриває деякі особливості внутрішньогосподарського контролю
витрат допоміжних виробництв на сільськогосподарських підприємствах.
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The article discovers some special features of home economic control expenses of
subsidiary production at the agricultural enterprises.
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. В процесі
виготовлення
продукції
сільськогосподарські
підприємства
використовують певні ресурси. Частина цих ресурсів є власного
виробництва (насіння, корми, органічні добрива тощо). Іншу частину
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ресурсів, це стосується, в першу чергу, діяльності допоміжних
підрозділів, – енергоносіїв, запасних частин для ремонтних робіт
тощо, сільськогосподарські підприємства купують у сторонніх
юридичних чи фізичних осіб. Тому, для сільськогосподарського
підприємства особливо важливим є безперебійне забезпечення
виробничого процесу такими ресурсами за помірними цінами та
ефективне їх використання.
За таких умов, на сільськогосподарських підприємствах
актуальним є питання створення якісного внутрішньогосподарського
контролю, який забезпечить збереження, раціональне та ефективне
використання ресурсів виробничими підрозділами, а також
попередження непродуктивних втрат на підприємстві.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженням теорії та практики контролю
займалися вітчизняні та зарубіжні вчені Ф.Ф.Бутинець, М.В.
Кужельний,
І.А.Белобжецький,
М.Т.Білуха,
Є.В.Калюга,
Л.В.Нападовська, Б.Ф.Усач та інші.
Цілі статті. Метою даної статті є розкриття особливостей
внутрішньогосподарського контролю витрат допоміжних виробництв
на сільськогосподарських підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Внутрішньогосподарський контроль є одним із основних джерел
інформаційного забезпечення управління підприємством, який дає
змогу своєчасно виявляти недоліки в діяльності суб‘єктів
господарювання і вживати заходів до їх усунення.
Внутрішньогосподарський контроль – це перш за все контроль з
боку господарства за діяльністю своїх підрозділів. При цьому
перевіряється вся господарська діяльність або її окремі сторони [1,
с.31].
Внутрішньогосподарський контроль являє собою систему
безупинного спостереження за ефективністю використання майна
підприємства, законністю і доцільністю господарських операцій і
процесів, збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей [2,
с.141].
Для ефективного управління виробництвом підприємства велике
значення має контроль за накопиченням та розподілом витрат, які
формують
собівартість
продукції.
Особливості
сільськогосподарського виробництва зумовлюють ведення обліку
виробничих витрат і виходу продукції окремо по кожному
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виробничому підрозділу підприємства. Відповідно, для належного
управління діяльністю підприємства, збільшення обсягів виробництва
продукції та зниження її собівартості, раціонального використання
власних та залучених ресурсів, виникає потреба в постійному
внутрішньогосподарському контролі діяльності окремих виробничих
підрозділів.
Важливим фактором, що визначає рівень сукупних витрат на
виробництво сільськогосподарської продукції є витрати допоміжних
виробництв. Тому, для правильного визначення собівартості продукції
рослинництва та тваринництва, необхідна інформація про види робіт
та послуг, що надаються допоміжними підрозділами, рівень витрат
цих виробництв, статті витрат, центри відповідальності т.д. Така
інформація
формується
в
системі
обліку
та
внутрішньогосподарського контролю за діяльністю допоміжних
виробництв сільськогосподарських підприємств.
Як правило, на служби внутрішньогосподарського контролю
покладається поточний контроль, який має оперативний характер і
здійснюється в процесі виконання господарських операцій. Його
основне завдання – оперативне виявлення та своєчасне припинення
порушень і відхилень, що виникли в процесі виконання господарських
операцій і виробничих завдань.
Наступний
контроль
здійснюється
після
завершення
господарських операцій на підприємстві. Вплинути на хід виконання
виробничих завдань в цьому випадку неможливо. Основне
призначення такого контролю полягає в
перевірці діяльності
підприємства з метою дотримання чинного законодавства , виявлення
та попередження в майбутньому крадіжок та зловживань.
Для підвищення ефективності внутрішнього контролю, його
необхідно розпочинати уже під час узгодження розпорядчих і
виконавчих документів на здійснення господарських операцій. Тобто
на служби внутрішньогосподарського контролю необхідно покладати
функції попереднього контролю.
Попередній внутрішньогосподарський контроль є сигналом тих
явищ, що можуть викликати негативні наслідки (втрати,
непродуктивні витрати, розкрадання тощо), якщо не буде вжито
негайних заходів на тих або інших ділянках роботи [2, с.144].
Попередній
внутрішньогосподарський
контроль
витрат
допоміжних виробництв надасть змогу керівництву підприємства
передбачати можливі відхилення до того моменту, як вони дійсно
відбудуться, і вживати відповідних заходів.

98

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

Для
встановлення
методики
внутрішньогосподарського
контролю витрат допоміжних виробництв, необхідно визначити мету і
завдання такого контролю.
Загальна мета внутрішнього контролю, вважає Корінько М.Д.,
полягає в правильному та своєчасному відображенні господарських
операцій у бухгалтерському обліку і звітності, законності
господарських операцій та їхньої доцільності для конкретного
підприємства [3, с.74].
Виговська Н.Г. стверджує, що мету контролю слід розглядати в
контексті учасників контрольно – ревізійного процесу… оскільки без
наявності певних суб‘єктів контролю безпосередньо здійснення
контрольно –ревізійного процесу є неможливим [4, с.312].
Під суб‘єктом внутрішньогосподарського контролю розуміють
окремих посадових осіб, служби (відділи) чи громадські організації
підприємства, які перевіряють той чи інший об'єкт [5, с.14].
Суб‘єктами внутрішнього контролю витрат допоміжних
виробництв вважаємо керівників сільськогосподарських підприємств,
обліковий персонал, бригадирів, завідуючих фермами, які здійснюють
контроль за виробничими процесами з метою ефективного управління
підприємством.
Відповідно, основну мету внутрішньогосподарського контролю
витрат допоміжних виробництв вбачаємо у визначенні доцільності
операцій щодо витрат ресурсів допоміжними виробництвами,
встановленні достовірності даних щодо витрат цих підрозділів,
повноти і своєчасності відображення інформації в документах та
облікових регістрах, правильності відображення витрат допоміжних
виробництв в обліку та звітності сільськогосподарського
підприємства.
Завданням внутрішньогосподарського контролю є перевірка
господарських операцій у виробничих одиницях із метою
недопущення перевитрат матеріальних і фінансових ресурсів,
виконання виробничих і фінансових планів, раціонального
використання робочої сили, впровадження нових методів праці і
прогресивної технології в бригадах, дільницях, цехах та інших
виробничих підрозділах, забезпечення збереження коштів і товарно –
матеріальних цінностей, економного витрачання сировини і паливно –
енергетичних ресурсів, випуску продукції високої якості, яка має
попит на ринку [6, с.25].
Основну мету та завдання внутрішньогосподарського контролю
витрат допоміжних виробництв наведено на рис.1.
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Висновки. В сучасних умовах господарювання значно
посилюється роль внутрішньогосподарського контролю витрат
виробничих підрозділів як засобу успішного та ефективного
функціонування
господарюючого
суб‘єкта.
Ефективний
внутрішньогосподарський контроль витрат допоміжних виробництв
має бути націлений, в першу чергу, на попередження та оперативне
виявлення відхилень від встановлених параметрів (норм, планів і т.д.)
діяльності допоміжних підрозділів.
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The article lights research and development of theoretical, methodical and practical
positions from introduction and improvement of the control a debtor and creditor debt
system, with the purpose of creation of terms which will provide high liquidity, financial
firmness solvency, will be instrumental in strengthening of control and analysis after their
origin, to the effective management their sizes and terms of redemption on an enterprise
which will fix the financial state of enterprise on the whole.
Keywords: account receivable, account payable, obligation, control system by a
creditor and debtor debt, mutual settlements.

Постановка проблеми. Характерною особливістю сучасного
розвитку економіки України є глибокі економічні перетворення в
ринкових відносинах зумовлені кризою в економічній, політичній та
соціальній сферах. Ринкові відносини вимагають перегляду системи
бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік
взаєморозрахунків суб‘єктів господарювання. На сьогодні одним з
найбільш складних і суперечливих питань українського обліку є облік
заборгованості, що пов‘язано з існуванням проблеми неплатежів. В
загострення проблеми вносить свою частку і неврегульованість
бюджетної системи, що стосується неналежного виконання державних
зобов‘язань, які здійснюються за рахунок бюджету.
Великої актуальності питання управління дебіторською
заборгованістю набуває в умовах несвоєчасного, неналежного, а
інколи і зовсім невиконання перед підприємством боргових
зобов‘язань.
Щодо кредиторської заборгованості, то тут проблема полягає в
негативному впливі її надмірних розмірів на показники фінансової
стійкості та ліквідності підприємства. Це проявляється в зниженні
ліквідності, грошової та ліквідної платоспроможності, фінансової
стійкості, що призводить до постійної залежності перед кредиторами
та до погіршення фінансового стану підприємства в цілому.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням
теоретико-методичних питань управління й обліку дебіторською та
кредиторською заборгованістю підприємств присвячено праці
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед яких:
Ф.Ф. Бутинець, М. Д. Білик, О. С. Бондаренко, С. Ф. Голов, С. І.
Маслов, Н. Матицина, В. Костюченко, С.А. Кузнецова, М.С. Пушкар,
Р.С. Сорока, В. В. Сопко, К. С. Сурніна, Н. М. Ткаченко М. М Уткіна,
А. Ходус. та інші. Проте, віддаючи належне наявним теоретикопрактичним напрацюванням, слід зазначити, що в опублікованих
наукових працях вчених остаточно не визначено особливості та
способи управління дебіторсько-кредиторською заборгованістю в
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системі взаєморозрахунків суб‘єктів господарювання. Тому дане
питання, на сьогоднішній день, залишається відкритим і потребує
подальшого вивчення.
Мета дослідження. Метою дослідження є удосконалення
системи управління дебіторською і кредиторською заборгованістю
підприємства для створення передумов покращення організації
системи взаєморозрахунків та покращення фінансового стану будьякого підприємства в цілому.
Виклад основного матеріалу. Облік та аналіз дебіторськокредиторської заборгованості є одним з ключових завдань у вирішенні
проблем, що виникають під час поточного управління підприємством
з позиції оптимального співвідношення між ліквідністю та
прибутковістю.
Дебіторська заборгованість – це частина оборотного капіталу, а
також вимоги на його отримання у вигляді готівки, матеріальних та
інших ресурсів від господарюючих суб‘єктів. У широкому її
розумінні: - дебіторська заборгованість охоплює всі розрахунки
постачальників з покупцями.
В свою чергу, кредиторська заборгованість – це сума, яку
повинно сплатити підприємство (організація) в установлений термін
юридичним або фізичним особам (кредиторам) внаслідок отримання
ним коштів в грошовій або інших формах. Таким чином бачимо, що
кредиторська заборгованість також охоплює всі розрахункові операції
між постачальниками та покупцями, при цьому лише постачальники
(кредитори) та покупці (дебітори) міняються місцями. Це ще раз
свідчить про доцільність розглядати дані види заборгованості в
системі взаєморозрахунків підприємств.
Звичайно багато компаній могли б продавати та купувати
продукцію на готівковій основі повністю обходячись без фінансових
відносин, але жорстка конкуренція, прагнення залучити більше
покупців і збільшити обсяги продажів та прибутку, а також
найвигідніше закуповувати сировину змушує підприємства
погоджуватись на розмежування в часі між рухом продукції та
грошей. Таким чином підприємства здійснюють різного роду
фінансові відносини, в результаті яких і має місце виникнення
дебіторської та кредиторської заборгованості.
В умовах конкурентного середовища завданням будь-якого
підприємства є визначення оптимальної структури, строків погашення
та розмірів заборгованостей. Ці завдання може вирішити належна
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організація системи управління дебіторською та кредиторською
заборгованістю.
Наш власний алгоритм системи управління дебіторською
заборгованістю включає наступні складові:
І. Політика керування дебіторською заборгованістю на певний
обліковий період
ІІ. Контроль стану дебіторської заборгованості
ІІІ. Прийняття управлінських рішень з питань регулювання
обсягів заборгованості.
Політика керування дебіторською заборгованістю - це загальний
характер поведінки підприємства щодо реалізації продукції (робіт,
послуг) на умовах відстрочки платежу.
Метою будь-якої кредитної політики в рамках конкретного
підприємства є максимізація прибутку цього підприємства. Таким
чином, обрана політика повинна бути такою, яка б оптимізувала
розмір дебіторської заборгованості, запасів та готівки на підприємстві
в цілому.
Розробка раціональної політики кредитування передбачає:
1. Визначення граничної суми коштів, що можуть
інвестуватись в дебіторську заборгованість. Надання підприємством
товарного чи споживчого кредиту можливе лише при наявності у
нього достатніх резервів фінансових засобів для забезпечення
платоспроможності
на
випадок
несвоєчасного
виконання
контрагентом обов‘язків за розрахунками.
2. Оцінка потенційних дебіторів з точки зору можливості
повернення боргу, встановлення критеріїв оцінки дебіторів.
Проблемам із відсутністю коштів можна запобігти, якщо до
підписання договору з постачання керівництво ретельно вивчатиме
характеристику клієнта, його платоспроможність. З метою
ефективного управління дебіторською заборгованістю доцільно вести
облік покупців за рівнем платоспроможності, використовуючи при
цьому інформацію про виконання платежів, дані про участь
підприємств в офіційних заходах, а також загальну інформацію, що
характеризують контрагентів; професійні дані керівників, репутацію
тощо.
3. Лімітування розміру та строку кредиту, що надається
одному клієнту. Розмір максимальної суми кредиту визначається
виходячи з фінансового стану підприємства дебітора, а також з
граничної суми коштів, що інвестуються у дебіторську заборгованість.
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Термін кредиту залежить від кредитної суми, групи ризику клієнта та
стану кон‘юнктури товарного ринку.
Наступний етап – контроль стану дебіторської заборгованості
здійснюється шляхом:
1. Інвентаризації
дебіторської
заборгованості.
Відслідковування обсягів дебіторської заборгованості покупців за
терміном погашення.
Цей елемент управління дебіторською заборгованістю
передбачає розподіл дебіторської заборгованості на безнадійну,
сумнівну, прострочену.
Ми вважаємо, що забезпечення на підприємстві щоденного
оперативного аналізу своєчасності оплати по виставлених рахунках
сприятиме одержанню повної і достовірної інформації для аналізу
дебіторської заборгованості, а також дозволить вчасно виявляти
безнадійну та прострочену дебіторську заборгованість і вживати
заходів до зменшення її величини.
2. Аналіз структури дебіторської заборгованості в розрізі
поточної і простроченої. Передбачає виявлення дебіторів з
найбільшим розміром простроченої дебіторської заборгованості. Це
допомагає чітко організувати роботу підприємства по поверненню
дебіторської заборгованості і своєчасно починати необхідні дії по
недопущенню переходу простроченої дебіторської заборгованості в
безнадійну.
3. Контроль за погашенням дебіторської заборгованості та
вивчення причин недотримання договірних умов. Визначає комплекс
питань, які включають аналіз поточної та довгострокової дебіторської
заборгованості, визначення простроченої та сумнівної заборгованості.
Тобто контроль за станом розрахунків із покупцями має
здійснюватися за схемою: відвантаження продукції - проходження
розрахункових документів, їх оплата - надходження виручки на
рахунок підприємства
Після детального вивчення дебіторської заборгованості
підприємства потрібно визначити комплекс методів щодо прийняття
управлінських рішень з питань регулювання обсягів заборгованості.:
1. нагадування по телефону, факсу, пошті про наявність
заборгованості;
2. фінансові санкції (штрафи, пені, неустойки), призупинення
постачань;
3. виставлення претензій, досудове переписування, подача
позову в суд.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУТА КОНТРОЛЮ

105

Використання того чи іншого методу залежить від строку
заборгованості і дає можливість підприємству повернути свої кошти,
що скоротить величину дебіторської заборгованості та підвищить його
абсолютну ліквідність.
Не менш важливою є система управління кредиторською
заборгованістю. Адже, в діяльності кожного господарюючого суб‘єкта
внаслідок придбання товарів, робіт та послуг, або отримання кредитів для
свого фінансування, виникають відносини з різними кредиторами,
постачальниками, податковими органами та іншими фізичними чи
юридичними особами. Таким чином виникає кредиторська заборгованість
яку потрібно погашати.
Дослідивши різні розробки вчених-економістів з приводу даного
питання, можна запропонувати власний алгоритм управління
кредиторською заборгованістю, який повинен включати такі складові:
І. Планування розмірів кредиторської заборгованості
ІІ. Контроль та аналіз заборгованості перед кредиторами
ІІІ. Прийняття управлінських рішень з питань планування,
обліку та контролю заборгованості.
Планування розмірів кредиторської заборгованості повинно
складатись з наступних кроків:
1. Визначення граничних розмірів кредиторської заборгованості
які підприємство зможе вчасно погасити без нарахування штрафних
санкцій.
2. Встановлення впливу величини кредиторської заборгованості
на показники фінансової стійкості та ліквідності підприємства, а також
вплив даної заборгованості на структуру активу балансу після її
погашення.
3. Лімітування величини заборгованості перед одним кредитором
з метою уникнення залежності перед одним суб‘єктом господарювання.
Наступним кроком в системі управління заборгованістю є
безпосередньо контроль за її виникненням та наявністю.
З цією метою доцільно скласти план-графік погашення
кредиторської заборгованості, який надасть інформацію які саме
зобов‘язання повинні бути погашені першочергово з метою уникнення
нарахування штрафних санкцій.
Даний документ має містити аналітичні дані про наявність
кредиторської заборгованості, її характеристику, граничний строк
погашення, а також відомості про штрафні санкції, передбачені за
прострочення платежу.
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Зразком такого плану-графіку може бути документ у
табличному вигляді представлений в таблиці 1.
Прогноз призначений для планування величини кредиторської
заборгованості і кількості днів її рівномірного погашення, суми
авансів і відстрочки поточних платежів по статтях і елементам
бюджету.
Таблиця 1
План-графік погашення заборгованості
Дата
виникнення
зобов‘язань

№ та
назва
документу

Сума

Постачальник
(кредитор)

Характеритика заборгованості

Штрафні
санкції
Пе%
ня

Граничний строк
погашення

На основі такого плану - графіку керівник, або уповноважена
ним особа повинна приймати рішення щодо послідовності погашення
заборгованості. Підприємства повинні прагнути раніше погасити
кредити та зобов‘язання перед бюджетом, адже за використання
позики передбачено сплату відсотків, а за прострочення податкових
зобов‘язань - нарахування пені. Як правило, заборгованість за товари,
роботи, послуги не передбачає нарахування додаткових штрафних
санкцій, тому в разі тимчасової відсутності обігових коштів цю
заборгованість доцільно погашати після сплати інших видів
заборгованості.
Завершальним етапом системи управління кредиторською
заборгованістю є безпосередньо прийняття управлінських рішень з
питань її обліку, контролю та аналізу. Цей етап повинен
здійснюватися безпосередньо управлінським апаратом підприємства і
ґрунтуватись на даних синтетичного та аналітичного обліку. Дані
рішення безперечно повинні прийматись з врахуванням результатів
планування та контролю даної заборгованості.
Належна організація системи управління кредиторською
заборгованістю сприяє посиленню контролю і аналізу за її
виникненням, ефективному управлінню її розмірами і термінами
погашення на підприємстві, що ефективно дозволяє уникати
конфліктів з кредиторами та застосуванню штрафних санкцій.
В процесі господарської діяльності мають місце відносини коли
одне підприємство стосовно іншого є і кредитором і дебітором
одночасно, на основі здійснюваних між ними господарських операцій.
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В таких випадках слід постійно слідкувати за такими ситуаціями і по
можливості постійно проводити залік взаємозаборгованості, що дасть
змогу спростити процедуру взаєморозрахунків між підприємствами.
Висновки. Запровадження комплексу заходів з управління
дебіторською та кредиторською заборгованістю, який, стосовно
дебіторської
заборгованості,
включає:
політику
керування
дебіторською заборгованістю на певний обліковий період, контроль за
станом дебіторської заборгованості та прийняття управлінських
рішень з питань регулювання обсягів заборгованості, дозволяє
оперативно вирішувати питання стимулювання погашення наявної
дебіторської заборгованості, значно зменшуючи ймовірність її
прострочення.
Система
заходів
управління
кредиторською
заборгованістю, яка включає: планування розмірів кредиторської
заборгованості, контроль та аналіз заборгованості перед кредиторами, а
також систему прийняття управлінських рішень із питань планування,
обліку та контролю заборгованості, дозволить підприємству
забезпечити
достатню
ліквідність,
грошову
та
ліквідну
платоспроможність,
фінансову
стійкість
та
незалежність
підприємства, що в свою чергу створить позитивний інвестиційний
клімат збоку інвесторів та унеможливить боргову залежність перед
кредиторами.
Отже,
застосування
вітчизняними
підприємствами
запропонованої у статті методики надасть можливість підвищити
ефективність
управління
дебіторською
та
кредиторською
заборгованістю, що в результаті забезпечить достатність рівня
ліквідності, платоспроможності та прибутковості та покращить
організацію системи взаєморозрахунків.
Таким
чином,
ефективне
управління
заборгованістю
забезпечить не лише поліпшення фінансового стану, а й через
запропоновані механізми сприятиме збільшенню рівня доходів
підприємств.
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УДК 657.
Дмитрук І.В.
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ «ЦЕНТРІВ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»
У даній статті розглядається проблема створення на підприємстві центрів
відповідальності та ведення обліку у розрізі цих центрів. Проаналізовано підходи до
побудови управлінського обліку на основі концепції ―центрів відповідальності‖ та
визначено можливості проекції методологічних напрацювань у цій сфері для
ефективного практичного застосування.
Ключові слова: управлінський облік, центр відповідальності, облік за
центрами відповідальності.
The problem of creation on the enterprise of centers of responsibility and conduct of
account in the cut of these centers is examined in this article. Going is analysed near the
construction of administrative account on the basis of conception of ―centers of
responsibility‖ and possibilities of projection of methodological works are certain in this
sphere for effective practical application.
Keywords: Administrative account, center of responsibility, account after the
centers of responsibility.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Становлення

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУТА КОНТРОЛЮ

109

ринкових відносин в нашій державі обумовлює необхідність
удосконалювати господарський механізм і зокрема управління
економічними процесами на підприємствах і об‘єднаннях незалежно
від форм власності. Збільшення розмірів підприємств, розгалуження їх
структури, зростання потоків оперативної інформації та необхідності
приймати значну кількість адміністративних рішень створюють певні
перешкоди на шляху їх подальшого розвитку. Одним із шляхів
подолання зазначених перешкод є перехід до децентралізованої
системи управління. Останнім часом, в умовах загострення
конкуренції та низької платоспроможності споживачів продукції,
керівництво вітчизняних підприємств, з метою підвищення прибутків,
почало шукати шляхи зниження витрат виробництва. Базуючись на
обліковій інформації про розмір і види витрат, керівництво
підприємства одержує відомості про використання ресурсів,
формування собівартості продукції. В результаті адміністрація
отримує можливість здійснювати контроль і планування різних
господарських показників, аналізувати відхилення від запланованих
величин, а значить і приймати обґрунтовані управлінські рішення.
Особливо актуальним на сучасному етапі для функціонування
підприємств є облік за центрами відповідальності. Створення на
підприємстві центрів відповідальності та ведення аналітичного обліку
витрат у розрізі цих центрів дозволяє вирішити ряд проблем, з
котрими зустрічаються вітчизняні середні та великі підприємства при
здійсненні управління і контролю за господарською діяльністю
виробничих підрозділів. Облік за центрами відповідальності
допомагає не тільки виявити загальну суму економії або перевитрат
різних ресурсів, але і точно визначити, на якій ділянці і через чию
провину допущено перевитрату або кому належить заслуга в
досягненні економії, сприяє підвищенню рівня відповідальності
керівників підрозділів, одночасно, більшій свободі та ініціативі в
прийнятті тих або інших управлінських рішень. Тому здійснення
обліку витрат за центрами відповідальності є об'єктивною
необхідністю.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Слід зазначити, що в економічній літературі не
існує єдиної думки щодо трактування поняття ―центр
відповідальності‖. Ряд фахівців, Рей Вандер Віл, В.Палій,
Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер і К.Друрі, стверджують, що центр
відповідальності – це частина організації, по котрій доцільно
акумулювати бухгалтерську інформацію про діяльність такого центра
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[2; 8; 9]. В.Сопко під центром відповідальності розуміє місце, де
виникають правові відношення між учасниками господарських
процесів [7]. Д.Міддлтон вважає, що центр відповідальності
(обліково-калькуляційний
підрозділ)
являє
собою
частину
виробництва, для якої можна визначити затрати [4]. Т.П.Карпова
вважає, що центр відповідальності – це таке групування витрат, котре
дозволяє поєднати в одному процесі місця виникнення витрат:
виробництво, цех, ділянку, бригаду з відповідальністю керуючих
ними менеджерів [3]. Виходячи з практики роботи вітчизняних і
закордонних
підприємств,
найбільш
обґрунтовано
центр
відповідальності визначається як сегмент організації, де менеджер,
згідно з встановленими показниками діяльності, відповідає за роботу
сегмента. Необхідно також відзначити, що термін ―центр
відповідальності‖ вже одержав поширення у вітчизняній обліковій
літературі. Однак, під ним переважно розуміють місце виникнення
затрат. На наш погляд, термін ―центр відповідальності‖ є більш
широким поняттям, ніж місце виникнення затрат. Останнє, як видно з
назви, припускає тільки контроль і відповідальність за станом затрат.
Система ж центрів відповідальності припускає контроль за станом
затрат, доходів і інвестицій, а також розподіл, делегування обов'язків і
відповідальності між керівниками різних центрів відповідальності.
Цілі статті. Наше дослідження спрямоване на узагальнення
теоретичних досліджень провідних вітчизняних та іноземних
науковців щодо підходів до побудови управлінського обліку на
основі концепції ―центрів
відповідальності‖ та визначення
можливості проекції методологічних напрацювань у цій сфері для
ефективного практичного застосування.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Система обліку
за центрами відповідальності, яка виникла в США, почала
розвиватись в середині 30-х рр. і був пов‘язаний передовсім з
розробкою системи калькулювання змінних витрат.
Ефективність центру відповідальності визначається двома
параметрами:
• досягненням певних цілей;
• ефективністю використання ресурсів.
При цьому найбільш ефективним є центр відповідальності, який
виконав поставлені перед ним цілі, витративши мінімальну кількість
ресурсів. Виділення центрів відповідальності дозволяє істотно
підвищити ефективність управлінського обліку, контролю та
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управління. За обсягом повноважень та обов‘язків їх керівників — це
центри витрат, доходу, прибутку, інвестицій. За завданнями та
функціями центри відповідальності зазвичай розглядаються як
основні та допоміжні.
Для кожного центру відповідальності повинні бути визначені
цілі та завдання, у тому числі і облікові, тобто яка інформація, з якою
періодичністю, куди та ким повинна надаватися. Робота тут повинна
бути спрямована на пошук необхідної інформації та забезпечення нею
осіб, які приймають управлінські рішення, тоді, коли вона їм потрібна,
та у такій формі, яка її робить придатною для практичного
використання.
Виділення центрів відповідальності передбачає наявність
механізму розподілу відповідальності. Тому інформація повинна
надаватися за ієрархічним принципом. У системі управлінського
обліку формується, насамперед, інформація щодо витрат, які є одним з
основних об‘єктів обліку. Витрати групуються та обліковуються за
видами витрат, місцями їх виникнення та носіями витрат. У цьому
зв‘язку вирішальне значення набувають такі об‘єкти витрат, як місця
виникнення витрат, центри витрат, центри відповідальності.
Управління витратами відбувається через діяльність людей.
Саме люди, які приймають участь у процесі управління, повинні
відповідати за доцільність виникнення того чи іншого виду витрат.
Тому центр відповідальності — це структурний елемент
підприємства, його економічний суб‘єкт, у межах якого менеджер
несе відповідальність за доцільність понесення витрат. Адміністрація
сама вирішує, у якому розрізі класифікувати витрати, наскільки
деталізувати місця їх виникнення та як їх пов‘язати з центрами
відповідальності. Центри відповідальності здійснюють контроль за
витратами в розрізі багатьох місць їх виникнення при умові, якщо
витрати в них формуються під впливом даного центру
відповідальності.
Виходячи з економічних міркувань (у рамках існуючих
економічних відносин), центри відповідальності поділяються на
госпрозрахункові та аналітичні. Аналітичні центри відповідальності
економічно не обґрунтовані, тобто вони не пов‘язані із системою
внутрішнього госпрозрахунку. Вони забезпечують аналітичний облік
та деталізацію відповідальності за окремі витрати. Госпрозрахункові
— забезпечують контроль, відповідальність та зацікавленість у їх
зниженні. За госпрозрахунковими центрами відповідальності, що
співпадають з місцями виникнення витрат, обґрунтованого
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аналітичного обліку не ведуть, а використовують вже існуючу
інформацію за місцями виникнення витрат.
Центри відповідальності як правило складаються з багатьох
центрів та місць виникнення витрат різного рівня. Вони також могуть
представляти основні та допоміжні підрозділи підприємства. В
основних центрах відповідальності облік організують у розрізі
об‘єктів витрат. В обслуговуючих, найчастіше, у по елементному
розрізі.
У зв‘язку з тим, що управлінський контроль включає людський
чинник, то при створенні різних типів центрів відповідальності
враховують ряд суб‘єктивних аспектів — мотивацію, поведінку
учасників, стимули, потреби, тощо. Наприклад, у менеджерів центрів
прибутку з‘являється стимул приймати альтернативні рішення, що
збільшують запланований для них рівень прибутку, а конкуренція між
ними за ресурси дозволяє підвищити ефективність діяльності
підприємства в цілому. Але якщо підрозділи підприємства повинні
тісно співпрацювати, то створення центрів прибутку може призвести
до виникнення конфліктних ситуацій, що буде загрожувати
ефективності діяльності підприємства.
Таким чином, можна зробити висновок, що поділ організації на
центри відповідальності повинен визначатись специфікою конкретної
ситуації і відповідати наступним основним вимогам:
• центри відповідальності повинні бути пов‘язані з
організаційною структурою підприємства;
• кожен центр повинен очолювати менеджер;
• в кожному центрі повинен бути показник для виміру обсягу
діяльності та база для розподілу витрат;
• необхідно чітко розподілити сферу повноважень і
відповідальності менеджера кожного центра відповідальності
(менеджер відповідає тільки за ті показники, які він може
контролювати);
• для кожного центра відповідальності повинні бути встановлені
форми внутрішньої звітності.
Отже, організація обліку за центрами відповідальності дозволяє
персоніфікувати відповідальність за прийняття управлінських рішень,
підвищити якість планування і прив‘язати систему матеріального
стимулювання до результатів роботи центрів відповідальності.
Висновки. Введення центрів відповідальності дає змогу
докорінно змінити систему менеджменту, що істотно підвищило
ефективність виробництва. Тобто створення центрів дає змогу
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скоротити виробничі витрати, збільшити прибуток підприємства,
створити кадровий склад керівників середньої ланки, які більш
пристосовані до нинішніх кризових умов. Центри відповідальності
працюють із великою відповідальністю і самостійністю, але водночас
вони залишаються частиною цілісного організму великого
господарства. Але слід зауважити, що ефективна діяльність на основі
центрів відповідальності, на нашу думку, може мати сенс у великих та
середніх організаціях, де чітко визначенні сфери відповідальності та
статті затрат і доходів для кожного потенційного центру.
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their decision.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Становлення
ринкових інститутів, світове визнання країни з ринковою економікою,
приватизаційні процеси, проблема реприватизації, специфікації і
захисту прав власності, робить проблеми прав власності та
трансакційних витрат вкрай важливими та актуальними для
української економіки. Теорія трансакційних витрат є складовою
нового напрямка у сучасній економічній науці - неоінституалізму.
Основною одиницею аналізу, у теорії трансакційних витрат
визнається акт економічної взаємодії, договір, трансакція. Категорія
трансакції розуміється широко і використовується для позначення
обміну товарами, юридичними зобов‘язаннями, договорами
короткострокового і довгострокового характеру, що потребують
детального документального оформлення, а також ті які передбачають
просте взаєморозуміння сторін. Витрати і втрати, якими може
супроводжуватися така взаємодія, отримали назву трансакційних
витрат.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми.
Розробка теорії трансакцій насамперед пов‘язана з
іменами таких економістів - Р. Коуза, О. Уильямсона, Дж. Коммонса,
С. Хілл, У. Ніколсон, А. Алчіан, А. Олійник, К. Ерроу. При цьому
розуміння трансакційних витрат варіює від вузьких визначень, що
пов‘язують ці витрати з окремими видами економічної діяльності, до
широких, що підкреслюють інституційну природу явища.
Цілі статті. Для розв‘язання існуючих проблем пов‘язаними з
трансакційними витратами доцільно:
- дослідити сутність трансакцій;
- класифікацію і оцінку трансакцій;
- методику управління трансакційними витратами та
відображення їх в обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Започаткував течію

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУТА КОНТРОЛЮ

115

економічної думки Р. Коуз. Його статті ―Природа фірми‖ та
―Проблема соціальних витрат‖ стали джерелом створення нової
парадигми в мікроекономіці та концепції трансакційних витрат. В
своїх працях Р. Коуз доводить, що взаємодія суб‘єктів
господарювання на ринку потребує здійснення певних витрат, які
спрямовані на пошук інформації про контрагентів, на проведення
переговорів, укладання контрактів, захист прав власності тощо.
Дж. Джоунс і С Хілл визначають трансакційні витрати як
витрати на переговори, моніторинг і виконання угод, які дозволяють
сторонам дійти згоди [9].
У. Ніколсон, автор одного з найвідоміших підручників з
мікроекономіки, розглядає експліцитні трансакційні витрати у формі
плати за послуги посередників та імпліцитні трансакційні витрати у
формі витрат пошуку і збору інформації [9].
А. Алчіан у своїй роботі пише, що трансакційні витрати
виникають, оскільки існують проблеми спілкування, обробки
інформації, дотримання умов договору, нечіткі визначення прав тощо.
Існує й розуміння трансакційних витрат як психологічних витрат
прийняття рішень та укладання самої угоди [5].
Демшець вважає, що трансакійні витрати - це витрати, що
виникають при передачі права власності. [5] Він також побудував
типологію, засновану на особливостях внутрішньофірмового
розподілу прав власності.
К. Ерроу поняття витрат експлуатації економічної системи
розглядає як синонім трансакційних витрат. Натомість С. Архієреєв,
дотримуючись точки зору, що трансакційні витрати - це витрати
обміну прав власності, вважає, що вони мають бути лише складовою
витрат експлуатації економічної системи.
Перераховані вище підходи прагнуть зв'язати трансакційні
витрати з певними діями і затратами, які виникають у процесі
укладання угоди.
В економічній літературі є ще декілька визначень трансакційних
витрат:
1. Ресурси, які використовуються для встановлення і збереження
прав власності, вони включають ресурси, які використовуються для
захисту прав власності, а також будь-які повні витрати, що виходять з
будь-якого потенціалу або реального захисту;
2. Еквівалент тертя в механічних системах [3];
3. Будь-які витрати, пов‘язані з координацією та взаємодією
економічних суб‘єктів [9];
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4. Ціна, яку платить будь-яка економічна система за
недосконалість власних ринків [7].
На мою думку, найбільш чітким і ясним є визначення А.
Олійника, що трансакційні витрати - це усі витрати, пов‘язані з
обміном та захистом правочинностей [8].
Трансакційні витрати і внутріфірмові контракти є центральною
ланкою в системі об‘єктів управлінського обліку. Проте не слід
забувати, що трансакційним витратам властиві будь-які господарські
операції, а контракти визначають абсолютно всі рівні управління.
Тому необхідно роздивитися фундаментальні механізми, які
використовуються в управлінському обліку, щоб представлена ними
інформація була корисна для надання допомоги керівництву.
Концентруючись на головному, будемо розглядати не всю систему
управлінського обліку, а її центральну частину – виробничий облік
[4].
Виділення нового класу витрат ставить перед нами ряд проблем:
визначення моменту витрат, складу і змісту трансакції; оцінка і
вимірювання; бухгалтерське віддзеркалення і аналіз їх ефективності.
Зпогляду транс акційного підходу різні форми організації людей – це
не що інше як знаряддя по економії трансакційних витрат. По
великому рахунку, саме прагнення до зниження трансакцій і
послужило одній з основних причин створення організацій.
Трансформаційні
і
трансакційні
витрати
визнаються
виробничими. Проте, якщо трансформаційні витрати майже завжди
можна точно зміряти, то трансакційні витрати - не піддаються
прямому
вимірюванню.
Сукупність
трансформаційних
і
трансакційних витрат і визначає таку категорію як собівартість
реалізованої продукції [4].
Під трансакційними витратами розуміються специфічні витрати
по налагодженню і здійсненні подібних обмінних угод. Отже, для
уніфікації і оцінки ефективності даних витрат повинна бути виділена
стаття виробничих витрат. Для вирішення цієї проблеми потрібно всі
витрати пов'язані з процесом ухвалення рішення по здійсненню
операцій акумулювати на субрахунку 686 ―Трансакційні витрати‖. До
даного субрахунку доцільно відкрити наступні аналітичні рахнки:
686/1 ―Пошук клієнтів‖, 686/2 ―Переговори‖, 686/3 ―Забезпечення
інтересів сторін‖, 686/4 ―Процесс обміну‖, 686/5 ―Контроль‖, 686/6
―Адаптація‖, 686/7 ― Коректування субоптимальних договірних умов‖,
686/8 ―Ослаблення стратегічних позицій‖, 686/9 ―Завершення
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операції‖. Також рекомендується відкривати аналітичні рахунки по
конкретних контрактах.
Введення додаткового рахунку дозволить бухгалтерам і
менеджерам аналізувати і скорочувати витрати по розробці і реалізації
контрактів, що повторюються.
Перші чотири з перерахованих вище аналітичних рахунків
відображають суму витрат до укладення договору. Їх можна
охарактеризувати як витрати за погодженням інтересів сторін.
Трансакційні витрати з 5-го по 9-й аналітичний рахунок з'являються
після укладення договору. Між цими групами витрат існує зворотна
залежність: чим вище за витрачання до укладення контракту, тим
нижче подальші.
Закон України ―Про бухгалтерський облік і фінансову звітність‖
зобов‘язує кожну операцію господарської діяльності підтверджувати
первинними обліковими документами і систематизувати їх в регістрах
бухгалтерського обліку. Такі регістри повинні складатися на кожен
окремий контракт.
Для того, щоб точніше контролювати і регулювати трансакційні
витрати доцільно складати кошторис по кожному окремому
контракту.
Необхідно створити довідник контрактів як об'єктів обліку з
мінімальною кількістю інформації: код, номер, найменування і
індетифікаційний номер контрагента. Окрім цього важливим є
складання реєстру контрактів.
Висновки. Трансакційні витрати – це визначена і значна стаття
витрат [4]. Тому ці витрати необхідно включати в собівартість
продукції (товарів, робіт, послуг), і, отже, на їх суму зменшувати
оподаткований прибуток. У Звіті про прибутки і збитки необхідно для
трансакційних витрат виділити окрему одноіменну статтю.
В організації внутрішньогосподарського управління якістю
необхідно проводити не лише аналіз трансакційних витрати, але і
низку інших заходів. Це може бути: навчання потенційних
постачальників або адаптація ступеня вертикальної інтеграції в
системі створення благ, щоб постійно орієнтувати організаційну
структуру і виробничий процес підприємств-партнерів на реалізацію
вимог до якості.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розкрито особливості облікового забезпечення управління
інтелектуальними активами підприємства, проаналізовано наявні первинні документи
та регістри, в яких розкривається інформація про нематеріальні активи та об‘єкти
інтелектуальної власності.
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The features of the registration providing of management the intellectual assets of
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analysed.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Інститут
інтелектуальної власності є одним з найважливіших чинників
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державного регулювання економіки, потужним важелем державної
підтримки інноваційних розробок, науково-технічного розвитку.
Практично це єдина легальна «тимчасова монополія», конкурентна
перевага, яку держава дає підприємствам для комерціалізації своїх
інновацій, як стимул для розвитку нових технологій та прискорення
науково-технічного
прогресу.
Питома
вага
результатів
інтелектуальної діяльності у вартості суспільного продукту у світі
зростає і оцінюється у сотні мільярдів доларів на рік. Так, якщо у 70-х
роках ХХ ст. частка інтелектуального продукту у загальній вартості
продукту становила лише 3%, зараз вона складає приблизно — 35%, а
за прогнозами у 2010-х буде сягати 70%. Частка нових, або
вдосконалених технологій, продукції, обладнання, які містять нові
знання або рішення, у розвинутих країнах сягає 70–85% приросту
ВВП [3].
Серед причин відставання України в цьому напрямку є такі
проблеми, які відсутність загальної концепції управління
інтелектуальною власністю, недосконалі правові і економічні
механізми стимулювання творчої діяльності, захист прав на
результати розробок, залучення об‘єктів інтелектуальної власності у
господарський обіг. Багатоплановість проблеми правової охорони і
використання об‘єктів інтелектуальної власності та їх стратегічне
значення для розвитку конкурентоспроможності економіки потребує
для її вирішення участі спеціалістів у сфері обліку, маркетингу,
юриспруденції і т.д.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженню управління інтелектуальною
власністю присвячені роботи В.Г. Зінова, В.В. Казимира, О.В.
Кендюхова, О.Н. Мельникова, І.П. Мойсеєнко, П.М. Цибульова, В.П.
Чеботарьова, Ю.Суіні, О. Бутніка-Сіверського та інших.
Цілі статті. Метою статті є визначення інформаційних потреб і
вдосконалення облікового забезпечення процесу управління
інтелектуальними активами підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Управління
інтелектуальною власністю підприємства передбачає отримання від її
використання доходів, які перевищують витрати на створення та
реєстрацію. Важливу роль при цьому відіграють дані бухгалтерського
обліку з первинних і зведених документів та регістрів, як
інформаційної бази аналізу.
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На жаль, сьогодні підприємства, організації використовують
інтелектуальну власність як конкурентну перевагу недостатньо
ефективно. У графі «нематеріальні активи» балансу багатьох
підприємств і організацій стоїть прочерк. Це означає, що права на
результати інтелектуальної діяльності не використовуються, вони
виключені з господарського обороту і не приносять доходу, як
підприємству, так і державі, або підприємство не зацікавлене у
відображенні їх у звітності. Разом з тим, відсутність оформлених у
складі бухгалтерського балансу прав на результати інтелектуальної
діяльності не означає, що їх немає. На підприємствах зберігся досить
високий інтелектуальний потенціал і створюється значна кількість
інтелектуальних продуктів. Про це свідчить також досвід
інвентаризації результатів інтелектуальної діяльності, проведений на
державних підприємствах і підприємствах, які використовують кошти
бюджету. За інформацією заступника голови Державного
департаменту інтелектуальної власності Володимир Дмитришина «в
Україні станом на 1 листопада 2006 року виявлено 19041 об‘єктів
права інтелектуальної власності (далі ОПІВ) , що належать державі
або створені за державні кошти, з них винаходів — майже 40%; частка
введених у цивільний оборот ОПІВ складає 39% від виявлених у ході
інвентаризації ОПІВ, в тому числі винаходів — 15%; частка ОПІВ, що
перебувають на обліку, складає 74% від кількості ОПІВ, введених в
цивільний оборот, в тому числі винаходів — 24%; опрацювання
отриманих звітів свідчить про те, що існує значна частина ОПІВ, які
тільки планується взяти на облік — це 6707 ОПІВ, що складає 35% від
виявлених в ході інвентаризації» [1].
Проведена інвентаризація показала, що значна частина витрат на
створення результатів інтелектуальної діяльності не знайшли
відображення в бухгалтерському балансі як нематеріальні активи. Для
вирішення проблеми охорони та введення у господарський обіг
об'єктів інтелектуальної власності, в першу чергу на підприємствах
повинен бути налагоджений управлінський облік результатів
інтелектуальної діяльності з метою: підвищення ефективності їх
використання в різних формах; підвищення конкурентоспроможності
продукції; ліцензування; управління вартістю бізнесу та ін.
Системи управління науково-дослідними роботами існувала
давно і була «забута» разом з винахідницької діяльністю близько 10
років тому. Планування всіх науково-дослідних робіт і технічних
розробок в СРСР передбачалось комплексними і галузевими планами,
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здійснювалось на основі системи замовлень-нарядів, що охоплювали
всі стадії робіт за темами [4].
В даний час управлінський облік результатів інтелектуальної
діяльності в тій чи іншій мірі майже не ведеться. Аналогічна ситуація
спостерігається й у сфері бухгалтерського обліку та оцінки
ефективності використання запатентованих результатів цих робіт.
В працях багатьох науковців [2, 4, 5, 6 та ін.] неодноразово
наголошується
на
необхідності
запровадження
управління
інтелектуальною діяльності як в межах підприємства, так і на вищих
рівнях, розроблені та запропоновані структури системи управління,
однак відсутній наголос на недостатності облікового забезпечення цієї
системи.
Н. Старкова та А.Костецький відмічають, що виділення
підсистеми управління інтелектуальними активами не має за мету
будь-яким чином дублювати функції маркетингу, фінансового чи
виробничого управління, управління науково-дослідними і дослідноконструкторськими розробками, персоналом в частині створення і
використання інтелектуальних активів, що відносяться до компетенції
цих систем [5]. Мова має йти про необхідність здійснення
специфічних функцій, обумовлених особливими характеристиками і
зростаючою роллю інтелектуальних активів у діяльності фірми.
Такими особливими функціями можуть бути:
- планування досліджень відповідно до замовлень держави і
потреб ринку;
- планування внутрішньофірмових інформаційних потоків від
початку процесу досліджень до завершення розробок;
- створення інформаційних баз наявних і потенційних (в
процесі розробки) об‘єктів інтелектуальної власності;
- оцінка ринкової вартості інтелектуальних продуктів;
- патенто-ліцензійна діяльність (підготовка документів і
оформлення прав);
- комерціалізація результатів досліджень (виведення продукту
на ринок і його реалізація).
В процесі організації управління слід також враховувати
інтелектуальний капітал в частині потенціалу працівників
підприємства з метою заохочення і стимулювання досліджень.
Забезпеченість кожної з перерахованих функцій управління
обліковою інформацією проаналізовано в табл.1
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Таблиця 1
Облікове забезпечення управління інтелектуальними активами
№
з/п
1

1.

2.

3.

4.

Завдання
управління
інтелектуальн
и-ми
активами
2
Планування
досліджень
відповідно до
замовлень
держави і
потреб ринку

Наяв-ність
спеціальних форм
3
Відсутні

Планування
внутрішньо
фірмових
інформаційни
х потоків від
початку
процесу
досліджень до
завершення
розробок
Створення
інформаційни
х баз наявних
і потенційних
( в процесі
розробки)
об‘єктів
інтелектуальн
ої власності

В обліку СРСР
існували типові форми
кошторисів витрат а
науково-дослідними
темами по кожній
галузі дослідження,
що дозволяло
проводити порівняння
структури витрат за
роками і об‘єктами
Форми первинної
облікової
документації з обліку
об‘єктів права
інтелектуальної
власності затверджені
наказом Міністерства
фінансів України від
22.11.2004 №732 та
Міністерства
статистики України
від 10.08.2004 № 469

Оцінка
ринкової
вартості
інтелектуальн
их продуктів

Акти оцінки, звіти
сертифікованого
оцінювача

Потребують розробки

4
Вважаємо прийнятним
запровадження
інформаційних форм з
переліком об‘єктів, які
плануються
створювати і на які є
попит, систематизація
цих даних на
загальнодержавному і
регіональному рівні
Рекомендовані форми
кошторисів витрат на
науково-дослідні
розробки

Форма
реалізації
5
У формі
статистичного
спостереження
із подальшим
оприлюднення
мі
розповсюджен
ням інформації
Методичні
рекомендації з
обліку науководослідних
і
дослідноконструкторськ
их робіт

Необхідно
Удосконалення
передбачити
типових форм
можливість
використання цих
форм для всіх об‘єктів
інтелектуальної
власності (не
зазначено сорти і
породи), а також
ввести форму обліку
переліку всіх науководослідних робіт, що
виконуються на
підприємстві
Найбільші дискусії супроводжують вибір
методів оцінки об‘єктів, а не
документального її оформлення
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Продовження табл. 1
1
5.

2
Патентоліцензійна
діяльність
(підготовка
документів і
оформлення
прав);

3
Акт про використання
об‘єкта
інтелектуальної
власності (ІВ-6),
Журнал реєстрації
використаних об‘єктів
інтелектуальної
власності (ІВ-3),
затверджені наказом
Міністерства
статистики України
від 10.08.2004 № 469

6.

Комерціалізац
ія результатів
досліджень
(виведення
продукту на
ринок і його
реалізація)
Аналіз
ефективності

Для реалізації цього
завдання виникає
більша необхідність у
зовнішній інформації

7.

Внутрішні розрахунки
оцінки економічної
ефективності ОІВ;
оцінки ступеня
готовності ОІВ до
впровадження;
оцінки ефекту від
впровадження ОІВ на
підприємстві;
визначення ціни
ліцензії і т.д.

4
Документ з обліку
ліцензійної діяльності
за кожним патентом і
свідоцтвом,
виключною ліцензією,
з метою контролю за
виконанням умов
договорів на
підприємствах,
своєчасністю сплати
роялті і т.д. у вигляді
Журналу реєстрації
укладених ліцензійних
договорів та
дотримання умов їх
виконання
Виконання цієї
функції залежить від
успішного управління
а початковій стадії
досліджень

5
Запроваджен
ня
типової
або
рекомендова
ної
форми
відповідними
міністерства
ми у формі
методичних
рекомендаці
й

Систематизовані
показники
ефективності
досліджень в
використання об‘єктів
інтелектуально
власності

Методичні
рекомендації

Кожен з наведених документів безумовно базується не тільки
на інформації з бухгалтерського обліку (рахунки 12 «Нематеріальні
активи», 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів», 941
«Витрати на дослідження і розробки» та ін.), що підтверджує
важливість організації процесу управління і контролю за
інтелектуальними активами.
Висновки. Запровадження управління, яке базується на
вищенаведеному обліковому забезпеченні, дозволить:
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- сформувати реальний контроль за можливістю законного
переслідування недобросовісних конкурентів і порушників прав
інтелектуальної
власності
шляхом формування
спеціальної
інформаційної бази;
- отримувати додаткові доходи за передачу права;
- здійснювати вкладення вартості прав на об'єкти ІВ в
статутний капітал нового технологічно орієнтованого підприємства;
- залучати інвесторів;
- вирішувати конфлікти у процесі використання об‘єктів
інтелектуальної власності, у т.ч. при визначенні розмірів збитків
внаслідок порушення виключних прав.
Без активної участі державних структур ефективне управління
інтелектуальною власністю є проблематичним, так як в першу чергу
необхідно забезпечити дотримання інтересів всіх учасників ринку
об'єктів
інтелектуальної
власності,
координацію
діяльності
організацій інфраструктури підтримки у сферах підвищення
інформованості населення в питаннях інтелектуальної власності,
підготовки кадрів, а також надання експертних, оціночних і
консалтингових
послуг,
ліквідацію
«правового
нігілізму».
Підприємства мають повірити в те, що держава захистить дані їм
виключні права на результати інтелектуальної діяльності у разі їх
порушення, що стане найбільшим стимулом в запровадженні системи
обліку і управління інтелектуальними активами на підприємстві.
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АУДИТ – РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ В МАЙБУТНЬОМУ
Метою написання статті є визначення проблем та перспектив аудиту в Україні
та внесення пропозицій стосовно підвищення якості аудиторського контролю.
Ключові слова: аудит, проблеми, шляхи покращення, перспективи.
The aim of writing the article is defyning the problem of aydit in Ukraine and giving
propositions on improving audit control.
Keywords: audit, problems, ways of improvement, prospect.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. В умовах
переходу України до ринкових форм господарювання є, звичайно,
радикальні зміни в обліку та аналізі в бюджетних та
госпрозрахункових підприємствах. Саме тому, ті методи економічного
контролю, які використовувались в період адміністративно-командної
системи управління є неефективними і вже не можуть задовольняти
потреби та інтереси суб‘єктів господарювання.
Аудит є однією з форм економічного контролю. Сьогодні, в
Україні, на ринку аудиторських послуг існує багато актуальних та
складних питань які, відповідно, потребують негайного вирішення.
Проблеми теорії та практики аудиту – це те, що хвилює багатьох
науковців.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми розвитку аудиту фінансової звітності
знайшли своє відображення у працях вітчизняних і зарубіжних вчених:
М.Т.Білухи, М.Д.Білика, Ф.Ф.Бутинця, Гажієнко Л., Давидова Г.М.,
Іванова Н.А., Кропивко М., Лисенко Н., Лишиленко О., Малишева А.В.,
та інших.
Цілі статті. Метою нашого дослідження є визначення даних
проблем проведення аудиту на підприємствах, а також шляхів
вдосконалення та перспектив розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Відповідно до
Закону України ―Про аудиторську діяльність‖, аудит – перевірка
даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності
суб‘єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки
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аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність
вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського
обліку або інших правил згідно із вимогами користувачів [1].
Першою і фундаментальною проблемою в аудиті є те, що існує
деяка невизначеність та неоднозначність термінологічного апарату,
що використовується для розуміння сутності аудиту, його місця,
завдань та ролі в системі господарського контролю. Так, наприклад,
замість того, щоб спрямовувати аудиторську діяльність на
удосконалення перевірок дотримання чинного законодавства,
завдання аудиту зводяться лише до висновків про достовірність
фінансової звітності підприємства.
До речі, Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 200 „Мета та
загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів‖
визначає, що метою аудиту є надання аудиторові можливості
висловити думку про те, чи складені фінансові звіти в усіх суттєвих
аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової
звітності [3].
Тому, однією і найважливішою проблемою є намагання
наблизити бухгалтерський облік до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку. Однак, існують розбіжності стосовно складу
фінансової звітності, послідовності її складання та методикою
проведення аудиту звітних форм. Методика перевірки залишається
недосконалою і не повністю враховує сучасні наукові надбання, що
мають бути покладені в основу розвитку аудиторської практики.
Затверджені форми фінансової звітності у вигляді уніфікованих
таблиць не містять і половини тієї інформації, яку національні
стандарти вимагають до оприлюднення. Як результат, автори
пропонують удосконалити та «відшліфувати» фінансову звітність з
метою виходу аудиторських фірм на міжнародний ринок, де потрібно
навчитись культурі спілкування з фінансовою звітністю, її складанням
та вмінням читати.
Аналіз практики аудиту фінансової звітності в Україні засвідчує
формальний підхід до цієї досить важливої справи, який, на думку
Янка Д., не підвищує якості звітної інформації, а навпаки, штовхає
керівництво підприємств, яке заручається позитивними висновками
аудиторів на викривлення показників фінансової звітності [6, с.21].
Крім того, дані тенденції призводять до пониження рівня
конкурентоспроможності українських аудиторів порівняно з
іноземними, які, власне, пропонують третім особам (аудиторам)
перелік послуг, значно ширший від підтвердження звітності.
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Все це говорить про те, що недосконалість теоретичного
обґрунтування аудиту гальмує його розвиток та перешкоджає
ефективному його застосуванню на практиці, а також розробці та
затвердженню відповідної нормативно-правової бази.
Так, доопрацювання потребує, наприклад, Кодекс професійної
етики аудитора, особливо в частині відповідальності аудиторів та
аудиторських фірм перед замовниками аудиторських послуг. До речі,
потрібно розрізняти поняття «аудит» та «аудиторські послуги», які,
відповідно, крім самого аудиту включають надання консультацій з
питань правильного ведення бухгалтерського обліку та складання
звітності, відновлення та ефективною ведення обліку, розробку
облікової політики тощо.
Одним із реальних способів покращення якості аудиторських
послуг є підвищення відповідальності аудиторських фірм та
аудиторів.
Багато підприємств під час ведення обліку більше орієнтуються
на наслідки та відповідальність за його невірне ведення, ніж на
дотримання встановлених нормативів. А оскільки відповідальність за
неналежне ведення бухгалтерського обліку до останнього часу
обмежувалася лише адміністративним штрафом, то бухгалтери
зосереджували основну увагу на правильності ведення податкових
розрахунків, відповідальність за порушення яких є суттєвою,
нехтуючи при цьому правильністю ведення бухгалтерського обліку.
Подібний стан не на користь розвиткові аудиторської діяльності
в Україні. Тому останнім часом фахівці з аудиту — науковці,
практики, Аудиторська палата України, професійні організації
бухгалтерів та аудиторів, піднімають питання підвищення якості
аудиту фінансової звітності шляхом удосконалення методики
документального оформлення аудиторських перевірок [6, с.21].
Очевидно, однією з причин погіршення якості аудиторської
перевірки є шаблонне відношення аудиторів до об‘єктів, що
перевіряються. Кожний замовник аудиту фінансової звітності, як і
інших аудиторських послуг взагалі, має свої особливості, а тому
потребує індивідуального підходу до перевірки в рамках діючого
законодавства. Відповідно до цього зростає ризик невиявлення і
зменшується якість проведення перевірки [4, с.31].
Не кожен керівник чи бухгалтер у повній мірі розуміє для чого
потрібен аудит на його підприємстві. Аудитори не зобов‘язані
вишукувати помилки та шахрайство, не мають наміру звинуватити
керівництво у їх допущенні. Він має висловити думку про справедливість
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та достовірність фінансової звітності і в ході перевірки вказує на
недоліки, усунення яких надалі надасть керівництву впевненості щодо
майбутньої податкової перевірки.
Важливою проблемою є те, що більшість замовників, на жаль, не
мають уявлення про весь обсяг робіт, що виконується при проведенні
аудиту фінансової звітності. Тому вони не знають, що можна вимагати
від аудитора, а що ні. Це призводить до конфліктних ситуацій та неякісної
перевірки. Тому до початку перевірки аудитору обов‘язково необхідно
узгодити із замовником план проведення перевірки, що сприятиме
підвищенню якості аудиту за рахунок визначення конкретних дій
аудитора та замовника під час перевірки.
Ці суперечності займають багато часу, відволікаючи аудиторів
на їх усунення замість того, щоб усі зусилля спрямувати на вирішення
приоритетних завдань та цілей аудиту на підприємстві.
Методичне забезпечення аудиту також потребує негайного
вирішення, адже методологія проведення аудиту залишається
недосконалою та не враховує сучасні наукові надбання.
Не можна не погодитись з тим, що розвиток та впровадження
аудиту, крім мінусів, має свої переваги для всіх учасників ринку
аудиторських послуг, тобто для держави, аудиторів (аудиторських
фірм) та для замовників аудиту.
Переваги аудиту порівняно з іншими формами контролю для
держави ґрунтуються на таких основних аспектах: по-перше,
відбувається значна економія державних коштів, які витрачаються на
утримання, наприклад, контрольно-ревізійного апарату; по-друге,
надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати
аудиторськими фірмами (аудиторами-підприємцями) податків.
Для замовників аудит також має свої переваги порівняно,
наприклад, з ревізією. Зокрема:
– замовник самостійно і на свій розсуд обирає аудиторську
фірму або аудитора, виходячи із своїх фінансових можливостей. Тобто
ініціатором аудиторської перевірки є суб‘єкт підприємницької
діяльності.
– замовник сам встановлює час здійснення аудиту в залежності
від своїх потреб, а це, в свою чергу, унеможливлює раптовість
перевірки, що характерно, наприклад, для ревізії. Аудит може
проводитись до здійснення господарських операцій, в процесі
здійснення виробничої діяльності підприємства та після закінчення
звітного періоду.
– клієнт має право відмовитись від послуг аудиторської фірми,
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якщо її працівники виявили некомпетентність під час аудиту. Від
послуг ревізора, очевидно, відмовитись не можна, так як ревізія
призначається вищестоящими органами.
– всі рекомендації стосовно покращення фінансового стану
підприємства, які обґрунтовані в аудиторському висновку клієнт не
зобов‘язаний виконувати, хоча це і в його інтересах. А недоліки,
виявлені під час ревізії і вказані в акті ревізії підлягають
обов‘язковому усуненню, в протилежному випадку підприємству
загрожують штрафи.
– навіть у випадку виявлення грубих порушень та зловживань,
аудитор, як незалежна особа (працівник), дотримуючись правил
професійної етики, не повідомлятиме правоохоронні органи, на
відміну від ревізора, який просто зобов‘язаний передавати дану
інформацію.
– існує ширше коло користувачів та зацікавлених осіб, що
потребують ознайомлення з аудиторським висновком. До них,
зокрема, належать власники (акціонери, інвестори, пайовики, приватні
особи, працівники), адміністрація, державні органи (Податкова
адміністрація, Фонд державного майна України, контрольно-ревізійне
управління), банки та інші фінансово-кредитні установи.
А для аудиторів переваги очевидні – отримання прибутку.
Не можна не відмітити, що аудит має великий «мінус»
порівняно, наприклад, з ревізією. Адже, раптовість ревізії означає
перевірку тих фактів господарської діяльності і порушень, які вже
неможливо виправити. А страх керівництва перед раптовою ревізією,
відповідно, зменшує вірогідність шахрайства на підприємстві.
Висновки. Отже, існування аудиту обумовлене нагальними
потребами господарюючих суб‘єктів, держави та самих аудиторських
фірм (аудиторів). Що стосується пропозицій по покращенню стану
аудиту в Україні, то вдосконалення потребує нормативно-правова
база, інформаційне та методичне забезпечення, що, в свою чергу,
підвищуватиме і кваліфікаційний рівень аудиторів і якість його
проведення в цілому. З метою пониження ризику та підвищення якості
аудиторської перевірки потрібно розробити внутрішні стандарти
аудиторської фірми;
удосконалити методику документального
оформлення перевірок; здійснювати контроль над роботою аудиторів
з боку керівників аудиторських фірм та запровадити страхування
відповідальності аудитора.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ Й АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У статті розглянуто теоретичні та організаційно-практичні проблеми
вдосконалення розрахунків з дебіторами, визначено основні види оцінювання
дебіторської заборгованості. Було розроблено комплексну методику розрахунку
резерву під дебіторську заборгованість, що містить математичну і аналітичну моделі.
У статті було запропоновано оптимізаційну форму бухгалтерського обліку
дебіторської заборгованості.
Ключові слова. дебіторська заборгованість, оборотні активи, товар, кредитна
політика, факторинг, форфейтинг.
The article discusses the theoretical and practical problems of organization and
improve payment from debtors, identified the main types of assessment receivables. It was
developed a comprehensive method of calculating the allowance for accounts receivable,
which contains mathematical and analytical models. This article has been requested to
optimize the form of accounting of receivables.
Keywords. receivables, current assets, goods, credit, factoring, forfeiting.

Постановка проблеми. Починаючи від формування ринкових
відносин в Україні і донині існує багато нерозв'язаних питань,

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУТА КОНТРОЛЮ

131

пов'язаних з обліком дебіторської заборгованості. Дебіторська
заборгованість займає вагому частку в оборотних активах
підприємства. На сьогодні вітчизняні підприємства не спроможні
ефективно управляти дебіторською заборгованістю, що спричиняє
кризу взаємонеплатежів. Покупці при укладанні угоди закупівлі, не
можуть спрогнозувати свої фінансові можливості; банки затримують
розрахунки при наявності коштів клієнтів, не забезпечують
відповідної дисципліни розрахунків, затягують строки здійснення
платіжних операцій; постачальники при отриманні попередньої
оплати за продукцію чи надані послуги, не виконують своїх
зобов'язань. Особливо значні втрати від розрахунково-платіжної кризи
отримують підприємства, які мають справу із продукцією з коротким
строком зберігання.
В останні роки в економіці України обсяг невиконання
платіжних зобов'язань стрімко зростає, тому для підприємств досить
важливим є питання саме управління дебіторською заборгованістю, як
на стадії її формування, так і на стадії інкасації. В умовах такої кризи
важливу роль відіграє ефективне управління дебіторською
заборгованістю, вчасного її повернення та попередження безнадійних
боргів.
Аналіз досліджень та публікацій. Проблемам розвитку теорії і
практики бухгалтерського обліку та аналізу дебіторської
заборгованості присвячено ряд праць зарубіжних та вітчизняних
учених - економістів: С.Д. Батехіна, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Р.
Дамарі, В.П. Завгороднього, В.В. Ковальова, В. Костюченко, С.І.
Маслова, В.В. Сопка, А. Шаповалової, І.А. Бланк [3], Є.О. Іванов, Л.О.
Коваленко [4], М.Д. Білик [2], Л.В. Руденко, Ю.С. Скакальський, С.І.
Корецький, О.С. Іванілов [5], В.В. Смачило, Н.М. Новікова [6], Є.Ф.
Брігхем, та інші. При аналізі спеціальної економічної літератур, ми
з‘ясували, що автори в основному розглядають питання кредитної
політики і значно менше приділяють уваги розробці комплексного
підходу щодо управління дебіторською заборгованістю.
Мета статті. Аналіз та виявлення проблем, пов‘язаних з
обліком розрахунків із дебіторами, обґрунтування перспектив
розвитку бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості,
складання практичних рекомендацій щодо вдосконалення існуючих
методик обліку дебіторської заборгованості.
Виклад основного матеріалу. Створення ефективної політики
управління дебіторами дозволить розширити ринки збуту товарів,
залучати нових реалізаторів продукції тощо. Прорахунки в роботі з
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дебіторами можуть призвести до непередбачуваних наслідків, в тому
числі і до банкрутства підприємства. Саме тому для нормального
функціонування підприємство повинно бути забезпечене необхідним
розміром оборотного капіталу. Нестача такого капіталу викликає
необхідність додаткового фінансування, а це призводить до
додаткових витрат на його забезпечення. Зміна величини оборотного
капіталу викликається зміною наступних складових: величини запасів,
дебіторської або кредиторської заборгованості.
Більшість підприємств надають перевагу попередній оплаті або
оплаті по факту доставки, тому що в цьому разі не виникає ризику
неповернення грошових коштів за реалізовану продукцію. При цьому
загострення конкуренції за канали розповсюдження продукції між
виробниками, що працюють в однаковому ринковому сегменті, диктує
свої власні вимоги. Тому саме дебіторська заборгованість здійснює
великий вплив на величину оборотного капіталу.
Згідно із статтею Н.П.Камінської та Л.О.Гришиною «У процесі
управління дебіторською заборгованістю з метою прискорення
розрахунків
доцільно
використовувати
сучасні
форми
її
рефінансування».[11] Під самим терміном рефінансування розуміють
переведення дебіторської заборгованості в інші форми оборотних
активів, а саме у високоліквідні цінні папери, грошові кошти тощо, з
метою прискорення розрахунків. До основних форм рефінансування
дебіторської заборгованості відносять: факторинг, спонтанне
фінансування, облік векселів або їх продаж на фондовому ринку,
форфейтинг (трансформація комерційного кредиту у банківський)
тощо.
Під час визначення сумнівності заборгованості досить велику
увагу приділяють її класифікації. Згідно з П(С)БО 10 дебіторську
заборгованість групують за строками її погашення на довгострокову
та поточну. Під довгостроковою слід розуміти суму дебіторської
заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного
циклу і буде погашена впродовж 12 місяців з дати балансу. До
поточної належить сума дебіторської заборгованості, яка виникає в
ході нормального операційного циклу і буде погашена впродовж 12
місяців з дати балансу. [1]
У своїй статті Н.П.Каменська та Л.О.Гришина зазначили, що
«Управління продажем у кредит можна розбити на п'ять основних
кроків: 1 – визначення умов продажу готової продукції; 2 –
визначення інструментів комерційного кредиту; 3 – здійснення
кредитного аналізу покупців; 4 – прийняття рішення про надання
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кредиту; 5 – процедура повернення грошей».[11] Кожен з цих етапів
дозволяє впорядкувати відносини з дебіторами.
На основі проаналізованих наукових праць у цій сфері обліку,
можна назвати кілька проблемних питань:
- відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних
видів дебіторської заборгованості у їх структурі;
- облік довгострокової дебіторської заборгованості згідно з
вимогами П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»;
- вивчення обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на їх
покриття з метою зближення бухгалтерського та податкового обліку;
- потреба змін у будові регістрів аналітичного і синтетичного
обліку дебіторської заборгованості. Сьогодні облік дебіторської та
кредиторської заборгованостей ведеться в одному регістрі - Журналі
№3. На нашу думку, це зовсім різні об‘єкти бухгалтерського обліку,
які лише частково пов‘язані між собою.
На нашу думку, передусім необхідно внести зміни у П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість», в яких чітко були б розмежовані
поняття
довгострокової
та
короткострокової
дебіторської
заборгованостей. На сьогодні їх облік ведеться на різних рахунках
бухгалтерського обліку, що не відзначено у вищезазначеному
положенні (стандарті). Також слід зазначити, що поточна дебіторська
заборгованість є оборотним активом, а довгострокова – необоротним.
Уточнення вимагає визначення поточної дебіторської
заборгованості, оскільки згідно з П(С)БО 10, вона «за продукцію,
товари, послуги визначається активом одночасно з визнанням доходу
від реалізації продукції, товарів і послуг та оцінюється за первісною
вартістю» [1]. На нашу думку, утворення такої заборгованості не
завжди потрібно пов‘язувати із доходом.
Дохід, як зазначають Е.Є. Хендріксен і М.Ф. Ван Бред,
вимірюється сумою очікуваних грошових надходжень [9,с. 353], тому
якщо не очікується погашення дебіторської заборгованості у звітному
періоді, то наступні надходження коштів або певних матеріальних
цінностей не можна вважати доходом. Так, перерахування авансів за
ще непередану продукцію призводить до виникнення дебіторської
заборгованості, хоча доходу тут немає. Тому ми вважаємо, що ці
пропозиції повинні бути взяті до уваги при подальшому
вдосконаленні нормативної бази.
При розгляді класифікації дебіторської заборгованості було
виявлено низку проблем, для вирішення яких можна запропонувати
методику класифікації дебіторської заборгованості, автором якої є
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О.М. Горбачова. Вона дасть можливість здійснювати порівняльний
аналіз варіантів групування розрахунків з дебіторами за
класифікаційними ознаками з метою розробки різних типів
класифікації. «Згідно із цією методикою класифікацію дебіторської
заборгованості потрібно проводити у такій послідовності: визначення
мети, формулювання завдань, конкретизування користувачів
інформації, вибір ознаки класифікації, визначення пріоритетних
принципів, надання переліку можливих типів класифікації, вибір
оптимального типу, групування дебіторської заборгованості за
обраним типом. Можливі ознаки класифікації дебіторської
заборгованості треба додатково запропонувати: суб'єкт дебіторської
заборгованості, сума заборгованості, вид оцінювання, причина
виникнення».[12]
Для того, щоб мінімізувати відхилення розрахункової вартості
боргу від її реальної величини можна запропонувати комплексний
підхід до оцінювання дебіторської заборгованості, що базується на
коригуванні первісної вартості дебіторської заборгованості відповідно
до коефіцієнта часу. Коефіцієнт часу дає змогу оцінити заборгованість
господарюючого суб'єкта у даний час з урахуванням зростання
вартості в часі та зміни загальної купівельної спроможності грошових
коштів. Використання в бухгалтерському обліку комплексного
оцінювання дебіторської заборгованості забезпечує врахування
впливу на зміну вартості водночас минулих і умовно можливих
минулих тимчасових процесів, що створює можливість для
прогнозування напрямків і обсягів поточних та майбутніх грошових
потоків підприємства.
На нашу думку, вдосконалення також потребують моделі
співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей і
певного інструментарію, що дозволить швидко та якісно виявити
негативні явища, які впливають на якісні зміни цих заборгованостей.
Найкращим є співвідношення, при якому кредиторська заборгованість
переважає дебіторську на 10-20%. Але, на багатьох підприємствах
кредиторська заборгованість переважає зобов‘язання дебіторів у 10, а
інколи і більше разів. Це спричиняють певні причини, і саме їх
дослідження і аналіз дозволить прийняти відповідні управлінські
рішення. Під час проведення такого аналізу необхідно враховувати
специфіку і організацію підприємства, зв‘язки з покупцями та
постачальниками та низку інших факторів. Як вірно зазначає Ф.Ф.
Бутинець, наявність великих обсягів дебіторської заборгованості
спричиняє низьку платоспроможність підприємства [7,351].
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Саме використання комплексного методичного підходу до
розрахунку резерву сумнівних боргів забезпечить розробку
комплексної політики розрахунку такого резерву.
На нашу думку, потрібно внести зміни в діюче законодавство
для більшого стимулювання створення підприємствами цього резерву.
Тому,
більшість акціонерних підприємств, звітність яких є
обов‘язковою, не створюють такого резерву оскільки: це вимагає
вилучення з обороту коштів, що можуть бути задіяні в інших сферах
діяльності; суми, які резервуються, не включаються до валових витрат
у податковому обліку, що, в свою чергу, не впливає на зменшення
податку на прибуток; підприємства не хочуть нести додаткові трудові
витрати на створення цього резерву.
Отже, зважаючи на те, що дебіторська і кредиторська
заборгованості - це зовсім різні об‘єкти бухгалтерського обліку, які
регламентуються різними нормативними актами і П(С)БО, зокрема
відповідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» і П(С)БО 11
«Зобов‘язання», ми пропонуємо вести синтетичний облік цих
заборгованостей у різних регістрах.
Висновки. Економічне становище, що склалося на сьогодні в
Україні, зумовлює потребу у радикальних і реальних заходах, які
дадуть можливість забезпечити управління розрахунками на
принципах
оптимізації
інтересів
підприємств-партнерів.
Запропонована деякими економістами методика управління
дебіторською заборгованістю спроможна заздалегідь сигналізувати
про напрямок змін у фінансовому стані підприємства, застерегти будьякий розмір дебіторської заборгованості від інфляції, а тому може
бути використана на підприємствах різних форм власності.
Отже, створення ефективної моделі обліку дебіторської
заборгованості дозволить уникнути ризиків неплатоспроможності і
зниження показників ліквідності внаслідок отримання об‘єктивної та
своєчасної інформації для прийняття оптимальних управлінських
рішень.
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УДК 631.162
Зеленко С.В., асистент кафедри обліку і аудиту
Луцький національний технічний університет
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ
КООПЕРАТИВАХ
Розкрито основні напрями розвитку організації бухгалтерського обліку в
сільськогосподарських виробничих кооперативах та запропоновано шляхи
раціоналізації її документального оформлення.
Ключові слова. Організація бухгалтерського обліку, облікова політика,
положення про організацію бухгалтерського обліку.
Basic directions of development of organization of record-keeping are exposed in
the agricultural cooperative stores of productions and the ways of rationalization of it‘s
documentary registration are offered.
Keywords. Organization of record-keeping, registration policy, position about
organization of record-keeping.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах
ринкової економіки сільськогосподарські виробничі кооперативи
потребують об'єктивної, достовірної та повної інформації для
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прийняття стратегічних рішень. При цьому, провідна роль в
інформаційному забезпеченні як внутрішніх, так і зовнішніх
користувачів економічної інформації належить бухгалтерському
обліку та, безпосередньо, процесу його організації. Створення цілісної
системи обліку неможливе без застосування таких складових, як
облікова політика, положення про головного бухгалтера, графік
документообороту, посадові інструкції виконавців, технічне
забезпечення обліку, наукова організація праці. Кожна складова
організації обліку повинна бути задокументованою. Ця інформація
набуває юридичної сили, коли відображається у формі розпорядчого
документа, тобто оформлюється наказом власника підприємства або
уповноваженої ним особи – керівника. Особливістю функціонування
сільськогосподарських виробничих кооперативів є те, що його
власники є одночасно його ж працівниками, та відповідно,
здійснюють контроль за дотриманням вимог таких документів.
За умови трьох векторної спрямованості інтересів власниківчленів-працівників
кооперативу,
виникає
необхідність
у
вдосконаленні як самої системи бухгалтерського облік, так і його
організації у контексті їх інформаційного забезпечення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Дослідженню процесу
організації обліку та формуванню облікової політики свої праці
присвятили багато відомих вітчизняних та зарубіжних вчених,
зокрема: М. Білуха, Ф. Бутинець, П. Гарасим, М. Дем‘яненко, В.
Завгородній, А. Загородній, Г. Кірейцев, А. Кузьмінський, В. Лень, Ю.
Литвин, В. Отенко, В. Пархоменко, А. Пилипенко, М. Пушкар, В.
Сопко, П. Хомин, О. Шмігель та інші відомі вітчизняні вчені, щодо
зарубіжних дослідників, то згадаємо таких як О. Амат, Х. Андерсон,
Дж. Блейк, К. Друрі, Д. Колдуелл, Б. Нідлз та інші. Кожен з названих
авторів зробили вагомий внесок в розвиток бухгалтерського обліку як
науки.
Цілі статті. Визначити основні напрямки розвитку внутрішніх
нормативних документів з організації бухгалтерського обліку в
сільськогосподарських виробничих кооперативах.
Основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням
наукових
результатів.
Дослідження
стану
організації
бухгалтерського обліку на практиці свідчить про те, що зазвичай у
Наказі про облікову політику підприємства, наводиться лише
мінімальний перелік складових організації облікового процесу, до
яких входять:
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- встановлення відповідальності за належну організацію
бухгалтерського обліку;
- визначення форми організації обліку;
- вибір форми обліку;
- графік документообороту;
- робочий план рахунків;
- принципи, відповідно до яких буде здійснюватись облік на
підприємстві;
- строки проведення інвентаризації та посадові особи, які
входять до інвентаризаційної комісії;
- вибір основних альтернативних способів відображення
господарських операцій та їх розкриття у фінансовій звітності;
- перелік форм звітності.
Тобто,
перелік
складових
організації
обліку
в
сільськогосподарських виробничих кооперативах розкривається на
основі Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні‖ [1]. Однак, він має загальний характер та не в
повній мірі окреслює коло питань, які притаманні підприємству
відповідного виду економічної діяльності з усіма особливостями
економічного механізму функціонування тієї чи іншої організаційноправової форми господарювання.
Розглянемо
доцільність
та
ефективність
для
сільськогосподарських виробничих кооперативів кожен із зазначених
елементів організації обліку детальніше.
В практиці підприємств різних організаційно-правових форм
господарювання часто зустрічається розподіл елементів організації
обліку на дві частини. Одна з них визначає методичні аспекти
облікового процесу, а інша організаційно-технічні. Оскільки, в Законі
України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні‖ в
розділі 1 статті 1 наведено визначення облікової політики як
сукупності принципів, методів і процедур, що використовуються
підприємством для складання та подання фінансової звітності, то
методичною основою регулювання облікового процесу на
підприємстві є облікова політика, де зазначається інформація про
основні елементи організації обліку, які мають вплив на показники
фінансової звітності і можуть вплинути на управлінські рішення
користувачів облікової інформації [1].
Інша частина – організаційно-технічна – називається по
різному: Положення про бухгалтерію, Положення про організацію
бухгалтерського обліку тощо. Це пояснюється тим, що в жодному
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нормативно-правовому акті немає визначення яке б відповідало суті
цих документів. В Положенні про організацію бухгалтерського обліку
наводиться інформація, яка, фактично, дає можливість управляти
бухгалтерією. Сюди включають ті елементи організації обліку, які не
впливають на показники фінансової звітності, а тому не можуть
вплинути на рішення користувачів облікової інформації та на
фінансовий стан суб‘єкта господарювання. Однак, даний аспект
організаційної роботи є своєрідним індикатором впорядкованості,
координації та надійності роботи облікової служби підприємства. Так
як облік є основним джерелом інформаційного забезпечення системи
управління, то, відповідно, якість організаційних та технічних
елементів організації обліку буде відображати адекватність,
злагодженість, впорядкованість і відповідальність всієї системи
менеджменту господарюючого суб‘єкта в цілому.
Розподіл організаційних елементів, на сучасному етапі
розвитку бухгалтерського обліку, не обумовлений законодавством.
Однак, цей варіант організації обліку, з точки зору практичного
застосування, є більш поширеним. Щодо юридичної сили документа,
в якому зазначається організаційно-технічний аспект процесу
організації, то він затверджується наказом керівника підприємства так
само як і облікова політика. Отже, ці документи мають однакову
юридичну силу на підприємстві. Різниця в тому, що Наказ про
облікову політику змінюється лише за умов визначених в П(С)БО 6
„Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах‖ [2], а зміни в
Наказі про організацію бухгалтерського обліку можуть вноситися
щороку без розкриття інформації щодо цих змін у примітках до
фінансової звітності.
Розглядаючи такий варіант розподілу складових організації
облікового процесу, можна стверджувати, що це є позитивний
результатом творчої роботи бухгалтерів-практиків, оскільки
розмежування методичних та організаційно-технічних аспектів
організаційного процесу є логічним з точки зору визначення сфери
застосування цих документів. Наказ про облікову політику стосується
джерела інформації зовнішніх користувачів, оскільки формує
показники фінансової звітності, а Наказ про організацію
бухгалтерського обліку обмежується внутрішнім використанням, а
деякі його елементи можна вважати об‘єктами „ноу-хау‖, як приклад,
введення до графіка документообороту специфічних форм документів
розроблених на підприємстві, які надають можливість здійснити
аналіз відповідних операцій та проконтролювати їх. Тому при
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оприлюдненні фінансової звітності Наказ про облікову політику може
надаватись для вивчення зацікавленим сторонам з метою визначення
особливостей формування її показників.
Організація бухгалтерського обліку

Основні складові

1. Вибір методів амортизації
нематеріальних активів.
2. Вибір методів амортизації основних
засобів.
3. Порядок обліку ТЗВ.
4. Порядок переоцінки запасів.
5. Методи визначення величини
резерву сумнівних боргів.
6. Методи оцінки ступеня
завершеності операцій з надання
послуг.
7. Встановлення порядку оцінки
залишків незавершеного виробництва.
8. Перелік і склад змінних і постійних
загально виробничих витрат.
9. Порядок створення і використання
резервного капіталу.
10. Порядок обліку курсових різниць.

Допоміжні складові

1. Призначення головного
бухгалтера.
2. Формування штату бухгалтерії.
3. Посадові інструкції бухгалтерів.
4. Організаційна форма обліку.
5. Форма ведення бухгалтерського
обліку.
6. Робочий план рахунків.
7. Форма первинної документації.
8. Графік документообігу.
9. Технологія обробки інформації.
10. Внутрішній контроль.
11. Визначення відповідальності
облікових працівників.

Рис. 1. Організація бухгалтерського обліку за
розподілом її складових
Досліджуючи даний аспект з теоретичної точки зору та
розглянувши такий поділ в контексті принципів бухгалтерського
обліку та фінансової звітності, виникає проблема у визначенні
первинності між цими документами. Врахувавши вимоги принципів
щодо складання фінансової звітності підприємств, ми дійшли
висновку, що принцип превалювання сутності над формою дає
підстави стверджувати про первинність інформації, яка міститься у
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носіях облікової інформації. Форма – носій облікової інформації,
може мати будь-який характер, оскільки в кінцевому результаті вона
систематизована та згрупована за відповідними правилами
представляється у фінансовій звітності. В даному випадку зовнішніх
користувачів цікавить результат представлений у звітних формах та
методична база визначення їх показників. Процес обробки інформації
залишається поза увагою.
Виходячи з вище наведених аргументів щодо розподілу
складових організації облікового процесу на два напрямки, можна
стверджувати про доцільність їх класифікації на основні та допоміжні.
Основні складові повинні зазначатися в Наказі про облікову
політику, розкриваючи вибір того чи іншого альтернативного способу
відображення операцій та процесів господарського життя
підприємства або визначати конкретні способи розрахунку, якщо такі
не регламентовані законодавством. Вони формуються виходячи з того,
що підприємство буде їх використовувати постійно з року в рік. Зміни
при цьому повинні відображатися за усіма вимогами П(С)БО 6.
Допоміжні складові, пропонуємо висвітлювати в Наказі про
організацію бухгалтерського обліку. Відмінною ознакою цих
елементів є те, що вони можуть змінюватись без розкриття інформації
у примітках до фінансової звітності, а їх вибір може варіюватися у
відповідності до потреб та фінансових можливостей суб‘єкта
господарювання. Розподіл елементів організації обліку за даними
ознаками наведено на рис. 1.
Запропонований
розподіл
складових
організації
бухгалтерського обліку дозволить захистити власні розробки та
комбінацію методичних прийомів і способів для більш детального
обліку, аналізу і контролю операцій та процесів господарської
діяльності підприємства.
Висновки. Бухгалтерський облік є основним джерелом
забезпечення інформаційних потреб зацікавлених сторін щодо
діяльності суб‘єкта господарювання. Тому, одним із ключових завдань
облікової системи є здатність її адаптації до потреб управління та
економічного стану підприємства. З огляду на це, організація повинна
забезпечити належний рівень відповідності облікового процесу
управлінській системі та вимогам нормативно-правової бази його
регулювання. Для цього доцільно розмежувати внутрішні нормативні
документи з організації бухгалтерського обліку на два напрямки, один
з яких забезпечить відповідність законодавчій базі, а інший – системі
управління підприємством.
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Проаналізовано економічну суті внутрішньогосподарського контролю з точки
управління. Розглянуто внутрішньогосподарський контроль як складову системи
управління підприємством та основні вимоги здійснення ефективного контролю для
досягнення цілей підприємства та його значення. Сформовано основні заходи щодо
покращення ефективності здійснення внутрішньогосподарського контролю.
Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, функції управління,
етапи контролю, завдання внутрішньогосподарського контролю.
The economic essence of internal economic control is analyzed from the point of
management. It is considered internal economic control as a constituent of control the
system by an enterprise and the basic requirements of realization of effective control for
achievement of aims of enterprise and his value. Basic measures are formed on the
improvement of efficiency of realization of internal economic control.
Keywords: internal economic control, management functions, stages of control, task
of internal economic control.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Реалізація
стратегічного курсу України на побудову соціально орієнтованої
економіки європейського типу і забезпечення її сталого розвитку
потребує суттєвого підвищення ефективності системи управління
промислового підприємства і однієї з її основних ланок – системи
внутрішнього контролю.
Внутрішньогосподарський контроль широко використовується у
світовій практиці ведення бізнесу. Його необхідність очевидна у
сучасних
умовах
господарювання
в
Україні.
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Внутрішньогосподарський контроль є однією із важливих функцій
управління.
Без наявності цієї функції управління неможливе нормальне
функціонування чи організація діяльності підприємства, тому
вивченню
й
аналізу
функцій
управління,
а
саме
–
внутрішньогосподарського контролю, потрібно приділяти достатню
увагу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій із зазначених питань
переконує в тому, що проблемами внутрішньогосподарського
контролю, зокрема з‘ясування його ролі і значення на підприємствах
присвячено чимало робіт таких науковців, як Білуха М. Т., Бондар В.
П., Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Микитенко Т. В., Мурашко В. Н.,
Мурашко О. В., Петренко Н. І., Сторожук Т. М. та інші.
Контроль, як одну із функцій управління досліджували
Корінько М. Д., Пушкар М. С. та багато інших.
Але,
наукові
дослідження
із
пристосування
внутрішньогосподарського контролю до потреб управління в сучасних
ринкових умовах практично відсутні. Також мало уваги приділяється
цим питанням і на практиці.
Отже,
існує
об‘єктивна
необхідність
розгляду
внутрішньогосподарського контролю як функції управління.
Також результати досліджень провідних науковців свідчать про
необхідність удосконалення системи внутрішньогосподарського
контролю.
Методика досліджень. У процесі дослідження були
використані такі методи, як: абстрактно-логічний, аналіз, синтез,
індукція, дедукція, математичні методи обробки кількісних даних
тощо.
Цілі
статті.
Метою
даної
статті
є
розгляд
внутрішньогосподарського контролю як складової системи управління
підприємством,
з‘ясування
економічної
суті
внутрішньогосподарського контролю з точки управління, розгляд
основних вимог здійснення ефективного контролю для досягнення
цілей підприємства та його значення, а також формування основних
заходів
щодо
покращення
ефективності
здійснення
внутрішньогосподарського контролю.
Виклад основного матеріалу дослідження з новим
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
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Для здійснення ефективного управління діяльністю підприємств
виникає необхідність створення системи внутрішньогосподарського
контролю, яка б надавала керівництву інформацію, необхідну для
прийняття управлінських рішень.
Так, по даним досліджень, які були проведені міжнародною
аудиторською компанією «Ernst and Young» 75% власників
підприємств мають намір у найближчому часі інвестувати кошти у
формування системи внутрішньогосподарського контролю, адже
переконалися у її ефективності для успішного ведення бізнесу [1].
Одним з основних компонентів, що складають зміст управління,
є функції. Таким чином, для виконання тієї чи інший відносно простої
роботи необхідно заздалегідь визначити, що потрібно в підсумку
одержати, як організувати справу, мотивувати і проконтролювати її
виконання. Тобто, функціями управління є: планування, організація,
мотивація і контроль. Хоча деякі автори у своїх працях виділяють і
інші функції управління, але на нашу думку основними все ж таки
залишаються вище наведені.
Керівництво розпочинає здійснювати функцію контролю з
визначення цілей і завдань або з моменту створення організації.
Відсутність контролю породжує хаос, а координація й узагальнення
діяльності структурних підрозділів стає неможливою. Вже самі собою
цілі, плани та структура організації визначають напрями діяльності,
розподіляють зусилля та впливають на виконання робіт.
Так, варто зауважити, що саме контроль є основним елементом
управління і ні планування, ні створення організаційних структур, ні
мотивацію не можна розглядати повністю окремо від контролю.
Розглядаючи питання внутрішньогосподарського контролю як
складової системи управління підприємством, доцільно також
звернути увагу на те, як розглядається сутність поняття «контроль».
Так Тихомиров Ю. А. визначає контроль, як механізм перевірки
дотримання та виконання нормативно встановлених завдань, планів та
рішень [2, с. 317-318]. Афанасьев В. Г. розглядає контроль, як
діяльність по виконанню прийнятих рішень [3, с. 125]. Пейн Дж. Та
Пейн С. вважають, що контроль – це спостереження за виконанням
дорученого завдання [4, с. 161]. Але, ми погоджуємося із думкою
Молоткової І. О., Пушкар М. С., Пушкар Р. М., Рудінської О. В.,
Яроміч С. А. та інших і вважаємо, що контроль – це процес
забезпечення досягнення цілей підприємства за допомогою оцінки та
аналізу результатів діяльності, оперативного втручання у виробничий
процес та прийняття корегуючи дій [5, с. 105, 6, с. 97].
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Проте,
вченими
не
розглядається
сутність
внутрішньогосподарського контролю як складової системи управління
підприємством.
Можна сказати, що внутрішньогосподарський контроль,
обслуговує систему управління з метою сприяння дієвому і
ефективному виконанню стратегії підприємства. При цьому для його
здійснення необхідна наявність мети (стратегії), фактичних даних
(отриманих з допомогою системи бухгалтерського обліку), процесу
виявлення відхилень фактичних даних від планованих та прийняття
рішень щодо усунення відхилень. Так, внутрішньогосподарський
контроль, як процес, дозволяє визначити його не як одноразову дію, а,
як серію безперервних дій, направлених на досягнення визначеної
стратегії підприємства. Крім того, внутрішньогосподарський контроль
є однією з функцій процесу управління. Тобто, це не тільки процес,
спрямований на досягнення цілей компанії, але і результат дій
керівництва з планування, організації діяльності підприємства в
цілому і його окремих підрозділів та мотивації працівників.
Внутрішньогосподарський контроль повинен бути всеосяжним.
Узагальнивши вищесказане можна зробити висновок, що
внутрішньогосподарський контроль – це система безперервних
контрольних дій за функціонуванням об‘єктів управління, що
здійснюються керівництвом підприємства або уповноваженою ним
посадовою особою, з метою формування певних інформаційних засад
прийняття управлінських рішень або їх коригування для досягнення
поставлених цілей найбільш ефективним способом.
Оскільки плани, які складає керівництво підприємства не
завжди є досконалими, а справи можуть іти не так, як хотілося б, то
метою внутрішньогосподарського контролю, як складової системи
управління є виявлення на ранньому етапі несприятливого розвитку
подій для того, щоб менеджер міг скоригувати плани, дати нові
вказівки, посилити свій вплив на мотиви трудової поведінки і всім
цим подолати будь-яку із проблем.
Для того, щоб внутрішньогосподарський контроль забезпечував
досягнення мети діяльності підприємства та був ефективним, він
повинен відповідати таким вимогам:
 мати стратегічний характер;
 сам повинен підлягати постійній перевірці;
 бути інтегрованим з іншими функціями керівництва;
 об‘єктивно вимірювати та оцінювати те, що справді
важливе;
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 бути своєчасним і в мінімальний термін повідомляти про
порушення;
 бути достатньо гнучким і пристосованим до змін;
 відповідати потребам і можливостям людей, які взаємодіють
із системою контролю та реалізують її [7, с. 230-231].
Очевидно, що контроль, який коштує більше, ніж він дає для
досягнення мети, не покращує контроль над ситуацією, а спрямовує
роботу хибним шляхом, що є втратою контролю.
Підґрунтям
для
впровадження
системи
внутрішньогосподарського контролю є управлінська філософія та
стиль керівництва; відповідність організаційної структури розмірові
та складності процесу діяльності підприємства; розподіл
відповідальності та повноважень; завантаженість персоналу в системі
обліку; плинність кадрів; кваліфікація персоналу; система
матеріального стимулювання; рівень використання обчислювальної
техніки; канали інформаційних зв‘язків; вимоги з боку внутрішніх
користувачів інформації тощо [8, с. 38].
Варто також відзначити, що внутрішньогосподарський контроль
корисний тільки в тому разі, якщо він спрямований на досягнення
конкретних цілей.
Можна сформувати такі основні цілі організації системи
внутрішньогосподарського контролю на підприємстві:
 здійснення
упорядкованої
й
ефективної
діяльності
підприємства;
 забезпечення своєчасного усунення відхилень та внесення
коригувань з боку керівництва
 забезпечення
ефективності
дотримання
розподілу
відповідальності й повноважень кожного працівника підприємства;
 забезпечення належних умов зберігання майна підприємства
 збір, передача, обробка інформації про стан об‘єкта та інші.
Для досягнення перелічених цілей необхідною умовою є
узгодженість
системи
бухгалтерського
обліку
і
системи
внутрішньогосподарського контролю, оскільки таким чином
забезпечиться виявлення тих процесів, які розвиваються незважаючи
на встановлені плани.
Зіставляючи реально досягнуті результати з запланованими
керівництво підприємства може визначити, де підприємство досягло
успіхів, а де зазнало невдачу. Один із важливих аспектів
внутрішньогосподарського контролю полягає в тому, щоб визначити,
які напрями діяльності підприємства найбільш ефективно сприяли
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досягненню запланованих цілей. Визначаючи успіхи і поразки
підприємства та їх причини, з‘являється можливість досить швидко
адаптувати підприємство до динамічних вимог зовнішнього
середовища і забезпечити найбільші темпи руху до певних цілей.
Різні автори виділяють різну кількість етапів у процесі
внутрішньогосподарського контролю. Ми вважаємо, що доцільно
виділити такі основні з них:
 планування бажаних результатів;
 розробка стандартів і критеріїв;
 нагляд за здійсненням завдань;
 порівняння реальних результатів із запланованими;
 здійснення необхідних коригуючи дій.
Однак на всіх етапах управління невід‘ємною складовою
внутрішньогосподарського контролю є люди. Тому завжди потрібно
брати до уваги поведінку людей. Обставина, що контроль впливає на
поведінку людини – очевидна. Саме тому менеджери часто навмисно
проводять контроль гласно, сподіваючись, що співробітники, знаючи
про існування та ефективну дію контролю, свідомо намагатимуться
уникнути помилок. Проте, під час перевірок підлеглі зазвичай роблять
те, що хоче побачити керівництво. Тобто, їх поведінка орієнтована на
контроль, а не на досягнення цілей підприємства. Ще одним
негативним ефектом контролю є стимулювання працівників до подачі
контролюючим особам недостовірної інформації з метою покращення
репутації перед керівниками.
Отже, ще одним із шляхів підвищення ефективності
внутрішньогосподарського контролю для ефективного управління є
уникнення чи мінімізація негативного впливу контролю на поведінку
співробітників за допомогою таких основних заходів, як:
 встановлення
стандартів,
планів,
які
адекватно
сприймаються працівниками;
 встановлення двостороннього спілкування та узгодження
питань щодо системи внутрішньогосподарського контролю;
 уникнення надмірного та зайвого контролю;
 встановлення жорстких, але досяжних стандартів та
планів;
 мотивація за досягнення стандартів, виконання планів;
 зміна відношення до контролю, як до примусу чи
обмеження.
Ми
вважаємо,
що
наявність
ефективної
системи
внутрішньогосподарського контролю є одним з найважливіших
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факторів підвищення конкурентоздатості підприємства. Наявність
системи внутрішньогосподарського контролю відіграє важливе
значення для управління, адже створює умови для успішного розвитку
підприємства, оскільки появляється можливість:
 на вигідних умовах залучати інвестиції шляхом підвищення
якості фінансової(бухгалтерської) звітності господарюючого суб‘єкта;
 вчасно знайти і виправити певні відхилення;
 ефективно управляти матеріальними і трудовими ресурсами
і проводити ефективну цінову політику;
 у власників контролювати діяльність менеджерів на
відповідність їх дій цілям діяльності підприємства, а у менеджерів –
діяльність працівників.
Висновки.
Отже,
можна
зробити
висновок,
що
внутрішньогосподарський контроль – це система безперервних
контрольних дій за функціонуванням об‘єктів управління, що
здійснюються керівництвом підприємства або уповноваженою ним
посадовою особою, з метою формування певних інформаційних засад
прийняття управлінських рішень або їх коригування для досягнення
поставлених цілей найбільш ефективним способом.
Для
ефективного
функціонування
системи
внутрішньогосподарського контролю, як однієї із функцій управління,
необхідно мати чітко поставлені цілі, виконувати певні вимоги та
впроваджувати заходи щодо оптимізації системи контролю, що
сприятиме підвищенню якості та достовірності інформації,
ефективності управління підприємством, як основи для прийняття
управлінських рішень.
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Розглянуто актуальні питання управління витратами в сільському
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Витрати є
важливим об'єктом в управлінні і забезпечують ефективність
діяльності суб'єкта господарювання. Теоретичні та практичні
дослідження свідчать, що питанням управління витрат приділялось
недостатньо уваги, а це спричинило недотримання певної
інформації. При цьому здійснюється
спотворення інформації,
знижується
ефективність прийняття управлінських рішень і
відповідно, прибутковості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Проблеми управління
витратами вивчають багато вітчизняних та зарубіжних науковців,
серед яких: С.І Дем‘яненко , Г. Кіндрацька, В. Герасимчук, І. Цигилик,
І. Нємцов, А. Міщенко, Т. Ткаченко, Б. Мізюк, В. Василенко. Що
стосується питань управлінського обліку, то вони набули висвітлення
в працях Н. Чумаченка,Ф. Бутинця, І. Бланка, Є. Мних, Л.
Нападовської та інших
Цілі статті. Обгрунтування теоретичних й практичних
актуальних питань управління витратами в сільському господарстві.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Управління витратами на
сьогоднішній день – це процес цілеспрямованого формування витрат
за їх видами, місцями та носіями й постійного контролю рівня
витрачання ресурсів і стимулювання економії. Воно є важливою
функцією економічного механізму будь-якого підприємства.
Встановлено, що від витрат істотно залежать ефективність
функціонування підприємства та його конкурентоспроможність. Тому
управління витратами є важливою функцією економічного механізму
кожного сільськогосподарського підприємства.
Управління витратами на сільськогосподарських підприємствах
є важливим засобом побудови системи обліку витрат, з урахуванням
стратегічних та тактичних цілей і вимог керівництва. Це складний
процес, що передбачає не тільки зважену класифікацію, а й
систематичний моніторинг фактичних витрат та їх поведінки під
впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, прийняття рішень щодо
поліпшення структури собівартості продукції, ціноутворення. Отже,
для того щоб управління витратами було ефективне потрібно
систематизувати витрати, визначити класифікацію витрат та місця їх
виникнення.
Класифікуючи формування, функціонування, управління та
контроль витрат як певний цілісний механізм, виділяють такі
основні узагальнюючі системи цього механізму:
 організація виробництва;
 планування та прогнозування рівня витрат;
 оптимізація та контроль процесу формування витрат;
 виявлення відхилень, причин на їх уникнення в майбутньому
 пошук і виявлення чинників економії ресурсів витрат .
Система управління витратами також передбачає структуризацію
внутрішнього середовища підприємства шляхом виокремлення в
ньому центрів відповідальності, а саме: центру управління, центрів
виручки (грошових надходжень), центрів прибутку, центрів витрат.
Центром
управління
виступає
керівництво
підприємства
(адміністрація). Центрами виручки є маркетингові (збутові)
підрозділи, які відповідають лише за обсяги й ціни реалізації продукції. Центри прибутку виробляють та реалізують вироблену продукцію,
а відтак несуть і найповнішу відповідальність за собівартість, ціни та
прибуток. Центри витрат не здійснюють реалізацію і відповідають
лише за собівартість та дотримання нормативів витрат. Керівництво
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підприємства здійснює постановку цілей центрам відповідальності за
допомогою бюджетів. Виокремлення у складі підприємства центрів
відповідальності полегшує постановку цілей підсистемам управління.
Згідно з організаційно-технічними рішеннями та умовами
розробляються планування витрат усіх видів ресурсів: сировини,
основних і допоміжних матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо.
Планування є важливим чинником забезпечення режиму жорсткої
економії і відповідно конкурентоспроможності підприємства. У
процесі планування встановлюються граничні (допустимі) загальні
витрати в підрозділах і в цілому по підприємству (кошториси) та на
одиницю продукції. Порівняння фактичних витрат з плановими
(нормативними) дає змогу в процесі аналізу оцінювати роботу
підрозділів з використання ресурсів, з'ясовувати причини відхилень
фактичних витрат, від планових і відповідно стимулювати працівників
підприємства ї до їхнього зниження.
Процес прогнозування в системі планування витрат дає змогу
виявити існуючі проблеми і базується на аналізі господарської
діяльності підприємства. Прогнозування витрат сприяє уточненню
стратегії їх зниження, що довго може залишатися незмінною, а іноді
уточнюватись в результаті щорічної перевірки її спрямованості.
В управлінні витратами найбільшу частку повинен займати
контроль. Контроль над витратами, дозволяє виявити взаємозв‘язок
між рівнем витрат, обсягами виробництва й прибутком і на підставі
цього оперативно планувати майбутню діяльність. Контроль дозволяє
встановити достовірність первинних даних щодо накопичення та
списання витрат, повноти і своєчасності відображення первинних
даних в зведених документах та облікових регістрах, правильність
ведення обліку витрат та його відповідності прийнятій обліковій
політиці, достовірності інформації щодо витрат підприємства,
наведеної у звітності господарюючого суб‘єкта.
Завданням контролю над витрат підприємства є:
1.встановлення правильності накопичення та списання витрат;
2.перевірка обліку фактичних витрат та наступного включення
їх до собівартості продукції;
3.підтвердження законності і відображення бухгалтерського
обліку витрат діяльності;
4.перевірка достовірності відображення інформації про витрати
підприємства.
Система забезпечення економії витрат базується на точно
встановлених фактах, що забезпечується системою обліку та
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контролю, і на основі логіки, дедукції та індукції допомагає
здійснювати аналіз і робити висновки. Система забезпечення
зниження витрат також тісно пов‘язана з життєвим циклом витрат,
який, в свою чергу, має зв‘язок з життєвим циклом продукту. Фазами
життєвого циклу витрат є:
1. Дослідження формування витрат, що охоплює планування,
аналіз ринку, дослідження самого продукту, технологічні та інженерні
дослідження, оформлення потрібних документів, комп‘ютерне
програмування, тестування і оцінку виробничої моделі.
2. Процес виробництва і формування витрат.
3. Здійснення управління витрат.
4. Зникнення витрат.
Обґрунтований облік витрат дає змогу управляти діяльністю
підприємства, досягати зниження витрат і збільшення нагромаджень
шляхом надання даних про фактичні витрати, що відповідають
критеріям точності, повноти та своєчасності. Однак розгляд витрат,
винятково як об'єкта обліку, що відбувається в практиці
господарювання українських промислових підприємств, спричинює
виникнення істотних вад у системі управління і свідчить про
ігнорування вимог ринкових умов та недалекоглядність керівництва.
Усунення цієї стратегічної помилки дасть змогу підійти до управління
витратами з позиції оптимізації їх рівня, що, своєю чергою відкриє
можливість використання резервів підвищення рентабельності
виробництва та конкурентоспроможності сільського підприємства.
При цьому система управління витратами повинна забезпечити
працівників підприємства такою інформацією, яка дозволить:
1. приймати управлінські рішення з урахуванням їхніх
економічних наслідків;
2. контролювати витрати у зіставленні з нормами;
3. формувати економічну стратегію;
4. оцінювати формування собівартості та прибутку протягом
виробничого періоду;
5. оцінювати витрати в розрізі структурних підрозділів
підприємства;
6. приймати рішення стосовно доцільності здійснення окремих
виробництв, ефективності використання ресурсів.
Отже, система управління витратами відіграє надзвичайно
важливу роль у розробці стратегії поведінки сільськогосподарського
підприємства в ринкових умовах, тобто обґрунтуванні управлінських
рішень під впливом зовнішнього економічного середовища. Не менше
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значення її і в налагодженні ефективного внутрігосподарського
управління, створенні ефективного механізму планування, контролю й
аналізу витрат.
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ : ХАРАКТЕРИСТИКА ТА
КЛАСИФІКАЦІЯ
У статті розглянуто проблемні питання щодо характеристики та класифікації
основних засобів, відповідно до вимог діючого законодавства, викладено нові
практичні підходи обліку.
Ключові слова: основні засоби, групи основних засобів, об‘єкт основних
засобів, основні фонди.
In the article problem questions are considered in relation to description and
classification of the fixed assets, in accordance with the requirements of current legislation,
new practical approaches of account are expounded.
Keywords: fixed assets, groups of the fixed assets, object of the fixed assets,
capital assets.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
ринкової економіки одним із найважливіших факторів підвищення
ефективності будь-якого виробництва є забезпеченість його
основними фондами (основними засобами) в необхідній кількості та
асортименті та більш повне, ефективне та раціональне їх
використання. Ринкові відносини передбачають конкурентноздатну
боротьбу між підприємствами різних форм власності, перемогти в
якій зможуть лише ті із них, які найбільш раціонально та ефективно
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використовують всі види наявних ресурсів, в першу чергу основних
фондів.
Формування та розвиток ринкових відносин передбачає
подальше удосконалення організації обліку основних засобів на
кожному підприємстві, незалежно від форми власності.
Основні засоби - це сукупність засобів праці, які функціонують
у виробничому процесі в натуральному вигляді протягом тривалого
періоду, та протягом якого їх вартість поступово переноситься на
виготовлену продукцію, надані роботи та послуги .
Організація раціонального обліку основних засобів сприяє
ефективному використанню будівель, споруд, передавальних
пристроїх, обладнання та інших засобів праці.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Ураховуючи значну та виняткову важливість
обліку основних засобів науковцями та господарськими практиками
проводиться вивчення та узагальнення зарубіжного та вітчизняного
досвіду щодо покращення обліку та удосконалення термінології
основних засобів.
Значний внесок у розв‘язання завдання покращення обліку та
запровадження науково - обгрунтованої термінології зробили
українські науковці, зокрема, Бутинець Ф.Ф., Дем‘яненко М.Я.,
Коцупатрий М.М., Михайлов М.Г., Моссаковський В.Б., Огійчук
М.Ф., , Жук В.М. та ін.
У роботах та дослідженнях цих та інших авторів обґрунтовано
характеристику основних засобів та подано їх класифікацію,
відповідно до вимог діючого законодавства у контексті із
міжнародним досвідом обліку. В той же час науково-методологічні
засади обліку основних засобів на даний час ще недостатньо
досліджені.
Необхідність розробки практичних засад обліку основних
засобів, надання для них вірної характеристики та проведення їх
правильної, раціональної класифікації зумовлює актуальність та
практичну значимість цього дослідження.
Цілі статті. Метою дослідження є розробка науково-практичних
рекомендацій з удосконалення обліку основних засобів та
запровадження єдиних характеристик та їх проведення раціональної
класифікації.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
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Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує
з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів,
надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.
Відповідно до діючої типової класифікації основні засоби
групуються за її функціональним призначенням, галузями, речовим
натуральним характером і видами, за використанням і належністю.
За функціональним призначенням розрізняють виробничі
основні, що безпосередньо беруть участь виробничому процесі або
сприяють його здійсненню (будови, споруди, силові машини і
обладнання, робочі машини і обладнання тощо).
За галузями народного господарства основні засоби
розподіляються
на:
промисловість,
будівництво,
сільське
господарство, транспорт, зв'язок тощо.
До виробничих основних засобів належать: будови, споруди,
передавальні пристрої, машини і устаткування, робочі машини і
обладнання, вимірювальні й регулюючі прилади, лабораторне
устаткування, обчислювальна техніка, інші машини і обладнання,
транспортні засоби, інструмент, виробничий інвентар і приладдя,
господарський інвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні
насадженння, меліорація земель і водойми та інші ОЗ.
У складі виробничих основних засобів виділяють їх активну
частину - машини, обладнання, транспортні засоби.
Невиробничі основні безпосередньо не беруть участі у процесі
виробництва. До невиробничих основних засобів належать: будівлі та
споруди
житлово-комунального
та
культурно-побутового
призначення, транспортні засоби, обладнання, інструменти та інші
основні засоби невиробничого призначення для обслуговування
житлових, комунальних та культурно-побутових потреб населення.
За використанням основні засоби поділяються на діючі (всі
основні засоби, що використовуються у господарстві), недіючі (ті, що
використовуються у даний період часу у зв'язку з тимчасовою
консервацією підприємств або окремих цехів), запасні (різне
устаткування, що знаходиться в резерві і призначене для заміни
об'єктів основних засобів).
Істотне значення в обліку основних засобів має розподіл їх за
ознакою належності на власні та орендовані. Власні засоби можуть
складатися із статутного (пайового, акціонерного) капіталу,
додаткового фінансування з відповідних джерел на розширення
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роботи підприємства, власних прибутків, коштів бюджету та
спеціальних фондів. Орендовані основні засоби показуються у балансі
орендодавача, тим самим виключається можливість подвійного обліку
одних і тих же засобів.
В балансі кожного товариства у статті "Основні засоби"
показується вартість основних засобів , як діючих, так і тих, що
знаходяться на консервації або в запасі.
Первісна вартість визначається:
за об'єктами, виготовленими на самому підприємстві, а також
придбаним за плату у інших підприємств та осіб - виходячи із
фактичних затрат на зведення або придбання цих об'єктів, включаючи
витрати на доставку, монтаж, установку. Вона визначається у момент
введення об'єкта в експлуатацію та залишається незмінною протягом
всього строку обліку основних засобів на підприємстві, за винятком
випадків дообладнання та добудови об'єктів в порядку довгострокових
інвестицій, реконструкцій та часткової ліквідації об'єктів;
за об'єктами, внесеними засновниками в рахунок їх вкладів в
статутний капітал - за домовленістю сторін, які приймають участь у
створенні підприємства;
за об'єктами, одержаними від інших підприємств та осіб
безоплатно - експертним шляхом або за даними документів прийомупередачі.
Основні засоби, які були в експлуатації та придбані за плату,
приймаються на облік за купівельною вартістю з додаванням витрат
на доставку та установку. Після їх оприбуткування встановлюється
норма амортизації для цього виду основних засобів.
Переоцінена вартість основних засобів - це вартість
необоротних активів після їх переоцінки.
Оцінка об'єктів основних засобів за залишковою вартістю
визначається відніманням від первісної (переоціненої) вартості
нарахованого зносу, що обліковується в бухгалтерському обліку. В
балансі кожного підприємства приводиться окремо первісна та
залишкова вартість основних засобів, а також окремо сума нараховано
зносу.
Згідно з п.8.2.1 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" №334/94-ВР під терміном "основні фонди" слід розуміти
матеріальні цінності, що призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності платника податку протягом
періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в
експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких
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перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним
або моральним зносом.
В той же час, згідно з П(С)БО 7 та Інструкцією №291 "Про
застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" до
основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство
утримує з метою використання їх у процесі виробництва або
постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації), який
перевищує один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
У цьому визначенні нічого не говориться про мінімальну вартіть
предметів, що не включається при придбанні (спорудженні,
виготовлені) до складу основних засобів. Проте підприємства мають
право самостійно встановлювати границю вартості предметів, які
входять до складу малоцінних необоротних активів.
Відповідно до П(С)БО 7 у визначенні основних засобів присутнє
поняття "використовуються для здійснення соціально-культурних
функцій", що дозволяє говорити про те, що основні засоби
невиробничого призначення відповідно до П(С)БО 7 належать до
основних засобів для цілей фінансової звітності.
На даний час П(С)БО 7 дозволяє підприємству самостійно
визначати, що відносити до основних засобів, а що ні, виходячи з
того, що ніхто не забороняє підприємству прийняти рішення про
зарахування до складу основних засобів саме тих видів малоцінних
швидкозношуваних предметів, які найбільш відповідають цьому
поняттю з економічної точки зору.
Як і будь-який актив, основний засіб відображається в балансі
при додержанні наступних умов:
існує імовірність одержання економічних вигод від його
використання;
оцінка основних засобів може бути достовірно визначена.
Відносно
імовірності
одержання
економічних
вигод
підприємство має визначити цілі використання такого основного
засобу.
Що стосується можливості достовірної оцінки виходячи з
положень П(С)БО 7 та Інструкції №291, то підприємству слід
використовувати дві оцінки вартості основних засобів: історична
собівартість, справедлива вартість.
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Історична собівартість основних засобів визначається на рівні
первісної оцінки основних засобів, котра включає в себе:
- фактичну вартість об'єкта основних фондів;
- вартість усіх податків і зборів, що включаються до ціни товару,
за винятком ПДВ;
- витрати на транспортування;
- витрати на державну реєстрацію;
- витрати, пов'язані безпосередньо з приведенням об'єкта в
робочий стан (витрати на підготовку будівельного майданчика,
початкові та заготівельні витрати, пов'язані з придбанням основних
засобів, витрати на страхування, витрати на установлення, монтаж і
налагоджування, витрати на оплату послуг спеціалізованих
підприємств і фахівців, включаючи прямі витрати на оплату праці
працівників, пов'язаних з процесом введення основних в
експлуатацію) тощо.
Під справедливою вартістю основних засобів розуміється
вартість основних засобів, котру може бути отримано в операціях
обміну між поінформованими, зацікавленими і незалежними
сторонами. Згідно з додатком до П(С)БО 19 справедлива оцінка
основних засобів визначається таким чином:
-земля і будівлі - ринкова вартість;
-машини і обладнання - ринкова вартість, а у разі відсутності
даних про ринкову вартість - переоцінена вартість (сучасна
собівартість придбання) за вирахуванням зносу на дату оцінки;
-інші основні засоби - переоцінена вартість (сучасна
собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки.
Як ринкова вартість, можуть бути використані дані про біржову
вартість, дані прайс-листів тощо. Таке твердження ґрунтується на
принципі обачливості, згідно з яким методи оцінки, застосовувані в
бухгалтерському обліку, мають запобігати завищенню оцінок активів.
Як переоцінена вартість (вартість їх відтворення в сучасних
умовах і цінах) може виступати експертна оцінка основних засобів,
здійснена незалежними експертами.
Виходячи з вимог Інструкції №291 зарахування на баланс
основного засобу, придбаного за грошові кошти або спорудженого
підрядним способом, здійснюється за його первісною вартістю
(історичною собівартістю), а справедлива оцінка застосовується при
проведенні переоцінки такого основного засобу, при спорудженні
основних засобів власними силами, при одержанні основних засобів
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безоплатно або як внеску до статутного фонду, а також при
здійснення бартерних операцій з основними засобами.
Приведення у єдину відповідність чинного законодавства щодо
обліку основних засобів дасть можливість мати користувачам
фінансової звітності більш правдиву та об‘єктивну інформацію,
підвищить інформативність обліку, зробить законодавство більш
зрозумілим для користувачів та практиків.
Висновки. У діючому законодавстві України з питань обліку
основних засобів є ряд суттєвих розбіжностей, які стосуються
організації бухгалтерського та податкового обліку. Але, на нашу
думку, повинна бути певна відповідність (синхронність) цих понять та
визначень, які дозволять працівникам облікової служби більш якісно
готувати фінансову звітність та надавати користувачам об‘єктивну та
достовірну інформацію щодо обліку основних засобів.
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1. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств‖.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Обгрунтовано нові підходи до вирішення питань організації обліку, контролю
та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства відповідно до сучасних
вимог управління. Розроблено пропозиції стосовно удосконалення порядку складання
фінансової звітності. Висунуто пропозиції щодо удосконалення форми документів, які
допоможуть отримати необхідну інформацію користувачам фінансової звітності.
Ключові слова: фінансова звітність, баланс, звіт про фінансовий результат,
актив, пасив, основні засоби, кредити, довгострокові зобов‘язання.
The new fittings are reasonable for decision of questions of organization to the
account, control and analysis financial results to activity of enterprise in accordance with
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modern requirements management. It is worked out suggestions concerning improvement of
about stowage of financial accountings. It is pulled out suggestions are in relation to an
improvement forms of documents, which will help to get necessary information to the users
financial reporting.
Keywords: financial accounting, balance, report on financial result, asset, passive
voice, basic

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Управління
будь-яким
підприємством
вимагає
точної,
оперативної
і
систематизованої інформації про його діяльність. Дані, які подаються
для аналізу мають бути належної форми, структуровані і послідовні
для того, щоб керівник міг прийняти необхідне і вчасне рішення. Крім
того, існує велика кількість зовнішніх користувачів, яким необхідна
коротка і оперативна інформація про діяльність підприємства, щоб
проаналізувати показники ефективності, рентабельності і ін. Тому
підприємства складають звітності, які є сполучною ланкою між
господарською діяльністю і людьми, які приймають рішення.
На даний час фінансову звітність, а відповідно фінансовий облік
і фінансовий аналіз діяльності підприємств, що здійснюються
відповідно до нормативно – правових документів, які в Україні
вираженні у формі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,
здійснюються не досить ефективно з погляду ринкових умов
господарювання. Тому актуальність даної статті обґрунтовується
необхідністю удосконалення методології складання фінансової
звітності в Україні.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженнями щодо вдосконалення
фінансової звітності України присвячено праці багатьох українських
економістів: Бланка І.А., Голосова С.Ф., Коробова Н.Я., Лазаришиної
І.Д., Шеремет А.Д. і багатьох інших.
Цілі статті. Виокремлення головних недоліків, що характерні
для фінансової звітності українських підприємств і способи їх
виправлення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сьогодні
систему обліку і складання фінансової звітності в Україні, можна
визнати системою континентального типу, основна ідея якої –
орієнтація бухгалтерського обліку на задоволення вимог державних
контролюючих органів. У країнах, де застосовується ця модель,
бухгалтерський облік регламентується в законодавчому порядку і
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відрізняється консерватизмом. Це відповідно зумовлює те, що
інформація, яка відображається у фінансових звітностях не завжди є
повною, достовірною і корисною для зовнішніх користувачів. Але в
ринкових умовах господарювання фінансова звітність має
орієнтуватися не на державу, як це було за часів командноадміністративної економіки, а на інвесторів і покупців цінних паперів
підприємства, для забезпечення їх короткою, але повною інформацією
про результати діяльності. Тому відповідно є необхідним переглянути
деякі стандарти бухгалтерського обліку, щоб змінити таку ситуацію,
тобто фінансова звітність має включати дані, які дійсно дозволять
користувачам оцінити реальну діяльність підприємства, зміни його
стану в часі та проаналізувати наслідки прийняття господарських
рішень.
Прикладом цього може одна з ключових форм річного
фінансового звіту – Баланс (форма №1). В Балансі відображаються
склад майна підприємства та джерела його формування у вигляді
залишків за синтетичними рахунками бухгалтерського обліку.
Баланс українських підприємств майже повністю побудований у
відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Статті активу Балансу представленні в оптимально згорнутій формі,
одночасно вони містять інформацію, яка дійсно буде цікавить
користувачів звітностей, особливо щодо вартості основних засобів,
матеріальних засобів, нематеріальних та інших необоротних та
оборотних активів. Але все ж виникають сумніви, щодо правильності
відділення окремих статей активу. Зокрема більшість українських
науковців погоджується, що знос основних засобів необхідно та
можливо вважати активом тільки у тому випадку, коли він відображає
оновлену, удосконалену чи відновлену за рахунок амортизаційних
відрахувань частину основних засобів виробництва. На сьогодні він
використовується лише як розрахунковий елемент для визначення
залишкової вартості, що загалом визнається принциповою помилкою,
тому що від у представленому в Балансі вигляді не є активом. Такі ж
думки висловлються і щодо правильності відображення в Балансі
зносу нематеріальних активів.
Щодо статей пасиву Балансу, то вони на відміну від статей
активу не є досить повними і точними щодо відображення джерел
придбання ресурсів, і відповідно це обтяжує сприйняття інформації.
Зокрема, джерелом придбання основних засобів може бути як
нерозподілений прибуток або резервний капітал, так і довгострокові
кредити банків або інші інвестиції. Звичайно надмірне розширення
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статей балансу може привести до оберненого результату, коли
надмірна кількість інформації буде викликати заплутаність і
непорозуміння, але виведення окремих найбільш важливих статей, які
відображають вартість основних засобів та матеріальних витрат та
деяких інших витрат в активі і відповідних статей витрат, що
згруповані за джерелами придбання та утримання цих ресурсів в
пасиві Балансу є досить доцільним.
Багато науковців, які вивчають особливості обліку активів у
звітностях підприємств, зазначать наявності складної та суперечливої
проблеми. Вона полягає в тому, що основна складова процесу
виробництва, а тому і відтворення капіталу, а саме – робоча сила,
складова досить важлива за своїм економічним призначенням,
залишається за межами фінансової звітності і не відображається в
Балансі підприємства, тобто не вважається активом. Непряме
відображення робочої сили фіксується у формі оплати праці у пасиві
Балансу, як поточне зобов‘язання, а також як елемент операційних
витрат у Звіті про фінансові результати (ф.2) поруч з витратами на
сировину, матеріали та іншими витратами. Особливо дивним є те, що
до активів відносить робочу і продуктову худобу. Такі протиріччя
можна пояснити складністю у оцінці вартості робочої сили, але те, що
вона не визнається є нелогічним з економічної точки зору. Науковці
зазначають, що оцінка вартості робочої сили може бути здійснена за
сукупністю накопичених людиною професійних знань, умінь та
навичок, що враховують інтелектуальні, психологічні, фізіологічні,
освітньо-кваліфікаційні та інші можливості учасників трудової
діяльності. Тому при умови об‘єктивної оцінки вартості робочої сили
людські ресурси підприємства можуть бути відображений в активі
Балансу. Крім того, робоча сила, як і основні засоби, зношується і
потребує певних амортизаційних відшкодувань на своє відновлення у
вигляді витрат на відпочинок, оздоровлення, лікування, підвищення
кваліфікації, тощо. В залежності від характеру цих витрат та їх
цільового призначення вони можуть бути зафіксовані у пасиві Балансу
як довгострокові або короткострокові зобов‘язання та в цілому – як
операційні витрати на виробництво поруч з амортизацією та іншими
елементами витрат у Звіті про фінансові результати.
Фінансова звітність за національними стандартами у ряді
випадків не забезпечує достатнього масиву достовірної та змістовної
інформації за ключовими фінансовими та не фінансовими
показниками діяльності, що знижує якість аналізу як поточного стану
господарюючого суб‘єкта, так і стратегії його розвитку. Можна
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виділити дві суттєві проблеми фінансової звітності: нестачу
довгострокових показників і нестачу методів стратегічного аналізу та
прийняття рішень як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами
звітності. Тобто користувачі не можуть порівняти показники, що
подаються у звітності з минулими роками, а відповідно не можуть
провести їх розгляд у часовому розрізі і здійснити прогноз. Відповідно
потенційні інвестори не зацікавляться звітністю, яка не дозволяє їм
передбачи майбутні доходи. Тому звітність має містити найголовніші
показники за декілька років, що дозволить користувачам певною
мірою робити обґрунтовані прогнози на майбутнє. Крім того звітність
має включати не тульки табличні дані, але й опис фактів звітного
періоду, які є важливими для підприємства. Це дозволить користувачу
аналізувати не лише кількість та динаміку, але й якість господарської
діяльності організації. Також важливим аспектом ефективності
фінансової звітності є можливість співставлення фінансової
інформації різних господарських субєктів, що і являє головний інтерес
для інвестора.
На даний час особливо актуальною є проблема запровадження
нових світових стандартів фінансової звітності. Звичні для України
стандарти бухгалтерського обліку відрізняються від міжнародних в
основному тим, що традиційні форми звітності передбачають єдиний
стандарт для всіх галузей, тоді як міжнародні стандарти враховують
особливості кожної з них і мають більш вільну форму. Суттєвим
недоліком традиційних форм обліку також є занадто прискіплива
увага до малих, несуттєвих сум, які, за міжнародними стандартами
звітності, не враховують. Отже, актуальним є запровадження
міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), метою яких є
зведення до мінімуму розходження фінансової звітності різних країн і
забезпечення на цій основі порівнянності і надійності інформації для
різних користувачів. Відтак, запровадження міжнародних стандартів
фінансової звітності в Україні – це найголовніша передумова
реалізації стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку.
Взагалі в Україні курс на міжнародні стандарти був взятий не
досить давно і тому ще не реалізований повністю. Програмою
реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням
міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706, передбачено
запровадження міжнародних стандартів шляхом їх адаптації до
економіко-правового середовища і ринкових відносин в Україні.
Прийняття і використання МСБО є нагальною потребою
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державотворення України, входження її в цивілізований світ. Але на
сьогодні в Україні є низка проблем щодо запровадження МСБО. І хоча
декларативно можна побачити досить позитивні тенденції щодо їх
впровадження, та все ж у реальності їх застосування на практиці в
обліку більшість українських підприємств далекі від їх введення.
Головними передумовами такої ситуації є те, що відсутні освітні
програми щодо МСБО, відсутня достатня кількість фахівців з МСБО,
на сьогодні поки що невизначена процедура включення міжнародних
стандартів у правове поле України. Упровадження вимагає підготовки
фахівців, які володіють методологією трансформації української
фінансової звітності в міжнародну, а також, оскільки українські
підприємства працюють в умовах обмежених ресурсів, відповідно
вони немають достатніх коштів для самостійного переходу на МСБО.
Тому, щоб вирішити ці проблеми необхідна допомога держави, адже
уряд, затверджуючи постанови про перехід на МСБО, не задумується
про відсутність в нашій країні бази для їх впровадження. Зокрема
необхідно, щоб уряд проводив також діяльність щодо впровадження в
освітніх закладах предметів щодо вивчення МСБО, надавав як
фінансовому, так і роз‘яснювальну допомогу підприємствам і умовах
переходу на міжнародні стандарти, а також впроваджував МСБО у
державних підприємствах. Це відповідно дасть такі позитивні
наслідки: зменшення ризику для кредиторiв та iнвесторів;
поглиблення мiжнародної коооперації в галузi бухгалтерського
облiку; однозначне розумiння фiнансової звітності та зростання довіри
до її показників у всьому світі
Висновки. Підводячи підсумок, можна сказати, що
вдосконалення фінансової звітності за зазначеними напрямками
дозволить не тільки підвищити об‘єктивність й достовірність
результатів аналізу та ефективність управлінських рішень, а буде
сприяти підвищенню престижу українських підприємств на
міжнародному ринку, оскільки дозволить інвесторам отримувати
точну, повну і лаконічну інформацію про підприємство, яка необхідна
їм для ознайомлення з його діяльністю. Відповідно це сприятиме
підвищенню інвестиційної привабливості української економіки.
Тому, вдосконалення фінансової звітності це одне із пріоритетних
завдань, які необхідно визначити для подальшої інтеграції України у
світову спільноту.
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ВПЛИВ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВ ПО ПЕРЕРОБЦІ М’ЯСА В ЖИТОМИРСЬКІЙ
ОБЛАСТІ
Досліджено стан заборгованості м‘ясопереробних підприємств Житомирської
області, виявлено та проаналізовано основні тенденції зміни її структури. Доведена
необхідність управління дебіторською та кредиторською заборгованістю даних
підприємств.
Ключові слова: заборгованість, дебіторська заборгованість, кредиторська
заборгованість, фінансова стійкість підприємств.
Investigational the state of debt of meatprocessing enterpises of the Zhytomyr area,
found out and analysed the basic tendencies of change of its structure. Well-proven
necessity of management by a debtor and by the creditor indebtedness debt of these
enterprises.
Keywords::a debt,debtor indebtedness,creditor indebtedness, financial firmness of
enterprises.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Проблема
утворення та накопичення заборгованості між суб‘єктами економіки є
надзвичайно актуальною. Криза неплатежів сприяє поглибленню
негативних процесів в економіці, тому підприємства часто не мають
достатньо фінансових ресурсів для проведення ефективної
операційної діяльності та своєчасного погашення боргових
зобов‘язань. Покрити дефіцит обігових коштів підприємства

166

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

намагаються за рахунок позикового капіталу, тому їх фінансовий стан
характеризується наявністю високої дебіторської та кредиторської
заборгованості, що дуже негативно впливає на фінансову стійкість.
Цілі статті. Метою дослідження є оцінка стану заборгованості
м‘ясопереробних Житомирської області, виявлення основних
тенденцій у структурі дебіторської та кредиторської заборгованостей,
та їх вплив на фінансову стійкість.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поняття
заборгованості підприємств визначається як загальна сума боргів, які
підлягають сплаті. Головними причинами виникнення заборгованості
переробних підприємств є недосконала структурна політика держави,
фінансова політика НБУ та система взаємних розрахунків між
підприємствами[6, с.529]. Внаслідок цього відбувається зростання
частки залучених коштів в їх платіжному балансі і повільне зростання
ліквідних активів, що негативно позначається на платоспроможності
та фінансовій стійкості переробних підприємств.
В умовах фінансової кризи та жорсткої конкуренції, для того,
щоб утримати ринок збуту та збільшити обсяги реалізації продукції,
підприємства вимушені надавати покупцям та замовникам відстрочку
платежу та товарний кредит, тобто на балансі підприємства
утворюється дебіторська заборгованість перед покупцями та
замовниками. Дебіторська заборгованість – це вилучені на певний
період з господарської діяльності активи. Тому чим швидше
підприємство одержить гроші від покупців за продану продукцію тим
краще його фінансове становище [7, с.206].
Підприємства не завжди можуть розраховувати на вчасне
повернення коштів боржниками, тому для забезпечення розрахунків за
зобов‘язаннями в строк, виникає необхідність в залученні коштів,
тобто з‘являється кредиторська заборгованість. Кредиторська
заборгованість – це тимчасове залучення майна інших підприємств, та
фізичних осіб у господарських оборот підприємства внаслідок
невчасної сплати платежів [7, с.206].
В даний час більшість переробних підприємств, на фоні
економічної кризи, зниження купівельної спроможності населення,
платоспроможності підприємств-партнерів відчувають постійну
нестачу обігових коштів. Через прострочені розрахунки, підприємства
стають неспроможні вчасно здійснювати розрахунки за власними
зобов‘язаннями. Для забезпечення вчасної інкасації боргу і
повернення оборотних коштів в розрахунковий баланс підприємства,
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та підтримання загального обсягу дебіторської заборгованості на
оптимальному рівні, який дозволить максимізувати обсяги реалізації
готової продукції при мінімальних затратах від затримки коштів,
дебіторською заборгованістю необхідно управляти.
В результаті аналізу стану заборгованості м‘ясопереробних
підприємств очевидно, що загальна дебіторська заборгованість зросла
у 2008 р. порівняно з 2006 р. на 28,4 %. Але дане зростання відбулося
не за рахунок розрахунків з покупцями та замовниками, а в основному
за рахунок зростання іншої поточної дебіторської заборгованості,
питома вага якої складає в загальній дебіторській заборгованості
м‘ясопереробних підприємств в середньому 60 %, а в загальних
оборотних активах 42,2% у 2008 р.
До складу іншої поточної дебіторської входить заборгованість
підзвітних осіб, заборгованість за претензіями, за авансами,
нарахованими дивідендами, за позиками членам кредитних спілок, по
відшкодуванню завданих збитків, заборгованість по страхуванню, за
пенсійним забезпеченням, за розрахунками з іншими дебіторами. Це
означає, що на м‘ясопереробних підприємствах переважає так звана
внутрішня дебіторська заборгованість. Тобто, фактично ми можемо
спостерігати перерозподіл структури дебіторської заборгованості в
даній галузі.
Таблиця 1
Склад та структура дебіторської заборгованості
м‘ясопереробних підприємств Житомирської області з 2006-2008 рр.
2006 р.
Показники

2007 р.

2008 р.

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Дебіт-ка
заборгованість
всього, в т.ч.:

39893,0

100,0

81848,0

100,0

140503,3

100,0

за товари, роботи і
послуги
за розрах. з
бюджетом
інша поточна дебітка заборгованість

13559,1

33,9

35292,6

43,1

43500,5

30,9

434,5

1,2

1744,3

2,2

8297,3

5,9

25899,4

64,9

44811,1

54,7

88705,5

63,2

Оборотні активи
57783,0
134393,4
210370,5
всього:
Джерело: розраховано за даними Держкомстату ГУС в Житомирській області
на основі ф.1м, за неповним колом підприємств (включено дані підприємствюридичних осіб, основним видом діяльності яких є переробка м‘яса).
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Високий рівень дебіторської заборгованості значною мірою
підриває фінансову стабільність переробних підприємств, вилучаючи
з їх розрахункового балансу великі суми оборотних коштів і
підприємства намагаються компенсувати дефіцит оборотних активів
позичковими коштами. В м‘ясопереробній галузі спостерігається
висока концентрація позикового капіталу 78,9 % у 2008 р. (табл.2),
питома вага власного капіталу хоч і збільшується за аналізований
період, але у 2008 році складає менше 20% від пасиву балансу. Отже,
основним джерелом фінансування м‘ясопереробних підприємств є
позикові кошти. Довгострокові зобов‘язання від загального
позикового капіталу складають 32,2%, збільшення їх частки є
позитивною тенденцією щодо фінансової стійкості підприємств, адже
такі позикові кошти знаходяться в грошовому обороті підприємств
протягом повного операційного циклу і позитивно впливають на
приріст власного капіталу. Згідно з ПСБО2 операційним циклом
називається проміжок часу між придбанням запасів для здійснення
діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої продукції,
товарів, робіт і послуг [5].
Таблиця 2
Склад та структура кредиторської заборгованості м‘ясопереробних
підприємств Житомирської області, з 2006-2008 рр.
2006 р.
Показники
Кред.-ка
заборгованість всього,
у т.ч.:
за товари, роботи і
послуги
за розрахунки з
бюджетом
зі страхування
з оплати праці
інші поточні
зобов‘язання
Власний капітал
Позичковий капітал
(довгострокові+поточні
зобов‘язання)
в т.ч довгострок.
зобов‘яз
Баланс

2007 р.

2008 р.

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

46628,2

100

93837,4

100

172113,1

100

28896,6

61,9

73116,8

77,9

133478,7

77,6

1303,6

2,8

878,2

1,0

1150,4

0,7

683,6
1753,3
13991,1

1,5
3,8
30,0

830,0
1842,1
17170,3

0,9
1,9
18,3

694,7
1950,7
34838,6

0,4
1,1
20,2

13030,5

-

36313,3

-

71032,9

-

100211,1

-

171780,8

-

286661,1

-

32821,3

-

55306,6

-

92171,5

-

113248,1

-

213725,2

-

363000,6

-
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За висновками І.Бланка, підприємства, які використовують
позиковий капітал, підвищують не тільки фінансовий потенціал свого
розвитку і можливості приросту фінансової рентабельності діяльності,
але і фінансові ризики та загрозу банкрутства, тобто зростання частки
позичкового капіталу виправдане лише до деякої границі (ефект
фінансового левериджу), а також за умови вправного балансування
всіх статтей надходження та витрат оборотних коштів підприємства.
[3, c.332] Тобто для підтримання стабільного фінансового стану,
недопущення штрафних санкцій і отримання додаткового прибутку на
власний капітал, використовуючи позичкові кошти, кредиторською
заборгованістю також необхідно управляти.
Основним джерелом фінансування оборотного балансу
підприємств м‘ясопереробної галузі є короткостроковий позичковий
капітал, питома вага якого складає 67,8 %, у загальному позичковому
капіталі. Найбільшою його складовою частиною є кредиторська
заборгованість, питома вага якої 88,5 %, а саме кредиторська
заборгованість за товари, роботи і послуги, яка займає 77,6 % від
загальної кредиторської заборгованості. Тобто, на фоні високої
дебіторської
заборгованості
підприємства
м‘ясопереробної
промисловості намагаються з допомогою товарного (комерційного)
кредиту затримувати кошти у власному платіжному балансі.
Про надмірну концентрацію позикового капіталу і низьку
фінансову незалежність м‘ясопереробних підприємств свідчать і
показники їх фінансової стійкості (табл. 3). Коефіцієнт концентрації
позичкового капіталу, який показує, яка частка позикових коштів у
загальному платіжному балансі підприємств [4], майже в 1,5рази
вищий
від
нормативного
значення.
Коефіцієнт
поточної
платоспроможності зростає і має від‘ємне значення, що свідчить про
поточну
неплатоспроможність
підприємств,
але
загальна
платоспроможність
зберігається
внаслідок
використання
підприємствами позикових коштів. Також можемо спостерігати в
м‘ясопереробній галузі переважання кредиторської заборгованості над
дебеторською, що свідчить про пасивне сальдо розрахункового
балансу.
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Таблиця3
Показники фінансової стійкості м‘ясопереробних підприємств
Житомирської області за період з 2006-2008 рр.
Показники
2006 р.
2007 р.
2008 р.
Коефіцієнт концентрації позикового
0,885
0,803
0,789
капіталу
Коефіцієнт співвідношення позикових і
7,69
4,73
4,03
власних коштів
Коефіцієнт
фінансової
0,115
0,169
0,196
автономії(концентр-ї
власного
капіталу)
Співвідношення Д і К заборгованості
0,855
0,872
0,816
Загальна платоспроможність
0,86
1,15
1,08
Поточна платоспроможність
-98230,7
-161503,7
-271343,9
Джерело: розраховано за даними Держкомстату ГУС в Житомирській області
на основі ф.1м, за неповним колом підприємств (включено дані підприємствюридичних осіб, основним видом діяльності яких є переробка м‘яса).

В результаті збільшення частки власного капіталу в пасивах
м‘ясопереробних підприємств з 11,5% у 2006 р. до 19,6% у 2008 р.,
коефіцієнт фінансової автономії (концентрації власного капіталу)
зростає, хоч його значення залишається нижче нормативного у
2,5рази.Також зменшення значень коефіцієнта співвідношення
позикових та власних коштів за аналізований період свідчить про
підвищення фінансової стійкості підприємств[4] у 2008 р. майже
вдвічі порівняно з 2006 р.
Аналізуючи вплив дебіторської заборгованості з врахуванням
перерозподілу питомої ваги її структурних компонентів, можемо
спостерігати зростання всіх показників фінансових результатів
господарської діяльності м‘ясопереробних підприємств.
Показники
рентабельності
операційної
діяльності
за
аналізований період зростають, пік розвитку та прибутковості
діяльності галузі припадає на 2007 р. Так, рентабельність операційної
діяльності у 2008 р. в порівнянні з 2006 р. збільшилась на 4,8 %,
чистий прибуток збільшився майже на 97 %. Обсяг реалізованої
продукції, робіт і послуг в грошовому виразі збільшився у 2,9 рази
(табл. 4), але не за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції в
натуральному виразі. Тому можемо це пояснити значним
підвищенням цін реалізації.
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Таблиця 4
Фінансові результаті діяльності м‘ясопереробних підприємств
Житомирської області за 2006-2008 рр., тис.грн.
Показники
2006 р.
2007 р.
2008 р.
Обсяг реалізованої продукції, робіт,
240661,6
347394,8
702839,8
послуг,тис.грн.
Чистий прибуток (збиток)
-8597,6
10330,6
8853,0
в т.ч.: чистий прибуток
2496,8
12327,5
24743,6
в т.ч. чистий збиток
11094,4
1996,9
15890,6
Рентаб. операційної діяльн.
0,02
6,3
4,9
Операц.витр. на 1 грн. реалізованої.продукції
0,99
0,94
0,91
Чиста рентаб. (прибутковість) виручки від
-3,57
2,98
1,26
реалізаціїї, продукції, товарів., робіт і послуг
Рентабельність активів
-3,80
2,42
1,22
Результ. від операц. діяльності.
51,3
23147,9
33746,0
в т.ч. збиток
6823,1
1698,5
6468,9
Кільк. підприємств - всього
39
37
35
в т.ч. збиткові
17
12
11
Джерело: розраховано за даними Держкомстату ГУС в Житомирській області
на основі ф.1м, за неповним колом підприємств (включено дані підприємствюридичних осіб, основним видом діяльності яких є переробка м‘яса).

Також спостерігається збільшення обсягів реалізованої
продукції та зменшення операційних витрат на 1грн. реалізованої
продукції. При загальному зростанні дебіторської заборгованості,
активи м‘ясопереробних підприємств залишаються рентабельними,
але даний показник зменшується вдвічі у 2008 р. порівняно з 2007р.
Загальна вартість майна м‘ясопереробних підприємств збільшилась на
249752,5 тис.грн. (або в 3,2 рази), дане збільшення відбулося в
основному за рахунок зростання частки власного капіталу,
довгострокових зобов‘язань та кредиторської заборгованості за
товари, роботи і послуги.
Отже, в м‘ясопереробній промисловості за рахунок
перерозподілу структури дебіторської заборгованості, зменшується її
негативний вплив на показники прибутковості підприємств. Також
спостерігається позитивний ефект від збільшення частки власного
капіталу, та довгострокових зобов‘язань в пасивах балансів.
Але через надмірне використання позичкових коштів,
відбувається загрозливе зниження їх фінансової стійкості.
Висновки. В результаті проведеного дослідження були виявлені
такі
основні
тенденції
зміни
структури
заборгованості
м‘ясопереробних підприємств:
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-високий рівень дебіторської заборгованості, але через те, що
значну її частку складає інша поточна дебіторська заборгованість,
зменшується негативний вплив на фінансові результати ;
-на фоні високої дебіторської заборгованості спостерігається
висока концентрація позикового капіталу, тому основним джерелом
фінансування м‘ясопереробних підприємств є короткостроковий
позичковий капітал, найбільшою часткою якого є кредиторська
заборгованість за товари, роботи і послуги;
-майже третину від загального позикового капіталу складають
довгострокові зобов‘язання, що знаходяться в грошовому обороті
підприємств протягом повного операційного циклу і позитивно
впливають на приріст власного капіталу;
-зросла загальна вартість майна підприємств за рахунок
власного капіталу, довгострокових зобов‘язань та кредиторської
заборгованості за товари, роботи і послуги,
-не зважаючи на зростання частки власного капіталу у структурі
пасивів підприємств, спостерігається високий рівень їх фінансової
залежності від зовнішніх джерел фінансування, про що свідчать
показники фінансової стійкості та платоспроможності;
Отже, лише з допомогою комплексного управління процесами
заборгованості на підприємствах, можливо підтримати їх фінансову
стійкість та прибутковість, на що і будуть направлені подальші
дослідження.
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ЛОГІСТИКА МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ НА ЕТАПІ
ПОСТАЧАННЯ У БУДІВНИЦТВІ
У статті розглянуто актуальні проблеми функціонування великих промислових
підприємств будівельної галузі. Пояснено суть логістичних витрат у будівництві.
Зроблено спроби розробки теоретико-методологічних основ і практичних
рекомендацій з удосконалювання управління логістичними витратами на етапі
постачання підприємств.
Ключові слова: процес постачання, логістичні витрати, будівництво,
управління
This article reviews actual operation problems of big architectural companies. It
explains logistic expenses in detail. Author tries to develop basis for theoretical methodogy
and practical recommendations regarding improvment of logistic expenses management
during distribution stage.
Key words: trade process, logistic costs, bulding, management.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Нова
економічна реальність висуває стратегічні вимоги до підприємств і
змушує більшість цих підприємств займатися новими стратегічними
функціями – логістикою, маркетингом та іншими.
Сировина і матеріали як один із головних елементів
виробничого
процесу
визнчають
економіку
будівельного
виробництва. У загальних витратах вони становлять близько 60%,
тому, оптимізуючи постачальницьку діяльність, можна помітно
поліпшити фінансові показники діяльності.
Одним із напрямків оптимізації роботи великого промислового
підприємства є вирішення проблеми нормалізації рівня логістичних
витрат на етапі постачання – етапі, що забезпечує вхідний потік у
виробничу систему. Вирішення цієї проблеми набуває особливої
актуальності, якщо для забезпечення нормального функціонування
підприємства, наприклад будівельного, сировиною та матеріалами
втримується великий апарат робітників служби постачання, існує
власне складське господарство та складна товаропровідна мережа, які
постійно потребують значних фінансових витрат.
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Будівельний
комплекс
є
найважливішою
складовою
національної економіки України. Він забезпечує життєдіяльність
інших галузей, робить вирішальний внесок у формування основних
фінансово-економічних показників країни.
Більшість великих підприємств будівельної галузі стикаються із
проблемою відсутності реального контролю над системою постачання
в сфері логістичних витрат. Підвищення ефективності роботи
будівельних підприємств прямо пов‘язане із завданнями оптимізації
системи матеріально-технічного постачання, від якого залежить
реалізація виробничих й обслуговуючих процесів у системі.
Із цього випливає, що теоретичні, методологічні та методичні
питання логістики постачання в будівельній промисловості набули
особливої актуальності в цей час.
Основні дослідження та публікації. Проблеми логістичних
витрат розглядали такі вітчизняні і зарубіжні вчені: Л.В. Балабанова,
О.А. Митько, З. Саріуш-Вольський, Л.Б. Миротин, І.Е. Ташбаев, О.Г.
Порошина, А.Д. Руденко, А.В. Башликов, А.Н. Іванова, Ю.В.
Пономарьова, К. Андлер, В.І. Сергєєв, М. Ліндерс, Д. Тиксьє, Е. Мате,
Б.А. Анікін, Є.В. Крикавський, А.Н. Родников, К.В. Кузнєцов, С.В.
Саркісов, Ю.Г. Лебедєв, К.В. Інютина, С.А. Тиньков, Е.Н. Кузьбодев
та інші.
Метою статті є розробка теоретико-методологічних основ і
практичних рекомендацій з розвитку управління логістичними
витратами на етапі постачання великих промислових підприємств,
зокрема будівельної галузі.
Виклад змісту власного дослідження. Логістика – це процес
планування, виконання та контролю, ефективного з погляду зниження
витрат потоку запасів сировини, матеріалів, незавершеного
виробництва, готової продукції та відповідної інформації від початку
їх виникнення до споживання з метою повного задоволення потреб
виробництва.
Логістика виходить з уявлень про процес виробництва як про
матеріалопотік, в якому матеріали поступово перетворюються в
готову продукцію.
Постачання на підприємствах є сферою, що вимагає значних
витрат, раціональне використання яких дозволить досягти значної та
стійкої економії коштів.
У цілому, закупівельна діяльність може бути поділена на такі
категорії:
 визначення джерел поставок;
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 з‘ясування кількісних потреб фірми, збір інформації про
потенційних постачальників і їх аналіз, проведення переговорів;
 постачання товарів або послуг, необхідних компанії, у
постачальників відповідно до поданого переліку;
 контроль витрат поточних і майбутніх потреб у пошуку
альтернативних джерел поставок, альтернативних матеріалів та інших
видів вартісного аналізу, спрямованого на зниження витрат і
збільшення споживчої вартості закуповуваних товарів [1, с. 83-84].
Для того щоб логістика постачання на великому промисловому
підприємстві повною мірою вирішувала належні їй завдання, такі як
обґрунтування строків закупівлі сировини й матеріалів, підтримка
точної відповідності між кількістю поставок і потребами виробництва,
забезпечення належної якості ресурсів, і інші необхідно підприємству
зазнати певних витрат.
Розмір цих логістичних витрат є основним критерієм
ефективності логістичної системи.
Основу економічної ефективності закупівельної логістики
становлять пошук і закупівля необхідних матеріалів задовільної якості
за мінімальними цінами. І хоча питання цін є головним, але істотну
роль також відіграє аналіз інших факторів, у тому числі можливих
логістичних витрат і строків поставок. Тому перед логістикою
закупівлі виникають проблеми оптимізації в ланцюзі "постачання виробництво" і оптимізація логістичного ланцюга в цілому [2, с. 52].
Існує ряд визначень і класифікацій логістичних витрат, які
відрізняються між собою, але суть їх залишається спільною - це
витрати, які виділяються залежно від виду логістичної системи,
завдань управління й оптимізації в конкретних логістичних ланцюгах і
каналах [3, с. 203].
При цьому принципово важливим вважається поняття загальних
логістичних витрат, що визначаються як витрати на реалізацію
базових логістичних функцій (постачання, виробництво, збут),
витрати на інформаційно-комп‘ютерну підтримку та фінансові
операції під час реалізації базових логістичних функцій, витрати на
логістичне адміністрування.
Особливості трактування визначення логістичних витрат і
виділення тих чи інших витрат або групи витрат залежить від виду
логістичної системи, завдань управління й оптимізації в конкретних
логістичних ланцюгах і каналах.
Традиційні системи обліку не виділяють окремо цих витрат, що
не дозволяє провести їх детальний аналіз, врахувати альтернативні

176

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

варіанти, а також їх вплив на загальну ефективність логістичної
системи. Тому логістичні витрати знаходяться поза контролем
керівництва підприємств.
Проте існує ряд проблем, пов‘язаних з виділенням логістичних
витрат на підприємстві, а, отже, і їх аналізом та оцінкою. Ідентифікація
логістичних витрат у кожному конкретному випадку повинна
враховувати практичний аспект, що не завжди відповідає поданим у
спеціальній літературі теоретичним моделям.
Більшість логістичних витрат виявляються умовно-постійними,
особливо стосовно масштабів господарської діяльності, тобто обсягу
обороту, виробництва або продажу. Скоротити ці витрати можна за
рахунок удосконалювання логістичних процесів, прискорення
просування матеріальних цінностей, підвищення швидкості
відновлення запасів [4, с. 292].
Незалежно від класифікації логістичних витрат у підсумковому
балансі вони беруть участь у формуванні витрат на діяльність
підприємства та фінансових результатів його діяльності.
Визначимо основні логістичні витрати етапу постачання на
великому підприємстві:
 за видами витрат – матеріальні витрати, витрати на оплату
праці, амортизація, нематеріальні послуги та інші;
 за основними компонентами логістичних процесів – витрати
на фізичне просування матеріалів, витрати на запаси, витрати на
інформаційні процеси.
Ці витрати необхідно доповнити витратами на інформаційнокомп‘ютерну підтримку та фінансові операції під час реалізації
базисних логістичних активностей.
Отже, можна зробити висновок, що сутність, зміст і структура
логістичних витрат визначаються сферою охоплення логістичних
процесів, цим і обумовлюється широкий спектр логістичних витрат. Їх
складові не можуть розглядатися ізольовано одна від одної. Вони
відображаються в різних облікових документах і не завжди
піддаються обліку в чистому вигляді.
Основна увага керівників повинна бути спрямована на актуальні
проблеми здійснення логістичних функцій на підприємстві:
 низький рівень логістичних технологій;
 відсутність чіткого спрямування логістики;
 проблеми браку професійних логістичних кадрів усіх рівнів;
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 розмитість логістичних витрат і контролю за ними між
підрозділами підприємства, відсутність централізованих логістичних
бюджетів.
Хоча підприємства й усвідомлюють важливість перетворень у
системі постачання, але всі ці перетворення зводяться до декількох
радикальних скорочень поточних витрат, одержавши при цьому
короткочасний успіх. Потрібно домагатися зниження сумарних
витрат, навіть якщо це веде до зростання закупівельних цін. Лише
маючи чітке подання про сумарні витрати, підприємство, приймаючи
важливі рішення, буде впевнено, що зниження витрат в одній галузі не
призведе до збільшення в іншій.
Якщо постачальницька структура діє автономно, незалежно від
інших підрозділів, то підприємство не досягне високих результатів.
Процес управління постачанням повинен бути горизонтальним,
інтегрованим, до нього мають бути залучені всі споживачі
закуповуваної продукції всередині підприємства.
Керівники повинні досконально знати процеси споживання
всередині підприємства, ринок поставок і економіку постачальників,
розуміти, як змінюються потреби виробництва та сумарні витрати
споживання. Інакше вони можуть опинитися у вразливому становищі
стосовно постачальників і конкурентів.
Можна запропонувати таку схему перетворення системи
постачання великого промислового підприємства з метою оптимізації
його діяльності:
1. Діагностика або логістичний аудит
 оцінка економії з постачання основної сировини;
 оцінка підвищення потенціалу ефективності системи
постачання.
2. Ліквідація виявлених недоліків:
 навчання керівників;
 стандартизація вимог до матеріально-технічних ресурсів;
 підвищення дисципліни виконання замовлень;
3. Впровадження отриманих результатів на довгостроковий
період:
 ефективне співробітництво з постачальниками;
 планування й аналіз потреб в сировині;
 прозорість виконання замовлень і т.д..
Для багатьох великих промислових компаній сукупні логістичні
витрати звичайно вище, а зростання їх інтенсивніше, ніж планує
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керівництво підприємств. Значні можливості скорочення логістичних
витрат існують у більшості компаній, однак найчастіше вони не
використовуються.
Ефективне управління логістичними витратами повинне
базуватися на таких принципах:
 чітка відповідність стратегії управління постачання із
довгостроковими стратегіями підприємства.;
 локалізація логістичних витрат;
 визначення, постійний облік логістичних показників, оскільки
статистика та динаміка цих даних стане ключовим моментом для
прийняття управлінських рішень.
Висновки. Підсумовуючи сказане, приходимо до того, що
логістика розкриває джерела надлишкових логістичних витрат і
розробляє план оптимізації логістичної функції шляхом поліпшення
функціональної ефективності, управління логістичною системою
підприємства, інтеграції й тісної взаємодії ланок ланцюга поставок.
Для підвищення ефективності системи закупівлі будівельного
підприємства необхідно зосередити увагу керівників підприємства на
таких основних етапах:
 оперативно-календарне планування витрат на закупівлю;
 створення оптимальних процесів закупівлі, включаючи всі
стадії, – тобто їх планування, вибір постачальника, розміщення
замовлень на закупівлю, відстеження транспортування сировини й
матеріалів;
 автоматизація та комп‘ютеризація управління логістичним
витратами на етапі постачання.
Для досягнення максимального результату до роботи з
удосконалювання процесу постачання, зниження логістичних витрат
повинні бути залучені керівники всіх структур будівельного
підприємства.
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ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто механізм справляння податку на додану вартість та
викладено методику проведення контролю за розрахунками з бюджетом за вказаним
податком.
Ключові слова: система оподаткування, податок на додану вартість,
податкове зобов‘язання, податковий кредит, контроль.
In the article the mechanism of production of tax is considered value-added and the
method of leadthrough of control is expounded after calculations with a budget after the
indicated tax.
Keywords: system of taxation, tax value-added, tax obligation, tax credit, control.

Постановка завдання. Сучасна економічна ситуація в країні
обумовлює необхідність ефективного управління державними
фінансами та контроль за їх надходженням. Тому актуальною
проблемою держави на даний час є своєчасне забезпечення
грошовими ресурсами дохідної частини бюджету. Вирішення цієї
важливої проблеми значною мірою залежить від розробки науковообгрунтованої системи оподаткування, яка б відповідала реаліям
економічних відносин, забезпечувала б зростання податкових
надходжень до бюджету та підвищувала рівень збору податкових
платежів, а тому виникає питання ефективності управління
розрахунками з бюджетом за податком на додану вартість, де важливе
місце належить обліку та контролю.
Аналіз досліджень і публікацій. Наукове вирішення проблем
застосування, удосконалення та контролю за розрахунками з
бюджетами висвітлено у дослідженнях таких вчених, як М.Т. Білухи,
Ф.Ф. Бутинця, В.П. Вишневського, Л.М. Кіндрацької, П.Я. Хомина,
М.Я. Дем‘яненка, М.Г. Чумаченка, В.С. Рудницького та інших. Проте
питання контролю за податком на додану вартість не є достатньо
дослідженим й досі носить дискусійний характер. Тим більше
податок на додану вартість останнім часом привертає до себе значну
увагу, тому що він став предметом широких дискусій щодо
доцільності його застосування та наслідків справляння.
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Мета статті. Вивчити особливості справляння податку на
додану вартість та розглянути методику контролю розрахунків з
бюджетом за ним є метою даної статті.
Виклад основного матеріалу. Світовий досвід застосування
податку на додану вартість характеризує такий універсальний акциз,
який повною мірою відповідає умовам ринкової економіки. Як
показують дослідження головним недоліком застосування цього
податку, як і взагалі функціонування податкової системи України, є
нестабільність законодавчого підґрунтя. Часті зміни ставок податку на
додану вартість знижують здатність проводити його ефективне
адміністрування. Спочатку з 20 грудня 1991 р. був встановлений
податок на додану вартість у розмірі 28%, а 26 грудня 1992 р. ставку
податку знижено до 20% і як наслідок – дефіцит бюджету, що
викликав у 1993 році підвищення ставки податку знову до 28% , що в
свою чергу призвело до масового ухилення від сплати податку, і
виникла необхідність зниження ставки податку знову до 20%, яка
чинна на сьогоднішній день.
Проте, як показують дослідження виникає необхідність зміни
розміру ставок податку на додану вартість у сторону диференціації та
зниження, але існує й інша думка, щоб не вдаватись до зміни розміру
ставки податку потрібно розширити базу оподаткування.
Встановлення диференційованих ставок податку на додану вартість
може ускладнити процес його обчислення й адміністрування та
призвести до численних зловживань [1]. Тому, проведення контролю
розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість є необхідним
для стабільного надходження коштів до бюджету та об‘єктивного
бюджетного відшкодування, оскільки, податок на додану вартість є
основним бюджетоутворюючим податком (табл.1).
Дані табл.1 свідчать про неможливість відмови від застосування
податку на додану вартість у податковій сфері України та про
необхідність вирішення існуючих проблем у сфері контролю за
стягненням податку на додану вартість для виконання податком
фіскальної функції та забезпечення помірного рівня податкового
навантаження. У зв‘язку з цим основний контроль за розрахунками
та сплатою податку на додану вартість здійснюють відповідні
підрозділи податкової служби шляхом проведення камеральних та
документальних перевірок [2, 3].
Камеральні перевірки проводять спеціалісти, відповідальні за
адміністрування платежів після завершення термінів подання
податкових декларацій з використанням: декларації з податку на
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додану вартість; податкових розрахунків у вигляді додатків до
декларацій (розрахунків, оригіналів вантажно-митних декларацій,
податкових векселів); первинних документів платника (копій
платіжних доручень на сплату ПДВ, реєстрів отриманих та виданих
податкових накладних тощо), що надаються працівникам податкової
інспекції для перевірки [1, 3, 4]. В окремих випадках працівники ДПІ
використовують документи фінансової звітності платників, які вони
надаються у податкову інспекцію тільки на письмову вимогу ДПІ.
Таблиця 1
Динаміка доходів Державного бюджету України за 2004-2009
роки1
Показники
Доходи Державного
бюджету України,
млрд грн
Податкові
надходження
бюджету,
млрд грн
Податок на додану
вартість, млрд грн
Частка ПДВ у
доходах бюджету, %
Частка ПДВ у
податкових
надходженнях, %
Частка ПДВ у
ВВП,%

2004

2005

2006

2007

2008

20092

68,74

103,8
7

131,95

165,94

231,69

238,93

44,85

74,48

94,81

116,67

167,88

178,65

16,73

33,80

50,40

59,38

92,08

131,80

24,3

32,5

38,2

35,8

39,7

55,2

37,3

45,4

53,2

50,9

54,8

73,8

4,8

7,7

9,3

8,3

9,2

10,4

Примітки: 1) доходи Державного бюджету за 2004-2008 роки;
2) проект Державного бюджету на 2009 рік.

При перевірці аналізують дотримання та повноту сплати
податку на додану вартість до бюджету, виконання вимог щодо
складання підприємствами первинних розрахунково-платіжних
документів у яких в обов'язковому порядку вказується окремим
рядком податок на додану вартість. Після завершення перевірки
складається довідка (у разі відсутності порушень) або акт камеральної
перевірки за формою, передбаченою додатком 2 до наказу ДПАУ від
30 травня 1997 р. за № 165.
Щодо документальної перевірки, то вона проводиться на
правильність нарахування податку на додану вартість та своєчасність
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сплати його до бюджету. Документальні перевірки бувають планові та
позапланові. Планові документальні перевірки здійснюються за
планами відділу контролю та квартальними графіками перевірок за
кожною ділянкою роботи. Позапланові документальні перевірки
проводяться у випадках встановлення невідповідності даних у
поданих підприємствами звітах, встановлення незаконної діяльності
при перевірці інших контрагентів та ненадання письмової відповіді на
письмовий запит контролюючого органу [1].
Документальна перевірка податку на додану вартість
складається з кількох етапів. На першому етапі визначається
правильність нарахування податкового зобов‘язання з податку, тому
встановлюється повнота оборотів з відвантаження товарів, надання
послуг, виконання робіт, для цього використовуються податкові
накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних,
укладені договори купівлі-продажу, міни, поставки тощо і насамперед
регістри обліку за субрахунком 6411 „Розрахунки за податком на
додану вартість‖; встановлюються випадки надходження коштів на
власні потреби підприємства від його покупців, які не знайшли
відображення як доходи і податок з цих сум не нараховано; якщо
підприємство надає послуги з оперативної оренди, то перевіряється
нарахування податку на суму орендної плати тощо. Особлива увага
звертається на випадки відчуження об‘єктів застави, таке відчуження
відбувається , коли підприємство не виконує у встановлений термін
боргових зобов‘язань.
На другому етапі перевіряється достовірність податкового
кредиту. Для цього вивчаються підстави, які дають право
підприємству відображати суми податкового кредиту; перевіряється
правильність відображення сум податку на додану вартість за
придбаними товарами, використаними на невиробничі потреби;
перевіряється правильність розподілу сум податку на додану вартість
за
придбаними
товарами
та
основними
фондами,
які
використовуються для виробництва пільгових товарів або товарів
(робіт, послуг), що не є об‘єктом оподаткування, а також товарів
(робіт, послуг), що оподатковуються у звичайному порядку.
Наступний етап - перевірка обґрунтованості застосування пільг,
якщо такі є. Для цього перевіряють наявність всіх необхідних
документів, які дають право на пільги [1, 2].
За результатами перевірок, проведених на підприємстві, особи
державних податкових органів складають акти. Якщо в ході перевірки
виявлено порушення і донараховану суми податків, то податковим
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ревізором складається розрахунок фінансових санкцій, який додається
до акта. Так як на платників покладено відповідальність за
достовірність розрахунків, своєчасність подання декларацій і сплати
податку, то у разі порушення податкового законодавства до платника
застосовуються засоби впливу у вигляді притягнення до фінансової,
адміністративної та кримінальної відповідальності [1].
Також може проводитись незалежний контроль розрахунків з
бюджетом за податком на додану вартість, який здійснюють
аудиторські фірми або незалежні аудитори. Методика проведення
такого контролю аналогічна методиці наведеній вище [4, 5].
Висновок. Отже, податок на додану вартість – це один із
найбільш поширених, але й складних та суперечливих податків через
наявність суттєвих проблем при його справлянні. Механізм
справляння податку на додану вартість характеризується рядом
недоліків який потребує реформування й удосконалення, якого
потребує й порядок обчислення і сплати, визначення розміру ставок,
вирішення проблем бюджетного відшкодування. Важливу роль в
управлінні бюджетним надходженням з податку на додану вартість
відіграє контроль.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАННЯ ТА
КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуті питання методики визнання та класифікації дохjдів, витрат та
фінансових результатів підприємства.. Особливу увагу було приділено різним підходам до
визнання та класифікації витрат.
Ключові слова: доходи, витрати, витрати від операційної діяльності, доходи від
операційної діяльності, визнання витрат та доходів.
Іn the article the considered questions of method of confession and classification of
dokhjdiv, charges and financial results of enterprise.. The special attention was spared the different
going near confession and classification of charges.
Keywords: profits, charges, charges, from operating activity, profits from operating
activity, confession of charges and profits.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями З розвитком
ринкових відносин в Україні підвищуються вимоги до процесу
формування інформації про результати діяльності. В центр наукових
досліджень винесено питання корисності і ефективності облікової
інформації про результати діяльності підприємств різних форм
власності і організаційних структур. Для розв‘язання проблеми
достовірного відображення фінансового результату необхідно
раціоналізувати порядок систематизації і накопичення інформації.
Йдеться про вдосконалення організаційних і методологічних засад
обліку та процесу відображення фактів господарської діяльності.
Особливої актуальності ці питання набувають в процесі роботи з
адаптації вітчизняної облікової практики з міжнародним досвідом.
Реформування бухгалтерського обліку пов‘язано зі змінами у
формуванні інформації про доходи, витрати, і врешті, про фінансові
результати.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми Проблематикою вивчення облікового процесу
фінансових результатів та методики визнання доходів і витрат
займались вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти. Такі як Бутинець
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Ф.Ф., Голов С.Ф., Єфіменко В.І., Грабова Н.М., Завгородній В.П.,
Кужельний М.В., Пушкар М.С.
Цілі статті. Зважаючи на вищесказане, метою даної статті є
дослідження методики визнання та класифікація доходів і витрат, а
також фінансового результату підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Система бухгалтерського
обліку підприємств України покликана не тільки забезпечити
підготовку фінансової звітності відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, але й передбачити можливість трансформації
звітності українських підприємств у фінансову звітність за
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, або як мінімум,
порівнювати з показниками, одержаними на основі цих стандартів.
Потреба трансформації обумовлена тим, що Положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, хоча суттєво й не протирічать міжнародним
стандартам, проте не повністю охоплюють усі вимоги щодо подання
та розкриття інформації у фінансовій звітності передбачені МСБО.
Слід звернути увагу на необхідність застосування єдиної методології
визначення фінансового результату незалежно від галузевих
особливостей і форми власності, особливостей фінансування
підприємств та установ. Без застосування єдиної методики
бухгалтерського обліку неможливо дати об‘єктивну оцінку
результатам
господарської
діяльності
підприємства.
Тому
відображення достовірних фінансових результатів – один з найбільш
відповідальних аспектів бухгалтерського обліку. Формування
показника фінансового результату - це підсумок порівняння визнаних
доходів і витрат, а тому достовірність даного показника
забезпечується через розуміння сутності об‘єктів обліку.
Методологічні
засади
визнання
та
формування
в
бухгалтерському обліку інформації про фінансові результати
викладені у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського
обліку 3 ‖Звіт про фінансові результати‖, 15―Дохід‖ і 16―Витрати‖
[1,2,3]. Положення цих стандартів відповідають сутності міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку, але повної відповідності між ними
не досягнуто, оскільки серед чинних міжнародних стандартів немає
окремого стандарту, присвяченого методології оцінки та визнання
витрат. Крім того формування інформації у звіті про фінансові
результати відрізняється від вимог міжнародних стандартів фінансової
звітності.
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Слід зазначити, що об‘єктом П(С)БО 15 є тільки процедура
обліку доходу, сутність якого визначено в стандарті, як результат
певних операцій та подій звичайної діяльності та надзвичайних подій,
за винятком доходу, який описаний іншими стандартами, зокрема
П(С)БО 12 ―Фінансові інвестиції‖, П(С)БО 13 ―Фінансові
інструменти‖, П(С)БО 14 ―Оренда‖, П(С)БО 18 ―Довгострокові
контракти‖, або доходу спеціалізованих галузей, діяльність яких не
відображена в Положеннях (наприклад, страховою діяльністю,
виходом продукції сільського та лісового господарства, видобуванням
корисних копалин).
Якщо основні правила і моменти визнання доходу
регламентовано П(С)БО 15‖Дохід‖, то уточнення і конкретизацію цих
правил встановлюють інші положення (стандарти) бухгалтерського
обліку. У зв‘язку з необхідністю обґрунтування правильності
відображення у обліку інформації про доходи варто розглянути його
складові і моменти визнання на підставі положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку згідно
вимог положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15‖Дохід‖ за
такими групами: а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг); б) інші операційні доходи; в) фінансові доходи; г) інші
доходи; д) надзвичайні доходи. Далі в даному стандарті вказано, що
склад доходів, які відносяться до відповідної групи, встановлено
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3‖Звіт про
фінансові результати‖. Втім, необхідно підкреслити, що згідно
Положення [1] доходи класифікуються за такими групами: дохід
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші
операційні доходи; дохід від участі в капіталі; інші фінансові доходи;
інші доходи; надзвичайні доходи. Це означає, що встановлена ПСБО
15‖Дохід‖ і ПСБО 3―Звіт про фінансові результати‖ класифікація
доходів за групами не співпадає. Виникає проблемне питання щодо
віднесення до конкретної групи визнаних доходів і, крім того, не
зрозуміло, за яким економічним принципом встановлено групи
доходу.
Важливою умовою раціональної організації і удосконалення
методики обліку є науково обґрунтована класифікація доходу. Вона
необхідна для правильного розуміння інформації користувачами,
підвищення її якості і достовірності, подальшого удосконалення
методики обліку. Визнання і класифікація доходу в системі
бухгалтерського обліку, здійснюються, за двома напрямами: (дохід від
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звичайної діяльності і надзвичайних подій), хоча фінансовий
результат визначається поетапно в розрізі видів діяльності, а дохід від
звичайної діяльності додатково класифікується за вищевказаними
групами.
Визнані доходи від основної діяльності формуються за рахунок:
доходу (виручки) від реалізації товарів; доходу від реалізації готової
продукції; доходу від виконання робіт, надання послуг. Згідно вимог
Положення [2] дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів)
визнається за наявності всіх наведених нижче умов, а саме: покупцеві
передані суттєві ризики і винагороди, пов'язані з правом власності на
товар (продукцію, актив); підприємство не здійснює подальше
управління та контроль за реалізованими товарами (активами); сума
доходу може бути достовірно визначена; є впевненість, що внаслідок
операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства;
витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно
визначені. [2] Внаслідок виникає суперечливе тлумачення доходу і
чистого доходу, крім того, змішано поняття доходу і виручки від
реалізації. Визначення терміну ―виручка‖ в Положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку не наводиться. Завгородній В.П. пропонує
розглядати це поняття наступним чином: ―Виручка від реалізації
продукції (робіт, послуг) визначається за вартістю відвантаженої
продукції (виконаних робіт, наданих послуг), яка вказана в
оформлених для оплати розрахункових документах, а при розрахунку
готівкою - по надходженнях в касу готівки‖[4, c.3]. Отже, процес
реалізації характеризується двома абсолютно різними показниками дохід від реалізації продукції і виручка від реалізації продукції. Тому
необхідно більш чітко розмежувати поняття виручки від реалізації і
поняття доходу. Терміни ―дохід‖ і ―виручка‖ співпадають тільки на
підприємствах роздрібної торгівлі, внаслідок співпадіння моменту
переходу права власності на товари до покупця і надходження
грошових коштів від нього.
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку [2]
обумовлено правила визнання доходу, пов'язаного з наданням послуг,
який визнається з огляду на міру завершеності операції з надання
послуг на дату балансу, за умови, що результат цієї операції може
бути достовірно оцінений. Порядок визнання доходу від надання
послуг враховує не всі можливі практичні ситуації і не повністю
відповідає вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку
18‖Дохід‖. Тому доцільно в додатку до стандарту навести приклади
застосування методики визнання доходу від надання послуг за
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найбільш типовими господарськими операціями за аналогом вимог
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18‖Дохід‖.
Проблемам організації і методики бухгалтерського обліку
доходів від іншої звичайної діяльності присвячені наукові праці
Ф.Бутинця, О.Бурикіної Р. Грачової, Є. Свідерського.
Авторами запропоновано внести зміни до порядку класифікації
доходів від інвестиційної і фінансової діяльності і відображати їх
відповідно до класифікації руху грошових коштів згідно П(С)БО 4
‖Звіт про рух грошових коштів‖. Втім, встановлювати єдині підходи
до класифікації доходу і грошових надходжень за видами діяльності
нема сенсу, оскільки вони не завжди співставні за звітними періодами
і кожна форма звіту повинна доповнювати, а не повторювати
інформацію, надану користувачам. Крім того, для забезпечення
розкриття інформації про доходи у відповідності до вимог
міжнародних стандартів фінансової звітності необхідно усунути чи
хоча б звузити відмінності від загальних міжнародних принципів і
ознак класифікації доходів шляхом гармонізації регулюючих
положень. МСБО 1 «Подання фінансових звітів» встановлено чинники
щодо формування інформації і поданні статей фінансової звітності. В
міжнародному обліку не встановлено групи доходів «Інші фінансові
доходи».
Основним принципом формування витрат і визначення
фінансового результату є співставлення витрат з доходами, для
одержання яких вони понесені за звітними періодами. За такого
підходу доходи і витрати відображаються в момент їх виникнення,
незалежно від дати надходження грошових коштів чи інших активів.
В сучасних умовах реформування бухгалтерського обліку особливо
актуальними є питання впорядкування теоретичних і методичних
підходів до організації обліку витрат і, в першу чергу його основи економічної класифікації витрат. Методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її
розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 16 [3].
Облік витрат повинен базуватися на загальних принципах і
підходах, тобто на загальних методологічних засадах. Розробка
рекомендаційних тлумачень, методичних рекомендацій щодо
застосування Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в кожній
окремій галузі з урахуванням специфіки діяльності не повинна
суперечити загальноприйнятій методології обліку. Незважаючи на
різноманітність підходів до вирішення проблеми вибору оптимальної
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методики обліку витрат, і науковці, і практики єдині у визначенні
завдань, виконання яких повинен забезпечити облік.
Серед провідних економістів в даний час нема єдиного погляду
на ознаки і порядок класифікації витрат. З огляду на поставлені цілі,
як підкреслює Я. В. Соколов, можна створити безліч класифікацій. До
найбільш поширених ним віднесено такі ознаки класифікації: 1). за
типом фактів господарської діяльності: операції і події; 2). за
періодами: минулі, поточні, майбутні;
3). по відношенню до
балансу: капіталізовані і некапіталізовані;
4). за еластичністю: перемінні і постійні; 5). за методикою
розподілу: комплексні і ідентифіковані; 6). по очікуванню: ординарні і
екстраординарні; 7).за стадіями: виробництва, обігу, розподілу,
споживання;.8). за видами витрат: матеріали, заробітна плата,
амортизація, накладні витрати; 9).за відношенням до грошових
коштів: монетарні і немонетарні; 10). за значимістю : суттєві і
несуттєві [5 ].
Ці класифікації в сукупності відображають складне
переплетіння інтересів осіб, які беруть участь у господарській
діяльності і прийнятті управлінських рішень. Різні групи користувачів
потребують різної інформації. У цьому зв‘язку загальну сукупність
усієї обліково-аналітичної інформації про витрати з урахуванням
запитів користувачів слід по-різному класифікувати і відображати в
обліку також по-різному.
Автори
навчального
посібника,
Ю.Цал-Цалко,
Н.Парфенцева рекомендують класифікувати витрати за десятьма
ознаками, а саме: за центрами відповідальності; з а видами продукції;
за єдністю складу (однорідністю); за видами; за способами
перенесення витрат на продукцію; за ступенем впливу обсягу
виробництва на рівень витрат; за календарними періодами; за
доцільністю витрачання; за впливом на собівартість продукції. Втім,
вказані ознаки класифікації не відповідають вимогам відображення
витрат в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. Крім того,
інформація про витрати кожного підприємства повинна формуватися з
урахуванням конкретних цілей і відповідного виду звітності
(фінансова, податкова, управлінська). В основу організації обліку
витрат покладено систему їх класифікації за різними ознаками, що
забезпечує глибше вивчення складу та характеру витрат, дозволяє
посилити контроль за ними та забезпечує використання однотипних
способів їх групування у практиці економічної роботи. Досить
важливою є проблема класифікації витрат підприємства, що передусім
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пов‘язана з плануванням, обліком і оперативним контролем за рівнем
витрат з метою їх зниження, визначення оптимального їх обсягу,
впливу на прибуток. Важливим моментом процедури обліку витрат є
їх поділ за економічними елементами, під якими розуміємо сукупність
економічно однорідних витрат в грошовому виразі за їх видами (це
групування дозволяє відповісти на запитання, що витрачено на даний
об'єкт). Статті калькуляції визначають витрати, які формують
собівартість продукції - одні витрати показуються за їх видами
(елементами), інші - за комплексними статтями (включають кілька
елементів). Наведені ознаки класифікації витрат надають можливість
глибоко аналізувати витрати і розуміти їх економічний зміст, що
важливо в процедурі їх обліку.
Висновки. Таким чином методологічні і організаційні засади
обліку доходів, витрат, повинні забезпечити: 1) більш високу ступінь
достовірності і об‘єктивності інформації про доходи і витрати від
звичайної діяльності; 2) раціоналізацію порядку класифікації доходів і
витрат за групами відповідно до економічної сутності господарських
операцій.
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УДК 657.1:687
Костів І. Я, аспірант кафедри бухгалтерського обліку
Львівська комерційна академія
ОРГАНІЗАЦІЙНО- ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА, ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ
ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
У даній статті досліджено особливості швейного виробництва, та вплив на
побудову обліку виробничих запасів.
Ключові слова: швейна галузь, виробництво, промисловість, цех, запаси,
облік, технологія.
In this article the features of sewing production, and influence on the construction of
account of production supplies, are investigational
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. У сучасних
умовах господарювання швейне виробництво є соціально вагомим,
адже воно має забезпечувати населення високоякісною швейною
продукцією, задовольняти матеріальні потреби людей з урахуванням
специфіки попиту. Розвиваючись, швейна промисловість залучає в
цей процес суміжні підгалузі та відіграє істотну роль у міждержавних
відносинах. Проте протягом останніх років фінансовий стан швейних
підприємств погіршується. Так, чистий прибуток підприємств в 2003
році досяг лише 35,94% від рівня 1999 року, а в 2004 – 2006 роках
взагалі мав місце збиток (2 865 тис.;12 554 тис. грн. та 10885 тис. грн.
відповідно)[5]. Тому одним із важливих резервів в напрямі
покращення діяльності підприємств даної галузі є підвищення
ефективності використання виробничих запасів, оскільки вони є
головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу
та раціонального використання виробничих ресурсів.
У значній мірі ефективне використання виробничих запасів
залежить від стану організації обліку. Слід відзначити, що на даний
час облік виробничих запасів на підприємствах швейної галузі
потребує удосконалення, у першу чергу, щодо вирішення проблем
методологічного характеру, врахування особливостей галузі, вимог
ринку, поглиблення управлінських аспектів, тощо[1]. За цих умов,
наукові дослідження, що сприяють розвитку швейного виробництва.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблемам розвитку та удосконалення обліку
і аудиту виробничих запасів присвячена велика кількість наукових
праць відомих вітчизняних та зарубіжних учених: Білухи М.Т., Бланка
І.О., Бородкіна О.С., Бутинця Ф.Ф., Валуєва Б.І., Герасимовича А.М.,
Голова С.Ф., Завгороднього В.П., Кужельного М.В., Митрофанова
Г.В., Мниха Є.В., Нападовської Л.В., Новиченка П.П., Шевчука В.О.,
Шеремета А.Д. та інших.
Цілі статті. Незважаючи на значні здобутки в дослідженнях
цих учених, проблема практичного впровадження та удосконалення
обліку виробничих запасів швейного виробництва досліджена
недостатньо. У зв‘язку з цим виникає необхідність подальшого їх
вивчення відповідно до нових соціально-економічних умов розвитку
економіки України.
Важливість викладених проблем, необхідність їх глибокого
теоретичного дослідження і практичного обґрунтування для
підприємств швейної галузі визначили вибір теми даної статті.
Метою статті є дослідження організаційно-технологічних
особливостей та проблем обліку виробничих запасів швейного
виробництва, розробка пропозицій з його удосконалення.
Для досягнення визначеної мети поставлені такі завдання:
– уточнити економічну суть виробничих запасів з урахуванням
галузевих особливостей швейних підприємств;
– здійснити раціональну класифікацію виробничих запасів на
підприємствах швейної галузі;

вивчення сучасного стану та проблем розвитку швейної
галузі України, визначення організаційно-економічних, правових та
технологічних особливостей діяльності швейних підприємств і їх
впливу на побудову обліку виробничих запасів;
– визначити систему використання виробничих запасів на
швейних підприємствах та накреслити шляхи підвищення
ефективності галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Організація
бухгалтерського обліку на швейних підприємствах залежить від типу і
характеру виробництва, особливостей його організації і технології,
різноманітності номенклатури виробів, що випускаються, їх
складності, рівня спеціалізації виробництва, структури управління та
інших чинників[2].
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Залежно від характеру технологічного процесу швейне
виробництво відноситься до оброблювальних галузей промисловості
(гетерогенне виробництво), в якому готові швейні вироби отримують
шляхом поєднання заздалегідь виготовлених деталей крою, різної
фурнітури, матеріалів обробки й ін.
У міру спеціалізації і масовості випуску на швейних
підприємствах застосовують всі три типи виробництва (Рис.1):
Структура швейного підприємства включає: матеріальний
склад; виробничий цех; склад готових виробів; адміністративний офіс.
Така структура обумовлює необхідність організації центрів
відповідальності документообороту , внутрішньої управлінської
звітності та ефективних інформаційних зв'язків.
Типи виробництва

Масове

Серійне
Індивідуальне

Рис. 1. Типи виробництва на швейних підприємствах
Вивчення стану організації обліку запасів на підприємствах
швейної промисловості підтверджує те, що в їх діяльності й досі не
запроваджено обліку за центрами відповідальності, хоча передумови
для цього є. За роллю у виготовленні продукції швейне виробництво
варто поділяти на основне і допоміжне. Основне виробництво
призначене для виготовлення тієї продукції, для випуску якої
створено підприємство. Ця продукція реалізується відповідно до
укладених договорів.
Допоміжні виробництва створюються для обслуговування
основного виробництва з метою безперебійного випуску готової
продукції. До них відносяться: котельна, ремонтно-механічний цех
тощо. Основною структурною одиницею підприємства в даному
випадку є виробнича ділянка.
До основного виробництва відносяться виробничі цехи склад і
підготовче відділення (рис.2.):
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Основне
виробництво

Склад тканин або інших
матеріалів (підготовче
виробництво)

Швейний цех (ділянка)

Цех розкрою
(ділянка)

Цех (ділянка) вологотеплової обробки

Рис. 2. Складові основного виробництва
У технологічному процесі основного виробництва виділяють
дві стадії обробки: перша стадія - підготовка тканини до розкрою і
розкрій; друга - пошиття готових виробів.
На першій стадії матеріали (тканини; фурнітура, матеріали
обробки, штучне хутро й ін.) надходять від постачальників у
підготовче виробництво (склад матеріалів), де здійснюється їх
кількісне приймання і якісна розбраковка.
У підготовчому виробництві на підставі виробничих завдань з
випуску швейних виробів конкретних моделей певного розміру і
зросту готуються лекала для розкрою настилів тканини.
Після їх виготовлення на підставі технічно обґрунтованих
норм витрат тканини здійснюється розрахунок оптимального варіанту
використання кожного шматка тканини для розкрою.
Після підбору всіх шматків тканини, що підлягають розкрою,
відбувається відпуск тканини в цех розкрою (ділянку).
Відпуск здійснюється в межах необхідної кількості шматків
тканини, визначеної в результаті розрахунку.
Крім того, робиться підбір необхідної кількості й асортименту
фурнітури і допоміжних матеріалів згідно з виробничими завданнями
або маршрутними листами розрахунками.
У цеху (ділянці) розкрою виконують наступні операції:
приймання тканин з виробничого цеху (ділянки); настилання тканини
в настили, їх клеймування; розкрій; вимірювання, сортування і здача
на склад кінцевих залишків; контроль якості крою, нумерація деталей
крою; комплектація і передача комплектів крою в швейне
виробництво або комору.
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На другому етапі після виконання робіт підготовчих розкроїв
комплекти крою передаються в швейний цех (ділянку). Також сюди із
складу надходять фурнітура, хутряні деталі й інші матеріали.
У швейному цеху (ділянці) виконуються такі операції:
перевірка комплектації крою і його маркування; збирання виробів
шляхом послідовного виконання певних операцій згідно з
технологічною схемою розподілу праці; обробка готового виробу і
надання йому товарного вигляду (чистка, волого-теплова обробка);
технічний контроль і маркування виробів; упаковка, здача готової
продукції на склад.
Названі технологічні особливості швейного виробництва
чинять суттєвий вплив на організацію обліку виробничих запасів
швейних виробів і потребують їх врахування в роботі бухгалтерської,
аналітичної і контрольної служб швейних підприємств. Дослідження
виробничого процесу швейних підприємств показали, що облік
запасів не ведеться на належному рівні, варто чіткіше сформувати
систему обліку матеріалів за центрами відповідальності, що в
подальшому полегшить облікову роботу.
Облік виробничих запасів є одним із основних об‘єктів
бухгалтерського обліку на швейних підприємствах. ―Жодна галузь
бухгалтерського обліку не дає більш широких різночитань на
практиці, чим підрахунок величини, по якій у фінансових звітах
відображаються запаси‖[4]. Крім того, виробничі запаси є частиною
оборотних засобів підприємства й, відповідно, їх вартість впливає на
собівартість
готової
продукції
та
рівень
рентабельності
виробництва[3].
―Запаси‖ – це предмет праці, що використовується в процесі
виробничої діяльності та споживається виробництвом протягом
одного господарського (виробничого) циклу по закінченню якого
цілком переносять свою вартість на вартість кінцевого продукту.
Важливою передумовою раціональної організації обліку виробничих
запасів є економічно обґрунтована їх класифікація. Загально визнаною
є типова класифікація за функціональною ознакою й призначенням у
виробництві. Відповідно до цього запаси поділяються на основні й
допоміжні. Заслуговує на увагу й класифікація виробничих запасів у
залежності від їх ролі в процесі виробництва. Для цього запаси на
швейному підприємстві варто класифікувати на три групи. До першої
групи необхідно віднести матеріали, що постійно споживаються, від
яких залежить безперервність виробничого процесу. Ті види
матеріалів, які використовуються постійно, але безпосередньо не
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пов‘язані з виготовленням продукції доцільно віднести до другої
групи. Решту матеріалів, потреба в яких виникає епізодично, доречно
віднести до третьої групи.
Висновки.
Дослідження
питань
організаційно
технологічних особливостей швейного виробництва, та побудови
обліку виробничих запасів дозволяє зробити такі висновки:
1.Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів на
швейних підприємствах залежить від типу і характеру виробництва,
особливостей його організації і технології, рівня спеціалізації
виробництва, структури управління та інших чинників.
2. Становлення та подальший розвиток ринкових відносин в
економіці України, застосування національних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку вимагають переосмислення теоретичних і
методичних підходів до управління швейними підприємствами. При
цьому ефективність системи управління цілком залежить від рівня
досконалості однієї з її складових – бухгалтерського обліку, де значне
місце займає облік виробничих запасів.
3. Не зважаючи на безліч варіантів тлумачення економічної
сутності виробничих запасів до цього часу відсутня визначеність з
приводу їх ролі в процесі виробництва. Тому в науковій роботі
запропоноване визначення терміну ―запаси‖
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Львівська комерційна академія
АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОНОМНОЇ
МОДЕЛІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ШВЕЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Запропоновано універсальну методику генерування різних облікових
технологій в єдину систему, що об'єднує фінансовий та управлінський облік.
Розроблено алгоритм впровадження на швейних підприємствах методики
функціонального обліку затрат.
Ключові слова: управління, менеджмент, система, методика, облік,
інформація, витрати, доходи, прибуток, швейні підприємства, інтегрована система,
загальна система, переплетена система.
The universal method of generation of different technologies of registrations is
offered in the unique system which unites a financial and administrative account. The
algorithm of introduction on the sewings enterprises of method of the activity accounting of
expenses is developed.
Keywords: management, management, system, method, account, information,
charges, profits, income, sewings enterprises, the system, general system, interlaced system,
is integrated.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. У ринкових
умовах господарювання ведення управлінського обліку є об‘єктивною
необхідністю. Це пов‘язано з тим, що кожна комерційна структура, в
т.ч. і швейні підприємства, самостійно обирають напрямки розвитку,
різновиди продукції, які виготовлюються у виробничих цехах і
ділянках, визначає обсяги виробництва, збутову, кадрову, соціальну та
інвестиційну політику.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Слід відзначити, що проблеми і перспективи
управлінського обліку в Україні викладені у працях багатьох авторів,
зокрема, Бутинця Ф.Ф., Голова С.В., Загороднього А.Г., Нападовської
Л.В., Партин Г.О., Тлучкевич Н.Н., Ясінської А. І. та багатьох інших.
Цілі статті. Управлінський облік як частина загальної
інформаційної системи підприємства має максимально задовольняти
потреби менеджерів, зменшуючи невизначеність у процесі
управління. Адже лише за рахунок достовірної і достатньої
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інформації можна уникнути невизначеності, яка збільшує ризик
прийняття неправильних управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У країнах з
перехідною економікою, зокрема в Україні, місце управлінського
обліку значною мірою залежить від того, яку концепцію:
американську чи німецьку – застосовує підприємство. Підприємства з
іноземними інвестиціями традиційно впроваджують систему, яку
застосовує інвестор.
Сучасну структуру бухгалтерської
служби ВАТ «Володарка»
Директор
наведено на рис. 1.
Головний
бухгалтер

Головний
інженер

Економічна
група

Юристконсультант
Диспетчерська
служба

Бухгалтерія

Пр. інженер ОП
РММ
Відділ головн. механіка
Допоміжне виробництво
Котельня

РММ

Основне виробництво - цехи

Заст. директора
з маркетингу

Відділ зовн.
зв’язків
Відділ кадрів
Відділ якості

Заст.
директора
по будвн.
соц..
Відділ маркетингу
питаннях
та продаж
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внутр. ринок

Склад доп. мат
Склад гот. виробів давльн.
Транспорт

Магазин
ВКБ
Охорона
Їдальня

Конструкторська служба
ЖКГ

Рис. 1. Організаційна структура ВАТ «Володарка»
Працівники бухгалтерського обліку і аналізу, крім здійснення
традиційних бухгалтерських операцій, мають надавати релевантну
інформацію керівництву як підприємства в цілому, так і менеджерам,
яка дозволить детально вивчити процеси відповідності технічної
підготовки та виробництва продукції, її реалізації, отримання коштів
від замовників із метою гнучкого пристосування до постійних змін
ринкової кон‘юнктури. Реформування бухгалтерської служби є
важливою складовою створення на підприємстві принципово нової
системи управління витратами, яка дасть можливість чітко
відстежувати, аналізувати й контролювати витрати, охоплюючи
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практично всі сфери господарської діяльності акціонерного
підприємства, оперативно отримувати інформацію, необхідну для
реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва.
Наступним етапом є розробка управлінського обліку в системі
рахунків. Організація управлінського обліку на швейних
підприємствах здійснюється залежно від ступеня централізації,
специфіки діяльності, потреб управління та багатьох інших чинників.
У процесі історичного розвитку сформувались три основні системи
обліку:
1) загальна система обліку;
2) переплетена система обліку;
3) інтегрована система обліку.
Загальна система базується на періодичному обліку запасів,
тобто протягом звітного періоду на рахунках запасів звітного періоду
не відображається їх зміна (відпуск, надходження), наприкінці
звітного періоду проводиться інвентаризація запасів в місцях їх
зберігання і на підставі її результатів та даних, відображених в
бухгалтерському обліку на початку звітного періоду визначаються
кількість втрачених та отриманих запасів.
На швейних підприємствах поряд з обліком витрат за
елементами застосовується «Зведений рахунок виробництва», за
даними якого визначається собівартість випущеної продукції та
«Зведений рахунок прибутку», з допомогою якого визначається
фінансовий результат підприємства отриманий у звітному році.
У дебет цього рахунку наприкінці звітного року списуються
залишки запасів, сировини, матеріалів та незавершеного виробництва
на початок періоду, а також всі елементи виробничих витрат звітного
періоду. З кредиту «Зведеного рахунку виробництва», який
представляє собою виробничу собівартість готової продукції
списується в дебет «Зведеного рахунку прибутку».
У дебет «Зведеного рахунку прибутку» списується також
залишок готової продукції на початок періоду і дебетове сальдо всіх
рахунків елементів невиробничих витрат. По кредиту «Зведеного
рахунку прибутку» відображаються доходи звітного періоду та
залишок готової продукції на кінець періоду. Кінцеве сальдо
«Зведеного рахунку прибутку» відображає фінансовий результат
звітного періоду.
Переплетена система обліку передбачає відокремлене ведення
рахунків фінансового і управлінського обліку, які не кореспондують
один з одним.
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У системі рахунків управлінського ведеться облік запасів,
здійснюється калькулювання собівартості продукції та визначається
фінансовий результат основної діяльності швейного підприємства.
У системі рахунків фінансового обліку відображаються
розрахунки з дебіторами і кредиторами, визначається загальний
фінансовий результат діяльності підприємства.
Взаємозв‘язок
фінансового
та
управлінського
обліку
досягається за допомогою спеціальних контрольних рахунків.
У фінансовому обліку використовується «Контрольний рахунок
фінансового обліку», а в управлінському – «Контрольний рахунок
управлінського обліку». Ці рахунки мають протилежну побудову,
«дзеркально» відображуючи записи в них.
Сума прибутку за даними управлінського і фінансового обліку
не збігається. Це пояснюється тим, що в системі управлінського
обліку формується прибуток лише від основної діяльності швейного
підприємства, а в системі рахунків фінансового обліку
відображаються ще прибутки і збитки від позареалізаційних операцій,
зокрема сплачені чи одержані відсотки, дисконти, дивіденди тощо.
Інтегрована система не передбачає відокремлення фінансового
обліку від управлінського, і саме тому, вона у багатьох випадках є
найефективнішою для швейних підприємств України. Більшість
промислових підприємств США, Великобританії, Канади та інших
країн Англосаксонської групи використовують інтегровану систему
обліку, яка забезпечує калькулювання собівартості окремих видів
продукції та контроль витрат на її виробництво.
Це досягається через «включення» рахунків управлінського
обліку в загальну систему рахунків, в результаті чого вони
кореспондують з рахунками фінансового обліку. Інтегрована система
обліку базується на безперервному обліку запасів, тобто всі поточні
зміни запасів сировини, готової продукції та витрат виробництва
відображаються на рахунках відповідних запасів протягом звітного
періоду.
При створенні інтегрованої системи обліку на швейному
підприємстві однією з найголовніших проблем, яку потрібно
вирішити є організація витрат і калькулювання продукції. У
фінансовому обліку пріоритетним є облік витрат за економічними
елементами, а в управлінському обліку передбачають можливість
розподілу витрат ще й за іншими критеріями, зокрема за цільовим
призначення, за місцями виникнення, за видами продукції тощо.
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Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов‘язань,
капіталу і господарських операцій підприємств передбачено
«вмонтування» рахунків управлінського обліку в систему рахунків
фінансового обліку підприємства.
В основу відокремлення рахунків для обліку витрат
підприємства в інтегрованій системі обліку покладено функціональну
ознаку. Для цього застосовують рахунки, які ідентичні вітчизняному
плану рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати»,
92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 39 «Витрати
майбутніх періодів».
Прямі виробничі витрати відображаються безпосередньо на
рахунку 23 «Виробництво», а непрямі накопичуються на рахунку 91
«Загальновиробничі витрати», а наприкінці звітного періоду
списуються на рахунок 23 «Виробництво» та 90 «Собівартість
реалізації» і розподіляються між об‘єктами калькулювання.
Витрати підрозділів що обліковуються на рахунках 92, 93, 39,
які здійснюють невиробничі функції (управління, збут, дослідження
тощо), не включаються до виробничої собівартості продукції. Ці
витрати списуються за рахунок фінансових результатів в тому
звітному періоді. в якому вони були понесені(рис.2).
Розподілені
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Рис. 2.Облік витрат на рахунках класу 8 і 9 (інтегрована система
обліку)
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Малі швейні підприємства, які обирають загальну систему
обліку, використовують рахунок 23 «Виробництво» для визначення
собівартості виготовленої продукції та рахунки класу 8 «Витрати за
елементами». У такій системі облік виробничих витрат можна вести
одночасно за статтями калькуляції, в розрізі різних об‘єктів
витрат(аналітичний облік по рахунку 23) і за елементами витрат в
загальній сумі формування фінансових результатів та складання
фінансової звітності. Таким чином, дані аналітичного обліку по
рахунку 23 становитимуть комерційну таємницю підприємства, а дані
рахунків класу 8 будуть відкритими для користувачів (рис. 3.)
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80
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793

Рис. 3. Облік витрат з використанням класу 8 «Витрати за
елементами» (загальна система обліку)
Висновки. З урахуванням сьогоднішнього стану організації
облікового процесу на вітчизняних швейних підприємствах для малих
і середніх суб‘єктів господарювання, які ведуть управлінський облік,
доцільне застосування спрощеного варіанту, який не передбачає
виокремлення в синтетичному обліку управлінського обліку з
окремою кореспонденцію рахунків. Такий виокремлений варіант
організації системи рахунків управлінського обліку з використанням
одного з трьох розглянутих вище різновидів є доцільним і
перспективним для середніх і великих підприємств швейної галузі,
особливо із залученням іноземного капіталу, які планують вихід на
міжнародні ринки.
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УДК 657
Костюкова О.В., аспірант
Національний університет водного господарства та
природокористування, м. Рівне
ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА
У статті описується етап підготовки до проведення запропонованого автором
аудиту фінансових результатів органів державного сектора.
Ключові слова: державний аудит, аудит фінансових результатів, органи
державного сектора.
In article the stage of preparing to carry out audit of public sector bodies‘ financial
results offered by author is described.
Key words: state audit, audit of financial results, public sector bodies

Постановка проблеми. Світова фінансова криза актуалізує
питання ефективного та економного використання бюджетних коштів,
які входять до кола досліджень державного фінансового аудиту.
Державний фінансовий аудит є відносно новим різновидом
державного фінансового контролю, що набув легітимності після
внесення наприкінці 2005 року змін до законодавства. Євроінтеграція
України
передбачає
поступову
гармонізацію
вітчизняного
законодавства у сфері державного фінансового контролю та його
різновидів з міжнародно визнаними методиками і кращою практикою
країн ЄС.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню
проблем розвитку теорії державного фінансового аудиту та його
впровадження присвячено праці А.В.Мамишева, М.В.Бариніної,
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Н.І.Рубан,
І.Б.Стефанюка,
Л.О.Сухарєвої,
Т.В.Федченко,
І.Ю.Чумакової.
Цілі статті. Проте жоден з різновидів державного фінансового
аудиту одночасно не перевіряє діяльність всього переліку органів
державного сектора як по мобілізації активів, так і по їх витрачанню
та не оцінює достовірність бухгалтерського обліку, фінансової
звітності й ефективність використання активів і фінансовогосподарської діяльності. Крім цього, недостатньо досліджено етапи
проведення державного фінансового аудиту.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Зазначений
вище недолік існуючих різновидів державного фінансового аудиту
можна усунути, запровадивши аудит фінансових результатів ОДС
(далі – АФР ОДС). У даному випадку предметом дослідження будуть
доходи, витрати та фінансові результати конкретних органів
державного сектора.
У нормативній базі здійснення державного фінансового аудиту
(таблиця 1) та роботах науковців на даний час немає єдності стосовно
етапів, з яких складається той чи інший його різновид.
Таблиця 1
Етапи проведення державного фінансового аудиту
Фінансово-господарський
аудит (аудит фінансовогосподарської діяльності)
1. Підготовка до
проведення аудиту.
2. Проведення поточних
аудиторських процедур.
3. Дослідження річної
фінансової звітності.

Державний
фінансовий аудит
виконання
бюджетних
програм (аудит
ефективності)
1. Підготовка до
аудиту.
2.
Проведення
аудиту.
3. Реалізація
результатів
аудиту.

Державний фінансовий
аудит суб‘єктів
господарювання
1. Планування аудиту.
2. Підготовка
програми аудиту.
3. Перевірка факторів
ризику.
4. Звітування про
результати аудиту.

Наприклад, Т.В.Федченко [1, с.52] виділяє п‘ять стадій процесу
аудиту ефективності: причинно-наслідкову, стадію попереднього
ознайомлення та планування, основного дослідження, завершення
проекту та подальшого зовнішнього моніторингу.
Г.М.Давидов [2, с.32-33] розглядає чотири стадії аудиту:
дослідницьку, підготовчо-узгоджувальну, основну та завершальну,
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Б.Ф.Усач [3, с.46] та В.Я.Савченко [4, с.130] – три стадії: початкову
або початково-організаційну, дослідну і завершальну, О.А.Петрик,
В.Я.Савченко та Д.Є.Свідерський [5, c.36] поділяють процес
аудиторської перевірки на п‘ять етапів: підготовчий, проміжний,
фізична перевірка, аудит статей звітності та завершальний етап.
Узагальнюючи, можна сказати, що всі науковці та нормативні
джерела виокремлюють етап, пов‘язаний з підготовкою до проведення
аудиту.
В цілому, у процесі проведення АФР ОДС можна виокремити
наступні чотири етапи: підготовка до проведення аудиту, процес
здійснення перевірки, звітування про результати, реалізація
результатів аудиту.
Детальнішу характеристику складових циклу аудиту фінансових
результатів ОДС наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Опис основних складових циклу аудиту фінансових результатів
ОДС
№
з/п
1
1

Характеристика процесу
2
Попереднє
дослідження

2

Проведення
аудиту

3

Подальше
дослідження

Етап аудиту

Стадії аудиту

3
Підготовка
до
проведення
аудиту

4
Ознайомлення з організаційною
структурою органу, особливостями
його діяльності
Вивчення системи бухгалтерського
обліку і фінансової звітності,
системи внутрішнього контролю
Оцінювання ризиків
Вибір тем і об‘єктів перевірки,
критеріїв оцінки використання
державних активів
Підготовка плану й програми
проведення аудиту
Збір даних
Порівняння (аналіз) отриманих
даних та критеріїв оцінки
Пояснення
Рекомендації

Процес
здійснення
перевірки
Звітування
про
результати
Реалізація
результатів
аудиту

Моніторинг
впровадження
рекомендацій
Визначення соціально-економічного
ефекту
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Етап підготовки до аудиту фінансових результатів ОДС
включатиме в себе ознайомлення з організаційною структурою
органу, особливостями його діяльності, вивчення системи
бухгалтерського обліку і фінансової звітності, системи внутрішнього
контролю, оцінювання ризиків, вибір тем і об‘єктів перевірки,
критеріїв оцінки використання державних активів, підготовку плану й
програми проведення аудиту.
Зупинимося більш докладно на окремих стадіях етапу
підготовки до проведення АФР ОДС, реалізація яких має особливості,
пов‘язані зі специфікою функціонування державного сектора.
Закони, акти та доручення Президента України, Кабінету
Міністрів України, накази Мінфіну, які не потребують
термінового виконання без включення до планів

Звернення правоохоронних органів, юридичних і фізичних
осіб з приводу проведення перевірок, які можливо виконати
у плановому порядку

Підстави для
проведення АФР
ОДС

Пропозиції Рахункової палати, Міністерства фінансів,
Міністерства
економіки,
Державної
податкової
адміністрації, Державної митної служби, Державного
казначейства, прийняті ГоловКРУ до виконання
Ініціатива, виявлена органами державної контрольноревізійної служби з урахуванням критеріїв вибору тем і
об‘єктів АФР ОДС

Ініціатива, виявлена підконтрольними установами та їх
органами управління, прийнята ГоловКРУ до виконання

Рис. 1. Підстави для проведення аудиту фінансових результатів ОДС
Від планування залежить, наскільки успішно буде проведено
перевірку та якими будуть її результати, а від правильності вибору
зазначених критеріїв залежить і процес аудиту, і досягнення його
мети.
На етапі планування слід відповісти на три основні питання:
1. Яка сфера діяльності ОДС є найбільш важливою?
2. Які проблеми використання державних активів є найбільш
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актуальними?
3. Чи враховує АФР ОДС задачі, які поставлено перед органом
ДКРС?
Тільки такий підхід дасть змогу оптимально розподілити
фінансові й трудові ресурси для проведення аудиту, а також отримати
достатню впевненість у тому, що отримані результати сприятимуть
вирішенню конкретних та значимих для громадськості проблем, які
стосуються результатів діяльності ОДС.
Крім планування індивідуального аудиту, вважаємо за
необхідне використовувати позитивний досвід зарубіжних країн у
сфері стратегічного (перспективного) планування державного аудиту.
Відсутність у вітчизняній практиці стратегії здійснення державного
аудиту, на наш погляд, пов‘язана з недостатнім співвіднесенням його
завдань з основними напрямками розвитку державного сектора
економіки.
Як відомо, на даний час у роботі органів ДКРС застосовується
лише поточне планування (на календарний рік) відповідно до Порядку
планування контрольно-ревізійної роботи органами державної
контрольно-ревізійної служби [6]. Порядком визначено перелік
підстав для включення заходів з проведення державного фінансового
аудиту до планів. Врахувавши та доповнивши їх, ми встановили
підстави для проведення АФР ОДС, які розкрито на рисунку, а також
критерії вибору тем і об‘єктів. У процесі АФР ОДС повинні
перевірятися конкретні сфери чи аспекти діяльності ОДС, так як він
направлений на надання конкретних рекомендацій для усунення
недоліків обліку та звітності й використання державних активів.
Пропонуємо наступні критерії вибору тем і об‘єктів перевірок:
 економічна та соціальна важливість теми;
 обсяг залучених коштів, інших державних активів (за
необхідності можна встановити чіткі вартісні межі);
 проведення ревізій та перевірок, а також інформація про
факти порушень і зловживань у фінансовій сфері та факти
неналежного управління державними активами. Пріоритет матимуть
теми, які не перевірялися тривалий час або за результатами
попередніх перевірок яких виявлені недоліки, що не були повністю
усунені;
 значення результатів аудиту для потенціальних користувачів
майбутнього аудиторського звіту (наприклад, для інвесторів, органів
влади тощо);
 ступінь ризиків у діяльності ОДС чи сфері використання
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державних активів;
 ймовірність виникнення фінансових порушень, у тому числі
внаслідок відсутності (низького рівня) внутрішнього контролю,
правової неврегульованості діяльності.
Для кількісної оцінки критеріїв вибору тем і об‘єктів АФР ОДС
необхідно проводити тест. Порівнявши сукупність оцінок значень усіх
перерахованих критеріїв, потрібно обрати тему і об‘єкт АФР ОДС, та
детальніше вивчити їх у ході попереднього дослідження
(попереднього аудиту) під час підготовки до АФР.
Детальний аналіз зібраної інформації на даному етапі може
показати, що подальше проведення аудиту витрат неможливе чи
недоцільне через невідповідність співвідношення ―витрати/вигоди‖,
неможливість встановити критерії оцінки використання державних
активів, відсутність експертів, сумніви стосовно суттєвості ефекту
аудиту тощо.
При виборі критеріїв оцінки використання державних активів
потрібно усвідомлювати, що від них залежить якість результатів АФР
ОДС. Тому обрані критерії повинні якнайповніше характеризувати
аспекти використання державних активів, які перевіряються.
Вітчизняне законодавство не містить однозначного тлумачення
критеріїв оцінки використання державних активів. Як правило, за
критерії оцінки при аудиті ефективності приймаються результативні
показники паспорту бюджетної програми, за допомогою яких можна
чітко оцінити результати використання бюджетних коштів.
Програмно-цільовий метод бюджетування, безумовно, дає
більше можливостей для оцінки використання державних активів.
Однак, не потрібно ототожнювати результативні показники та
критерії оцінки використання державних активів: результативні
показники розробляються і визначаються ОДС, а критерії –
аудиторами. До того ж, на відміну від показників, які в загальному
характеризують діяльність ОДС чи ступінь виконання поставлених
завдань, критерії є стандартами якості даних процесів. Причини
невідповідності фактичних даних, отриманих аудиторами під час
перевірки критеріям описуються у поясненні. Застосування такого
порівняння передбачає, що на його основі буде оцінено ступінь
використання державних активів, складено висновки та надано
рекомендації органу-об‘єкту перевірки.
У нашому випадку, з результативних показників можна вибрати
частину критеріїв оцінки за умови, що ОДС, який перевіряється, є
виконавцем бюджетних програм, а також, якщо на їх основі можна
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оцінити використання державних активів згідно з цілями перевірки.
Беручи до уваги високий рівень фінансових порушень, який
спостерігається у ОДС, пропонуємо здійснювати одночасне
підтвердження достовірності бухгалтерського обліку і фінансової
звітності та відсутності фінансових порушень, з вивченням
ефективності використання державних активів.
Ми вважаємо, що універсальних критеріїв оцінки використання
державних активів не існує. Розробка критеріїв оцінки використання
державних активів має починатися при попередньому ознайомленні з
ОДС та здійснюватися разом з вибором цілей перевірки.
Висновки. Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що
підготовка до проведення аудиту, у тому числі планування аудиту і
вибір критеріїв оцінки використання державних активів є важливими
проблемами аудиту фінансових результатів органів державного
сектора, від вирішення яких значною мірою залежить подальший хід
роботи державних аудиторів. Перспективи подальших досліджень
вбачаємо у розкритті методики здійснення аудиту фінансових
результатів органів державного сектора.
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КОНТРОЛЬ ДАВАЛЬНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ МІЖ
РЕЗИДЕНТАМИ
Однією з причин кризової ситуації є недостатня забезпеченість промислових
підприємств предметами праці, які є уречевленою основою виробництва. Поширеним
шляхом виходу із кризового стану є здійснення операцій з давальницькою сировиною.
Активне застосування даних операцій у галузях вітчизняної економіки дозволить
досягнути максимальної ефективності в діяльності підприємства.
Ключові слова: резидент, давальницька сировина, контроль, інвентаризація.
One of reasons of crisis situation there is insufficient material well-being of
industrial enterprises objects labours which are urechevlenoy basis of production. The
widespread way of exit from the crisis state is realization of operations with daval'nickoy
raw material. Active application of these operations in industries of domestic economy will
allow to attain maximal efficiency in activity of enterprise.
Key words: resident, davalnicka raw material, control, taking of inventory

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сучасному
етапі розвитку ринкових відносин багато підприємств України
опинились у кризовому становищі, у зв‘язку з чим вимушені шукати
альтернативні способи управління господарською діяльністю. Однією
з причин такої ситуації є недостатня забезпеченість промислових
підприємств предметами праці, які є уречевленою основою
виробництва. Поширеним шляхом виходу із кризового стану є
здійснення операцій з давальницькою сировиною. Активне
застосування даних операцій у галузях вітчизняної економіки
дозволить досягнути максимальної ефективності в діяльності
підприємства.
Отже, існує потреба в удосконаленні наявних та запровадженні
нових підходів щодо організації та управління операціями з
давальницькою сировиною. Забезпечення ефективності цих процесів
залежить передусім від правильної організації обліку та контролю як
джерела інформації для прийняття управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Згадані питання досліджено та розкрито у
працях учених-економістів Ф. Ф. Бутинця, О. А. Бакурової, А. М.
Герасимовича, В. Є. Житного, Л. О. Кадуріної, О. В. Карпенко, Л. М.
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Кіндрацької, М. В. Кужельного, В. Г. Козака, Ю. А. Кузьмінського, Л.
Ш. Лозовского, О. І. Лукашової, В. В. Матвєєвої, Є. В. Мниха, О. А.
Петрик, Р. Л. Хом‘яка, В. В. Сопка, А. Н. Азриліяна, Б. А. Райсберга,
К. Б. Стародубцевої, М. В. Кужельний.
Вивчення літератури з цієї теми дозволяє стверджувати, що
науковці в основному розглядають проблеми обліку та аналізу
операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах. Не до кінця розв‘язаними є питаннями обліку та контролю
операцій з давальницькою сировиною між резидентами, а саме:
незастосування підприємствами прогресивних методів обліку та
контролю приймання, витрачання на виробництво давальницької
сировини та зберігання готової (а за наявності й супутньої) продукції,
що виготовлена з цієї сировини; непристосованість первинної
документації до особливостей таких операцій; неналежний облік як у
замовника, так і у виконавця процесу переробки сировини; відсутність
ефективних методик контролю використання давальницької сировини.
Дослідження економічної сутності операцій з давальницькою
сировиною та наявних елементів взаємовідносин між замовником та
виконавцем дало змогу встановити основні особливості даних
операцій, а саме: давальницька сировина на всіх етапах переробки та
продукти її переробки є власністю замовника; виконавець лише
здійснює переробку даної сировини за відповідну плату; в операціях з
давальницькою сировиною можливе використання різних форм
розрахунків між замовником та виконавцем.
Цілі статті.
Визначити вплв особливостей операцій з
давальницькою сировиною на організацію обліку даних операцій та на
вибір методики їх обліку, аналізу та контролю.
Виклад основного матеріалу дослідження з новим
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У будь-якій
країні існує контроль як внутрішній для забезпечення власних
інтересів, так і зовнішній з боку державних органів, фіскальних та
наглядових служб, податкових інспекцій, банків для здійснення
покладених на них контрольних функцій та задоволення їх потреб.
Основний напрямок розвитку контролю операцій з
давальницькою сировиною полягає в тому, щоб забезпечити органічне
поєднання запобігання недолікам та порушенням, їх виявлення і
ліквідацію, повніше виявляти та швидше впроваджувати в дію
невикористані резерви підвищення ефективності та якості роботи
переробних підприємств.
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В
економічні
літературі
виділяють
фактичний
та
документальний контроль. Як зазначив професор М. В. Кужельний,
«прийоми і методи фактичного та документального контролю існують
відносно, і такий поділ умовний. Але він необхідний, щоб можна було
більш предметно враховувати ...взаємозв'язок фактичного та
документального контролю і цілеспрямовано працювати над
удосконаленням його методики, визначенням функціональних
обов'язків економічних та технічних служб щодо здійснення
попереднього, поточного та подальшого контролю...».
Сутність контролю як однієї з функцій управління в найбільш
загальній формі можна визначити як систему нагляду та перевірки
процесу функціонування і фактичного стану об'єкта управління з
метою оцінювання обґрунтованості та ефективності прийнятих
управлінських рішень і результатів їх виконання, виявлення
відхилення від вимог цих рішень.
Класифікація методичних прийомів документального контролю
спирається на притаманну йому послідовність контрольних дій і їх
логічний взаємозв‘язок. Виходячи з цього критерію, серед основних
способів документального контролю щодо операцій з давальницькою
сировиною, можна виділити такі:
1. Формальна та арифметична перевірка документів. Під час
перевірки документів з надходження давальницької сировини
з'ясовується правильність їх оформлення: заповнення необхідних
реквізитів; відсутність необумовлених виправлень, підчисток, дописок
тексту та цифр; справжність підписів посадових та матеріально
відповідальних осіб. При арифметичній перевірці з'ясовується
правильність підрахунків у документах (точність обчислення вартості
переданої в переробку давальницької сировини).
2. Юридичне (нормативне) оцінювання документально
оформлених господарських операцій. Мета його — визначити
відповідність відображених у документах операцій з давальницькою
сировиною чинному законодавству і їх економічну доцільність.
Господарська операція вважається законною, якщо її зміст не
суперечить діючим законам та виданим на їх підставі підзаконним
актам. Давальницька сировина у підприємства - переробника
обов'язково відображається на позабалансовому рахунку і не може
бути включена до власних виробничих запасів. За виявленими
ревізією незаконними операціями необхідно встановити винних осіб
та розмір заподіяного матеріального збитку.
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3. Логічна перевірка являє собою спосіб вивчення об'єктивної
можливості документального оформлення господарських операцій
шляхом різноманітних зіставлень взаємопов'язаних виробничих та
фінансових
показників.
Способами
логічного
контролю
розкриваються випадки приписок обсягів продукції чи виконаних
робіт у звітності про виконання планів виробництва.
4. Суцільне та несуцільне (вибіркове) спостереження. При
суцільному спостереженні перевіряються всі документи та записи в
регістрах бухгалтерського обліку пов'язані з операціями по переробці
давальницької сировини.
5. Зустрічна перевірка являє собою порівняння первинних
документів чи облікових записів з однаковими чи взаємозамінними
даними підприємств, та фізичних осіб, які подають на переробку
давальницьку сировину. При надходженні давальницької сировини на
підприємство, яке займається переробкою такої сировини,
транспортом власника сировини, виписується товарно-транспортна
накладна в трьох примірниках, два з яких повертаються власнику, то
необхідно перевірити накладну власника з накладною підприємства
отримувача сировини, а якщо давальницька сировина надходить на
підприємство транспортом сторонньої організації, то ще один
екземпляр такої накладної виписується і перевізнику, з яким теж
можна провести звірку.
6.Оцінювання законності та обґрунтованості давальницьких
операцій за даними кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку
передбачає звіряння записів в облікових регістрах з виправдовуючими
документами, а також даних облікових регістрів з показниками
звітності.
7. Порівняння являє собою зіставлення об'єктів контролю з
метою визначення відповідності чи невідповідності між ними.
Перевірки актів розрахунку за надані з переробки давальницької
сировини послуги з фактичними даними залікової маси сировини, яка
поступила на переробку та розрахунку фактичного виходу готової
продукції.
8. Інвентаризація — спосіб перевірки фактичної наявності
давальницької сировини на підприємстві, облікованої за окремими
замовниками, її відповідність даним бухгалтерського обліку на певну
дату.
Висновки. При розгляді даного питання було встановлено, що
облік операцій з давальницькою сировиною суттєво залежить від їхніх
економічних та організаційних особливостей, які полягають у такому:

214

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

право власності на давальницьку сировину та продукти її переробки
належить замовнику; можливо застосовувати різні форми розрахунку
між замовником та виконавцем за переробку давальницької сировини.
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КАПІТАЛ, ЯК ОБ’ЄКТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
ТА КОНТРОЛЮ
Розглянуто питання сутності капіталу, особливостей його обліку. Визначено
напрямки і способи його ефективного управління.
Ключові слова: капітал, облік,інструмент, управління.
The question of essence of capital, features of his account is considered. Certainly
directions and methods of him effective management.
Keywords: capital, account, instrument, management.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У сучасній
літературі з обліку значна частина фахівців вказує на те, що капітал є
чи не найважливішим об‘єктом організації обліку, оскільки метою
власника є його збереження та примноження. Це завдання він
покладає на бухгалтера або бухгалтерський апарат, який і повинен
виконувати вказівки власника щодо капіталу. Щоб виконувати такі
вказівки, необхідно, насамперед, знати предмет цього виконання. На
думку багатьох науковців, таким предметом є капітал, який має
перебувати під пильним наглядом бухгалтерії. Актуальність цього

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУТА КОНТРОЛЮ

215

дослідження полягає в з‘ясуванні чим капітал є для бухгалтерського
обліку: лише його об‘єктом, інструментом його організації чи тим і
тим водночас.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання капіталу цікавить багатьох фахівців з
бухгалтерського обліку. Зокрема, у вітчизняній літературі йому
приділяють увагу такі представники бухгалтерської науки як
С.Деньга, Н.Малюга, М.Білуха, та досить відомі фахівці із близького
зарубіжжя В.Палій, Я.Соколов, В.Кивачук та інші. Їхні дослідження
стосуються економічної природи капіталу та його ролі в обліку,
зокрема організаційної для забезпечення належного обліку на
підприємстві.
Цілі статті. Метою статті є дослідження сутності капіталу як
об‘єктом обліку та його організації.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розглянемо
тлумачення капіталу з різних точок зору. Капітал є досить складною
категорією. Кожен дослідник має власне бачення капіталу. Так, за
П.Ж. Прудоном капітал – це гроші, які перетворюються на позиковий
капітал, за А.Смітом, капітал – це запас продукції, що приносить
прибуток або за допомогою якого створюються нові блага; за Ф.Кене,
капітал – це те, що купується на гроші, тобто засоби виробництва або
нагромаджена вартість; за К.Марксом – це саморухомі гроші, само
зростаюча вартість, і як така вона – капітал.
У бухгалтерському обліку тлумачення капіталу розглядають
Я.Соколов, Н.Малюга та інші. Ці вчені виявили різні підходи до
облікового значення капіталу: основа обліку (В.Вен Гезель); основа
балансу (І.Ф, Шер); виникнення подвійного запису (Я.Соколов); актив
(І.Фішер); кредиторська заборгованість А.Ді Пієтро). Так, В.Ван
Гезель основою обліку вважав капітал власника (частину пасиву
балансу), а всі інші рахунки розглядав як засіб уточнення капіталу. На
думку Шарля Панго всі поняття бухгалтерського обліку повинні бути
виведені з поняття капітал, так як бухгалтерський облік – це лише
прикладна політична економія, предметом якої є капітал.
Щоб дати обґрунтування тезі про капітал як об‘єкт
бухгалтерського обліку, необхідно для початку визначити, що взагалі
розуміють під об‘єктом бухгалтерського обліку. Так як у науковій
літературі обліку вже багато років їде дискусія про тлумачення понять
«об‘єкта» та «предмета» обліку, ми не будемо заглиблюватись у них і
погодимося з підходом П.П.Німчинова, за яким предмет і об‘єкт – це

216

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

одне і те саме поняття, тільки використовується для визначення
різного обсягу змісту. Об‘єкт є частиною предмета. Отже, під
об‘єктом бухгалтерського обліку розуміють процес розширеного
відтворення суспільного продукту, тобто кругообіг капіталу.
Загалом в обліку існує нормативне поняття власного капіталу,
яке закріплене законодавчо. Воно визначене у П(С)БО №2 «Баланс» та
П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати» , згідно з якими власний
капітал – частина в активах підприємства, що залишається після
вирахування його зобов‘язань. Тобто, до початку діяльності за
моделлю балансу А=П права частина (П) становить капітал, який у
активі (А) виражається у вигляді майна. Діяльність же обов‘язково
тягне за собою виникнення зобов‘язань: перед працівниками, перед
органами соціального страхування, перед бюджетом, перед іншими
контрагентами. Тому формула набула іншого вигляду: А= П(К+З), де
пасив поділяється на дві частини: К- власний капітал, З – залучений
капітал або зобов‘язання. Усі ці частини є об‘єктами бухгалтерського
обліку.
Такі об‘єкти обліку , або складові капіталу підприємства, можна
виокремити із відомої формули кругообігу капіталу К.Маркса, за якою
він у господарському процесі постійно перетворюється з однієї форми
в іншу:
Г-Т – ЗП РСЗП(ЗП+ПП.)-…В….Т´- Г´
(1).
Згідно цієї формули об‘єктами бухгалтерського обліку на
першому етапі – етапі придбання – є грошові кошти (Г), які
перетворюються на специфічний товар (Т) – засоби праці (ЗП) та
робочу силу (РС) . Засоби праці включають власне засоби праці
(будівлі, машини, обладнання, інвентар) та предмети праці (сировина,
паливо, матеріали), з одного боку, та робочу силу, яка приводить їх
рух та створює додаткову вартість, тобто примножує капітал - з
другого. Таким чином, на етапі придбання капітал потрапляє у
бухгалтерський облік, як основні засоби, виробничі запаси у активі
балансу та власним капіталом і заборгованостями – у його пасиві.
На етапі виробництва (В) відбувається створення нового
продукту. Тут об‘єктами обліку знову є засоби праці, предмети праці
та робоча сила, що приводить їх у дію з метою отримання нового
продукту та додаткової вартості. Вони тут набирають якості іншого
об‘єкта – готової продукції. Ця продукція підлягає реалізації, у зв‘язку
з чим набуває нової форми - форми товару, що виражається третьою
частиною у формулі - Т´- Г´. У ній вироблений продукт зі знаком (´)
включає додаткову вартість, яку власник отримує у вигляді грошей
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(Г´) після реалізації товару, що й принесе йому додаткову вартість –
основне джерело накопичення.
Ми бачимо, що для відображення в обліку етапу реалізації
об‘єктами обліку спершу стають готова продукція, виконані роботи та
надані послуги, а після реалізації – кошти, які надходять на поточний
рахунок. Саме на рахунки третього класу «Кошти, розрахунки та інші
активи» буде отримана та зарахована виручка від реалізації, частиною
якої є додана вартість, щ ой примножує капітал власника. Для того,
щоб визначити величину прибутку бухгалтеру потрібно провести
велику кількість розрахунків, які дістануть своє відображення на
рахунках реалізації, доходів, витрат та фінансових результатів, де
безпосередньо у чітко визначеній послідовності і формується
прибуток підприємства, частина якого і залишається власнику як
капітал.
Отже, шляхом відображення усіх цих об‘єктів через систему
рахунків капітал як узагальнений об‘єкт і потрапляє у бухгалтерський
облік. Для нього в обліку призначені рахунки 4 класу «Власний
капітал», зокрема 40 «Статутний капітал»,41 «Пайовий капітал»,42
«Додатковий капітал»,43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки), 45 «Вилучений капітал», 46
«Неоплачений капітал».
З вище викладеного можна зробити висновок, що поняття
власного капіталу в обліку значно вужче, ніж економічне визначення
цієї категорії та не передає усієї сутності поняття «капітал» та його
складових. Це пов‘язано з тим, що для бухгалтерського обліку
властиві такі риси, як конкретність, точність та достовірність. Він
будується лише на реальних даних, отриманих з первинних
бухгалтерських документів. Хоч облік капіталу і ґрунтується на
політичній економії, та він має зовсім інші мету та завдання, і для їх
досягнення того визначення капіталу, що зазначено у П(С)БО №2 і 3
вистачає.
Перейдемо до капіталу як об‘єкта організації обліку. Деякі вчені
вважають, що найбільше в організації обліку зацікавлений власник
капіталу. Йому потрібно організовувати облік для того, щоб мати
поточні рахунки та сплачувати податки та для того, щоб його
діяльність була легальною. Такий обов‘язок на нього покладений
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 р . У 8 статті цього закону вказано що : « п.2.
Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать
до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу
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(посадової особи) відповідно до законодавства та установчих
документів. п.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського
обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх
господарських операцій у первинних документах, збереження
оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого
терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або
уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво
підприємством відповідно до законодавства та установчих
документів».
При нашій економічній ситуації, коли прості (не привілейовані)
акціонери не мають уявлення про отримання дивідендів як частини
нагромадженого капіталу, організації його обліку практично не
проводиться. Держателі акцій (найчастіше привілейованих) не
зацікавлені показувати реальне зростання своїх капіталів, оскільки за
своїми схемами вони і так отримають добрий зиск від вкладення
капіталу. Тому тут діє інший інструмент, такий як податкове
законодавство, що примушує їх організовувати свій облік так, щоб
своєчасно та в повному обсязі сплачувати різноманітні податки до
бюджету. Це велика кількість законів та інших нормативних актів, які
регулюють податкові відносини підприємств з державою. Якщо
підприємства ухиляються від сплати податків, вони можуть отримати
штрафні санкції, які зменшать їх капітал. Така ситуація не
сподобається жодному власнику. Таким чином, на сучасному етапі
розвитку нашої країни найсуттєвішим інструментом в організації
бухгалтерського обліку є податкові нормативи.
Висновки. Отже, вивчивши поняття капіталу загалом та його
роль у бухгалтерському обліку, можна зробити висновок, що капітал
як економічна категорія є об‘єктом бухгалтерського обліку.
Організація обліку капітал на сьогоднішній день не є ефективною, так
як більшість акціонерів існують лише номінально, не отримуючи
дивідендів на свої невеликі вкладення, тоді як привілейовані члени
акціонерних товариств забирає собі весь прибуток на капітал. Таким
інструментом обліку в нашому суспільстві є податкове законодавство.
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РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИ ЗМІНІ
ФІЛОСОФІЇ РОВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Визначено роль внутрішньогосподарського обліку у зміні філософії
господарювання
сільськогосподарських підприємств. Встановлено основні
перешкоди на шляху його успішного функціонування на селі. Запропоновано
механізм запровадження управлінського обліку агроформуваннями України.
Ключові
слова:
Внутрішньогосподарський
(управлінський)
облік,
бюджетування, організація обліку, витрати.
Certainly role of vnutrishnegospodarskogo account in the change of philosophy of
menage agricultural enterprises. Basic obstacles are set on the way of him successful
functioning on a village. The mechanism of introduction of administrative account is offered
agroformuvannyami of Ukraine.
Keywords: Vnutrishnegospodarskiy (administrative) account, byudzhetuvannya,
organization of account, expense

Постановка проблеми. Традиційний фінансовий облік, який
покликаний забезпечувати
базисну інформативну
основу для
складання фінансової звітності поволі втрачає цінність для
керівництва сільськогосподарських підприємств при проектуванні та
прийнятті управлінських рішень на різних етапах виробничого
процесу. Нове покоління управлінців чітко розуміє, що облік заради
обліку не має ніякого сенсу.
Аналізуючи численні напрацювання вітчизняних науковців з
питань оптимізації та реформування системи бухгалтерського обліку
в Україні – Ф.Ф.Бутинця, С.Ф.Голова, М.В.Кужельного,
М.Я.
Дем'яненка М.Я., П.В.Іванюти, А.М.Кузмінського, Кірейцева Г.Г.
М.В. Огійчука, П.С. Пушкаря, В.В.Сопка, М.Г.Чумаченка та інших,
можна зауважити, що у науковому співтоваристві, дедалі більше уваги
зосереджується на питаннях з‘ясування
ролі та розробці
рекомендацій
щодо
функціонування
системи
внутрішньогосподарського обліку.
Метою
статті
є
визначення
фундаментальної
ролі
управлінського
обліку
при
зміні
філософії
розвитку
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Особливості внутрішньогосподарського обліку

сільськогосподарських підприємств та встановлення можливих шляхів
побудови якісно нової системи обліку на селі.
Виклад основного матеріалу. Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» поряд із
визначенням поняття «бухгалтерський облік» чітко формулює термін
«внутрішньогосподарський облік» – це система обробки та підготовки
інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у
процесі управління підприємством [1] – тим сам, визнаючи його
необхідність та доцільність використання у господарському обороті.
Внутрішньогосподарський (управлінський) облік покликаний
інформативно забезпечити
потреби стратегічного і поточного
управління підприємством, при чому вчасно, якісно та у достатній
мірі. Така ідеально організована схема сама собою сприяє
ефективності управлінських рішень менеджерів різних рівнів
управління.
Внутрішньогосподарський облік характеризується рядом
особливостей, які принципово відрізняють його від фінансового та
підтверджують рольову участь у процесі прийняття ефективних
управлінських рішень [2, c.11] (див.рис.1)
Основні користувачі даних управлінського обліку – внутрішні
менеджери
Дані внутрішньогосподарського обліку впливають на послідовність
дій управлінців
Гнучкість та деталізація внутрішньогосподарських звітів
Дані управлінського обліку становлять комерційну таємницю
Спрямованість у часі – погляд у майбутнє на основі ретроспективного
та перспективного аналізу
Постійне зіставлення витрат та вигід від операцій підприємства

Рис.1 Характерні особливості внутрішньогосподарського обліку
Сільське господарство – це галузь, яка може стати пріоритетною
для України, але за умов вчасного вирішення глобальних проблем
галузі
на
державному
рівні
та
ефективної
зміни
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внутрішньогосподарської філософії кожного окремого суб‘єкта
господарювання, яка б включала переосмислення стратегії
технологічних процесів у рослинництві та тваринництві в контексті
зниження витрат та досягнення високих якісних результатів роботи.
При цьому чітко окреслюється роль внутрішньогосподарського обліку
як складової процесу управління підприємством.
Бухгалтери практики, у чиїх руках, по великому рахунку,
знаходиться доля створення та роботи системи управлінського обліку
виділяють п‘ять основних перешкод на шляху його успішного
запровадження на сільськогосподарських підприємствах:
1.Проблеми кадрового забезпечення сільськогосподарських
підприємств.
Село переживає кадровий голод, який найперше викликаний
соціально – побутовими проблемами. На даний час не усі
сільськогосподарські підприємства можуть забезпечити молодих
кваліфікованих працівників необхідним соціальним пакетом чи навіть
пообіцяти гідну заробітну плату. На фоні стрімкого прогресу техніки
та технології «старі» кадри поволі втрачають кваліфікацію, а до
кардинального переозброєння власного арсеналу знань і вмінь є
просто неготовими
2. Недосконалість організації бухгалтерського - фінансового
обліку на сільськогосподарських підприємствах та формалізація його
основних функцій.
Сьогодні досить важко сказати чи виправдовує себе система
бухгалтерського - фінансового обліку в Україні. Бухгалтери практики
вбачають цілу низку проблем використання теоретичних,
нормативних
та методичних правил ведення обліку на
сільськогосподарських підприємствах, причому таких, які присутні на
усіх стадіях облікового процесу. Для прикладу, первинний облік стає
все більш формальним, оскільки первинний документ, який є
основою основ та повинен містити у собі ту точну, достовірну,
своєчасну первинну інформацію, яка пізніше сформує зведення, стане
базою для визначення фінансових результатів, проведення аналізу та
планування складається із значними порушеннями. Найчастіше при
фіксуванні однотипних господарських операцій, документи просто
дублюються без будь – якого ситуаційного аналізу, складаються як
необхідний додаток до звіту, а не як фіксатор факту що відбувся,
створюються із часовим запізненням без необхідних реквізитів та не
фахівцями. Найчастіше обліковцями
на сільськогосподарських
підприємствах є працівники без освіти та навіть будь – якого поняття
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про систему бухгалтерського обліку та роль первинного документу у
ній. Робота обліковця вважається не престижною, бо ж кому хочеться
ходити серед худоби у тваринницькому приміщенні чи мерзнути на
вітрі у полі….
Обліковий процес, починаючи із первинного документу і
закінчуючи записом у Головній книзі, через неоперативність та певне
нерозуміння вартості часу працівниками, здійснюється із значними
відхиленнями від встановлених для цього часових рамок і, по сутті,
для управлінських рішень втрачають будь – яке значення.
Актуальною, на даний час, є автоматизація обліку на селі, проте,
навіть, забувши про вартість питання, не можна закрити очі на першу
перешкоду – «немає кому працювати».
Крім того, погоджуються і науковці і практики, не ефективною
виявилася
реформа системи бухгалтерського обліку, що для
сільськогосподарських підприємств вилилася у спробу запровадити
П(С)БО 30 «Біологічні активи».
3.Проблеми панування низки стереотипів у працівників на селі.
Міцним бар‘єром на шляху прогресу
організації
сільськогосподарських підприємств України є глибоко вкорінений
стереотип: «ми робили так раніше і зараз так робимо», причому жодні
новітні технології та техніка не врятують ситуацію, якщо працівники і
надалі займатимуть подібну позицію. Крім того, персоналу
сільськогосподарських підприємств, досить важко оцінити втрати від
власних необґрунтованих та непрофесійних дій та оцінити це у
грошовому еквіваленті, тобто визначити вплив на фінансовий
результат. Для прикладу, якщо втрати молока однією коровою від
порушення технології процесу утримання, складуть одну літру в день,
а відповідно в рік – 210л (період лактації), а у перерахунку на усе
поголів‘я, для прикладу 1000 корів – 210000л, то у грошовому
еквіваленті, при середньорічній ціні 2.5 грн. за 1 літру, це рівно
525000 грн. Причому добавлення однієї літри молока в день на одну
корову, що є реальним у досягненні, дозволить збільшити виручку від
реалізації молока на цю ж суму. Коментарі, напевно, тут не потрібні.
4.Проблеми
переорієнтації
організаційної
структури
підприємства із чітким виділенням центрів відповідальності.
Актуальним питанням на сьогодні є побудова динамічних
обліково – аналітичних моделей, а саме
системи центрів
відповідальності, що ґрунтується на розподілі відповідальності за
результатами господарювання.
Для сільськогосподарських
підприємств виділення центрів відповідальності, на даному етапі
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розвитку, не дає практично ніякого ефекту. Чому?
Відповідь
очевидна - брак кваліфікованих кадрів, які б змогли управляти
подібним процесом та безпосередньо виконувати його. Найчастіше у
межах потенціалу сільськогосподарських підприємств є можливість
кадрово забезпечувати лише виробництво, проте також не
стовідсотково якісно.
5.Нерозуміння та неточності процесу бюджетування через
відсутність методики провадження такого процесу у сільському
господарстві. Враховуючи те, що технологія сільськогосподарського
виробництва принципово відрізняється від промисловості, та має
особливості, які спричинені об‘єктивними чинниками, досить важко
використовувати загальноприйняті принципи складання бюджетів та
отримувати при цьому очікуваний ефект від їх використання. Відтак
сформувалася думка, що процес бюджетування подібних
господарських операцій краще і не починати. Проте, як показало
життя, краще мати не зовсім точний бюджет, аніж працювати в сліпу.
При бюджетуванні у сільському господарстві основними
інструментами повинні стати нормативи та норми, рейтингова оцінка
фінансової діяльності підприємства та галузі, розрахунок точки
беззбитковості, маржинального доходу, операційного важеля.
Причому, варто відмітити, що досить проблематичним питанням
залишається державна цінова політика. Для прикладу, у 2009 році
ціни на окремі сільськогосподарські матеріали зросли у на 20 – 30%,
а сільськогосподарську продукцію знизилися на 5- 10%.
Власне, вище перелічені перешкоди формують своєрідний
причино наслідковий ланцюжок: нестача кадрів спричиняє
проблеми у організації виробництва, управління та
обліку, які
підсилюються стереотипними переконаннями, звідціля викають
проблеми формування та управління центрами відповідальності,
процесів бюджетування і т.д., а як наслідок, розмитість і неточність
управлінських рішень керівників.
Практикуючі бухгалтери вбачають вихід із такої ситуації у
принциповому переосмисленні ролі обліку та зміною його смислового
навантаження в економічній системі. Можливо варто вдатися до
спрощення загальноприйнятої схеми фінансового обліку, який працює
на фінансову звітність та переорієнтації статистичного обліку, який у
сільському господарстві втрачає достовірність через постійне
підведення даних під певний ситуаційно вигідний рівень, проте
вимагають значних витрат часу на збір, обробку та інтерпретацію
інформації. При цьому, доцільно акцентувати увагу на відпрацюванні
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системи внутрішньогосподарського обліку, який би дозволив
управляти витратами, максимізуючи прибутки та оптимізуючи
мікроекономічні показники. Крім того, управлінський облік є
необхідним для функціонування системи управлінського контролю –
процесу впливу на членів організації з метою здійснення її стратегії.
Водночас,
варто
відмітити,
що
існування
внутрішньогосподарського обліку як самостійної ізольованої системи
є абсолютно неможливим, бо маючи спільну вихідну точку –
первинний облік, та масу точок дотику із іншими видами обліку
(фінансовим, статистичним, податковим), він може функціонувати як
повноцінна злагоджена система, за умов дотримання класичний
принципів, методів та прийомів обліку.
Теоретичне формулювання потреби відпрацювання певного
механізму створення
та забезпечення функціонування системи
внутрішнього обліку, реформування цілої системи, є безумовно
зрозумілим та обґрунтованим. Залишається невирішеним питанням з
чого розпочати масштабний проект, що повинен конструктивно
змінити філософію обліку у сільському господарстві.
Варто зауважити, що закостенілі стереотипи та пережитки
пострадянських колгоспів можуть змінитися лише із зміною
покоління творців та виконавців тієї, нажаль, неефективної стратегії
розвитку села. І тут є лише єдиний радикальний метод, який був
використаний ще у біблійні часи Мойсеєм....
Сільське господарство не потребує складних методик обліку та
аналізу, проте безумовно відчуває нагальну потребу суцільного
управлінського контролю, який можливий лише за умови
функціонування фундаментальної системи внутрішньогосподарського
обліку. Можна стверджувати, на даному етапі розвитку
агроформувань, доцільним є різкий перехід до управлінського обліку
із поступовим спрощенням фінансового. Як вихід - розробка певного
алгоритму побудови системи внутрішньогосподарського обліку для
сільськогосподарських підприємств, який би був максимально
простим, підлаштованим під реальний
професійний потенціал
працівників на селі, враховував специфіку технологічного процесу та
функціонував із максимальною результативністю. Такий «шаблон»
доцільно побудувати у вигляді крокового алгоритму створення
системи внутрішньогосподарського обліку, причому із обов‘язковим
акцентуванням уваги на тому, що без виконання кожного
попереднього кроку неможливим є наступний. Тобто, основною
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умовою ефективності системи управлінського обліку повинна стати
повнота комплексу дій по запровадженню такої системи.
Створення алгоритму реформування облікової системи на селі
потребує врахування, з одної сторони, нормативних та теоретичних
базових основ, а з іншої, зауважень аксакалів практиків та нової
генерації фахівців. Звичайно, розробка і алгоритму, і програми
бюджетування, про яку говорилося раніше повинна координуватися
державою, а проводитися, для прикладу консалтинговими
компаніями, можливо навіть і у рамках тендерного конкурсу.
Варто зауважити, що подібний конструктивний алгоритм повинен
бути достатньо гнучким при пристосуванні його до особливостей
кожного окремого суб‘єкта господарювання, адже управлінський
облік, по великому рахунку, покликаний забезпечувати підприємство
такою інформацією, яка на виході все ж таки становитиме комерційну
таємницю. Роль держави у цьому процесі повинна розглядатися, як
допомога селу у зміні філософії господарювання при виході із кризи
(див
рис.2)
ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ДЕРЖАВА

ПІДПРИЄМСТВО

КОНСАЛТИНГОВІ
ФІРМИ

Спрощення та оптимізація
фінансового, статистичного
та податкового обліку

Визначення шляху розвитку
підприємства, побудова
тактики і стратегії

Нормативне регулювання
процесу реформування
системи обліку

Дотримання алгоритму
становлення системи
внутрішньогосподарського
обліку

Розробка рекомендацій
(«шаблону») щодо
створення системи
внутрішньогосподарськ
ого обліку

Контроль за процесами
реформування обліку та
пріоритет внесення
корективів

Адаптація «шаблону»
системи
внутрішньогосподарського
обліку до особливостей
конкретного суб‘єкта
господарювання

Розробка програми
бюджетування
сільського сподарського бізнесу

Навчання, підвищення
кваліфікації та
перекваліфікація кадрів
Створення соціальних умов
для села

Рис. 2 Заходи із забезпечення реалізації реформування системи
обліку на сільськогосподарських підприємствах
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Висновки: Сучасна інформаційна залежність суспільства, що
спричинена тотальною глобалізацію осново творчих економічних
процесів, породжує закономірну необхідність реформування облікової
системи сільськогосподарських підприємств України із посиленням
ролі внутрішньогосподарського обліку і контролю та поступовим
спрощення фінансового та статистичного обліку. Запровадження
внутрішньогосподарського обліку, що зорієнтований основним чином
на управління витратами підприємства, сприятиме успішній адаптації
підприємства до динамічних процесів зовнішнього середовища та
дасть можливість впливу на внутрішню ситуаційну динаміку.
Зважаючи на важливість конструктивних змін, сьогодні існує реальна
потреба, спільними зусиллями відповідних владних інститутів,
суб‘єктів господарювання та приватних консалтингових фірм
відпрацювати
алгоритм
запровадження
та
удосконалення
управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах із
подоланням основних перешкод на шляху перебудови філософії
господарювання агроформувань держави.
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This article discusses the instructional sequence, and control aspects of export
transactions in accordance with the currency, customs, accounting and tax laws.
Keywords: foreign trade, export operations, supervision, foreign exchange earnings.

Постановка завдання. Зовнішньоекономічна діяльність є
однією з основних форм економічних відносин України з іноземними
державами. Вона відіграє значну роль у розвитку економіки України й
просуванні товарів вітчизняних виробників на зовнішні ринки.
Експортні операції, як вид зовнішньоекономічної діяльності, є одним
із найважливіших джерел одержання валютних надходжень і доходів
держави. Як показують статистичні дані, частка експорту у ВВП
України у 2008 році скалала близько 46 %.
Разом з тим, неузгодженість цілої низки законодавчих актів з
питань зовнішньоекономічної діяльності, і як наслідок цього, значний
розмір тінізації економіки у цій сфері, породжує багато проблем щодо
реальності відображення експортних операцій у бухгалтерському
обліку та побудови ефективної системи їх контролю.
За даними Державної митної служби України, внаслідок
проведення документальних та камеральних перевірок платників податків,
за 2008 р. виявлено порушень, що спричинили несплату митних
платежів, на суму більше 1 млрд грн. Такі дані свідчать про важливу роль
валютного, податкового і митного контролю в процесі викриття
порушень зовнішньоекономічного законодавства з боку суб‘єктів
господарювання, а також наповнення державного бюджету країни за
рахунок штрафів.
Аналіз досліджень і публікацій. Окремі питання щодо
контролю експортних операцій, як головної передумови економічної
безпеки країни, розглянуті в працях вчених: Бутинця Ф.Ф., Білухи
М.Т., Кужельного М.В., Чернелевського Л.М., Давидова Г.М.,
Савченка В.Я. та інших. Однак їхні дослідження орієнтовані
переважно на визначення окремих завдань та методів перевірки за
окремими видами договорів і не передбачають системного підходу до
контролю експортних операцій в цілому як окремого об‘єкта.
Мета статті. Визначення проблем, що виникають в процесі
організації контролю, розробка певних рекомендацій і пропозицій
щодо вдосконалення методики здійснення контролю експортних
операцій з урахуванням сучасного стану організації обліку в Україні
єметою даної статті.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні питання посилення
контролю за експортними операціями та вивозом за межі митної
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території окремих товарів (передусім при занижених цінах),
несвоєчасне повернання валютної виручки і запобігання випадків
незаконного відшкодування ПДВ експортерами є одним з
найактуальніших. Протягом останнього десятиріччя одним з основних
каналів витоку капіталу за межі держави є зовнішньоекономічні
операції. Чинне законодавство України обмежує дії резидентів на
зовнішньоекономічному рівні, для чого використовуються визначені
норми та правила, і у разі їх недотримання до підприємств можуть
бути застосовані різноманітні штрафні санкції.
У процесі здійснення контролю експортних операцій доцільно
виділити загальні інформаційні блоки, які підлягають перевірці
(рис.1).

Інформаційні блоки контролю

Експортні
договори

Продаж за
експортними
операціями

- перевірка експортних договорів
- перевірка правильності застосування
термінів ІНКОТЕРМС
- перевірка відвантаження товарів в
обліку
- перевірка правильності застосування
нульової ставки ПДВ та відшкоду-вання
сум податку
- перевірка валового доходу і звичайних
цін у відповідноіст ідо податкового
законодавства

- перевірка обліку операцій продажу
валюти
- перевірка розрахунків за експортними
операціями
- перевірка
обліку операцій
на валютному
Рис. 1. Інформаційні
блоки контролю
експортних
операцій
рахунку
суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності
Валютні
розрахунки

На основі даних вказаних на рис. 1 нами пропонується
послідовність, в якій необхідно здійснювати контроль за експортними
операціями:
1) встановити чи передбачено установчими документами
підприємства здійснення зовнішньоекономічної діяльності, на яких
умовах та які її види;
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2) перевірка експортних договорів, яка включає: перевірка
наявності ліцензій чи квот для здійснення експорту; перевірка
відповідності умов договору даним ВМД; перевірка розрахунків при
відмінності валюти контракту і платежу; правильності встановлення
моменту переходу права власності на товар;
3) перевірка бухгалтерського обліку експортних операцій, яка
включає: перевірка первинних документів та бухгалтерської звітності
щодо повноти розкриття інформації про виконання експортних
договорів; перевірка достовірності залишків на рахунках обліку
експортних товарів та правильності обліку руху експортних товарів на
рахунках; перевірка правильності встановлення дати перерахунку
іноземної валюти в гривні та дотримання строків надходження
валютної виручки; перевірка накладних витрат за експортними
операціями; перевірка наявності товарної дебіторської заборгованості
за експортом товарів і грошової кредиторської заборгованості за
отриманими авансами; а також дотримання строку позовної давності;
звірка оборотів за субрахунком 362 «Розрахунки з іноземними
покупцями» у відомості по обліку реалізації з даними Головної книги;
зустрічна перевірка підприємства-покупця; перевірка правильності
використання курсів НБУ, що були використані при визначенні
доходу в бухгалтерському обліку; перевірка правильності визначення
курсових різниць; перевірка правильності розрахованого фінансового
результату;
4) перевірка податкового обліку експортних операцій, яка
включає:
перевірка законності застосування нульової ставки і
правильності відшкодування ПДВ по товарах, які були реалізовані на
експорт; перевірка правильності визначення валового доходу;
перевірка правильності відображення у податковому обліку операцій з
продажу іноземної валюти;
5) перевірка валютних розрахунків при здійсненні експорту, яка
включає: перевірка законності відкриття валютного рахунку;
перевірка повноти зарахування валютної виручки від експорту;
перевірка доказів об‘єктивності ненадходження експортної валютної
виручки.
Особливу увагу контролер повинен приділити вивченню та
аналізу форм розрахунків з нерезидентами і своєчасності їх
виконання. Відповідно до Закону України «Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті» розрахунки в іноземній валюті не
повинні перевищувати строк 180 календарних днів. Порушення
резидентами вказаних термінів (за відсутності індивідуальної ліцензії
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НБУ) тягне за собою санкції у вигляді пені за кожний день
прострочення у розмірі 0,3% від суми неодержаної виручки (митної
вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті, перерахованої
у грошову одиницю України за валютним курсом НБУ на день
виникнення заборгованості. Такі порушення свідчать про рівень
організації обліку і контролю на підприємстві.
У процесі перевірки експортних операцій контролер особливу
увагу приділяє наявності та правильності оформлення єдиного
документа, який засвідчує факт здійснення експорту, вантажно-митної
декларації. Відповідно до митного законодавства є декілька видів
митних декларацій (тимчасова, неповна, періодична та загальна) і
тому необхідно знати умови застосування кожного виду.
Експортні операції належать до операцій із розрахунками в
іноземній валюті, що забезпечує їм місце серед операцій особливого
виду як в бухгалтерському, так і в податковому обліку. Тому, на нашу
думку, контроль за експортними операціями суб‘єкта ЗЕД доцільно
розділити на три етапи (табл. 1).
Таблиця 1
Методика перевірки експортних операцій
№
з/п
1

Етап
перевірки
Перевірка
продажу
іноземної
валюти

2

Перевірка
розрахунків з
покупцями

3

Перевірка
балансової
вартості
іноземної
валюти

Процедура перевірки
Перевірка правильності визначення балансової вартості валюти,
що продається, та повноти її зарахування до валових витрат
підприємства; своєчасності і повноти відображення у
бухгалтерському обліку операцій із продажу валюти;
правильності визначення послуг банку з продажу та включення
їх до валових витрат; повноти зарахування валових доходів від
реалізації валюти
Перевірка повноти та своєчасності зарахування виручки;
правильності застосування курсу НБУ; повноти та своєчасності
відображення обліку реалізації товарів нерезидентам;
своєчасності проведення перерахунку заборгованості в
іноземній валюті та правильності віднесення до валових доходів
або витрат; правильності та законності застосування ставки
ПДВ та відшкодування сум ПДВ
Перевірка повноти та своєчасності проведення перерахунку
балансової
вартості
іноземної
валюти,
правильності
застосування курсу НБУ, своєчасності та повноти відображення
в обліку курсових різниць

У процесі перевірки експортних операцій контролер повинен
усвідомити правильність відображення в бухгалтерському обліку
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доходів від реалізації активів при одержанні попередньої оплати в
іноземній валюті відповідно до вимог П(С)БО, які повинні бути
визначені тільки із застосуванням валютних курсів на дату одержання
авансових платежів.
Ревізор зобов‘язаний перевірити, як підприємство визначає
балансову вартість валюти, оскільки від цього прямо залежить
визначення фінансового результату за експортними операціями, а
також перерахунок у грошову одиницю України операцій для
відображення у бухгалтерському обліку.
Балансова вартість іноземної валюти, отриманої як виручка при
експорті, дорівнює гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату
одержання (нарахування) доходів. Слід зауважити, що в подальшому
сума валового доходу не змінюється. Балансова вартість валюти при її
вибутті визначається за одним із двох методів: середньозваженої
вартості або ідентифікованої вартості.
При перевірці необхідно мати на увазі, що для експортних
операцій встановлені особливі умови оподаткування ПДВ. По-перше,
слід впевнитися, що з коштів, які надійшли на валютний рахунок
підприємства як попередня оплата (авансування) товарів, які згідно з
договорами підлягають вивезенню (експортуванню) за межі митної
території України, нараховувався ПДВ за нульовою ставкою.
Особливо уважно слід перевірити визначення податкового кредиту
при здійсненні експортних операцій. Застосування нульової ставки
податку означає, що такі підприємства мають право на податковий
кредит. Також, перевіряється повнота нарахування митних зборів і
мита.
Висновок. Порядок, послідовність та методика проведення
перевірки експортних операцій суб‘єкта ЗЕД обумовленя особливим
законодавчим регулюванням, як умови для здійснення цього виду
фінансово-господарської діяльності, так і для визначення порядку
оподаткування окремих об‘єктів. Досягнення максимальної
ефективності експортних операцій, а, отже, максимізація прибутку
можлива тільки завдяки ефективному управлінню. А поряд з обліком
та аналізом, важливе місце в системі управління підприємств, що
здійснюють експортні операції, займає контроль, який включає
валютний, митний та податковий контроль і застосування спеціальних
санкцій за порушення зовнішньоекономічної діяльності.
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Луцький національний технічний університет
НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ В ПОДАТКОВОМУ ТА
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ
Розглянуто питання особливостей нарахування амортизації в податковому і
бухгалтерському обліку. Зроблено пропозиції по вдосконаленню її відображення у
звітності.
Ключові слова: амортизація, знос, бухгалтерський облік, податковий облік.
The question of features of charging amortization is considered in the fiscal and
book-keeping accounting. Suggestions are done on perfection of its reflection in accounting.
Keywords: depreciation, tearing down, record-keeping, fiscal accounting.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Проблеми
обліку і нарахування амортизації основних засобів є предметом
особливої уваги, оскільки амортизація як економічна категорія,
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одночасно виступає як витрати виробництва та як джерело
відтворення і, як наслідок, впливає на широке коло показників собівартість, ціну, прибуток, податки, кількісні та якісні оцінки
виробничого потенціалу тощо.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Великий внесок у розробку теоретичних основ
і методологічних підходів до вирішення цих питань зробили провідні
вітчизняні вчені-економісти: М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, Н.Г.
Виговська, С.Ф.Голов, М.Я.Дем‘яненко, В.М.Жук, Г.Г.Кірейцев,
В.Г.Лінник, В.Б.Моссаковський, М.Ф.Огійчук, Ю.І. Осадчий,
П.Т.Саблук, В.В.Сопко, Л.К.Сук та інші вчені; зарубіжні дослідники:
В.Ф.Палій, Я.В.Соколов, Е.С.Хендріксен, М.Ф.Ван Бреда.
Цілі статті. Визначити відмінності нарахування амортизації в
бухгалтерському та податковому обліку та запропонувати шляхи
узгодження цих видів обліку шляхом поєднання вимог ЗУ «Про
оподаткування прибутку підприємств» та Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно П(с)БО
№ 7 «Основні засоби» п.4 «Амортизація – систематичний розподіл
вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом їх строку
корисного використання (експлуатації)».
Відповідно до ст.8 п.8.1.1 ЗУ «Про оподаткування прибутку
підприємств» «Амортизація основних фондів та нематеріальних
активів – поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення
або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника
податку у межах норм амортизаційних відрахувань, передбачених
цією статтею».
Підчас аналізу П(с)БО 7 виникли питання, зокрема, що
стосується визначення «групи основних засобів». Згідно П(с)БО 7
«група основних засобів – сукупність однотипних за технічними
характеристиками,
призначенням
і
умовами
використання
необоротних матеріальних активів» (п.4), тобто не досить чітко
сформульоване визначення. Звідси, виникає запитання, чи групування
здійснюється за певними якісними або технічними характеристиками,
чи в розрізі субрахунків передбачених Інструкцією про застосування
плану рахунків. У зв‘язку з класифікацією, яка наведена у П(с)БО 7 ми
можемо віднесни певний об‘єкт основних засобів до групи лише з
огляду на назву та їх технічні характеристики, а не за умовами та
строками використання.

234

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

Згідно податкового обліку розподіл основних засобів
здійснюється за чотирьма групами (п 8.2.2). При цьому, пооб‘єктний
аналіз ведеться лише для першої групи, а для другої, третьої та
четвертої облік ведеться в сумовому вираженні. Навіть за таких
суттєвих розбіжностей в організації податкового та бухгалтерському
обліку, їх дані всежтаки збігаєються. Тобто, субрахунок 103 «Будинки
та споруди» має бути тотожний 1 групі податкового обліку, а загальна
сума субрахунків 101-102, 104-109 мають дорівювати сумі 2-4 груп.
Тому, на нашу думку, доцільно використовувати дані
бухгалтерського обліку, для звірки правильності ведення податкового
обліку.
На даному етепі подібність закінчується, оскільки проводяться
дооцінки основних засобів за ринковою вартістю, нарахування
амортизації за різними методами, а це призводить до великих
розбіжностей при нарахуванні зносу. У податковому обліку норми
амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості
кожної з чотирьох груп. А у бухгалтерському обліку метод
нарахування амортизації підприємство обирає для себе самостійно з
переліку зазначеного в П(с)БО 7 «Основні засоби» (п.26)
Крім того для основних засобів, які були введені в експлуатацію
до 01.01.2004 застосовуються інші норми амортизації, зокрема поділ
здійнюється на на чотири групи, а на три.
Нарахування амортизації в бухгалтерському обліку проводиться
щомісячно, а в податковому – щоквартально. Суттєва відмінність
нарахування амортизації також полягає в тому, що в податковому
обліку на момент виведення основних засобів з експлуатації
припиняється нарахування амортизацї, а основні засоби, віднесені до
груп 2,3,4 продовжують амортизувати.
У зв‘язку з тим, що згідно з податковим законодавством
амортизують витрати на придбання і створення основних засобів,
безоплатно отримані основні засоби амортизації не підлягають через
відсутність витрат на їх придбання.
Сума амортизації зменшує скоригований валовий дохід, а не
збільшує валові витрати.
Порівняємо статті міжнародного та національного стандарту з
нарахування амортизації на ОЗ. Метод за яким здійснюється
нарахування амортизація вказаний у МСФЗ – метод зменшення
залишку. Момент початку та припинення нарахування амортизації
взагалі не розглядається.
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Отже, у зв‘язку з цим ми можемо зробити висновок, що
відмінності між П(с)БО та МСФЗ виникають в основному тільки через
те, що МСФЗ застосовуються в різних країнах світу та носять
загальнорекомендаційний характер, а тому не можуть врахувати та
охопити всіх національних особливостей ведення бухгалтерського
обліку.
Підсумовуючи вищезазначене, ми можемо зробити висновок, що
податковий та бухгалтерський облік нарахування амортизації суттєво
відрізняється один від одного, але при цьому, існують і подібні
сторони.
Тому, на нашу думку підприємствам слід звернути увагу на
доцільність використання методів нарахування амортизації
передбачених П(с)БО 7. Оскільки, аналітичний облік основних засобів
та їх частин ведеться в розрізі 9 груп, які передбачені планом
рахунків, інструкцією про застосування плану рахунків та
вітчизняними стандартами. Завдяки цьому ми можемо спостерігати за
кожним об‘єктом основних засобів та нарахованим зносом.
Податковим обліком пооб‘єктні аналітичні дані передбачені лише для
1 групи, а для груп 2-4 є недоцільним. Тому, якщо підприємство у
наказі про облікову політику обрало метод нарахування амортизації –
податковий, то всеодно класифікації основних засобів на чотири
групи йому буде недостатньо, тому бухгалтер буде змушений робити
поділ згідно П(с)БО 7.
Висновки. Отже, поєднання бухгалтерського та податкового
обліку є обов‘язковим. Але основою для цього повинен служити лише
бухгалтерський облік, який більш точно та повно характеризує
амортизаційну політику підприємства.
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2. ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997року
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4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
1.

236

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

УДК 658
Лукашук Т. М., ст. гр. ОАм-51
*Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО
ДОГОВОРУ
У статті розглянуто різниця між договором та контрактом. Наведено основні
положення зовнішньоекономічного контракту, а також додаткові умови, які можуть
бути узгоджені за домовленістю сторін у договорі.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, контракт, договір
In the article it is considered difference between an agreement and contract. The
substantive provisions of external economic contract, and also additionalss which can be
concerted by arrangement sides in an agreement, are resulted.
Keywords: foreign economic activity, contract , agreement .

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими завданнями. Міжнародна діяльність
передбачає активний пошук партнерів за кордоном. Взаємовигідні
відносини закінчуються укладанням відповідного контракту. На
сьогодні розділи зовнішньоекономічного контракту встановлюються
Положенням
про
форму
зовнішньоекономічних
договорів
(контрактів). Але перелік цих статей не є достатнім. Крім того в
економічній практиці існує ототожнення таких понять як контракт,
угода та договір.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання проблеми. Сьогодні існують суперечки
щодо основних розділів зовнішньоекономічного контракту.
Питаннями змісту і форми зовнішньоекономічного договору
займались Ф.Ф. Бутинець, С.Хомяк та інші. Правові основи укладання
договорів викладені у роботах О. Климчука, І.Караваєва та Пашкова
В.
Цілі статті. Головною метою статті є вивчення процесу
укладання зовнішньоекономічного контракту. Для вирішення
поставленої проблеми необхідно:
 розкрити значення зовнішньоекономічного договору;
 порівняти терміни контракт, угода, договір;
 дослідити основні умови, необхідні при укладанні контракту.
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Виклад основного матеріалу дослідження. В міжнародній
практиці контрактом вважають договір купівлі-продажу товарів в
матеріальній формі. На думку Дроздової Г. М. контракт – це
документ, який свідчить про те, що одна сторона угоди (продавець)
зобов‘язується доставити товар у власність іншій стороні (покупцю),
яка, в свою чергу, зобов‘язується прийняти його і заплатити ціну за
товар.
Договір - це категорія, яка широко використовується як у
національному, так і міжнародному праві. В поширеному розумінні
договір - це угода двох або кількох сторін, спрямована на
встановлення, зміну або припинення їх прав і обов'язків. Угода поняття, ширше, ніж договір, оскільки останній укладається від імені
однієї особи і виражає лише її волю (наприклад, видача доручення,
векселя, чека або заповіт).
Міжнародний договір - добровільна угода між двома або
кількома рівноправними державами чи міжнародними організаціями
щодо їхніх взаємних прав і обов'язків у політичних, економічних,
культурних та інших відносинах. Міжнародний економічний договір різновид міжнародних договорів.
Контракт - письмова угода двох або більше сторін з певними
зобов'язаннями при здійсненні певних намірів, операцій за певних
умов і у зазначені строки, а також з відповідальністю сторін за
виконання зобов'язань.
Відповідно
до
п. 9
ст. 1
Закону
України
―Про
зовнішньоекономічну
діяльність‖
під
зовнішньоекономічним
договором розуміють матеріально оформлену угоду двох чи більше
суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності та їхніх іноземних
контрагентів, спрямовану на встановлення, зміну чи припинення
взаємних прав і обов‘язків у зовнішньоекономічній діяльності.
На
нашу
думку,
найбільш
коректним
є
поняття
зовнішньоекономічного контракту, оскільки вказує на обов‘язкову
письмову форму.
Обов‘язковою умовою контракту купівлі-продажу є перехід
права власності на товар від продавця до покупця.
Згідно Віденської конвенції (1980р.) форма контракту може
бути письмовою чи усною. Але законодавство України вимагає
обов‘язкової письмової форми договору.
Суб‘єкти, які підписують зовнішньоторговий контракт, повинні
мати повноваження на його підписання у відповідності із законами
України і з урахуванням її міжнародних договорів. За українським
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законодавством права та обов‘язки сторін визначаються правом
країни, обраної сторонами при укладенні контракту чи в результаті
подальшого узгодження. У випадку відсутності такої згоди
використовується право країни, де основне місце діяльності сторони,
котра виступає: продавцем - у контракті купівлі-продажу; комітентом
– у договорі комісії; довірителем - у договорі доручення; перевізником
– у договорі перевезення.
Відповідно до Положення про форму зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) зовнішньоторгові контракти купівлі-продажу
повинні включати наступні розділи:
1. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його
укладення.
2. Преамбула.
3. Предмет договору (контракту).
4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання
послуг).
5. Базисні умови поставки товарів (приймання-здавання
виконаних робіт або послуг).
6. Ціна та загальна вартість договору (контракту).
7. Умови платежів.
8. Умови приймання-здавання товару (робіт, послуг).
9. Упакування та маркування.
10. Форс-мажорні обставини до яких модна віднести стихійні
лиха, політичні та торгово-політичні дії.
11. Санкції та рекламації.
12. Регулювання спорів у судовому порядку.
У цьому розділі визначаються умови та порядок вирішення
спорів у судовому порядку щодо тлумачення, невиконання та/або
неналежного виконання договору (контракту) з визначенням назви
суду або чітких критеріїв визначення суду будь-якою зі сторін
залежно від предмета та характеру спору, а також погоджений
сторонами вибір матеріального і процесуального права, яке буде
застосовуватися цим судом, та правил процедури судового
урегулювання.
13. Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін.
Даний перелік не є вичерпним. За домовленістю сторін у
договорі (контракті) можуть визначатися додаткові умови щодо
страхування, гарантій якості, умов залучення
перевізників,
визначення
норм навантаження
(розвантаження),
умов
передачі технічної документації на товар, порядку сплати податків,
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митних зборів, різного роду захисних застережень з якого
моменту договір (контракт) починає діяти, кількість підписаних
примірників договору (контракту), можливість та порядок унесення
змін до договору (контракту) та ін.
Караваєв І. пропонує додати до розділу ―Форс-мажорні
обставини‖ підпункт ―Умови звільнення від відповідальності‖, в
якому зазначити умови звільнення сторін від повного або часткового
виконання своїх зобов‘язань у зв‘язку з виникненням обставин
непереборної сили з конкретизацією їх. А також зосереджує увагу на
уточнення терміну дії обставин форс-мажору. При цьому вказує на
необхідність додати до контракту довідки Торгової палати або іншої
уповноваженої організації, яка підтверджує форс-мажорні обставини.
Статтею 383 Господарського кодексу України визначено, що
КМУ 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 визначають законом та іншими
нормативно-правовими актами. Так, наприклад, на сьогодні
обов‘язковій реєстрації підлягають зовнішньоекономічні договори
(контракти) на здійснення експортних операцій з металобрухтом, що
встановлено Наказом Міністерства економіки України № 505 від 15
грудня 2005 року.
Для ефективного контролю та забезпечення захисту
національних багатств, зокрема цінних порід деревини,
слід
запровадити реєстрацію зовнішньоекономічних договорів.
У сфері міжнародних відносин слід завжди пам‘ятати про
пильність та враховувати особливості зовнішнього ринку. Перед тим
як укладати зовнішньоекономічний договір (контракт) з закордонним
контрагентом, необхідно ретельно перевірити правовий статус
контрагента, його конкурентоспроможність та ділову репутацію у
країні, де він зареєстрований. При укладенні договору дуже важливо
чітко визначити мету угоди, не допускати двоякості висловлювань,
нечіткості та розпливчастих фраз.
Для уникнення непорозумінь та враховуючи норми права
України, а також міжнародні звичаї та рекомендації міжнародних
органів та організацій, зовнішньоекономічний договір має укладатися
двома мовами - українською мовою та мовою іноземного
контрагента. Це дає змогу зробити документ зрозумілим для обох
сторін, та вирішити усі непорозуміння до його підписання.
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Висновки. Отже, правильно укладений зовнішньоторгівельний
контракт є запорукою успішного здійснення зовнішньоекономічної
діяльності.
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Проблема
створення управлінського обліку в сучасний період є особливо
актуальною як для науковців так і для практиків.
Суть управлінського обліку: виробництво інформації для
здійснення ефективного управління. В економічній літературі досі
немає єдиної думки щодо визначення управлінського обліку.
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Завданням управлінського обліку є складання звітів, інформація
яких призначена для власників підприємства, його керівників та
інших внутрішніх користувачів інформації.
Управлінський облік в Україні не регламентується нормативнозаконодавчими актами. На відміну від України, за кордоном існують
положення та дослідження, в яких висвітлено основні концептуальні
підходи до організації управлінського обліку.
Враховуючи вітчизняний і зарубіжний досвід, потрібно сказати,
що управлінський облік немає постійної базової моделі.
Перехід до економічних методів управління вимагає докорінної
перебудови та удосконалення обліку. Насамперед, він повинен
орієнтуватися не стільки на зовнішніх споживачів інформації, скільки
на задоволення потреб апарату управління підприємством.
Прийняття Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996 XIV,
затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та
нового Плану рахунків позитивно вплинуло на бухгалтерський облік,
але не вирішило проблем, пов'язаних із внутрішньогосподарським
(управлінським) обліком, який цими нормативними документами не
регулюється. Практично відсутні методичні вказівки щодо ведення
внутрішньогосподарського обліку, особливо його визначальної
частини – обліку витрат і доходів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми побудови управлінського обліку
витрат і доходів, калькулювання собівартості продукції, аналізу та
контролю розглядалися у працях відомих українських вчених
М.Т. Білухи, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, А.М. Кузьмінського,
М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, Б.Ф. Усача, М.Г. Чумаченка, а також
зарубіжних вчених С. Ансарі, П.С. Безруких, А. Бімані, С.В. Кроссон,
Р. Купера, Дж. Фостера, А. Ягурової та інших.
Проте, питання раціональної організації та методики
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку доходів і витрат
на виробничих підприємствах вимагають додаткового дослідження,
оскільки зарубіжний досвід не може бути прямо перенесений у
діяльність вітчизняних підприємств, а власний досвід вимагає
адаптації до ринкових реалій.
Цілі статті. Отже, нашою метою є обґрунтувати необхідність
створення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку доходів
і витрат на виробничих підприємствах.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Управлінський
облік — інтегрована система підготовки та забезпечення різних рівнів
управління інтерпретованою інформацією для ефективного
планування, контролю і прийняття управлінських рішень та
координації проблем розвитку підприємства.
Донедавна в Україні потреби управлінського апарату в
інформації забезпечував традиційний бухгалтерський облік, основною
метою якого була реєстрація господарських операцій та складання
відповідної фінансової звітності. Такий підхід цілком задовольняв
потреби економіки з адміністративно-командною системою
управління. Однак з переходом до ринкової економіки, модифікацією
і розширенням управлінських функцій відбувся поділ традиційного
бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський.
Фінансовий облік забезпечує підготовку інформації про
результати діяльності підприємства та його фінансовий стан для
внутрішніх і зовнішніх користувачів, застосовуючи загальні для всіх
підприємств правила ведення обліку.
Управлінський облік спрямований на забезпечення менеджерів
підприємства інформацією, необхідною для прийняття управлінських
рішень. Він використовує різноманітну оперативну інформацію, що
відрізняється і змістом, і кількісним вимірюванням, оскільки керівникам різного рангу для виконання своїх обов'язків потрібна різна
оперативна інформація.
Складовими частинами управлінського обліку є систематичний і
проблемний обліки. Систематичний облік дає змогу отримати поточну
інформацію щодо господарських процесів, а проблемний —
передбачає розроблення дієвих управлінських рішень.
Управлінський облік має притаманні йому ознаки, які
відрізняють його від інших видів обліку:
— методологія управлінського обліку підпорядкована
запитам управлінської системи;
— управлінський облік пов'язує процес управління з обліковим
процесом;
— управлінський облік забезпечує потреби менеджерів
підприємства в інформації;
— інформація управлінського обліку є конфіденційною.
Отже, управлінський облік пов'язаний з підготовкою та
забезпеченням системи управління інформацією у процесі постачання,
виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг), здійснення
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інвестиційної, операційної та фінансової діяльності, що дає змогу
розробляти і приймати ефективні оперативні, тактичні та стратегічні
рішення на різних рівнях управління підприємством.
Об'єктами управлінського обліку є виробничі ресурси і
господарські процеси та їх результати, які складають у сукупності
виробничу діяльність підприємства.
Управлінський облік є складовою процесу управління
підприємством і надає інформацію для визначення стратегії,
планування його майбутніх операцій, контролю поточної діяльності,
оптимізації використання ресурсів та оцінювання ефективності його
діяльності загалом.
На відміну від фінансового та податкового обліків,
управлінський облік не регламентується і не регулюється державними
органами. Його організовує керівництво підприємства, виходячи із
внутрішніх проблем підприємства. Принципи і методи управлінського
обліку розробляються міжнародними та національними професійними
організаціями бухгалтерів. Управлінський облік має на меті
забезпечення робочою інформацією керівництва підприємства, яка
необхідна йому для планування і контролю діяльності. Під
управлінським обліком розуміють процес виявлення, вимірювання,
накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передавання
інформації, що використовується управлінською ланкою для
планування, оцінки та контролю всередині підприємства. Таким
чином, власне облік, як вказують науковці і на основі аналізу
міжнародної практики, тут лише одна, нехай і життєво важлива,
складова частина. У зв‘язку з потребою ефективного управління
бухгалтерія західних фірм бере на себе обов‘язки, які традиційно
зосереджені в нас у плановому відділі чи аналітичних службах. Тому
управлінський облік не можна розглядати лише з позиції
відокремлення об‘єктів, які були складовою частиною системи
бухгалтерського обліку. Такий підхід, на нашу думку, може бути
вмотивований щодо визначення змісту фінансового обліку.
Управлінський же облік – це не тільки частина традиційного
бухгалтерського обліку, а й, по суті, самодостатня, заново вироблена
система накопичення й використання в управлінській діяльності
інформації, яка включає і ту, що сформована у фінансовому обліку.
Він охоплює не лише облікові методи і процедури, а й такі, які
удосконалюють планування, контроль та прийняття рішень, і є
ефективним тоді, коли система управління включає зворотний зв'язок.
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З огляду на такі міркування, треба визнати, що намагання
охопити всі аспекти управлінського обліку з вузькопрофесійної
позиції бухгалтера насамперед немає ніяких перспектив і
завершується поверховим викладом визначених істин, що й засвідчує
більшість публікацій останніх років з цієї тематики. Методологія і
методика функціонування системи управлінського обліку в Україні
потребує комплексного дослідження цієї проблеми фахівцями різного
профілю, передусім управлінцями, оскільки для них, власне,
призначена інформація, яка має формуватися у цій системі. Водночас
обліковий аспект такої системи також дуже важливий, оскільки
ефективність управлінських рішень вимірюється і фіксується саме
завдяки відображенню фактографічних даних на відповідних носіях
інформації. Висвітлення облікових аспектів управлінського обліку має
певне теоретичне і практичне значення, оскільки його вдале
вирішення може бути сегментом, який потім можна вмонтувати у
цілісну систему. Оскільки у вітчизняній науці поки що не сформовано
чіткого розуміння змісту системи управлінського обліку, його
структури, то у вузькому розумінні традиційно розглядаються під
такою назвою саме облікові аспекти цієї системи.
Висновки. Отже, ми розглядали управлінський облік як цілісну
систему обліку витрат і доходів, нормування і контролю. Наша
пропозиція
дасть
можливість
конкретизувати
інформацію
управлінських даних для керівництва підприємством.
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оподаткування сільськогосподарських підприємств розвинутих країн світу.
Сформульовано пропозиції щодо зменшення ставки ПДВ для сільськогосподарських
товаровиробників України.
Ключові слова: податок на додану вартість, податковий тягар, ставка ПДВ.
Investigational theoretical, methodical and practical questions of taxation of
agricultural production. The features of forming of the system of taxation of agricultural
enterprises of the developed countries of the world are reflected. . Suggestions are
formulated in relation to diminishing of rate of VAT for the agricultural commodity
producers of Ukraine.
Keywords: tax value-added, tax load, rate of VAT.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Питання про
вдосконалення податкової системи, що відповідає стратегії
євроінтеграційного розвитку країни, сприяє інноваційно-інвестиційної
моделі економічного зростання, знаходиться в центрі уваги наукової
та громадської думки з часу здобуття незалежності України. Особливо
сьогодні, на державному рівні визнано гостроту проблеми
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, пов'язаної з
надмірністю податкового тягаря, що є однією з причин фінансової
нестабільності сільськогосподарських
підприємств,
зменшення
сукупного попиту, частини податкових надходжень до бюджету й
економічної кризи. А також глобалізація економіки зумовлює
необхідність приведення у відповідність з міжнародними вимогами
вітчизняної системи оподаткування.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Окремі аспекти проблем оптимізації
податкових платежів і формування податкової політики на
сільськогосподарських підприємствах України розглядались в роботах
вітчизняних науковців і практиків: П.К.Канінського, П.М. Гарасима,
П.І. Гайдуцького, А.М. Соколовськоі А. М., В.М. Жука, Ю.Б. Іванова,
І.Г. Кириленка, В.Б. Моссаковського та ін. Поряд з цим, залишаються
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відкритими і потребують науково-практичного та методичного
вирішення проблеми функціонування альтернативних систем
оподаткування, формування оптимальних ставок оподаткування і
розробка послідовності впровадження ефективної податкової політики
в сільському господарстві.
Цілі статті. Метою дослідження є висвітлення досвіду і
науково обгрунтованих рекомендацій з удосконалення оподаткування
ПДВ сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У розвинених
країнах світу сільське господарство підлягає оподаткуванню разом з
іншими секторами економіки. В той же час традиційному аграрному
сектору надаються певні податкові пільги, а також особливий режим
оподаткування, пов'язаний із специфічними особливостями
виробництва: сезонністю, залежністю від погодного чинника,
переважанням дрібних сімейних виробників.
Податок на додану вартість - основний непрямий податок, що
діє в країнах Європейського Союзу. До початку 70-х рр. на території
цих країн діяв податок з обороту. Вперше податок на додану вартість
ввів у Франції в 1954 р. співробітник податкового відомства країни М.
Лоре. Потім ПДВ набув великого поширення - спочатку в інших
країнах Європи (у 1966-1974 роках) і небагато пізніше - в країнах Азії,
Африки і Латинської Америки (до речі, наявність ПДВ є обов'язковою
умовою для вступу в ЄС нових чліенів). В даний час податок на
додану вартість стягується майже в 80-ти країнах, серед яких
практично всі промислово розвинені країни. Метою введення ПДВ,
спочатку у Франції, а надалі і в країнах Європи, була – боротьба з
перевиробництвом шляхом стимулювання експорту та обмеження
імпорту.
Специфіка сільського господарства країн ЄС полягає в тому, що
там більшу кількість сільськогосподарської продукції виробляють
малі сімейні ферми. Сільське господарство майже у всіх країнах ЄС є
дотаційним і користується пільговими тарифами податків, але не
виключено з сфери його застосування: виключення будь-яких стадій з
оподаткування веде до збільшення тягаря податку на кінцевого
споживача. Особливий пільговий режим стягування ПДВ в сільському
господарстві припускає:
1) спеціальний пільговий режим для дрібних ферм;
2) нижчу ставку ПДВ, або звільнення ряду товарів від
обкладення ПДВ;
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3) нарахування ПДВ із загальної суми обороту за наслідками
року;
4) введення таких ставок на покупку і продаж, при яких сума,
сплаченого податку повністю покривається сумою нарахованого
податку, що фактично приводять до того, що фермер нічого не
перераховує в казну.
В цілому в країнах ЄС використовуються дві ставки ПДВ при
продажі сільськогосподарській продукції:
- нормальна ставка ПДВ;
- ставка для сплати податку із загального обороту.
Нормальна ставка розповсюджується на крупні господарства.
Вони ведуть повну бухгалтерію, виписують рахунки-фактури,
щомісячно перераховують податки в казну, і за підсумками року з
ними робиться перерахунок. Ставка для сплати податку із загального
обороту розповсюджується на дрібних і середніх фермерів. Вони
ведуть просту бухгалтерію - доходи-витрати і сплачують податок в
кінці року на підставі загальної суми продажів і покупок.
У країнах ЄС механізм дії податку в цілому єдиний, хоча розмір
ставок і вилучення з податку встановлюється в окремих країнах порізному. У таблиці 1 наведені ставки ПДВ у сільському господарстві
різних країн ЄС.
Ставки ПДВ в країнах Європейського Союзу
Таблиця 1
Ставка ПДВ, %
Країни
основна
пільгова
В середньому по ЄС –27 країн
17,2
5,3
в тому числі:
Італія
17
4
Німеччина
14
7
Франція
18
5,5
Словенія
18
5
Чехія
19
5
Більш того, надходження від сплати ПДВ можуть по-різному
розподілятися між бюджетами різного рівня. Так, у Франції
надходження від ПДВ повністю прямують до національного бюджету;
тоді як в Німеччинні до федерального бюджету прямує 65% коштів, а
35% залишається в місцевих бюджетах.
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Окрім того, кожна з країн ЄС має свої особливості щодо
оподаткування ПДВ сільськогогосподарських товаровиробників.
У Італії діє три режими сплати ПДВ в сільському господарстві
залежно від рівня доходу фермерів:
• звільнення від сплати ПДВ для сільгоспвиробників, чий об'єм
продажів не перевищує 5 тис. євро в рік
• режим сплати загального об'єму обороту (режим вибирається
по вибору).
• нормальний режим сплати ПДВ.
Сільськогосподарські виробники з об'ємом продажів менше 5
тис. євро повністю звільняються від сплати ПДВ. Більш того, такі
фермери звільняються від необхідності вести рахунки, потрібні для
сплати цього податку. Проте, фермери повинні зберігати рахунки, які
вони отримують при покупці засобів виробництва на випадок колізій.
У випадку, якщо дохід фермера перевищує 5 тис. євро, він
користується режимом сплати податку із загального об'єму обороту.
Фермер повинен щорічно заявляти загальний об'єм своїх продажів і
об'єм отриманого і сплаченого ПДВ при продажах і покупках. ПДВ,
нарахований при продажах, потім обчислюється по так званій
компенсаційній (пільговою) ставці. Різниця між сукупним ПДВ,
отриманим фермером за рік при нормальній ставці ПДВ і
компенсаційною (пільговою) ставкою поступає державі. А різниця
між ПДВ отриманим при продажі і сплаченим при придбанні
залишається фермерові. Пільговий характер режиму полягає в тому,
що фермер раз на рік веде розрахунки з казначейством, а також в
тому, що різницю (між ПДВ від продажу і покупки), якщо така вийде,
він може залишити собі.
Фермери мають можливість вибрати між нормальним режимом
сплати податку і режимом сплати із загальної суми, оскільки залежно
від виробничої спеціалізації фермер може опинитися у виграші або
програші при сплаті пільгового податку.
При нормальному режимі фермер платить ПДВ на покупки і
нараховує ставку при продажі своїй продукції відповідно до
загального режиму. Сальдо (різниця між сплаченим ПДВ і
нарахованим ПДВ) розраховується раз на рік. У випадку, якщо фермер
отримав у результаті більше ПДВ, чим сплатив, він різницю
віддається державі; інакше - навпаки - отримує від держави.
Режим сплати податку із загального об'єму обороту
розповсюджується на 350 тис. сільгоспвиробників, які проводять
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близько 90% валової сільськогосподарської продукції, тоді як
нормальний режим розповсюджується на 27 тис. фермерів.
У Франції також діє декілька режимів сплати ПДВ в сільському
господарстві:
• режим сплати податку із загального об'єму обороту; фермер,
на якого розповсюджується цей режим, веде спрощену бухгалтерію.
Проте йому рекомендується вести журнал хронологічного обліку
продажів-покупок і нарахування ПДВ, а також зберігати рахункифактури, які він отримав при покупках для остаточного розрахунку за
підсумками року;
• режим з опціоном, який розповсюджується на підприємців, що
займаються торговою діяльністю усередині сільського господарства
(наприклад, торговці живою худобою). Це нормальний режим
стягування ПДВ. Як правило, такі підприємці сплачують ПДВ разів на
квартал;
• нормальний режим сплати ПДВ - ідентичний іншим галузям.
У обов'язковому порядку сплаті ПДВ підлягає з наступних видів
діяльності:
1) продаж сільгосппродукції на ринку, якщо є стаціонарна
торгова крапка і спеціальний штат продавців;
2) продаж продукції з складу або у власному магазині;
3) продаж продукції, яка рекламується або яка має знак якості;
4) переробка сільгосппродукції і реалізацією готового
продовольства.
У Німеччині, також як і в інших країнах, застосовується два
режими ПДВ: нормальний і із загального об'єму продажів. Ставки
ПДВ на покупки і на продажі в аграрному секторі встановлюються на
такому рівні, щоб сальдо ПДВ отриманого і сплаченого дорівнювало
нулю.
У США на відміну від інших країн, наприклад, ЄС, немає
податку на додану вартість, замість нього діє податок з продажів. Крім
того, на відміну від країн ЄС - це податок не федерального значення, а
рівня штатів, і він забезпечує близько 30% надходжень до бюджетів
штатів. Об'єктом оподаткування є валова виручка з продажів на
кожній стадії звернення товару. Ставка податку міняється залежно від
штатів: вона складає від 3% до 7,5% до роздрібної ціни залежно від
штату, в середньому - 3-4%. Податок сплачується в роздрібній ланці
торгівлі. Пільги для фермерів полягають в тому, що при покупці
засобу виробництва і сировини для сільського господарства цей
податок не стягується.
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Фіскальна ефективність системи оподаткування в Україні є
нижчою від країн Євросоюзу практично з усіх видів податків. Маючи
більш високі ставки в оподаткуванні сума ПДВ, зібраного в Україні за
2008 рік, становила 4,9% ВВП, в той час як у країнах Євросоюзу –
7,7% ВВП.
Податкова система України має суттєві вади і є набагато
обтяжливішою як для ведення бізнесу, так і для споживчого попиту
порівняно з податковими системами країн ЄС. Вона має бути
реформована у частині зниження загального податкового
навантаження, зміни структури рівня оподаткування, покращення
податкового клімату, вдосконалення виконання фіскальної та
регулюючої функцій податків, реорганізації самої податково-митної
служби тощо.
Враховуючи досвіт розвинутих країн можемо ствержувати про
доцільність зменшення ставки ПДВ для сільськогосподарських
підприємств Укрїни вдвічі. Зменшення ставки ПДВ розширює базу
оподаткування за умови скасування всіх пільг. По-перше, звільняючи
від податків деякі підприємства, держава збільшує податковий тягар
іншим. По-друге, податкові пільги часто перетворюються на ухилення
від податків, які здійснюються шляхом штучного банкрутства;
фальсифікації документів, наданих підприємствами на відшкодування
ПДВ; створення фіктивних підприємницьких осіб тощо. А також
розмір ставок ПДВ має визначатися не лише бюджетними потребами,
а й реальними доходами споживачів. При зменшеній ставці податку у
суб'єктів господарювання з'явилися б додаткові стимули для
збільшення обсягів виробництва продукції.
ПДВ, який сплачується українськими підприємствами, не
підкріпляє їх фінансову стійкість, не робить пріоритетним розвиток
підприємства. ПДВ правомірний тільки в тій державі, в якій високий
рівень споживання, коли ринок насичений товарами та послугами і
коли є з чого вибирати, і за що купувати. Оскільки ПДВ включається
до вартості товарів та послуг, слід зауважити, що і зменшення ставки
ПДВ, повинно призвести до зменшення цін на товари та послуги. В
цьому зацікавлені як покупці, так і виробники з постачальниками.
Покупці, тому що вони несуть на собі основне податкове
навантаження, а виробники та продавці – оскільки в них з‘являється
можливість за рахунок зниження ціни збільшити об‘єм реалізації в
кількісному виразі.
Висновки. В результаті проведеного дослідження встановланно,
що сільське господарство майже у всіх країнах ЄС є дотаційним і
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користується пільговими ставками ПДВ. В цих країнах
використовуються дві ставки ПДВ при продажі сільськогосподарській
продукції: нормальна ставка і ставка для сплати податку із загального
обороту.
Вважаємо за доцільне зменшити ставку ПДВ для українських
сільгосподарських товаровиробників вдвічі, а базу оподаткування
розширити за рахунок скасування пільг. Для збільшення податкових
надходжень до державного бюджету тільки з ПДВ необхідно створити
певні умови для повної та добровільної сплати податку, досягти
зниження податкового тиску на платників податків і забезпечити
стабільність законодавства.
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In the article the issuing companies, public organizations of persons with disabilities
financial assistance for rotating basis and targeted loans, the order of registration and
cancellation of the accounts of the Fund of social protection of disabled persons.
Keywords: financial aid, targeted loans, accounts receivable, accounts receivable
write off.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Найважливіше
завдання кожної держави – соціальний захист її громадян, у першу
чергу з обмеженими можливостями – інвалідів. Одним із напрямків
діяльності держави щодо забезпечення соціальної захищеності
інвалідів є створення правових, економічних та інших умов для
задоволення їхніх потреб, зокрема у посильній трудовій діяльності.
Суми адміністративно-господарських санкцій і пені, що
надійшли до державного бюджету від роботодавців за невиконання
нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів,
використовуються Фондом соціального захисту інвалідів на заходи
щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної
реабілітації інвалідів. В тому числі надання підприємствам,
установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям
громадських організацій
інвалідів, фізичним
особам,
які
використовують найману працю, цільової позики (на поворотній
основі з терміном повернення до трьох років) на створення робочих
місць, призначених для працевлаштування інвалідів та надання
фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі.
Ревізіями встановлено, що за даними Фонду на 01.01.2009 року
по обліку рахувалась дебіторська заборгованість по позиках, виданих
підприємствам на створення робочих місць для інвалідів, на загальну
суму 35,2 млн грн., з якої простроченої заборгованості – 30,5 млн грн.
(понад 85 % від загальної суми заборгованості). В тому числі
прострочена заборгованість по позиках, виданих підприємствам
громадських організацій інвалідів становила близько 4 млн гривень.
Аналіз дебіторської заборгованості за останні три роки засвідчив, що
платіжна дисципліна позичальників Фонду не поліпшилась. Позики,
надані у попередні роки, практично не повернуті. В більшості
випадків, вони не повертаються через банкрутство і ліквідацію
позичальників, а також наявності сумнівних гарантій повернення
позик.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Останнім часом, у зв‘язку зі зростанням
інтересу як підприємців, так і депутатів до питання неповернення
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цільових позик та її списання призвело до вагомих змін в
законодавстві
України.
Дослідження
про
надходження
адміністративно-господарських санкцій до Фонду, отримання
цільових позик підприємствами розглянуті у працях В. Мосейчука, Б.
Навроцького та інші. Окремі питання теорії, обліку дебіторської
заборгованості бюджетних установ розглядаються у працях таких
вчених: Матвеєвої В.О., Свірко С.В., Заїнчковського О.А. та Сторожук
Т.М. та інших.
Цілі статті. Мета статті полягає у детальному аудиті надання
цільових позик на створення робочих місць для інвалідів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Для
підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств,
організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які
використовують найману працю, установлюється норматив робочих
місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового
складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного
робочого місця.
Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства,
організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, в яких за
основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, згідно з Законом
зобов‘язані:
– зареєструватися у відповідних відділеннях Фонду соціального
захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням;
– самостійно розрахувати кількість робочих місць для
працевлаштування інвалідів;
– виділити та створити робочі місця для працевлаштування
інвалідів, у тому числі спеціальні;
– надати державній службі зайнятості інформацію, необхідну
для організації працевлаштування інвалідів;
– подати до Фонду соціального захисту інвалідів, за своїм
місцезнаходженням, звіт про зайнятість та працевлаштування
інвалідів.
За незабезпечення виконання нормативів робочих місць для
працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту
інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів
передбачено відповідальність, яка полягає у щорічній сплаті
адміністративно-господарської санкції в розмірі середньої річної
заробітної плати за кожне робоче місце, призначене для
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працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, суб‘єктами
господарювання, у яких працює понад 25 осіб та половини середньої
річної заробітної плати за робоче місце, призначене для
працевлаштування інваліда, суб‘єктами господарювання й фізичними
особами, у яких працює від 8 до 25 осіб. Виняток зроблено тільки для
підприємств, установ і організацій, які повністю утримуються за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
Формування коштів Фонду для виконання бюджетної програми
"Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів"
здійснюється за рахунок адміністративно-господарських санкцій, що
надходять від роботодавців за невиконання роботодавцями нормативу
робочих місць для працевлаштування інвалідів, встановленого ст. 19
Закону № 875.
У структурі касових видатків 2008 року частка видатків
бюджетної програми "Соціальна, трудова та професійна реабілітація
інвалідів" на надання позик становила менше 5% їх річного обсягу.
Фінансова допомога на поворотній основі та цільова позика
надаються роботодавцям:
- що виконали норматив робочих місць для працевлаштування
інвалідів;
- що сплатили суму санкцій та пеню.
Фінансова допомога на поворотній основі та цільова позика є
безвідсотковими і надаються із строком повернення до трьох років і
під заставу майна.
Підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів
фінансова допомога на поворотній основі та цільова позика надаються
за наявності рішення Комісії з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів.
У договорі про надання фінансової допомоги на поворотній
основі та цільової позики передбачається забезпечення виконання
зобов'язань, а також зазначається неможливість односторонньої
відмови від виконання зобов'язання або зміни умов договору.
Розмір фінансової допомоги та цільової позики визначається
відділенням Фонду на підставі наданих роботодавцем технікоекономічних обґрунтувань і кошторисів.
Фінансова допомога та цільова позика не надається у разі
наявності хоча б однієї з таких підстав:
- роботодавець не зареєстрований у відділенні Фонду, за
винятком роботодавця, який має чисельність штатних працівників до
восьми чоловік;
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- роботодавець має заборгованість із сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів), передбачених законодавством, суми санкцій
та пені;
- роботодавець не подав відділенню Фонду звіт про зайнятість і
працевлаштування інвалідів протягом останнього року;
- роботодавець зменшив протягом останнього року чисельність
(штат) працюючих інвалідів;
- роботодавець порушив протягом шести місяців, що передують
місяцю розгляду питання стосовно надання фінансової допомоги на
поворотній і безповоротній основі та цільової позики, Закони України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття", "Про зайнятість населення", внаслідок чого до нього
застосовані санкції;
- роботодавець, який звернувся за отриманням фінансової
допомоги до відділення Фонду на придбання обладнання
(устаткування), не має дозволу (ліцензії) на виконання відповідних
робіт чи надання послуг;
- роботодавець не забезпечив належне виконання попереднього
договору, укладеного з відділенням Фонду;
- роботодавець у встановленому порядку визнаний банкрутом
чи стосовно нього порушено справу про банкрутство.
Кошти
фінансової
допомоги
та
цільової
позики
перераховуються відділеннями Фонду на рахунки, відкриті
роботодавцями в територіальних органах Державного казначейства.
Забороняється нецільове використання фінансової допомоги та
цільової позики. Нецільовим використанням фінансової допомоги та
цільової позики є спрямування коштів на придбання товарів, робіт і
послуг, що не передбачені умовами договору про надання фінансової
допомоги та цільової позики.
Роботодавці, які отримали фінансову допомогу та цільову
позику, щокварталу після перерахування коштів на рахунки, відкриті
роботодавцями в територіальних органах Державного казначейства,
звітують перед відділеннями Фонду та Комісією (у межах її
повноважень) про їх використання.
Робочі місця для працевлаштування інвалідів, створені за
рахунок коштів наданої відділенням Фонду фінансової допомоги та
цільової позики, не можуть бути скорочені протягом трьох років з
дати завершення виконання умов договору про надання фінансової
допомоги та цільової позики.
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Впродовж останніх п'яти років зберігаються тенденції щодо
зменшення кількості цільових позик, що знижує можливості
додаткового створення робочих місць для інвалідів та підтверджує
неефективність такого механізму. Зокрема, у 2003 році надано 25
позик; у 2006 році 4 позики; у 2007 році кошти на цю мету не
спрямовувалися; у 2008 році 3 позики. Наприклад, якщо за рахунок
коштів, наданих у 2004 році, передбачалося створити 350 робочих
місць, то у 2008 році - 112 робочих місць або у три рази менше. При
цьому середня вартість одного робочого місця у 2008 році становила
105,9 тис. грн. і порівняно з 2004 роком зросла майже у 3 рази.
На нашу думку, зменшення кількості цільових позик пов‘язано з
тим, що підприємства не бажають її отримувати, тому що існує
великий контроль з боку органів Державного казначейства.
Підприємства можуть використовувати кошти лише на потреби
вказані у договорі, тобто купувати лише ті товари чи послуги і у тій
сумі і кількості, вказаній у додатках до договору.
Також великим недоліком є те, що не враховується інфляція та
зростання цін на товари чи послуги, адже між поданням заявки (де
вказується сума і на що саме необхідно ці кошти, додаються рахунки
та розрахунки) і отриманням коштів проходить багато часу. На
момент отримання позики ті товари можуть бути відсутні на складі, а
ціни на товари і послуги зросли. Ще необхідно щоквартально
звітуватися, а це не зовсім зручно.
Великим недоліком є те, що згідно чинного законодавства якщо
сума закупівель перевищує 100 000 грн., підприємства чи організації
повинні провести тендер на закупівлю товарів чи послуг. А це є
витрати, які ніхто не поверне.
На початок 2008 року дебіторська заборгованість за позиками,
наданими за рахунок адміністративно-господарських санкцій,
становила 31,6 млн. грн., протягом року на надання позик спрямовано
майже 11,9 млн. грн., повернуто до державного бюджету 3,1 млн. грн.,
винесено на позабалансовий рахунок - 5 млн. грн. За відсутності
контролю з боку Фонду списано з обліку без винесення на
позабалансовий рахунок 259 тис. гривень. Дебіторська заборгованість
станом на 01.01.2009 становила майже 35,2 млн. гривень.
Заборгованість не погашається через банкрутство і ліквідацію
позичальників, а заставлене майно знецінене, зношене, або
реалізоване (неналежний контроль з боку держави).
Із 137 позик, що рахувалися на початок 2009 року, на
балансовому обліку Фонду - 132 позики на суму 21,4 млн. грн. (96,3
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%) прострочені, більша половина з яких є безнадійними до
повернення. На позабалансовому обліку Фонду обліковується 130
позик на загальну суму 7,6 млн. грн., що становить 46,9 % від їх
кількості, що рахувалася на початок 2007 року.
Якщо позика чи фінансова допомога не повертаються, Фонд
соціального захисту інвалідів протягом 3 років вживає всі заходи для
стягнення заборгованості, веде претензійно-позовну роботу. За
сумами дебіторської заборгованості, термін позовної давності якої
минув, у довідці вказуються особи, винні у пропущені цих термінів.
Така
заборгованість
списується
на
підставі
висновку
інвентаризаційної комісії за рішенням керівника установи. При цьому
про списання обов'язково повідомляють вищестоящу установу.
Iнформацію про таку заборгованість необхідно відобразити на
позабалансовому рахунку 07 "Списані активи та зобов'язання" і
обліковувати там не менше п'яти років, щоб у випадку зміни
майнового положення неплатоспроможного дебітора
можна було
стягнути цю заборгованість.
Списання простроченої дебіторської заборгованості, термін
позовної давності якої минув, відображається в бухгалтерському
обліку такою кореспонденцією рахунків:
Дт 432 "Результат виконання кошторису за спеціальним
фондом"
Кт 364 "Розрахунки з іншими дебіторами"
та одночасно Дт 07 "Списані активи та зобов'язання".
Списана прострочена заборгованість відображається у формі №
7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".
Типова кореспонденція обліку наданої фінансової допомоги та
цільової позики у Фонді подано в таблиці 1.
Висновки. Як видно з викладеного матеріалу, Фонд соціального
захисту інвалідів бажаючим підприємствам надає фінансову допомогу
і цільову позику за умови створення понаднормових робочих місць
для інвалідів. Нажаль, щороку кількість бажаючих зменшується, а
отже збільшується кількість безробітних інвалідів. На нашу думку,
необхідно внести певні зміни: скоротити на мінімум термін між
поданням заяви і отриманням фінансової допомоги чи позики, а також
враховувати індекс інфляції. Тоді кількість бажаючих отримати
позику збільшиться, а отже і збільшиться кількість працюючих
інвалідів.
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Таблиця 1
Типова кореспонденція обліку наданої фінансової допомоги та
цільової позики у Фонді
№

1
2

3

4

Зміст операції
Здійснено перерахунок суми
наданої позики на рахунок
підприємства, відкритий у органах
Держказначейства
Погашена дебітором заборгованість
Списання простроченої дебіторської
заборгованості, термін позовної
давності якої минув
одночасно віднесена на
забалансовий рахунок списана
дебіторська заборгованість
Погашена дебітором заборгованість,
раніше списана на результат
виконання кошторису

Дт

Кт

Основні документи, які
підтверджують операцію

364

326

розподіл відкритих
асигнувань

326

364

виписка з Казначейства

432

364

висновок
інвентаризаційної комісії

07

-

Доповідна на ім‘я
керівника

-

07

Довідка бухгалтерії

Список використаних джерел:
1. Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних
установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 26.12.03р. № 242.
2. Порядок фінансування заходів, передбачений Переліком заходів щодо
соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів,
фінансування яких здійснюється за рахунок штрафних санкцій, які надходять до
Фонду соціального захисту інвалідів, затверджений наказом Мінпраці від 17.03.03р.
№ 257, затверджений наказом Фонду соціального захисту інвалідів від 12.12.03р. №
180.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.07р. № 70 «Про реалізацію
статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні».
4. Бюлетень Рахункової палати України «Про результати аудиту ефективності
формування та використання коштів спеціального фонду державного бюджету
Фондом соціального захисту інвалідів». – Київ, 2009.
5. Облік у бюджетних установах / О.А.Заїнчковський, Т.М. Сторожук.- Ірпінь:
Академія ДПС України, 2002.
6. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та
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ПОДАТКОВИЙ І ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ВНЕСКІВ В
ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
В статті проаналізовано податковий і фінансовий облік внесків в іноземній
валюті до статутного капіталу українського товариства з обмеженою
відповідальністю, зроблені пропозиції щодо відображення курсових різниць на
рахунках бухгалтерського обліку.
Ключові слова: статутний капітал, курсова різниця, внесок в статутний
капітал, товариство.
In the article the fiscal and financial accounting of payments is analysed in foreign
currency to the chartered capital of the Ukrainian company limited liability, done
suggestions in relation to the reflection of exchange rate differences on the accounts of
record-keeping.
Keywords: the chartered capital, exchange rate difference, payment, is in the
chartered capital, society

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Статутний
капітал є підставою для заснування товариства, а також продовження
його господарської діяльності. Згідно законодавства товариством з
обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) визнається товариство, що
має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається
установчими
документами.
Учасники
товариства
несуть
відповідальність в межах їх вкладів.
Вкладом до статутного капіталу товариства можуть бути гроші,
цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що
мають грошову оцінку. Але, якщо один із учасників – іноземний
інвестор то частина 1ст. 86 Господарського Кодексу України
передбачає, що вкладами учасників і засновників товариства можуть
бути кошти в іноземній валюті, валюта має бути
вільно
конвертованою, широко використовуватися для платежів за
міжнародними операціями, продаватися на головних валютних ринках
світу й дозволеною для здійснення інвестицій в Україну.
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Викладення основного матеріалу. Вартість інвестування,
оцінена учасниками і зафіксована в установчих документах має бути
перерахована у валюту України за офіційним курсом, величина якого,
як правило, встановлюється за домовленістю між учасниками. Якщо
курс валюти на дату реєстрації іноземної інвестиції і зазначеної в
установчих документах відрізняється від курсу фактичного внесення
коштів, а згідно положення про порядок державної реєстрації
іноземних інвестицій внесок до статутного капіталу перераховується
за офіційним курсом НБУ на дату її фактичного внесення, то виникає
курсова різниця.
Підстав для включення курсової різниці до валових доходів або
валових витрат товариства немає. По-перше, перерахунок
заборгованості за внеском до статутного капіталу (з віднесенням
різниці до валових витрат чи валового доходу) у податковому обліку
не роблять, оскільки її не згадали серед заборгованостей, за якими
передбачено подібну процедуру згідно абз. 6 пп. 7.3.3 Закону України
«Про оподаткування прибутку підприємства».
По-друге, оскільки податковий облік ведуть у національній
валюті — гривні — і вимоги до мінімального розміру статутного
капіталу також установлено в гривні, деякі спеціалісти схильні
відносити дану суму до емісійного доходу (якщо курс збільшився).
Але, у свою чергу, за пп. 4.2.9 Закону України «Про оподаткування
прибутку підприємства» суми емісійного доходу також не включають
до валового доходу.
Самі внески до статутного капіталу ТОВ також не включають до
валового доходу, тому що операції внесення коштів чи іншого майна
до статутного капіталу юридичної особи в обмін на їх корпоративні
права згідно законодавства називають прямою інвестицією, а згідно з
пп. 4.2.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства»
– сума коштів або вартість майна що надходять платнику податку у
вигляді прямих інвестицій не включаються до складу валового
доходу.
Висновки. Курсову різницю доцільно включити до валового
доходу (якщо курс НБУ виріс) або до валових витрат (коли він
знизився) коли інвалюта, внесена до статутного капіталу і не
витрачена на кінець звітного періоду (перебуває на валютному
рахунку), також вона підлягає перерахунку за курсом НБУ на
останній день такого періоду.
Неоплачений капітал не підпадає під поняття „монетарні статті
балансу‖, оскільки він відображається у статті балансу про власний
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капітал. Погашення внеску до статутного капіталу в іноземній валюті
відображається за курсом НБУ на дату зарахування коштів банку.
Різниця, що виникає при перерахуванні іноземної валюти до
статутного капіталу (між курсом НБУ на момент визначення розміру
внеску та його оплати), збільшить інший доход від звичайної
діяльності (якщо курс виріс) — Дт 46 Кт 746 чи інші витрати
звичайної діяльності (коли курс знизився) - Дт 977 Кт 46.
Існують різни підходи щодо визначення поняття „неоплачений
капітал‖ з точки зору монетарності. Також існують різни підходи
щодо визначення валового доходу при зарахуванні частки внеску від
засновника в іноземної валюті.

УДК 657.1: 004
Ніколенко Л.А. к.е.н., доцент
Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана
ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ В ОБЛІКУ
В статті проаналізовано проблеми розвитку облікових інформаційних систем
та створення єдиного інформаційного простору на основі облікової інформації
господарюючих суб‘єктів.
Ключові слова: інформація, системи, облік, управління.
In the article is analyzed the problems of the development of the accounting
information systems and the creation of a common information space based on accounting
information of business subjects.
Keywords: information, systems, accounting, management.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Загальносвітові
процеси глобалізації і інформатизації, побудова інформаційного
суспільства і створення єдиного інформаційного простору
трансформують багато понять, пов'язаних з інформацією та
інформаційними процесами, у тому числі і традиційне уявлення про
бухгалтерський
облік.
У
сучасних
умовах
глобального
інформаційного середовища він виступає у вигляді певної сукупності
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інформаційних ресурсів, створених на базі наукових знань,
загальноприйнятих і корпоративних стандартів, нормативнометодичних документів, облікової інформації господарюючих
суб'єктів і стає економічним сегментом і частиною єдиного
інформаційного простору.
Цілі статті. В зв'язку з цим актуальними і своєчасними стають
теоретико-методологічні питання, пов'язані з формуванням
інформаційно-економічного простору обліку і його функціонуванням.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Просторовоінформаційна модель бухгалтерського обліку і структуризація
інформаційних ресурсів припускає наявність інформаційних джерел,
серед яких особливе місце займає поле облікової звітної інформації
про діяльність господарюючих суб'єктів. У цьому контексті важливого
значення набуває вивчення механізму його формування, внаслідок
того, що багатоцільовий характер інформації обліку та загальний
економічний простір створюють умови для функціонування
різноманітних
інформаційних
систем
управління
обліком.
Гетерогенність інформаційних систем обліку і їх одночасне існування
розширює (але не усуває) традиційне системне уявлення про
управління. Ці та інші питання, що вимагають концептуального
осмислення,
актуалізують
необхідність
розробки
спектру
інформаційних систем управління обліком, яка забезпечується
контрольно-інформаційними системами, в яких формується
нормативно-фактична інформація з метою оцінки досягнутого рівня
запланованих показників та досягнення поставленої управлінської
мети. Контрольно-інформаційні системи створюють інформаційну
базу для оцінки діяльності підприємства в цілому, окремих його
структурних підрозділів, сегментів діяльності, дій менеджерів;
інформаційно забезпечують виявлення відхилень від запланованих
показників по використовуванню матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів як в цілому по продукції, що випускається, так і в розрізі
окремих її видів, груп, найменувань і т.д. В цьому відношенні
дослідження даних систем в історичній ретроспективі і в світлі
сучасних ринкових реалій представляє безперечний науковий інтерес,
оскільки розглядається основними користувачами контрольнооблікової інформації - керівниками всіх ієрархічних рівнів - як одне з
інформаційних джерел вироблення управлінських рішень по
забезпеченню конкурентоспроможності організації в довгостроковій
перспективі.
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Ретроспективний
аналіз
застосування
контрольноінформаційних систем показує залежність їх функціонального
використання від характеру зовнішнього середовища, що вимагає
глибшого вивчення даного взаємозв'язку. Сучасний стан вітчизняної
практики господарювання, що характеризується зміною парадигми
управління
(від
лінійно-функціональної
до
процесної)
і
впровадженням стандартів якості актуалізував проблему створення
процесно-орієнтованої системи управління обліком. В зв'язку з цим
набуває великого значення вивчення інформаційних систем,
створених на основі методу обліку витрат по видах діяльності, які
найадекватніше відображають особливості обліку, контролю і аналізу
витрат при попроцесному підході до управління. Не дивлячись на те,
що є чимала кількість публікацій, що розкривають сутність методу
обліку витрат по видах діяльності, власне облікові і контрольноаналітичні можливості даного методу, стосовно вітчизняної практики
обліку, пропрацьовано недостатньо.
Слід зазначити також, що у
вітчизняній теорії і практиці не знайшли належного рішення питання,
пов'язані з контрольними системами стратегічного обліку. У сучасних
умовах особливої актуальності набуває вивчення механізму
використання даних систем, отримання інформації в яких забезпечує
компанії конкурентні позиції в довгостроковій перспективі. Так,
найбільш відома система контрольного типу - система збалансованих
показників - дослідниками розглядається, в основному, як інструмент
формування і реалізації стратегії через взаємозв'язані показники
чотирьох напрямів діяльності, не зачіпаючи способи ідентифікації
інформації по виділенню оцінних критеріїв, зокрема обліковими
методами. Проте, праць, присвячених сучасним аспектам по
дослідженню питань методології і організації обліковий-аналітичного
забезпечення господарюючих суб'єктів в умовах жорсткої
конкурентною бізнес-середовища і вибудовування стратегічних
позицій організації в довгостроковій перспективі, явно недостатньо.
Слід відмітити праці вчених, які першими почали вивчати проблеми
формування обліково-інформаційного простору: О.В.Голосова та
Е.А.Сиротенко.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішення
наступних задач: проведення системного аналізу наочної області,
побудова концептуальної моделі інформаційної системи, розробка
моделі даних для системи, розробка математичної моделі для
представлення облікової мережі, розробка методів рішення
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просторових задач по плануванню з використанням технологій
геоінформаційних систем.
В даний час реальністю стало утворення світової облікової
інформаційної системи. Цьому сприяло широке розповсюдження
міжнародних стандартів обліку і звітності завдяки активній роботі
Комітету з міжнародних стандартів, Міжнародної федерації
бухгалтерів,
створення
Міжнародного
форуму
розвитку
бухгалтерського обліку, а також розширення можливостей
інформаційного спілкування, зв'язане з використанням глобальних
мереж і сучасних інформаційних технологій, розширенням
міжнародної співпраці в області комунікацій.
Останніми роками в нашій країні проведений ряд заходів у
напрямі створення єдиної національної облікової інформаційної
системи, що знайшло віддзеркалення в ухваленні відповідних
документів. Така активна політика реформування традиційної
облікової системи пов‘язана, перш за все, з необхідністю інтеграції
облікової інформаційної системи країни в єдину світову інформаційну
систему. Єдина облікова інформаційна система покликана:
- забезпечити інформаційну підтримку користувачам в процесі
ухвалення рішень;
- підвищити ефективність управління підприємствами,
державного
управління
соціально-економічним
розвитком
суспільства;
- створити умови для ефективного функціонування ринкових
механізмів.
Звичайно, бухгалтерський облік не єдине джерело інформації,
необхідної для ухвалення управлінських рішень. Проте суть
бухгалтерської роботи і її історичний досвід показують, що вона з
найбільшою повнотою і точністю відображає всі аспекти діяльності
організацій з урахуванням економічних законів, юридичних норм і
правил. Бухгалтерський облік в будь-якій організації - істотна ланка
формування економічної політики, інструмент бізнесу, один з
головних механізмів управління.
Висновки. Досліджуючи головні проблеми розвитку, стратегію і
основні напрямки створення облікової інформаційної інфраструктури
визначено наступні шляхи її розробки:
1.Виявлення простору вимог до бухгалтерського обліку і
звітності на основі аналізу стану і змісту їх реформування з позицій
автоматизації (аналіз і систематизація законодавчо вимог, що
регламентуються, до ведення бухгалтерського обліку і звітності;
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виявлення закономірностей взаємозв'язку бухгалтерського обліку і
податковій звітності; систематизація дій, що надають вплив на
трансформацію компонентів облікової системи; виявлення істотних
властивостей простору вимог навколишнього середовища).
2.Розробка концепції гнучкої автоматизації бухгалтерського
обліку і звітності (аналіз підходів і засобів забезпечення гнучкості
систем автоматизації бухгалтерського обліку і тенденцій їх розвитку;
виявлення і структуризація проблемної області дослідження; мета та
опис концепції гнучкої автоматизації бухгалтерського обліку і
звітності).
3.Розробка теоретичного апарату моделювання гнучких
інформаційних комплексів і системи моделей комплексу (розробка
методики моделювання комплексів і інформаційних технологій, що
реалізовуються в них; побудова структурно-функціональної моделі
гнучкого автоматизованого комплексу бухгалтерської інформації;
побудова структурних моделей виробництва бухгалтерської
інформації в комплексах; розробка структурно-функціональної моделі
автоматизованого перенастроювання гнучкої комп'ютерної системи
бухгалтерської інформації).
4. Формування банку моделей гнучкої автоматизації
бухгалтерської звітності (розробка інформаційних і алгоритмічних
моделей для формування показників активів і зобов'язань; побудова
інформаційних моделей доходів і витрат, що формують кінцевий
фінансовий результат діяльності організації; розробка моделей для
автоматизованого формування інформації про рух грошових коштів).
5.Розробка інформаційних моделей бухгалтерського обліку і
форм організаційно-методичного забезпечення гнучкої автоматизації
бухгалтерського обліку (побудова моделей аналітичного обліку
вкладень у необоротні активи, виробничих витрат, доходів і витрат
майбутніх періодів; розробка методик бухгалтерського обліку
податкових зобов'язань; вироблення ефективних форм організаційнометодичної підтримки гнучкої автоматизації).
6.Впровадження реформованої моделі бухгалтерського обліку
пов'язане з необхідністю розробки організаційно-технічного
механізму, що дозволяє адаптувати її в реальні умови швидкозмінного
навколишнього середовища з переглядом концепцій проектування і
розробки систем автоматизації бухгалтерського обліку.
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ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ КРЕДИТУ
В статті розглянуто економічну сутність кредиту і теорії кредиту в їх
еволюційному розвитку. Особливу увагу приділено двом концепціям у теорії кредиту,
які одержали назву натуралістичної і капіталотворчої.
Ключові слова: кредит, теорія кредиту, натуралістичний підхід,
капіталотворчий підхід.
In the article economic essence of credit and credit theory is considered in their
evolutional development. The special attention is spared two conceptions in the theories of
credit, which got the name of naturalistic and kapitalotvorchei.
Keywords: credit, credit theory, naturalistic approach, kapitalotvorchiy approach.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Кредит, як і
гроші,  одна з найдавніших економічних категорій. Кредит виник у
ті далекі часи, коли почали розвиватися виробництво і обмін товарів.
Кредитні відносини охоплювали широкі верстви населення, всі
соціальні групи, зумовлюючи між ними гострі суперечності і тим
самим прискорювали розвиток суспільного виробництва.
Тому явище кредиту завжди привертало до себе увагу
мислителів різних народів. Проте справді наукове дослідження
кредиту розпочалося в кінці XVIII  протягом XIX ст.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. На перших порах розвитку теорії кредиту
економічна думка була сконцентрована на дослідженні самого
поняття кредиту, пізнанні його суті.
Тривалий час досить поширеним було трактування кредиту як
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довіри, котру виявляє кредитор до свого боржника. Були спроби
визначити кредит і як мінову операцію, що складається з двох
розділених у часі метаморфоз  передачі цінностей і їх повернення
або як тимчасове користування позичальником цінностями кредитора.
Пізніше дослідження кредиту стало здійснюватися через
пізнання механізму його зв‘язку з економічним середовищем,
відкрився шлях до формування наукової теорії кредиту.
Дослідженням
кредитних
операцій
займалося
багато
українських вчених, зокрема М. Дем‘яненко, Ю. Потійко, В.
Сусіденко та інші. Але, як засвідчує огляд літературних джерел, є ще
ряд питань, які вимагають комплексного і поглибленого дослідження.
До цього часу так і не знайдено однозначного вирішення
основних проблем теорії кредиту і передусім визначення його ролі в
процесі відтворення.
Цілі статті. Метою даного дослідження є критичний аналіз
теорій кредиту і дослідження їх еволюції.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В економічній
науковій думці чітко визначилися дві концепції, які одержали назву
натуралістичної і капіталотворчої.
Суть натуралістичної теорії кредиту можна звести до положень,
які подані на рис. 1.
Натуралістична теорія кредиту
об‘єктом кредиту визначається тимчасово вільний
капітал у вигляді натуральних речових благ, які можуть бути
позичені одним економічним агентом іншому
кредит розглядається як форма руху матеріальних благ,
а тому роль кредиту зводиться до перерозподілу цих благ у
суспільстві
позичковий капітал співпадає з реальним капіталом
банки виступають лише посередниками в кредиті, вони
спочатку акумулюють вільні кошти, а потім розміщують їх у
позику
пасивні операції є первинними порівняно з активними

Рис. 1. Основні положення натуралістичної теорії кредиту
Основоположниками натуралістичної теорії кредиту були
класики політичної економії А.Сміт, Д.Рікардо, А.Тюрго, Дж.Міль.
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Заслугою натуралістичної теорії було те, що її представники не
просто визнавали зв‘язок кредиту з процесами виробництва, а
виходили з первинності виробництва і вторинності кредиту; вони
переконливо доводили, що кредит сам по собі не може створювати
реального капіталу, що останній може виникнути тільки в процесі
виробництва.
Разом з тим, натуралістичний підхід до визначення суті і ролі
кредиту мав і певний недолік. Вони були зумовлені тим, що А.Сміт і
Д.Рікардо не змогли до кінця розкрити відмінності між позичковим і
реальним капіталом. Нагромадження позичкового капіталу вони
розглядали лише як відображення нагромадження реального капіталу.
Визначаючи похідний характер кредиту від виробництва, А.
Сміт і Д. Рікардо не побачили його зворотного впливу на сферу
виробництва, на оборот реального капіталу.
Роль банків вони зводили до простих посередників у кредиті, не
визначаючи їх активного впливу на процес відтворення. Така
однобокість виявилася і в трактуванні позичкового процента. Вони
виводили норму процента з норми прибутку і не розгледіли
залежності процента від зміни попиту і пропозиції на позичковий
капітал, відносної самостійності руху процента і його впливу на зміну
ринкової кон‘юнктури.
Проте вказані недоліки натуралістичної теорії не можна
розцінювати як помилки її основоположників. Скоріше за все це та
межа, до якої вони встигли дійти в своїх дослідженнях, і переступити
яку вони залишили своїм послідовникам.
Суть капіталотворчої теорії кредиту можна звести до таких
основних положень (рис. 2).
Капіталотворча теорія кредиту
кредит, як і гроші, безпосередньо являє собою
капітал, багатство, тому розширення кредиту означає
нагромадження капіталу
банки  це не посередники в кредиті, а ―фабрика
кредиту‖, творці капіталу
активні операції є первинними порівняно з
пасивними

Рис. 2. Основні положення капіталотворчої теорії кредиту
Основоположником капіталотворчої теорії кредиту був
англійський економіст Дж. Ло. Згідно його поглядів кредит не
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залежить від процесу відтворення, і йому належить важлива роль в
розвитку економіки.
Поняття кредиту поєднувалось з грошима і багатством. На
думку Ло, за допомогою кредиту можна залучити і привести в рух всі
невикористані виробничі можливості країни, створити багатство і
капітал.
За рахунок емісії незабезпечених банкнот він обіцяв у короткий
строк збагатити країну, зробити її квітучою. Однак, ці ідеї на практиці
провалились. Так, будучи міністром фінансів Франції, Дж. Ло в 1720
році реорганізував свій приватний емісійний банк у державний
Королівський банк. Як тільки цей банк розпочав випуск нічим не
забезпечених банкнот, вони катастрофічно знецінились і банк
збанкрутував. Це на тривалий час підірвало довіру до капіталотворчої
теорії і зміцнило позиції прихильників натуралістичної теорії.
Проте у міру розвитку кредитної системи, акціонерних банків і
чекового обігу виникла потреба у відродженні капіталотворчої теорії,
що здійснив у другій половині XIX ст. англійський економіст Г.
Маклеод.
У своїх наукових працях ―Основи політичної економії‖ і ―Теорія
і практика банківської справи‖, Г. Маклеод висунув нові
обґрунтування капіталотворчої природи кредиту. На відміну від Дж.
Ло він стверджував, що кредит не створює капіталу, а сам є капіталом,
причому продуктивним, оскільки приносить прибуток у вигляді
процента; банки  ―фабрики кредиту‖, вони створюють кредит, а
значить, і капітал.
Розглядаючи банки як ―фабрики кредиту‖ Г. Маклеод цілком
логічно вирішальну роль в їхній діяльності відводив активним
операціям, а пасивним  другорядну роль. Він не бачив суттєвої
відмінності між емісійними та депозитними банками. Якщо перші
здійснюють кредитування за рахунок готівкової емісії, то другі  за
рахунок депозитної емісії.
Головна помилка Г. Маклеода полягала в ототожненні категорій
кредиту, грошей і капіталу. Представники теорії не розуміли, що
розміри банківського кредиту визначаються умовами суспільного
відтворення (можливостями ресурсного відтворення), а не обсягами
позичкових операцій банків.
Першими
зробили
спробу
пристосувати
постулати
капіталотворчої теорії до потреб державно-монополістичного
регулювання економіки австрійський економіст Й. Шумпетер і
німецький економіст А. Ган.
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Аналізуючи закономірності розширеного відтворення, Й.
Шумпетер у своїй книзі ―Теорія господарського розвитку‖ дійшов
висновку, що основним рушієм економічного розвитку є кредит. Це
зумовлено тим, що банки, надаючи кредит, випускають в обіг нові
платіжні засоби, які є капіталом, оскільки використовуються
підприємцями для розширення виробництва.
Ототожнивши кредит з капіталом, Й. Шумпетер оголосив
кредит і банки вирішальними факторами розвитку капіталістичного
виробництва, здатними відвернути економічні кризи, інфляцію,
забезпечити процвітання суспільства. Й. Шумпетер впритул підійшов
до розробки кредитних методів економічного регулювання.
Ще далі в розробці кредитної політики, згідно з ідеями
капіталотворчої теорії кредиту, пішов А. Ган, який розробив
рекомендації по широкому використанню кредитної політики для
підтримання високої економічної кон‘юнктури.
Згідно його теорії, змінюючи умови кредитування, форсуючи
постійно надання позичок, банки можуть надати обороту стільки
купівельної сили, скільки необхідно, щоб створити достатній попит,
не допустити кризи надвиробництва, згасити коливання економічного
циклу.
У зв‘язку з цим А. Ган проголосив теоретичну можливість
створення ―безкризового‖, ―безкон‘юнктурного‖ господарства.
Проте тривала гіперінфляція, що вразила економіку Німеччини,
дещо підірвала авторитет капіталотворчих рекомендацій. А.Гана
навіть звинувачували у тому, що його теорія сприяла розв‘язанню
гіперінфляції. Під тиском цих звинувачень він дещо переглянув свої
позиції. Зокрема, кредитну експансію перестав вважати єдиною
умовою високої економічної кон‘юнктури.
Проте, вже в 1960 р. він стверджував, що значна частина
висунутих ним у 20-ті роки положень, які гостро критикувалися тоді
його опонентами, в кінцевому підсумку знайшли загальне визнання.
Висновки. Таким чином, нами розглянуто підходи до
трактування економічної сутності кредиту як однієї з найдавніших
економічних категорій, а також відомі теорії кредиту в їх
еволюційному розвитку. Проведене дослідження дало можливість
зробити висновок про те, що усі сучасні теорії грошово-кредитного
регулювання, передусім кейсіанського спрямування, базуються на
основних
постулатах
капіталотворчої
теорії
кредиту,
основоположником якої був англійський економіст Дж. Ло.
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ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ
Досліджено і удосконалено організаційно-методичні підходи щодо обліку
фінансових результатів як важливого показника в управлінні діяльністю підприємств.
Досліджено методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про доходи й витрати підприємства. Визначено складові діяльності підприємства.
Ключові слова: облік, доходи, витрати, фінансовий результат.
Explored and organizationally-methodical approaches are improved in relation to
the account of financial results as important index in the management of enterprises activity.
Methodological formation principles of information on revenues and expenses at enterprises
accounting are investigated. Enterprises activity components are defined.
Keywords: account, profit, expense, financial result.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Кожна
діяльність, якою займається підприємство, закінчується певним
фінансовим результатом. Питання обліку будь-якого фінансового
результату є одним із основних в системі як фінансового, так і
управлінського обліку. З прийняттям чинності нових національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку відбулися суттєві
зміни. Передусім проблема стосується результатів роботи за
окремими видами діяльності, умов їх визнання, оцінки.
Метою статті є дослідження методики визначення фінансового
результату на підприємствах різних видів з урахуванням специфіки
сфери їх діяльності.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженням фінансових результатів
займалися такі вчені-економісти, як Ф.Бутинець, С.Голов, В.Жук,
З.Задорожній, В. Моссаковський, Л.Нападовська, В.Оспіщев,
Л.Чижевська та інші, кожен з яких вніс свій вклад у розробку
методики облікового процесу на підприємстві.
Цілі статті. Основними проблематичними аспектами на будьякому підприємстві є порядок визнання доходів та витрат діяльності,
тому наша ціль – визначити порядок визнання в практичній діяльності
таких облікових категорій як дохід, витрати, фінансовий результат на
різних підприємствах, залежно від виду діяльності.
Впродовж років обліковці здійснюють практичне застосування
нововведених і старих положень внесенням змін до облікової
політики, введенням оптимальної системи синтетичних та
аналітичних рахунків, розробкою методичних підходів щодо
визначення справедливої вартості окремих видів активів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Прибуток
розглядається всіма економічними дисциплінами і є об‘єктом
дослідження з теоретичної та практичної точок зору.
Згідно П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» [1]. прибуток –
це сума, на яку доходи перевищують пов‘язані з ними витрати, а
збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання
якого були здійснені ці витрати.
У вітчизняному обліку будівельних підприємств, так само як і в
міжнародних стандартах, суттєве значення для достовірності оцінки
фінансових результатів має вид будівельного контракту.
Відповідно до п.5 П(С)БО 18 «Будівельні контракти» [2] :
кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом з
фіксованою ціною можна достовірно оцінити лише за наявності умов:
а) можливості достовірного визначення суми загального доходу від
виконання будівельного контракту; б) ймовірного отримання
підрядником економічних вигод від виконання будівельного
контракту; в) ймовірності достовірного визначення суми витрат,
необхідних для завершення будівельного контракту, і ступеня
завершеності робіт за будівельним контрактом на дату балансу; г)
можливості достовірного визначення та оцінки витрат, пов‘язаних з
виконанням будівельного контракту, для порівняння фактичних
витрат за цим будівельним контрактом з попередньою оцінкою таких
витрат.
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Згідно п.6 П(С)БО 18 кінцевий фінансовий результат за
будівельним контрактом за ціною «витрати плюс» можна достовірно
оцінити за одночасної наявності таких умов: а) ймовірного отримання
підрядником економічних вигод від виконання будівельного
контракту; б) можливості достовірного визначення витрат, пов‘язаних
з виконанням будівельного контракту, незалежно від ймовірності їх
відшкодування замовником.
Як видно із наведеного вище, кількість поставлених умов
достовірної оцінки фінансового результату при використанні
контракту «витрати плюс» менша, оскільки в цьому випадку
підрядник отримує заздалегідь погоджену суму прибутку у вигляді
відсотка від витрат або фінансової величини.
Без точного визначення фінансового результату діяльності
окремих структурних підрозділів, відповідальних осіб неможливо
прийняти своєчасні управлінські рішення. Вони можливі лише за
умови належної організації обліку витрат і доходів як складових при
визначенні результатів діяльності [4].
Питанням управління прибутком в підприємствах ресторанного
господарства приділяли увагу ряд вчених економістів, проте
формування прибутку розглядалося здебільшого як нематеріальна
сфера. Тобто запропоновані методики щодо вдосконалення процедури
формування прибутку переважно ототожнювалися з торгівлею і не
враховували комплекс виконуваних ними функцій (виробництво,
реалізація й обслуговування споживання). Покрити всі витрати та
забезпечити очікуваний прибуток підприємств ресторанного
господарства згідно зі своїм економічним призначенням має
торговельна націнка, яку додають до первісної вартості придбаних
сировини і купівельних товарів. Проте визначення розмірів
торговельних націнок у підприємствах сьогодні не має обґрунтованої
методики, тому не можна з впевненістю говорити про точність рівня
отриманого прибутку за виробами.
Підприємства ресторанного господарства у вітчизняній практиці
застосовують два основних варіанти калькулювання ціни:
1) з додаванням націнки до вартості сировинного набору всієї
страви;
2) з додаванням націнки до кожного компоненту сировини [5].
Доходи, отримані від реалізації, в обліку підприємств
ресторанної галузі відображають за кредитом субрахунків 701 «Дохід
від реалізації готової продукції» та 702 «Дохід від реалізації товарів».
Для більшої інформативності необхідним є відкриття кількох
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субрахунків третього порядку за структурою напрямків діяльності.
Відповідно до субрахунків можна продовжити складання робочого
плану рахунків, враховуючи специфіку діяльності кожного окремого
підприємства: наявність дитячого харчування, дієтичної кухні, за
типами кухні (італійська, українська, французька та ін.) тощо.
Стосовно доходу від реалізації купівельних товарів, то його
доцільно відображати в розрізі субрахунків рахунка 702 відповідно до
видів товарів, їх призначення, типу кухні.
Щодо обліку витрат, то витрати необхідно розділити на витрати
виробництва та витрати на обслуговування, відповідно із створенням
однойменних субрахунків на рахунку 23 «Виробництво». Оскільки
рахунок 23 «Виробництво» в підприємствах ресторанної галузі
зазвичай не має сальдо, тому в кінці періоду його слід закрити відразу
на рахунок 90 «Собівартість реалізації» (дебет 90 – кредит 23) [5].
Вивчення П(С)БО 30 «Біологічні активи» [3] та Методичних
рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів показало,
що в частині визначення фінансових результатів господарської
діяльності сільськогосподарських підприємств мають місце правові
неточності і суперечності стосовно чинного законодавства.
Якщо
підприємство
займається
сільськогосподарською
діяльністю, то бухгалтерський облік такої діяльності здійснюють за
П(С)БО 30 «Біологічні активи». Однак якщо сільськогосподарська
(надалі с/г) продукція займає невелику частку в загальній вартості
товарної продукції (сільське господарство не є основним видом
діяльності), то положення П(С)БО 30 в частині визначення фінансових
результатів на такі підприємства не поширюється, що є
неправомірним.
Важливою проблемою, яка виникла в процесі впровадження
П(С)БО 30 є те, що загальновиробничі витрати протягом року
накопичуються на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» і тільки в
кінці звітного періоду розподіляються на окремі види с/г продукції та
біологічні активи. Не включення загальновиробничих витрат у
розрахунок фінансових результатів від первісного визнання
біологічних активів та с/г продукції на дату проміжної звітності
вочевидь зумовлює необґрунтоване завищення прибутку або
заниження збитку, що негативно позначається на достовірності
облікової інформації і може спричинити прийняття необґрунтованих
управлінських рішень.
Висновки . Розглянувши головні аспекти і проблематику
деяких ділянок обліку можна стверджувати, що, не дивлячись на
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численні дослідження, залишається маса нерозглянутих питань як
правового так і облікового характеру щодо оцінки та визнання
активів. З впровадженням нових та вдосконаленням старих стандартів
обліку необхідним є розробка методики їх практичного застосування
на підприємствах різних галузей, оскільки сучасна інфраструктура
постійно розширюється, створюючи нові сфери виробництва та
обслуговування.
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академія

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОДВІЙНОЇ ПАРАДИГМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У статті досліджуються історичні аспекти розвитку подвійної парадигми
бухгалтерського обліку та розглядаються особливості сучасного стану
бухгалтерського обліку.
Ключові слова: подвійна парадигма, історичні аспекти, бухгалтерський облік,
подвійний запис в бухгалтерії.
The historical aspects of development of double paradigm and peculiarities of
modern state of accounting are offered in the article.
Key words: double paradigm, historical aspects, accounting, double accounting.
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Постановка проблеми. Історія облікової думки представляє
собою перехід від однієї парадигми обліку до іншої. Вчені виділяють
три парадигми
бухгалтерського обліку: уніграфічну (просту),
камеральну, диграфічну (подвійну). Найбільш розповсюдженою є
подвійна парадигма, що має свою історію.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Сьогодні дослідженням історичних аспектів
розвитку подвійної (диграфічної) парадигми обліку займаються
видатні вчені, зокрема, Ф. Бутинець [1], Т. Давидюк , Н. Малюга, М.
Пушкар, Я. Соколов [2].
Мета статті полягає в тому, щоб систематизувати історичні
аспекти розвитку подвійної парадигми обліку, необхідні для
поглиблення теоретичних засад бухгалтерського обліку з метою
побудови сучасної парадигми обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Першою
парадигмою обліку вчені називають уніграфічну (просту) [1, 2]. В цій
парадигмі використовувався тільки натуральний вимірник, гроші
трактувались як окремий його випадок. Проста бухгалтерія включала
всі майнові й особові рахунки, які велися за принципом дебет-кредит,
але в обліку були відсутні рахунок власника й результативні рахунки.
Як така система обліку була відсутня. Виведення фінансових
результатів в облікових записах без інвентаризації було неможливим.
Проста бухгалтерія була панівною в Європі до XII-XIII ст.
Камеральна бухгалтерія велась в тих господарствах, де
фіксувалися тільки зміна кошторису й каси. Вчені виділяють стару й
нову камеральну бухгалтерію. Стара камеральна бухгалтерія існувала
з XII ст. до середини XVIII ст. Її основною метою були облік доходів
і видатків грошових коштів, як правило, каси. Нова камеральна
бухгалтерія була вперше описана в праці М. Пуєхберга (1762). [2] Її
основна ідея полягала в бюджеті доходів і видатків. Прихильниками
камеральної бухгалтерії були Й. Шротт,
Гюффель, Ф. Гюглі.
Камеральний облік проіснував паралельно з уніграфічним і
диграфічним і також використовується сьогодні.
Диграфічна (подвійна) парадигма – концепція обліку, в якій
основним технічним прийомом є прийом подвійного запису,
відповідно до якого кожний факт господарського життя
відображається двічі – один раз за дебетом одного рахунку, другий раз
- за кредитом іншого. На формування подвійної парадигми вплинуло
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економічне зростання в XIII–XV ст. Крім того, появу подвійної
бухгалтерії також пов‘язують із введенням у номенклатуру рахунків
простої бухгалтерії рахунку власних коштів. [2] Отже, введення в
систему рахунків рахунку „Капітал‖ разом із результативними
рахунками дозволило скласти умови для виявлення прибутків і
збитків. На відміну від простої бухгалтерії тут починають
використовувати єдиний грошовий вимірник.
Вперше подвійна бухгалтерія була описана в трактаті ―Про
рахунки та записи‖ (1494 р.) італійського вченого Луки Пачолі. [3]
Серед його досягнень слід зазначити те, що він запропонував
персоніфікацію рахунків, відповідно до якої за кожним рахунком
стояла відповідна персона (особа) або група осіб. У подальшому
персоналістична модель обліку стала фундаментом щодо юридичного
його трактування. Л. Пачолі майже всі рахунки рекомендував
відкривати проводками через рахунок „Капітал‖. Наприклад, майнові
рахунки дебетувати одночасно із кредитуванням рахунку „Капітал‖,
рахунки кредиторської заборгованості кредитувати з одночасним
дебетуванням рахунку „Капітал‖. Отже, поява цього рахунку
фактично означала виникнення подвійної бухгалтерії. В трактаті
описано процедуру оформлення господарських операцій за
допомогою трьох книг: Пам‘ятної (Меморіалу), Журналу й Зошита
(Головної книги). Порядок здійснення записів у цих трьох книгах
формує уявлення про першу форму обліку - староіталійську, при
цьому хронологічні й систематичні записи в книгах здійснювалися
окремо.
Слід зазначити, що в XVI-XVIII ст. відбувається
розповсюдження подвійного запису в країнах світу. В Італії більшість
учених розвивали ідеї Л. Пачолі, а саме: Д. Манчіні (1534 р.) поділив
рахунки на „живі‖ і „мертві‖, А. Казанова (1558 р.) поширював ідеї
подвійного запису в суднобудуванні, А. ді Пієтро (1586 р.) пропонував
здійснювати облік у монастирських господарствах і на підставі
подвійного запису синтезував методи виробничого й торгового обліку.
[1]
В Іспанії значною подією в цей період стало введення в дію
королівського наказу, який вимагав здійснювати облік національного
майна за подвійною системою. Тут вчені багато уваги приділяли
юридичному напряму обліку, яскравим прихильником якого був
Бартоломео де Солозано (1590 р.). Він дотримувався постулатів Л.
Пачолі і описав подвійну бухгалтерію.
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У Голландії однією з перших облікових праць була праця Яна
Імпіна (1543 р.), в якій він суттєво оновив ідеї Л. Пачолі. Але значний
внесок в розвиток обліку Голландії в цей період зробив Сімон ван
Стевін (1608 р.), який розповсюдив подвійну бухгалтерію на всі галузі
господарства і державні установи.
У Німеччині відомий німецький вчений Йоган Готліб (1531 р.) у
своїх роботах дав чітке визначення подвійної бухгалтерії.
В Англії найбільш популярними були книги Г‘ю Олдкастла
(1543 р.) і Дж. Піла (1553 р.), які базувалися на ідеях Л. Пачолі.
Отже, починаючи з XV і до XVIII ст. відбувається зародження, а
потім стрімке розповсюдження подвійної бухгалтерії в різних країнах
світу, з‘являються перші літературні твори з обліку. Внесок учених
цього періоду полягав у розповсюдженні ідей подвійної бухгалтерії на
різні галузі господарства, в удосконаленні класифікації рахунків,
регістрів і форм обліку.
Пояснюючи природу подвійного запису, науковці завжди
розходились між собою в поглядах. Залежно від того, який аспект
господарських фактів превалював у поясненні подвійного запису,
виникло й декілька напрямків у теорії обліку. У XIX - на початку XX
ст. виникають національні школи обліку.
Для італійської школи характерною особливістю є те, що ідея
подвійного запису отримала перш за все юридичне трактування.
Прихильники цього напрямку (Ф. Марчі, Дж. Чербоні, Н. де
Анастасіо, К. Белліні, Дж. Россі) вважали, що на рахунках
обліковуються права і обов‘язки господарюючих суб‘єктів. Усі
рахунки пояснювалися як особові. Прихильники економічного
напряму (Дж. Кріппа, Ф. Беста) вважали, що на всіх рахунках
обліковуються матеріальні цінності, а особових рахунків не існує.
Французька школа (Ж.Г. Курсель-Сенель, Е.П. Леоте, А. Гільбо,
Ж.Б. Дюмарше, П. Гарньє) розглядала рахунки як елементи балансу за
видами засобів і процесів, без зв‘язку з особами, що стоять за ними.
Економічне пояснення подвійного запису – „немає надходження без
витрачання‖ призвело до трактування всіх рахунків як рахунків
коштів і процесів (операційних).
Що стосується Росії, то перші паростки подвійної бухгалтерії
з‘являються тут тільки з другої половини XVIII ст. і пов‘язані з іменем
Дмитра Чулкова, який першим спробував пояснювати ідеї подвійної
бухгалтерії. [2] Облік як наука починає формуватися тут лише у
другій половині XIX ст. Саме в цей час більшість наукових робіт була
присвячена впровадженню й поширенню подвійної бухгалтерії в Росії.
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До таких праць слід віднести роботу О.В. Прокоф‘єва „Курс двойной
бухгалтерии‖ (1883 р.), в якій він надав практичні вказівки для
вивчення техніки облікових записів у Росії.
Подвійна бухгалтерія в Росії розповсюджувалася також і на інші
галузі, наприклад, у книгах П. Преображенського „Сельское
счетоводство‖, Д. Шипова „Порядок сельского счетоводства по
двойному
способу‖
(1855
р.),
І.
Пестржецького
„Сельскохозяйственное счетоводство‖ (1864 р.) була описана
практика обліку в сільському господарстві. Банківський облік був
розглянутий в працях В. Добролюбова „Банковская бухгалтерия‖
(1864 р.) і П.І. Рейнбота „Банковское счетоводство‖. Надзвичайною
популярністю користувалися праця П.І. Рейнбота - „Полный курс
коммерческой бухгалтерии по простой и двойной системам‖ (1866 р.),
в якій було викладено порядок ведення облікових книг. [1]
Говорячи про внесок російської школи в розвиток подвійної
бухгалтерії, слід зазначити, що для Московської школи (М.С.
Лунський, Р.Я. Вейцман, О.М Галаган, О.П. Рудановський) було
характерним визначення рахунків як елементів балансу. Вчені
стверджували, що вивчати облік потрібно від балансу до рахунку, а
закон подвійності є наслідком закону балансу.
Представники Санкт-Петербурзької школи (Є.Є. Сіверс, М.О.
Блатов, А.М. Вольф, Л.І. Гомберг, Е.О. Мудров) стверджували, що
баланс – наслідок системи рахунків, тому вивчення фактів
господарського життя слід вести від рахунку до балансу. Вчені
наголошували на тому, що в основі закону подвійного запису лежить
обмін діяльністю між учасниками господарського процесу.
Сьогодні історію розвитку подвійного запису досліджують такі
сучасні російські вчені, як Я. В. Соколов [2] і Т. М. Малькова.
Розглядаючи внесок української школи в розвиток подвійної
бухгалтерії, слід зазначити, що на перших етапах її становлення
подвійна бухгалтерія розглядалась в працях таких вчених, як П.П.
Німчинов і В.Ф. Палій.
Сучасний етап розвитку обліку передбачає теоретичне
обґрунтування нових підходів до застосування існуючих облікових
знань. Найбільш важливою проблемою є узагальнення існуючих знань
і приведення їх в систему. Серед сучасних представників української
школи обліку, які досліджують подвійний запис як елемент методу
бухгалтерського обліку в підручниках із теорії обліку, слід відмітити
таких вчених, як Ф.Ф. Бутинець, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, М.Т.
Білуха, В.В. Сопко та ін. Формування національної парадигми обліку
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та подальший його розвиток повинні відбуватися в напрямку
постійного перегляду і удосконалення теоретичних основ обліку з
урахуванням найкращих наукових здобутків представників різних
шкіл обліку.
Висновки. Вивчення історичних аспектів розвитку подвійної
парадигми обліку дало змогу дійти висновку про необхідність
використання історичного досвіду до побудови сучасної парадигми
бухгалтерського обліку, а також виявити різні підходи і теорії, які слід
застосовувати при формуванні сучасної облікової парадигми.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Прозорість
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діяльності суб‘єкта господарювання залежить від правильно
організованої облікової політики. Згідно з Законом України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999
p., № 996 [2], відповідальність за організацію облікового процесу
покладено на керівника підприємства. Однією з найважливіших
складових облікової політики являється методика нарахування і
сплати податкових платежів. Проте, як свідчить практика, дане
питання не завжди знаходить своє висвітлення у відповідних наказах
та внутрішніх положеннях підприємств. Однією з причин цьому є
нечітке та динамічне податкове законодавство України. Адже
формулювання окремих норм та положень, наприклад, Закону
України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94р. №
334/94-ВР (у редакції Закону від 22.05.97 р. № 283/97-ВР) [1], не
завжди дозволяє однозначно відобразити в обліку ту чи іншу
операцію. Тому досить часто вітчизняна бухгалтерська служба
користується різними методиками обліку, наприклад, податку на
прибуток чи ПДВ. На нашу думку, правильно організована податкова
політика, спрямована на оптимізацію та планування обов‘язкових
платежів суб‘єктів господарювання, сприяє їх упорядкуванню та, як
наслідок, зниження величини витрат. За умов економічної кризи, коли
в країні, з одного боку, спостерігається брак обігових коштів, а з
іншого – посилення податкового тиску зі сторони уряду, це питання є
надзвичайно актуальним.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблемам оптимізації податкового
навантаження українських підприємств присвячено безліч публікацій.
Дослідженням особливостей методики обліку обов‘язкових зборів та
платежів суб‘єктів господарювання займаються ряд вчених, серед
яких варто виділити Ф.Ф. Бутинця, М.Т. Білуху, В. Вишневського,
С.Ф. Голова, Т.С. Греськів [4], Г.І. Кизилова [5], Г.Г. Кірейцева, О.С.
Лемішовську [6], Н.М. Ткаченко та ін. Так, Г.І. Кизилов зауважує, що
збільшення кредиторської заборгованості суб‘єктів господарювання
перед бюджетом викликане як браком обігових коштів у зв‘язку з
кризовими явищами в економіці, так і з посиленням фіскальних вимог
Державної податкової служби України [5, с.168]. Звертає увагу на
необхідність упорядкування податкових платежів, також, О.В.
Болдуєва. Зокрема, як один зі шляхів зменшення податкового тиску
вона, як і попередній автор, пропонує частину витрат, пов‘язаних зі
сплатою податків, перекласти на кінцевого споживача. Разом з тим,
вона підкреслює, що управління податками можливе лише у системі
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управлінського обліку [3, с.29]. На нашу думку, це не зовсім
правильно, адже основою для нарахування та сплати податків є єдино
визначена методика. А, оскільки у сучасному податковому
законодавстві для деяких обов‘язкових платежів вона відсутня, то такі
питання потрібно висвітлювати у внутрішньому положенні про
податкову політику окремого підприємства. Варто зазначити, що суть
податкової політики підприємств досліджувалась також О.С.
Лемішовською [6, с.189-193]. Проте особливості організації
податкової політики підприємств усіх форм власності залишаються на
сьогодні недостатньо вивченими та потребують подальших наукових
досліджень.
Цілі статті. Метою статті є обґрунтування необхідності
формування податкової політики підприємств, визначення її суті та
основних структурних елементів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Облікова
політика підприємства – це сукупність способів, методів та принципів
ведення бухгалтерського обліку [2]. Разом з тим, Законом № 996
передбачено, що у наказі про облікову політику підприємства
необхідно чітко розписувати порядок обліку окремих операцій, які
недостатньо висвітлені у законодавчих актах, або ж ті з них, щодо
яких існують альтернативні варіанти відображення в облікових
регістрах. Виходячи зі статусу податкового обліку вітчизняних
підприємств, можна стверджувати, що розкриття методики його
ведення у наказі про облікову політику передбачено законодавством.
Податкова політика – це сукупність способів, методів та
процедур відображення у звітності процесу нарахування та сплати
обов‘язкових платежів до бюджету. Тобто, фактично вона формує
методику ведення податкового обліку. Враховуючи те, що станом на
сьогоднішній день не існує єдиної законодавчо закріпленої методики
ведення обліку жодного з податків чи інших обов‘язкових платежів,
вибір
найбільш
оптимального
варіанту
обчислення
бази
оподаткування з максимальним залученням резервів зниження
податкових витрат покладено на суб‘єкта господарювання.
На нашу думку, податкову політику підприємства варто
оформляти окремим наказом керівника. У ньому необхідно зазначити
такі аспекти ведення податкового обліку суб‘єкта господарювання:
- спосіб обчислення бази оподаткування того чи іншого
платежу;
- перелік оподатковуваних операцій;
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- у разі наявності в податковому законодавстві будь – яких
неоднозначних трактувань або ж варіантності стосовно визначення
податкової бази, вказати, яка з них розраховується підприємством.
Побудова ефективної податкової політики повинна базуватися
як на загальних принципах облікової політики, так і на спеціальних.
Зокрема, О.С. Лемішовська виділяє такі принципи, як:
- суворе дотримання податкового законодавства;
- пошук та використання найбільш ефективних господарських
рішень, які забезпечують мінімізацію бази оподаткування;
- оперативне врахування змін у чинній податковій системі;
- планове визначення суми передбачених податкових
платежів;
- забезпечення своєчасних розрахунків з бюджетом та
позабюджетними фондами по податкових платежах [7, с.246].
Варто, також, зауважити, що податкову політику необхідно
розробляти для кожного підприємства окремо, виходячи з його
організаційно-правової форми, виду діяльності, залежно від органу
підпорядкування тощо.
Слід також відмітити, що ведення податкового обліку
передбачає застосування специфічних первинних документів та
регістрів. Тому у наказі необхідно, також, обумовити використання
типових (податкова накладна) або ж розроблених самостійно форм та
порядок відображення у них даних аналітичного та синтетичного
обліку.
Ми вважаємо, що облік найбільших податків, що сплачує
підприємство (наприклад, податок на прибуток, податок з доходів
фізичних осіб, ПДВ, акциз тощо), у наказі про податкову політику
необхідно висвітлити в окремих розділах наказу про податкову
політику. У них рекомендується розкрити такі питання:
1) об‘єкт оподаткування;
2) спосіб обчислення бази оподаткування;
3) механізм оподаткування по тому чи іншому платежу;
4) документальне забезпечення нарахування та сплати податку;
5) аналітичні рахунки, за допомогою яких ведеться податковий
облік;
6) осіб, відповідальних за розрахунок платежу та подання
відповідної звітності до контролюючих органів;
7) графік складання такої звітності.
Крім того, в наказі можна також обумовити дисциплінарну
відповідальність за помилки, допущені при порушенні методики
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нарахування і сплати того чи іншого платежу, залежно від його
питомої частки у податковому навантаження підприємства, а також
завданих збитків.
На нашу думку, наказ (положення) про податкову політику
необхідно доповнити також робочим планом рахунків, зокрема в
частині таких рахунків, як 64 „Розрахунки за податками та
платежами‖, 65 „Розрахунки за страхуванням‖, 98 „Податок на
прибуток‖. Крім того, значно підвищить оперативність обробки
облікової інформації графік документообігу по кожному податку чи
іншому обов‘язковому платежу, що повинен містити такі реквізити:
 назва та шифр документа;
 місце, час і підставу для складання;
 відповідальну особу;
 місце та термін зберігання документу тощо.
Ми вважаємо, що податки є досить вагомим чинником впливу на
діяльність підприємства, а тому інформація щодо їх величини є
важливою в управлінському обліку та в процесі прийняття рішень.
Тому ми пропонуємо, також, складати внутрішній звіт про суми
нарахованих та сплачених платежів до бюджетів усіх рівнів. Порядок
подання такої звітності необхідно висвітлити у наказі про податкову
політику.
Висновки. Отже, податкова політика є невід‘ємним елементом
облікової політики підприємств усіх форм власності. Тому вона
повинна відповідним чином відображатися у внутрішній документації
суб‘єкта господарювання. Реалізація вищенаведених пропозицій
допоможе оптимізувати процес нарахування та сплати обов‘язкових
платежів платниками податків. Разом з тим, податкова політика,
розроблена таким чином, сприятиме упорядкуванню платежів,
оптимізації податкового навантаження та виявлення резервів
зниження податкових витрат суб‘єкта господарювання. Варто
зауважити, що проблема запровадження та функціонування податкової
політики на вітчизняних підприємствах потребує подальших наукових
досліджень.
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ДАСОА
БАНКРУТСТВО. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ
ПІДПРИЄМСТВА-БОРЖНИКА
Стаття на тему: «Банкрутство. Процедура проведення перевірки підприємстваборжника» описує податковий і бухгалтерський облік результатів процедури
проведеня перевірки, вона написана з використанням нормативно-правового
регулювання та літературних джерел. В ній розглянуто сутність і особливості
банкрутства та процедури проведення перевірки підприємства боржника. Детально
описана процедура задоволення вимог кредиторів за рахунок ліквідації майнових
активів банкрута податковий та бухгалтерський облік внеску іноземної валюти до
статутного капіталу.
Ключові
слова:
Банкрутство
(Bankruptcy),
санація
(sanaciya),
платоспроможність (solvency).
Article subject: "Bankruptcy. Verification procedure of enterprise-debtor"
considered tax calculation and accounting verification procedure results,
for written used normative-legal and literary sources. In the article considered main point of
bunkruptcy and verification procedure of the enterprise-debtor. Describe in detail procedure
of creditor claims settlement at the expense of bankrupt's property assets liquidation, tax
calculation and accounting paying in authorized capital stock of the foreign currency.
Key words: bankruptcy, readjustment, solvency.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Історичним
кроком у розвитку інституту банкрутства стало прийняття Верховною
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радою 30 червня 1999 року Закону «Про внесення змін до Закону
України «Про банкрутство», яким існуючий Закон про банкрутство
був викладений у новій редакції та отримав назву «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (набув
чинності 01.01.2000 року).
Уже сама назва Закону говорить про його основну мету –
відновлення платоспроможності боржника і тільки при неможливості
відновлення платоспроможності боржника – його ліквідацію. За час,
що минув з моменту набуття чинності Закону про банкрутство,
напрацьований значний досвід у провадженні справ про банкрутство,
склалася певна судова практика. Сьогоднішня економічна криза
примусила повернутися до питання банкрутства та ліквідації.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У редакції
Закону України "Про банкрутство" від 14.05.92 р. №2343-XII дії
арбітражних суддів і кредиторів були спрямовані на ліквідацію
підприємств-боржників і продаж їх власності. На практиці
з'ясовувалося, що під час ліквідації не задовольнялася жодна із сторін.
А кредитори, як правило, отримували мізерні компенсації і зазнавали
значних додаткових збитків під час процедури. Майно боржника у
вигляді цілісного комплексу часто продати було неможливо.
Через два-три роки стало зрозуміло - в законодавстві про
банкрутство необхідно змінити сам підхід до проблеми боргів,
оскільки, незважаючи на наявність Закону, проблема боргів в Україні
все-таки не розв'язувалася. Навпаки, до кінця 1999 року утворилися
двісті з лишком мільярдів гривень "завислих" боргових зобов'язань.
Як з'ясувалося, в структурі боргів переважала заборгованість перед
бюджетом разом з відсотками і пенею.
Тому принцип задоволення вимог кредитора був змінений. В
основу нової редакції Закону було покладено поняття "відновлення
платоспроможності боржника". Основна роль в новому законі
відведена керівникам санації або ліквідаторам: саме вони примусово,
в рамках закону, зобов'язані вживати заходів з оздоровлення
підприємства і задоволення безспірних вимог кредиторів. При цьому
Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", що набрав чинності з 01.01.2000 р. (далі Закон про відновлення платоспроможності), передбачає кілька
судових процедур - розпорядження майном боржника, мирову угоду,
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санацію, відновлення платоспроможності і, як надзвичайний захід, ліквідацію боржника.
Боржнику дається змога самому оголошувати себе банкрутом,
що надає йому переважне право при затвердженні санаційної
програми і реальний шанс відновити платоспроможність
підприємства. Ця практика в дев'яноста випадках із ста
використовується на Заході. На жаль, переважна більшість директорів
через незнання або за звичкою зволікають, очікуючи поки не вони
самі, а їх кредитори розпишуть їм "правила поведінки". Передбачена
досудова санація здійснюється на підставі ст. 3 Закону про
відновлення платоспроможності та Постанови КМУ "Про
затвердження Порядку проведення досудової санації державних
підприємств" від 17.03.2000 р. №515 (далі - Постанова №515).
На сьогодні роботі багатьох, навіть перспективних, підприємств
перешкоджає величезна кредиторська заборгованість перед
постачальниками, бюджетом, трудовим колективом. Жоден інвестор
не буде вкладати кошти, знаючи, що його гроші підуть на погашення
боргів підприємства.
У період з 1992 до 2000 року економіка країни "випробувала"
чимало варіантів законного способу звільнення від боргового тягаря.
До вашої уваги один з найпростіших і найрезультативніших способів
звільнення підприємства від боргів.
Схема "звільнення від боргів"
На першому етапі керівництво організації скуповує акції у своїх
працівників через підставні фірми. Досягти цього, зрозуміло,
нескладно в умовах багатомісячної затримки виплати заробітної
плати. Таким чином, поступово контрольний пакет акцій
концентрується в одних руках.
На другому етапі реєструють три-чотири або більше нових
організацій, засновниками яких є підставні особи. З цими
новоствореними юридичними особами укладають договори оренди
майна з правом викупу.
На третьому етапі здійснюється "викуп" майна, причому як засіб
платежу часто використовують векселі різних фірм з тривалим
терміном погашення.
На четвертому етапі власники майна виступають засновниками
нового товариства, а все "викуплене" майно передається в статутний
капітал новоствореної організації.
Внаслідок здійсненої операції виникає нова організація, не
обтяжена боргами, як правило, приваблива для інвесторів,
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розширюється виробництво, створюються додаткові робочі місця,
починають надходити податки та інші платежі до бюджету та до
позабюджетних фондів, працівникам виплачують заробітну плату.
Статутний капітал старої організації оплачений або векселями,
або неліквідним майном, або і першим, і другим. У цьому випадку
кредитори, в тому числі держава, позбавляються можливості хоч
якимось чином задовольнити свої претензії.
Тепер Закон про відновлення платоспроможності дає шанс
кредиторам самостійно або об'єднавши зусилля навести порядок на
проблемному підприємстві. Якщо керівництво або акціонери не
хочуть "жити по-новому", санаційна програма кредиторів може
реально змінити ситуацію і допомогти повернути кошти.
Реальними коштами при впровадженні антикризових програм є
проекти оперативної і фінансової реструктуризації, глибокий
санаційний аудит проблемного підприємства, комплекс юридичних
заходів у роботі з дебіторською і кредиторською заборгованістю,
переговори з усіма кредиторами і акціонерами і вироблення спільних
дій, розробка інвестиційного проекту і залучення додаткових коштів.
Правова колізія на сьогодні полягає ще і в тому, що більшість
справ про банкрутство ведеться в старому законодавчому полі,
оскільки справи були порушені до 1 січня 2000 року. Кредитори, що
подали свої позови після 1 січня, у жодному разі не могли
задовольнити свої вимоги. Справа в тому, що, згідно з Законом про
відновлення платоспроможності, від моменту подання позову до
початку санації або ліквідації минає мінімум 395 днів.
Протягом всього цього часу проводяться підготовче, попереднє і
підсумкове засідання арбітражного суду. У деяких країнах суди, які
регулюють відносини в рамках законодавства про банкрутство,
існують автономно через специфіку розглядів і складність процедури.
В Україні прийняте рішення про призначення декількох десятків судів
у Києві і областях для ведення справ про банкрутство. Досвід таких
судів поки що невеликий, однак вже на сьогодні стали помітними
деякі огріхи в законі, і надалі, очевидно, буде потрібне додаткове
роз'яснення ВАСУ з окремих питань.
Як бачимо, логіка закону спрямована на можливість
збереження, а не ліквідації підприємства будь-якою ціною.
При вольовому рішенні кредиторів підприємства чекає довга
процедура санації шляхом реорганізації і/або процедура фінансової
санації. Оздоровлення підприємства - це завжди тривала, але
результативна процедура, якщо сторони виявляють належну
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зацікавленість у її успіху. На цьому етапі можуть далі розвиватися
симптоми банкрутства або, навпаки, підприємство почне
відновлюватися. Загальних рекомендацій тут бути не може - кожне
підприємство індивідуальне, хоч, звичайно ж, розроблені методики,
що дозволяють жорстко витримувати курс, намічений кредиторами.
Існує поняття як позасудової (досудової), так і судової санації
боржника. Особливістю судової санації можна назвати контроль
кредиторів боржника за вжиттям комплексу заходів щодо фінансовоекономічного
оздоровлення
останнього,
поновлення
його
платоспроможності і запобігання банкрутству. При проведенні
позасудової (досудової) санації боржника роль кредиторів також
значна, але ініціатором заходів щодо фінансового оздоровлення
боржника виступає або він сам, або державний орган з питань
банкрутства (для державних підприємств або підприємств зі значною
часткою участі держави в статутному фонді - понад 25%).
Окремі нормативні акти, що набрали чинності за останні роки,
регулюють діяльність держави з фінансового оздоровлення державних
підприємств, що виявилися неспроможними (наприклад, Методика
розробки планів реструктуризації державних підприємств і
організацій, затверджена наказом Агентства з банкрутства від 02.06.97
р. №73).
У новій редакції Закону про банкрутство вже є норми, що
регулюють заходи щодо запобігання банкрутству боржника, які
здійснюються в рамках позасудових (досудових) процедур.
Відповідно до ст. 3 Закону про відновлення платоспроможності,
фундатори (учасники) боржника - юридичної особи, власник майна,
центральні
органи
виконавчої
влади,
органи
місцевого
самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язані вживати
своєчасних заходів для запобігання банкрутству боржника.
Передбачена можливість отримання боржником фінансової
допомоги в розмірі, достатньому для погашення зобов'язань перед
кредиторами, в обмін на зобов'язання перед особами, що надали таку
допомогу. У порядку, встановленому ст. 3 Закону про відновлення
платоспроможності, санатором визнається громадянин або юридична
особа, що звернулася до арбітражного суду з відповідною заявою.
Така заява, згідно зі ст. 10 Закону про відновлення
платоспроможності, повинна бути подана протягом одного місяця від
дня опублікування оголошення про порушення провадження справи
про банкрутство в офіційному друкованому органі Верховної Ради
України або Кабінету Міністрів України. Заява санатора повинна
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містити письмове зобов'язання про переведення на нього боргу, а
також умови проведення санації.
Включення цих норм до зазначеного Закону має чисто
декларативний характер. Абсолютно очевидно, що особи, так або
інакше зацікавлені в нормальному функціонуванні боржника, повинні
щось робити для запобігання його банкрутству.
Суттю санації, згідно з Законом про відновлення
платоспроможності, є переведення боргу на санатора.
Дуже важливою в згаданому Законі є наявність особливостей
позасудової (досудової) санації державних підприємств. Визначено,
що така санація проводиться за рахунок коштів державних
підприємств і інших джерел фінансування. Обсяг коштів для
проведення санації за рахунок коштів державного бюджету України
(читай - коштів, що відраховуються платниками податків) щорічно
встановлюється Законом про державний бюджет України.
Щодо проведення судової процедури санації боржника, то в
нині чинному Законі про відновлення платоспроможності санація
боржника, у справі про банкрутство якого порушене провадження,
передбачає переведення його боргу на санатора (санаторів).
Статтею 12 Закону про відновлення платоспроможності
встановлено, що тільки в тому випадку, якщо до арбітражного суду
надійшли пропозиції від бажаючих задовольнити вимоги кредиторів
до боржника і виконати його зобов'язання перед бюджетом, за згоди
зборів (комітету) кредиторів щодо термінів, приймається рішення про
санацію. Якщо в санації підприємства-боржника виявили бажання
брати участь кілька громадян або юридичних осіб, то добір санаторів
здійснюється відповідними органами на конкурсній основі.
Далі у вказаній статті лише згадується, що:
- умови проведення санації державних підприємств шляхом
реорганізації узгоджуються з відповідним органом, уповноваженим
керувати державним майном, і Антимонопольним комітетом України
в межах його компетенції;
- умови проведення санації державних підприємств шляхом
приватизації узгоджуються з відповідним органом приватизації;
- якщо провадження у справі про банкрутство порушене проти
державного підприємства, його трудовий колектив має право
вимагати передання підприємства йому в оренду за умови
переведення на себе боргів підприємства-боржника.
Тоді, зі згоди кредиторів, арбітражний суд ухвалює постанову
про припинення провадження у справі про банкрутство. У постанові
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арбітражний суд затверджує узгоджені кредиторами, санаторами і
боржником умови санації юридичної особи - боржника.
Багатослівністю згадана стаття Закону про відновлення
платоспроможності не вирізняється. Аналізуючи статтю, можна
зробити висновок про те, що суттю санації, згідно з Законом про
відновлення платоспроможності, є переведення боргу на санатора.
Неврегульованість багатьох питань, що виникають на практиці
під час провадження у справах про банкрутство, і пропуски в самому
Законі про банкрутство породили безліч роз'яснень президії Вищого
арбітражного суду України, якими керуються арбітражні суди.
Наприклад, в пункті 26 Роз'яснень ВАСУ №01-8/106 від 07.03.96 р.
"Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного
законодавства при розв'язанні суперечок", що уточнюють деякі
моменти проведення процедури санації, визначено, що арбітражний
суд затверджує умови:
1) угоди між боржником і санатором про переведення боргу;
2) реструктуризації статутного капіталу юридичної особи боржника;
3) виплати санатором боргів кредиторам.
Внесено зміни у визначенні осіб, які можуть бути суб'єктами
банкрутств, що відбулися в законодавстві в зв'язку з набранням
чинності Законом про відновлення платоспроможності Коло осіб, до
яких у разі їх неплатоспроможності можуть бути застосовані
процедури банкрутства, значно розширене. Згідно з новою редакцією,
в нього входять як юридичні, так і фізичні особи. Головною ж
ознакою суб'єкта банкрутства встановлено провадження ним
підприємницької діяльності.
Санація - процедура поновлення платоспроможності боржника.
Нова редакція істотно змінила і деталізувала санаційну процедуру, що
застосовується до боржника.
Визнання юридичної особи банкрутом здебільшого спричинює
необхідність задоволення вимог кредиторів за рахунок коштів,
отриманих від продажу майна банкрута. Природно, для цього треба
виконати низку істотно важливих дій, які визначаються законодавчо.
Висновоки. Внаслідок порушення справи про банкрутство
виникає комплекс процесуальних правовідносин: провадження у
справі, визнання боржника банкрутом, оголошення про банкрутство,
задоволення претензій кредиторів, припинення справи про
банкрутство тощо. Сукупність таких процесуальних правовідносин
може розглядатися як ліквідаційний правовий процес щодо суб'єкта
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підприємництва. Підставою для застосування банкрутства до суб'єкта
підприємництва є економічний фактор, визначеним статтею 1 Закону
№ 509 - неспроможність суб'єкта як юридичної особи задовольняти
своєчасно пред'явлені до нього майнові вимоги кредиторів і виконати
зобов'язання перед бюджетом. Фактичною підставою для порушення
справи про банкрутство може бути лише письмова заява до
Арбітражного суду, яка називається "заява про порушення справи про
банкрутство юридичної особи". З такою заявою до Арбітражного суду
може звернутися будь-хто з кредиторів - громадянин чи юридична
особа, яка має підтверджені належними документами майнові вимоги
до боржника, або кілька кредиторів. Як уже зазначалося, такого права
не мають ті кредитори, майнові вимоги яких забезпечені заставою.
Кредитор може звернутися із заявою про порушення справи про
банкрутство юридичної особи лише у тому разі, якщо остання
неспроможна задовольнити визнані нею претензійні вимоги (або
сплатити борги за виконавчими документами) протягом одного
місяця.
Провадження у справах про банкрутство складається з процедур
встановлення факту неплатоспроможності боржника та безспірності
вимог кредитора, що ініціює провадження (коли справа порушується
за заявою кредитора), виявлення усіх можливих кредиторів і
санаторів, санації (коли остання можлива) або визнання боржника
банкрутом. Останнім етапом провадження є процедура задоволення
вимог кредиторів за рахунок ліквідації майнових активів банкрута. Усі
зазначені процедури складають цілісне і відокремлене від позовного
процесу провадження, метою якого є задоволення вимог кредиторів у
випадку неплатоспроможності боржника.
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ЄДИНІЙ БУХГАЛТЕРСЬКІЙ СИСТЕМІ
Проаналізовано особливості господарського обліку, доведено необхідність
його організації таким чином, щоб він забезпечував отримання необхідної облікової
інформації і використання її для управління. Досліджено оперативний, статистичний і
бухгалтерський облік, до складу якого включають фінансовий, управлінський та
податковий облік.
Ключові слова: оперативний облік, статистичний облік, бухгалтерський
облік, фінансовий облік, управлінський облік, податковий облік
The features of economic account are analysed, the necessity of his organization is
well-proven thus, that he provided the receipt of necessary accounting information and use
of it for a management. Investigational operative, statistical and book-keeping account in the
complement of which include a financial, administrative and tax account.
Keywords: operative account, statistical account, record-keeping, financial account,
administrative account, fiscal accounting

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Складні
євроінтеграційні процеси реформування економіки, що відбуваються в
нашій країні вимагають нових підходів до організації виробничогосподарської діяльності та ведення її обліку. Підвищення вимог до
визначення та відображення операцій і результатів діяльності
підприємства обумовлює перегляд та уточнення науково-практичної
бази обліку.
Облік забезпечує постійну інформацію про всі сфери діяльності
та суспільного життя, є складовою частиною управління об‘єктами та
економічними
процесами.
Функціональне
призначення
бухгалтерського обліку та його трансформація в кілька видів – це
питання, що залишаються ще й досі відкритими для дискусій.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення
проблеми.
Визначення
складових
системи
бухгалтерського обліку – це одне з важливих питань, дослідженню
якого присвячують свої роботи провідні вітчизняні учені-обліковці,
такі як Ф. Ф. Бутинець, М. Т.Білуха, С.В. Голов, Н.О. Гура, Л.Г.
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Ловінська, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкар, Н.М. Ткаченко, М.Г.
Чумаченко, В.Г. Швець, А.Д. Шеремет та інші.
Цілі статті. Господарський облік має бути організований таким
чином, щоб він забезпечував отримання необхідної облікової
інформації і використання її для управління. Перш за все, в системі
обліку розрізняють: оперативний, статистичний і бухгалтерський
облік, до складу якого включають фінансовий, управлінський та
податковий облік. Окремі вчені та практики виділяють у складі
бухгалтерського ще креативний, стратегічний та інші види обліку.
Інші, навпаки, вважають, що існує єдина система обліку, яка інтегрує
в собі усі зазначені види обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Різновид обліку,
що пов'язаний із спостереженням за ходом господарських процесів та
полягає у зборі та реєстрації даних, необхідних для оперативного
управління (а також для бухгалтерського та управлінського обліку), це
оперативний облік. Оперативний облік використовується для
оперативного планування й поточного контролю за розвитком
виробництва, виконанням робіт, послуг. Це найбільш простий за
характером ведення облік. Він ведеться не в цілому по господарству, а
за окремими операціями у розрізі дільниць. Немає чіткого визначення
змісту та об‘єктів оперативного обліку, але він передбачає
використання статистичних методів, головним чином, таких, як
спостереження, а також сучасної техніки (комп‘ютери, телефакси).
Немає сумнівів, що фінансовий облік є частиною (підсистемою)
бухгалтерського обліку. Використовуючи властиві обліку прийоми
реєстрації, систематизації, групування та контролю даних, він
забезпечує формування різноманітної економічної інформації. При
цьому кожний факт господарської діяльності підприємства
відображається у фінансовому обліку методом подвійного запису на
рахунках бухгалтерського обліку. Після узагальнення облікових даних
та їх контролю інформація відображається в регламентованих
фінансових звітах. Формування фінансових звітів, у яких
відображають інформацію про фінансове становище підприємства,
результати його діяльності і рух грошових коштів, є одним з основних
завдань ведення фінансового обліку. Реалізація цих завдань
забезпечує першочергові потреби державних органів управління в
отриманні потрібної їм інформації про діяльність підприємств.
Фінансовий облік ґрунтується на загальних принципах ведення
обліку. Для нього обов'язковим є дотримання вимог чинного
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законодавства і нормативно-правових актів, які визначають до цього
виду обліку загальні вимоги. На кожному етапі фінансового обліку
формується узагальнена інформація про окремі об'єкти обліку активи, витрати, доходи, фінансові результати. Ця інформація дає
можливість загалом оцінити фінансовий, майновий стан підприємства
і результати його діяльності, встановити основні тенденції у зміні
показників. При цьому узагальнена інформація не може забезпечити
систему менеджменту всіма необхідними даними для виконання нею
управлінських функцій.
Стосовно управлінського обліку, в міжнародній практиці існує
два підходи до класифікації його направлень: як відокремлена
облікова система та як підсистема бухгалтерського обліку, але з
більш глибокою аналітичною та розширеною звітною базою.
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» не виокремлюється внутрішньогосподарський
(управлінський) облік як самостійна облікова система, зазначається,
що «внутрішньогосподарський (управлінський) облік – це система
обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для
внутрішнього користування у процесі управління підприємством» [1].
Концептуальна основа управлінського обліку на сьогодні
трактується дещо ширше. Він передбачає реструктуризацію
бухгалтерської
та
планово-економічної
служби
суб‘єкта
господарювання. Тобто, управлінський облік можна визначити як
систему підготовки та забезпечення різних рівнів управління
необхідною інформацією для ефективного планування, контролю та
прийняття управлінських рішень. Особливістю управлінського обліку
є збір та обробка інформації не тільки за результатами завершених
операцій, а також й тих, що можуть мати місце в майбутній діяльності
підприємства, для здійснення прогнозування та планування. Саме це
обумовлює футурологічний характер управлінського обліку.
Серед діючих законодавчо-нормативних документів не існує
такого, щоб чітко регламентував організацію управлінського обліку,
порядок збору і обробки інформації тощо. Вимоги до правильності і
точності управлінського обліку послаблені в бік прискорення
отримання інформації.
Окремими дослідниками сфера управлінського обліку зводиться
до трьох видів об‘єктів: доходи, активи та витрати, хоча й визнається,
що предметом управлінського обліку є сукупність об‘єктів, яка
охоплює виробничі ресурси підприємства, господарські процеси та їх
результати. Методом управлінського обліку визначають сукупність
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традиційних методів планування і контролю, обліку, аналізу,
нормування, прийняття управлінських рішень, що сприяють
дослідженню поведінки витрат і доходів з метою управління ними [2].
На сьогодні сукупність методів управлінського обліку значно
розширилися, тому для вирішення завдань управлінського обліку
потрібні кількісні методи (лінійне програмування, імітаційне
моделювання, регресивно-кореляційний аналіз, сегментний та
системний аналіз, функціональний аналіз, побудова кривих
економічного розвитку і моделювання розмірів замовлення,
калькулювання витрат життєвого циклу, цільова калькуляція
собівартості, функціональний аналіз та інші), що забезпечують
оптимізацію показників. Отже, управлінський облік не керується
загальноприйнятими бухгалтерськими стандартами та методами, хоча
основоположні принципи, що лежать в основі цих стандартів, часто
діють і щодо управлінського обліку також.
Будь яка діяльність, в кінцевому підсумку, завершується
певними витратами. Управління ними має бути не тільки швидким і
адекватним, що забезпечується, з одного боку, швидкістю отримання
інформації про витрати в системі управління підприємством, а з
іншого – швидкістю прийняття рішень. Управлінський облік є не
тільки системою збору, реєстрації та узагальнення інформації, а й
системою управління підприємством.
Система збору, реєстрації, узагальнення, зберігання та передачі
інформації для визначення податкової бази з податків на основі даних
первинних документів, згрупованих відповідно з порядком,
передбаченим податковим законодавством, отримала назву
«податковий облік» [3]. Цей термін уперше було введено у
законодавче поле ст.11 «Правила ведення податкового обліку» Закону
України «Про оподаткування прибутку підприємств» [4]. Проте саме
правил у цьому законі не зазначено. В спеціальних законах про
оподаткування (Закони України «Про оподаткування прибутку
підприємств», «Про податок на додану вартість» [5]) базове поняття,
до якого відноситься термін «податковий облік», не описано. В
базовому законі про систему оподаткування, а саме у Законі України
«Про систему оподаткування» [6] також не вказано правила його
ведення платниками податків.
Податковий облік відрізняється від організації фінансового та
управлінського обліку спрямуванням на визначення бази
оподаткування. Саме база оподаткування і податкове зобов‘язання
платника податку є об‘єктом податкового обліку. По кожному податку
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законодавство визначає індивідуальну, специфічну базу, яку й слід
застосовувати в податковому обліку. В чинному законодавстві
поняття «методи податкового обліку» не наведено. Методи
бухгалтерського обліку в податковому обліку використовуються
частково (рахунки, документування, оцінка), а такі методи, як
подвійний запис, інвентаризація, калькуляція не застосовуються
взагалі. Що стосується звітності, то в податковому обліку її подають у
формі декларацій. Отже, податковий облік призначено для отримання
окремої від фінансового та управлінського обліку інформації в
структурі економічної інформації підприємства, в той час, як вхідна
інформація для нього збирається, головним чином, бухгалтерським
обліком.
Для реалізації ефективного стратегічного менеджменту
господарської діяльності на підприємствах необхідно провести
реформування бухгалтерських служб, що призвело б до розмежування
видів обліку у єдиній обліковій системі. Треба створити відділи
обліку й аналізу витрат, у складі головної бухгалтерії ввести відділ
податкового обліку, окремо створити відділ інформаційного
забезпечення бухгалтерського й податкового обліку.
Висновки. Проведене дослідження дозволило зробити
висновок, що змістовна та структурна відмінність інформації, яку
використовують податкові й статистичні органи, управлінська ланка
підприємства та інвестори, потребує подальшого розроблення і
вдосконалення специфічних методів її формування та перетворення.
Важливе значення при цьому має забезпечення чіткого законодавчого
обґрунтування цих дій з боку держави.
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ВИКОРИСТАННЯ В АНАЛІЗІ
У статті розглянуто недоліки структури балансу. Досліджено проблеми аналізу
фінансової звітності. Висвітлено пропозиції щодо вдосконалення балансу, його вплив
на методики аналізу.
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In this article the disadvantages of the Balance structure were looked through. There
were researched the problems of the analysis of financial records. There were made some
suggestions about the improvement of Balance Sheet and its influence on the methods of
analysis.
Keywords: Financial records, Balance Sheet, methods of analysis, materiality of
information, principle of the golden rules of liquidity, equity working capital.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Фінансова
звітність підприємств, а особливо баланс, є джерелом інформації як
для користувачів, так і для державних та фінансово-кредитних
установ, які на основі його аналізу приймають управлінські рішення.
Отже, для цього в балансі мають бути адекватно відображені і чітко
розмежовані активи, власний капітал, зобов‘язання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. В своїх наукових працях багато провідних
учених розробляли методичні рекомендації щодо складання
фінансової звітності. Серед них були такі вчені як: Д.Шиян,
В.Івахненко, В.Мовчаренко, З.Задорожний, Я.Крупка. Але проблема
впливу структурованості балансу на методику аналізу фінансової
звітності ще недостатньо висвітлена.
Цілі статті. Отже, нашою метою є вдосконалення
бухгалтерського балансу та визначення найефективнішої методики
аналізу його показників.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сучасний
баланс ще не повністю відповідає міжнародним стандартам, зокрема
принципу суттєвості інформації, нетто-оцінок і дотриманню «золотого
правила ліквідності». Порушення принципу суттєвості полягає в тому,
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що відповідно до міжнародних стандартів суттєвість інформації
визначається керівником, з метою ефективного прийняття
управлінських рішень, тоді як національні П(с)БО визначають
перелік необхідних статей.
Під час складання балансу все ще не повністю дотримується
принцип нетто-оцінок, що пов‘язано з внесенням у валюту балансу
сальдо за синтетичними рахунками 17 «Відстрочені податкові
активи», 54 «Відстрочені податкові зобов‘язання» та субрахунків 643
«Податкові зобов‘язання» і 644 «Податковий кредит».
Відповідно до «золотого правила ліквідності» активи
підприємства мають фінансуватися пасивами такої самої терміновості.
При аналізі балансу підприємства це правило часто порушується,
оскільки немає чіткого розмежування поточних і довгострокових
активів і зобов‘язань. Так досліджуючи національні П(с)БО можна
зробити висновок, що до розділів ІІ пасиву «Забезпечення наступних
витрат і платежів» і розділу V «Доходи майбутніх періодів»
включаються зобов‘язання з невизначеним терміном погашення, тобто
вони можуть бути як поточними, так і довгостроковими.
Розділ ІІІ активу «Витрати майбутніх періодів» включають
витрати, які відносяться до оборотних активів і витрати, які
відносяться до необоротних активів.
Жорстоке регламентування статей балансу не надає можливості
детально висвітлити інформацію, оскільки для відображення доходів
майбутніх періодів передбачається одна стаття, яка включає в себе як
довгострокові, так і поточні зобов‘язання. Аналогічна ситуація з
витратами майбутніх періодів, які включають в одну статтю
необоротні та оборотні активи. Це призводить до неефективності і
труднощів при оцінюванні фінансового стану підприємства.
Для ефективного оцінювання фінансового стану підприємства,
багато вчених пропонують в Примітках до річної фінансової звітності
висвітлювати витрати і доходи майбутніх періодів, відповідно у
розрізі необоротних та оборотних активів, і довгострокових та
поточних зобов‘язань[1, с.373]. Ця пропозиція має свої переваги і
недоліки. Так, до переваг можна віднести те, що баланс не потребує
внесення змін, а до недоліків - те, що зміни стосується лише річної
фінансової звітності і не дозволяє здійснити розшифровку цих статей
в квартальній звітності.
Баланс надає інформацію для визначення фінансового стану
підприємства, за допомогою визначення низки фінансових показників,
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одним з яких є власний оборотний капітал який має декілька методів
розрахунку, і визначається як:
- різниця між підсумками розділу І пасиву «Власний капітал» і
підсумком розділу І активу «Необоротні активи» [2];
- різниця між сумою власного капіталу ( розділ І пасиву) разом
із забезпеченням наступних витрат і платежів ( розділ ІІ пасиву) та
сумою необоротних активів ( розділ І активу) [3, с.101];
- різниця між підсумком розділів І «Власний капітал», ІІ
«Забезпечення наступних витрат і платежів», ІІІ «Довгострокові
зобов‘язання» пасиву і підсумком розділу І активу «Необоротні
активи» [4, с.152];
- різниця між власним капіталом та необоротними активами,
зменшеними на суму довгострокової дебіторської заборгованості [5].
- різниця між оборотними активами ( розділ ІІ активу) і
поточними зобов‘язаннями ( розділ ІV пасиву) [5].
При цьому не враховується, що поточні активи можуть
становити частину розділу ІІІ активу, а поточні зобов‘язання –
розділів ІІ і V пасиву. Тому, якщо вони є розміщені в цих розділах, то
за цими методиками власний оборотний капітал розрахований
неправильно, оскільки беруться для розрахунку підсумки по
розділами, а не по статтях.
Для
оцінки задовільності структури балансу, фінансової
стійкості підприємства виникає необхідність правильного визначення
власного оборотного капіталу. Він використовується для визначення
багатьох фінансових коефіцієнтів: коефіцієнта самофінансування
оборотних активів; загального коефіцієнта покриття; коефіцієнта
маневреності власного капіталу; коефіцієнта ліквідності власного
оборотного капіталу. Тому неправильне або недостатньо точне його
визначення за даними балансу призводить
до викривлення низки фінансових коефіцієнтів, і неадекватного
оцінювання фінансового стану підприємств.
На нашу думку вирішити цю проблему можна так: відповідно до
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і
організацій 4 клас плану рахунків називається «Власний капітал та
забезпечення зобов‘язань», який передбачає віднесення усіх видів
зобов‘язань до власного капіталу. Отже, це дає нам можливість
включити статті розділу ІІ «Забезпечення таких витрат і платежів» до
розділу І «Власний капітал». Розділ ІІІ «Витрати майбутніх періодів»
враховуючи їх суть, краще відображати в розділі І «Необоротні
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активи» і ІІ «Оборотні активи» окремими статтями. Доходи майбутніх
періодів, які відносяться до довгострокових зобов‘язань, краще
віднести до розділу «Довгострокові зобов‘язання», а поточні,
відповідно до розділу «Поточні зобов‘язання».
В такому випадку актив балансу буде складатися з двох розділів
(«Необоротні активи» і «Оборотні активи»), а пасив з трьох (
«Власний капітал», «Довгострокові зобов‘язання», «Поточні
зобов‘язання»). Це дасть можливість більш ефективно визначати
фінансовий стан підприємства і розрахувати суму власного
оборотного капіталу, який при такій структурі балансу можна
визначити як різницю між оборотними активами й короткостроковими
зобов‘язаннями, або різниць між сумою власного капіталу, резервів і
довгострокових зобов‘язань і сумою необоротних активів.
Висновки. Внесення змін у баланс та методику розрахунку на
його основі окремих аналітичних показників сприятиме однозначному
трактуванню інструментів аналізу у рекомендаціях органів влади та
економічній літературі, що забезпечує адекватність оцінок
фінансового стану суб‘єктів господарювання.
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Львівська комерційна академія
СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ:
АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Стаття розкриває суть поняття інформаційної системи у контексті її
комп‘ютеризації. Описана еволюція комп‘ютерних інформаційних систем. Дані
рекомендації з організації комп‘ютерної інформаційної системи обліку.
Ключові слова: інформаційна система, комп‘ютерна інформаційна система,
«MRP», «ERP», інформаційна система бухгалтерського обліку, програмні продукти
The article reveals the essence of the concept of information systems in the context
of its computerization. Describe the evolution of computer information systems and the
recommendations of the computer information system of accounting.
Keywords: іnformation system, computer information system, «MRP», «ERP»,
information system accounting, software

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Сьогодні
використання автоматизованих систем обліку стало звичним явищем.
У складних умовах господарювання автоматизація процесу обліку
дозволяє економити підприємству свої ресурси і, що особливо
важливо, своєчасно приймати ефективні управлінські рішення.
Використання засобів комп‘ютеризації дозволяє практично повністю
вирішити проблему оперативності створення та передачі потрібної
інформації, навіть на великі відстані.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Тема даної роботи справді є достатньо
актуальною. Варто відзначити наукові дослідження різних науковців у
розрізі даної тематики: Івахненкова С., Шквіра В., Загороднього А.,
Височана О., Сопка В., Бутинця Ф., Завгороднього В., Пономаренка В.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Для
забезпечення ґрунтовного викладу наступного матеріалу хотілося б
відразу розкрити суть поняття «інформаційна система», а також
«комп‘ютерна інформаційна система».
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови»
наводиться наступне визначення: «інформаційна система – система
обробки даних засобами накопичення, зберігання, обновлення та їх
пошуку й відображення» [1, с.403].
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Також у спеціальній літературі знаходимо таке бачення:
«інформаційна система (англ. «Information system») – сукупність
організаційних і технічних засобів для збереження та обробки
інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Інформаційні системи діють у нашій країні під назвою
«автоматизовані системи» [6].
Вважаємо за доцільне підкреслити цікаве спостереження
тенденції сьогоднішнього розуміння багатьма спеціалістами під
інформаційною
системою,
власне,
комп‘ютеризованої
(чи
автоматизованої) або ж комп‘ютерної інформаційної системи.
Наведені визначення значною мірою підкреслюють такий висновок.
З нашої точки зору, це не є коректно, адже далеко не є
обов‘язковим для інформаційної системи, наприклад, обліку (навіть,
сучасної) наявність ознаки автоматизації чи комп‘ютеризації, як її
різновиду чи, можливо, форми.
Важливим також є чітко розрізняти поняття інформаційної
системи та системи інформації. Ця проблема дуже актуальна сьогодні,
особливо у практичних колах. Хоча між ними різниця на перший
погляд не є велика, вона існує. Підміна цих понять вибиває частину
теоретичної основи з під ніг організаторів таких систем. На нашу
думку, інформаційна система – це система (певних елементів) з
ознакою присутності відповідним чином у ній інформації будь-яких
форми і змісту; а система інформації передбачає бачення, саме,
інформації як певного окремого (умовно) організму – сукупності
відповідно пов‘язаних елементів.
Зважаючи на актуальність комп‘ютерних інформаційних систем,
зосередимо надалі увагу, саме, на них.
Відомо, що комп'ютерні інформаційні системи (ІС) належать до
класу складних систем, які містять багато різноманітних елементів з
відповідними зв‘язками. Тому при створенні такого роду систем
потрібно велику увагу приділити об‘єктивному формуванню їх
структури, виходячи значною мірою з принципу доцільності. Для
описання комп'ютерних ІС можуть використовувати кілька видів
структур, які різняться типами елементів та зв'язків між ними, зокрема
функціональні, технічні, організаційні, документальні, алгоритмічні,
програмні та інформаційні структури [4, с.12].
Сьогодні для багатьох великих українських підприємств досить
актуальними можуть бути такі спеціальні концепції інформаційних
систем економічного характеру як «MRPII» і «ЕRР», які фактично
стали світовими стандартами. Відомо, що вони являють собою набори
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спеціальних правил, що сформульовані у 80-х та 90-х роках XX ст.
«Американським товариством з управління виробництвом і запасами»
(«American Production and Inventory Control Society-APICS»).
Протягом останніх 30-х років концепції «MRP», «MRPII» і
«ЕRР» стали певною моделлю бізнесу для використання виробниками
з метою досягнення виробничої ефективності. Усередині 90-х років
минулого століття більш як 48 тис. із 60 тис. американських
промислових підприємств використовували ту або іншу модель
«MRP» [3, с. 53].
Значна частина сучасних автоматизованих систем організації та
матеріально-технічного забезпечення виробництва беруть свій
початок від систем планування матеріальних потреб «МRР» («Material
Requirements Planning»), що, як відомо, з'явилися у періоді завершення
60-х – початку 70-х років XX ст. У відповідній літературі знаходимо
інформацію про їх концентрацію на вирішення проблем обліку,
оцінки потреб у сировині, матеріалах і управління збутом готової
продукції.
До кінця 80-х років увагу міжнародних фірм, які шукали спосіб
спростити управління виробничими процесами, почала привертати
ідея створення єдиної моделі даних у межах компанії. «МRР» стали
першим кроком у цьому напрямі. У міру розвитку «МRР»-систем
стало зрозуміло, що для успішного управління підприємством
необхідно забезпечити тісніший зв'язок і координацію всіх
підрозділів, що відповідають за проектування, виготовлення,
постачання, сервісне обслуговування, реалізацію і маркетинг. Це
привело до виникнення нового покоління програмних продуктів під
назвою систем планування виробничих ресурсів – «МRР II»
(«Manufacturing Resourse Planning»). Крім функції планування потреб
у матеріалах системи «МRР II» містили нові функції (автоматизоване
проектування, управління технологічними процесами, імітаційне
моделювання тощо) у контексті побудови на основі інтегрованої бази
даних. [3, с. 53]
Відомо також, що «МRР II» згодом еволюціонували у
концепцію планування ресурсів підприємства («Enterpris Resourse
Planning» — «ЕRР»), яке ще називають плануванням ресурсів у
масштабі підприємства («Enterprise-wide Resourse Planning»).
Вивчаючи спеціальну літературу, зазначимо, що в основу «ЕRР»
покладається принцип створення єдиного сховища даних
(«repository»), що вміщує усю ділову інформацію, накопичену
організацією у ході господарських операцій, включаючи фінансову
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інформацію, дані, пов'язані з виробництвом, управлінням персоналом,
або будь-які потрібні інші відомості. У контексті реалізації даної
концепції будь-яка частина інформації, яку має підприємство і яка
внесена у цю базу, стає доступною для всіх працівників, але з
відповідним рівнем допуску.
Для організації різних видів обліку впровадження концепції
«ЕRР», до якої будуть включатися окрім підсистем обліку ряд інших
важливих ІС, може виявитись досить ефективним рішенням.
Відзначимо, що «ЕRР»-системи, незважаючи на високу
складність їх побудови, у тому числі як комп‘ютерних ІС, набувають
значної популярності як у світі, так і в Україні. Проте, для організації
обліку, тим більше в умовах економічної кризи, впровадження такої
комплексної комп‘ютерної системи може бути невигідним: натомість
можна використовувати спеціалізовані облікові комп‘ютерні
програми. Окрім того відзначимо, що «ЕRР»-системи можна назвати
свого роду справжніми інформаційними монстрами, тому для
успішного їх використання на підприємстві необхідний достатньо
високий фаховий рівень значної кількості працівників і спеціальні
знання відповідної програми (в якій реалізується «ERP») і роботи на
комп‘ютері.
Проте, відомим є те, що ЕRР-системи забезпечують ефективне
виконання функцій обліку і контролю, причому не тільки для
однорідних та локально розміщених компаній, а й для
багатопрофільних підприємств і корпорацій, що мають філії та
підрозділи у віддалених географічних точках. Це також надає даним
ІС певну перевагу в організаційному контексті. На базі вивчення
спеціальних матеріалів відзначимо, що для цілей організації обліку,
безперечно, важливою є також наступна особливість: бухгалтерська
система структурована відповідно до облікових ділянок, а ЕRРсистема описує функції всередині таких трьох основних процесів:
придбання, виробництва і реалізації.
Гортаючи літературні джерела, зокрема, знаходимо такі
стандартні функції програмного продукту класу ЕRР [3, с.54]:
- прогнозування, бізнесове і фінансове планування;
- управління продажами;
- планування графіку виробництва;
- управління структурою виробів;
- управління запасами;
- планування потреб в матеріалах і виробничих потужностях;
- управління виробництвом (можливі різні модулі, наприклад,
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для серійного, замовного, проектного або безперервного виробництв);
- постачання;
- фінанси / бухгалтерія;
- фінансовий аналіз;
- управління кадрами і облік робочого часу.
На українському ринку мають місце, зокрема, такі програмні
продукти, в яких реалізується концепція «ERP» [3, с. 58]: «SAP/R3»,
«MySAP All-in-One» («SAP AG», Німеччина); «Oracle E-Business
Suite» («Oracle», США); «Orlace-JD Edwards EnterpriseOne»
(«PeopleSoft», США); «Microsoft Busines Solution–Axapta», «Microsoft
Busines Solution–Navision» («Microsoft», США); «Галактика»
(«Галактика», Росія); «ІТ- предприятие» (НПП «Інформаційні
технології», Україна); «ИС ПРО» (ТОВ «Інтелект-Сервіс», Україна);
«1С-Підприємство 8.0» («1С», Росія); «FinExpert» («IDM», Україна);
«GrossBee XXI» (НПФ «GrossBee», Україна); «Парус-Предприятие»
(«Парус», Росія).
В основі інформаційної системи бухобліку лежить розв'язання
облікових задач, об'єднаних у комплекси, які виконують окремі
ділянки обліку. Ці комплекси характеризується визначеним
економічним
змістом,
веденням
затверджених
рахунків,
документами/регістрами, спеціальними алгоритмами розрахунків, а
також методичними матеріалами й нормативними документами
конкретної ділянки обліку. Взаємозв'язок комплексів облікових задач
закладено у самій методології бухгалтерського обліку, системі
ведення рахунків і виконання проводок. [5]
Інформаційна система бухгалтерського обліку традиційно може
охоплювати такі підсистеми:
- облік основних засобів та нематеріальних активів;
- облік матеріальних цінностей;
- облік праці та заробітної плати;
- облік готової продукції та її реалізації;
- облік фінансово-розрахункових операцій;
- облік витрат на виробництво;
- облік інших витрат, доходів та фінансових результатів;
- зведений облік та складання звітності.
Відомо, що у виборі комп‘ютерного програмного забезпечення
для бухгалтерії важливо притримуватись ряду рекомендацій. Так,
якщо бухгалтерія підприємства складається з малої кількості
працівників і відсутній аналітичний облік з більшості синтетичних
рахунків, то для створення комп'ютерної ІС бухобліку у відповідних
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випадках рекомендується бухгалтерська програма класу «мінібухгалтерія». Якщо у бухгалтерії близько 3-9 обліковців і достатньо
розвинений аналітичний облік, необхідний широкий спектр
оперативних даних, то тут вважається актуальною достатньо
універсальна бухгалтерська програма. Якщо ж буде здійснюватися
комп'ютеризація великого промислове підприємство з чисельністю
бухгалтерії 10-30 осіб і більше, яскраво вираженою спеціалізацією
діяльності, яка відображується у специфіці бухгалтерського обліку, то
будь-яка готова універсальна програма ведення бухгалтерського
обліку задовольнятиме потреби підприємства ймовірно не більше ніж
на 20-30 %. Крім того, варто відзначити, що у виборі бухгалтерської
програми є, безперечно, дуже важливим співвідношення
ціна/функціональність на конкретний момент, а також стратегію
розвитку підприємства. [2, с. 62]
Зауважимо, що для правильного вибору програмного продукту
для автоматизації (комп‘ютеризації) ІС бухгалтерського обліку
важливим є розуміння глибокої та широкої (стосовно критеріїв)
класифікації таких програм. Приклад такої класифікації подано на
рисунку 1.
Значного поширення, як відомо, на вітчизняному ринку
комп‘ютерних програм для автоматизації бухгалтерського та інших
видів обліку набули наступні продукти:
«Финансы без проблем» («Хакерс Дизайн»), «Финансист» («Атей»);
«Турбо Бухгалтер 6» («ДИЦ»), «1С: Бухгалтерия-проф 6» («1С»),
«FinExpert» («IDM»); «БЭСТ-4», «БЭСТ-ПРО», «БЭСТ-5», «БЭМБИ»,
«БЭСТ-Офис», система класу «ЕRР» «ИС-ПРО» («Інтелект-сервіс»);
«Галактика-Старт», «Галактика-Прогресс» («Галактика»); «Парус» і
«Парус-Предприятие 8» («Парус»); «1С: Бухгалтерия 7.7», «ЕRР»система «1С:Предприятие 8.0» («1С»).
Висновки. Отже, для цілей ефективної організації обліку на
підприємстві у контексті впровадження комп‘ютерних інформаційних
систем важливим є глибоке розуміння об‘єктів організації, а також
чітке розмежування видів структури відповідної системи і видів
спеціального програмного забезпечення.
Окрім того, відзначимо, що для ефективної організації
автоматизованого обліку в компанії потрібно зважати на ряд
особливостей. Особливу роль у такому процесі відіграє вибір
відповідного програмного продукту.
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Написане штатним програмістом підприємства

За способом
створення

Створене (адаптоване) на замовлення
Універсальне

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРІЇ

Домашня бухгалтерія і приватні підприємці
Малі підприємства
За об’єктами обліку

Середні підприємства
Великі підприємства
Багатогалузеві компанії

За способом реалізації
у програмах обліковореєстраційних функцій

За комплексністю
виконуваних
функцій

Програми, в яких перевага надається
безпосередньому введенню операцій/записів
Програми, в яких перевага надається введенню
операцій за шаблонами (документами)

Інтегровані програми зведеного обліку
Окремі АРМ
Комплекси пов’язаних АРМ
Програми для ведення бухгалтерського обліку
Фінансово-аналітичні системи

За призначенням

Програми для автоматизації управлінської
діяльності, що містять модуль бухобліку
Програми для формування звітності
Правові бази даних

Рис. 1. Класифікація програмних продуктів для бухгалтерії [2, с. 57]
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УДК 657.4.334
Сагова О.В., аспірантка кафедри обліку підприємницької діяльності
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ
ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ
ІНВЕСТИЦІЙ
В статті розглянуто питання використання терміну «внутрішній аудит»,
відмічено, що незважаючи на світове використання даного терміну, в літературі він
трактується по-різному, але одноаспектно, а саме як специфічна функція управління.
Дана характеристика та роль внутрішнього аудиту фінансових інвестицій. Розглянуто
особливості організації внутрішнього аудиту фінансових інвестицій. Представлені
основні його етапи.
Ключові слова: внутрішній аудит, етапи, фінансові інвестиції, контроль,
внутрішні аудитори, аудиторський висновок
This article examines the point of using of the term ―internal audit‖. It is noticed, that
despite of wide publicity of this term, there are a lot of different interpretation, but only in
one aspect, as the specific function of management. Represented character of internal audit
of financial investments. Basic its stages are represented.
Keywords: internal audit, stages, financial investments, control, internal public
accountants, public accountant conclusion

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Питання
аудиту фінансових інвестицій стає все більш актуальнішим серед
користувачів фінансової звітності, здебільшого для існуючих та
потенціальних інвесторів. З набуттям досвіду
господарювання
власники та керівники підприємств все більше уваги приділяють
внутрішньому аудиту фінансових інвестицій як незалежній оцінці, що
проводиться всередині економічного суб‘єкта з метою перевірки і
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визначення ефективності його діяльності. Особливої уваги на сьогодні
має внутрішній аудит фінансових інвестицій, оскільки операції з
цінними паперами набувають все більшого поширення.
В таких умовах все частіше на практиці буде виникати
необхідність надання інформації управлінню підприємства про
недоліки та порушення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями.
Внутрішній аудит фінансових інвестицій стає одним із інструментів
підвищення ефективності управління підприємствами різних
організаційно-правових форм і, особливо, акціонерних товариств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у розв‘язання проблем організації
внутрішнього аудиту фінансових інвестицій зробили Білуха М.Т.,
Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Даному питанню присвячені публікації
таких авторів, як О. А. Петрик «Організація регулювання діяльності
аудиторських фірм в Україні», Л. М. Осмятченко «Сутність, функції
та завдання внутрішнього аудиту».
Цілі статті. Дослідження науково-практичних публікацій з
проблем організації та проведення внутрішнього аудиту фінансових
інвестицій свідчать, що переважна їх більшість приділяє достатньо
уваги організації і технології аудиту операцій з цінними паперами,
але не пропонує цілісної системи його проведення. Крім того,
спірними залишаються деякі положення щодо визначення категорії
«внутрішній аудит», та перелік і обсяг завдань, які він вирішує.
Враховуючи розбіжності у визначенні категорії внутрішнього аудиту
та інші спірні положення щодо його проведення, стає очевидним, що
питання організації внутрішнього аудиту фінансових інвестицій є
неоднозначним і потребує досконалого вивчення у контексті
впровадження у вітчизняну практику.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Моделі і
концепції проведення внутрішнього аудиту фінансових інвестицій
мають бути приведені до норм, що відповідають стандартам,
прийнятим у світовій практиці.
Актуальність обраної теми дослідження полягає не тільки у
відсутності накопиченого досвіду роботи вітчизняних підприємств у
сфері проведення внутрішнього аудиту фінансових інвестицій, а й не
достатнього висвітлення даної проблеми в теоретичному аспекті. Дана
стаття присвячена зазначеним проблемам. Поставлені такі завдання
дослідження:
— критичний огляд термінології;
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—визначення характеристики та ролі внутрішнього аудиту;
— розкриття
особливостей організації та проведення
внутрішнього аудиту фінансових інвестицій.
Внутрішній аудит на Заході зародився на початку ХХ століття та
почав стрімко розвиватися після Другої Світової війни. В 1941 році в
США був заснований Інститут внутрішніх аудиторів (ІВА) –
міжнародна професійна організація, метою якої є розвиток та
популяризація професії внутрішнього аудитора і розробка стандартів
професійної діяльності. На перших етапах свого становлення
внутрішній аудит більшою мірою був формою контролю за станом
бухгалтерського обліку, але вже на початку двадцятого століття сенс
внутрішнього аудиту полягав в
оцінці операцій компанії і
систематичному пошуку шляхів підвищення ефективності управління.
На відміну від зовнішнього аудиту, для регламентації якого
було прийнято Закон України «Про аудиторську діяльність» від
22.04.93 р. № 3125-XII, діяльність внутрішнього аудиту на рівні
закону не регламентована. Проте, деякі документи певним чином
висвітлюють питання внутрішнього аудиту.
З цієї причини в даний час серед фахівців не спостерігається
єдності в підходах до визначення терміну «внутрішній аудит». Одні з
них намагаються ототожнити внутрішній аудит із зовнішнім, інші ж,
навпаки, намагаються знайти відмінності або протиріччя. Розглянемо
найбільш поширені підходи до визначення поняття «внутрішній
аудит». Згідно Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції
розвитку державного внутрішнього фінансового контролю» від
24.05.2005 р. № 158-р внутрішній аудит - форма контролю, що
забезпечує функціонально незалежну оцінку діяльності органів
державного сектору та дає впевненість Кабінету Міністрів України,
Мінфіну, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої
влади, керівництву органів державного сектору в тому, що система
державного управління функціонує у спосіб, який максимально
знижує ризик шахрайства, марнотратства, допущення помилок чи
нерентабельності. Метою внутрішнього аудиту є надання
рекомендацій з удосконалення діяльності органу державного сектору,
підвищення ефективності процесів управління, що сприяє досягненню
мети органом державного сектору. До завдань внутрішнього аудиту
належить також забезпечення ефективного внутрішнього контролю
відповідно до понесених витрат. Здатність надання незалежних та
об'єктивних рекомендацій є основною відмінністю внутрішнього
аудиту від інших форм контролю [1 ]. Відповідно до міжнародного
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стандарту аудиту 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту» термін
«внутрішній аудит» означає оцінювальну діяльність служби,
створеної суб'єктом господарювання. До функцій внутрішнього
аудиту входять, зокрема, перевірка, оцінювання та моніторинг
відповідності й функціонування систем бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю. Внутрішній аудит є підрозділом суб'єкта
господарювання. Незалежно від ступеня самостійності та
об'єктивності внутрішнього аудиту він не може досягнути такого
ступеня незалежності, якого вимагають від зовнішнього аудитора при
висловленні ним думки щодо фінансових звітів. Зовнішній аудитор
несе особливу відповідальність за висловлену аудиторську думку, і ця
відповідальність не зменшується при будь-якому використанні
внутрішнього аудиту. Всі судження, що стосуються аудиту
фінансових звітів, формуються зовнішнім аудитором [ 2].
Різноманітність наведених визначень повязана з відсутністю єдиного
нормативного документа, який регулював би поняття та відносиниу
сфері внутрішнього аудиту. Як видно з наведених визначень,
суперечності існують з приводу незалежності думки, яку висловлює
внутрішній аудитор, а також з приводу того, чим все таки є внутрішні
й аудит – підрозділом підприємства чи оцінювальною діяльністю.
Різними є підходи до визначення внутрішнього аудиту і в
деяких авторів. Так, Бурцев В .В. стверджує, що «внутрішній аудит це регламентована внутрішніми документами організації діяльність по
контролю ланок управління і різних аспектів функціонування
організації, здійснювана представниками спеціального контрольного
органу в рамках допомоги органам управління організації (загальним
зборам учасників господарського товариства або суспільства або
членів виробничого кооперативу, наглядовій пораді, пораді
директорів, виконавському органу)» [ 3]. Андрєєв В.Д., в свою чергу
вважає, що «внутрішній аудит - елемент системи внутрішнього
контролю, необхідний для великих господарюючих суб'єктів, в
основному недержавного сектору економіки, аби з його допомогою
успішно конкурувати на ринку за рахунок зростання якості, зниження
собівартості продукції, знання потреб ринку і, таким чином,
підвищення ефективності роботи » [4].
На думку Гольдштейна Г.Я. «Вутрішній аудит - незалежна
оцінна функція, метою якої є допомога штабу в ефективному
розвантаженні його відповідальності. Для цього внутрішні аудитори
забезпечують штаб аналізом, оцінками і рекомендаціями по
відповідних видах активності» [ 5]. Петров С, Алексєєва А., Головач
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А. стверджують, що внутрішній аудит - функція, яка покликана брати
участь в оцінці надійності і ефективності системи внутрішнього
контролю (не лише фінансового, але і операційного контролю,
контролю за дотриманням політик і процедур), в процесі управління
ризиками, з якими стикається компанія (наприклад, при виведенні на
ринок нових продуктів, впровадженні нових інформаційних систем,
реструктуризації бізнесу), в процесі корпоративного управління [ 6] .
Таким чином, більшість авторів під внутрішнім аудитом розуміють
комплекс діагностичних процедур, направлених на виявлення, з
одного боку, слабких сторін бізнесу, а з іншої - встановлення доріг їх
усунення.
Тобто,
внутрішній
аудит
це
фактично
внутрішньогосподарський контроль, але за змістом і методам
проведення він має багато загального із зовнішнім аудитом. На нашу
думку наведені визначення не розкривають повністю єство
внутрішнього аудиту на сучасному етапі, оскільки під внутрішнім
аудитом більшість авторів розуміють організовану економічним
суб'єктом таку систему контролю за дотриманням встановленого
порядку ведення бухгалтерського обліку,
що діє на користь
керівництва або власників, та
регламентовану внутрішніми
документами. Все це обумовлено, скоріш за все, буквальністю
перекладу терміну з англійської мови. Дослівно термін «внутрішній
аудит» - internal audit - означає внутрішню перевірку рахунків,
ревізію. Проте на наш погляд, у внутрішнього аудиту інше
призначення і мета. І найточніше їх передає визначення поняття, дане
міжнародним Інститутом внутрішніх аудиторів (The Institute of
Internal Auditors), - «внутрішній аудит є діяльність за поданням
незалежних і об'єктивних гарантій і консультацій, направлених на
вдосконалення діяльності організації. Внутрішній аудит допомагає
організації
досягти
поставлених
цілей,
використовуючи
систематизований і послідовний підхід до оцінки і підвищення
ефективності процесів управління ризиками, контролю і управління
організацією » [6 ]. Отже, внутрішній аудит слід сприймати швидше
як різновид консалтингу, ніж контролю.
У зв'язку з цим основними характеристиками внутрішнього
аудиту фінансових інвестицій є:
1. Незалежність і об'єктивність. Незалежність розглядається в
контексті функціональної підлеглості служби внутрішнього аудиту
фінансових інвестицій в структурі організації. Незалежність, як
правило, досягається шляхом розділення функціонального і
адміністративного підпорядкування служби внутрішнього аудиту
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(адміністративне підпорядкування керівництву, а функціональне засновникам). Об'єктивність розглядається як здатність працівника
служби внутрішнього аудиту формувати неупереджені оцінки і
висновки про здійснені та заплановані операції з фінансовими
інвестиціями.
2. Оптимізація і підвищення ефективності діяльності
організації. У даній ситуації внутрішній аудит виконує, в першу чергу,
не контрольну функцію, а оцінну, він служить для виявлення слабких
місць в системах управління, внутрішнього контролю і управління
ризиками по операціям з фінансовими інвестиціями, для формування
рекомендацій по підвищенню ефективності цих систем і процесів.
3. Надання гарантій і консультацій. Сутність внутрішнього
аудиту полягає в наданні гарантій і консультацій замовникам
(клієнтам) внутрішнього аудиту в
управлінні ризиками, які
виникають при проведенні операцій з фінансовими інвестиціями,
внутрішнього контролю, управління організацією. Отже, на сучасному
етапі внутрішній аудит операцій з фінансовими інвестиціями з простої
перевірки дотримання регламентів перетворюється на творчий процес.
Визначимо, в чому полягає роль внутрішнього аудиту? У
тому, що він: по-перше, є дієвим механізмом оцінки ефективності
діяльності менеджменту. Внутрішній аудит стає потужним
інструментом контролю процесів, що відбуваються на підприємстві з
фінансовими інвестиціями. Яким би професійним не був менеджмент,
для засновників, що притримуються
принципу «довіряй, але
перевіряй», актуальним стає питання контролю і оцінки ефективності
ведення операцій з цінними паперами. По-друге, є засобом
удосконалення системи внутрішнього контролю на підприємстві.
Внутрішній аудит не лише перевіряє і оцінює систему внутрішнього
контролю на предмет її відповідності поставленим цілям і заданим
критеріям, але і надає рекомендації по її вдосконаленню. По-третє, є
об'єктивним джерелом інформації. Менеджмент організації, для якого
управління є повсякденною роботою, не завжди здатний об'єктивно
оцінити ситуацію, що склалася в організації. Навіть, якщо ним і
здійснюється контроль всіх бізнес-процесів, у нього, як правило,
немає ні часу, ні навиків для збору, структуризації і узагальнення
інформації. Внутрішній же аудит, навпаки, володіє інформацією по
всіх аспектах діяльності організації і інструментарієм для
узагальнення і аналізу даних, тому тісна взаємодія з внутрішнім
аудитом підвищує ефективність ухвалення рішень менеджментом. У
даній ситуації внутрішній аудит стає джерелом інформації, що
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допомагає менеджерові по-новому в поглянути на речі і оцінити якість
виконання прийнятих управлінських рішень.
Зараз не існує і одностайного підходу до визначення завдань і
функцій внутрішнього аудиту. Під основним завданням внутрішнього
аудиту слід розуміти надання незалежних і об'єктивних гарантій.
Мета внутрішнього аудиту фінансових інвестицій –
удосконалення організації і управління операціями з цінними
паперами та фінансовими вкладеннями підприємства. У свою чергу,
функції внутрішніх аудиторів, що перевіряють операції з фінансовими
інвестиціями підприємства, полягають в: а) оцінці системи
внутрішнього контролю в частині достовірності інформації,
збереженні активів, ефективності і результативності діяльності
окремих операційних і структурних підрозділів і розробці
рекомендацій по поліпшенню цих систем; б) аналізі і оцінці
ефективності системи управління ризиками по операціям з
фінансовими вкладеннями і пропозиції методів їх зниження; в) аналізі
і оцінці ефективності системи управління організації; г) оцінці
економічності і ефективності здійснюваних організацією операцій з
фінансовими інвестиціями; д) оцінці дотримання вимог чинного
законодавства, вимог регулюючих і наглядових органів, а також
внутрішніх документів організації, що визначають внутрішню
політику, правила, процедури, метою якої є оцінка якості і
відповідності створених систем забезпечення дотримання вимог
законодавства і інших правових актів і внутрішніх документів, а
також розробка пропозицій по вдосконаленню даних систем; е)
проведенні спеціальних розслідувань окремих випадків, наприклад,
підозрінь в зловживаннях.
Внутрішній аудит фінансових інвестицій з метою досягнення
максимальних результатів, повинен здійснюватись в певній
послідовності. Мета, повноваження і відповідальність внутрішнього
аудиту
визначаються
внутрішнім
документом
організації
(Положенням про внутрішній аудит). Положення про внутрішній
аудит є формальним документом, що визначає цілі, повноваження і
відповідальність внутрішнього аудиту. Положення про внутрішній
аудит встановлює статус внутрішнього аудиту в організації, визначає
права доступу до документації, персоналу і фізичних активів в рамках
виконання завдань і визначає об'єм і вміст діяльності внутрішнього
аудиту. В загальних рисах процес організації служби внутрішнього
аудиту складається із таких етапів:
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- виявлення та чітке визначення кола питань, для вирішення
яких створюється служба внутрішнього аудиту;
- визначення основних функцій служби внутрішнього аудиту,
виконання яких необхідно для досягнення поставлених цілей;
- визначення організаційного статусу служби внутрішнього
аудиту, розробка та документальне закріплення Положення про
службу внутрішнього аудиту відповідно до встановленого набору
цілей, задач та функцій;
- інтеграція служби внутрішнього аудиту з іншими ланками
структури управління підприємством;
- розробка внутріфірмових стандартів внутрішнього аудиту з
урахуванням особливостей нашого законодавства під час розробки
внутрішніх документів, що регламентуватимуть діяльність служби
внутрішнього аудиту. Серед функцій служби внутрішнього аудиту
доцільно передбачити щонайменше такі:
- поточний моніторинг звітності;
- здійснення аудиторських перевірок, експрес-перевірок,
контрольних оглядів тощо;
- оцінка ефективності діючих систем внутрішнього контролю,
робота по їх вдосконаленню;
- розробка та впровадження внутрішніх регламентів (положень,
правил, процедур);
- контроль виконання бюджетів та вимог регламентів;
- консультування працівників з питань бухгалтерського обліку
та оподаткування, здійснення окремих господарських операцій;
- участь у підборі облікового персоналу (розробка професійних
тестів, проведення співбесід та тестування бухгалтерів) та в
організації заходів щодо підвищення його кваліфікації;
- участь у постановці та вдосконаленні бухгалтерського і
податкового обліку, податкового планування, автоматизації усіх видів
обліку;
- оптимізація бізнес-процесів (виявлення слабких місць,
планування, дослідження, проектування, погодження і затвердження,
втілення, контроль, внесення коректив щодо подальшого
вдосконалення);
- участь у проведенні інвентаризацій та інших контрольних
процедур, пов'язаних із вибуттям активів.
Згідно із Стандартами професійної етики Інституту внутрішніх
аудиторів, пропонується загальна схема процесу внутрішнього аудиту
фінансових інвестицій підприємства, що включає наступні етапи:
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- Планування перевірок;
- Накопичення фактів та інформації про операції з фінансовими
інвестиціями;
- Вивчення фактичного стану по операціям з фінансовими
інвестиціями;
- Оцінка відповідності системи управління та контролю;
- Узагальнення результатів внутрішнього аудиту;
- Контроль виконання рекомендацій внутрішніх аудиторів.
На етапі підготовки ( планування, збір та підготовка даних)
носії інформації формуються поза межами внутрішнього аудиту. На
етапах проведення внутрішнього аудиту, узагальнення результатів та
надання рекомендацій
такі носії інформації створюються
безпосередньо в ході перевірки. Результати внутрішнього аудиту
операцій з фінансовими інвестиціями оформлюються у вигляді
аудиторського висновку або звіту. Інформація, що міститься в
аудиторському висновку, може бути використана як адміністрацією
підприємства так і зовнішніми аудиторами. В остаточному підсумку
рекомендації та висновки зовнішнього аудиту фінансових інвестицій
повинні сприяти підвищенню ефективності діяльності підприємства в
сфері фінансових вкладень. На нашу думку, процес внутрішнього
аудиту фінансових інвестицій не може вважатися завершеним доти,
поки не будуть впроваджені аудиторські рекомендації й усунуті
виявлені порушення по операціям з фінансовими вкладеннями.
Таким чином, нами розглянуті варіанти трактування терміну
«внутрішній аудит» в законодавчій базі та різними науковцями. На
основі викладеного та виходячи із завдань внутрішнього аудиту
фінансових інвестицій приходимо до висновку, що під внутрішнім
аудитом фінансових інвестицій розуміється організована на
підприємстві, діюча в інтересах його керівництва та власників і
регламентована внутрішніми нормативними актами система контролю
за встановленим порядком ведення обліку, складання та подання
звітності по операціям з фінансовими інвестиціями для забезпечення
найбільшої ефективності від даних операцій з найменшими ризиками.
Мета внутрішнього аудиту фінансових інвестицій на підприємстві
полягає в удосконаленні організації і управління даними операціями.
Висновки. Не дивлячись на всю простоту викладеного підходу
до організації служби внутрішнього аудиту,фінансових інвестицій,
впровадження його в практику виявиться декілька ускладненим. До
труднощів, з якими зіткнуться підприємства при формуванні системи
внутрішнього аудиту, можна віднести наступні:
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- недостатня регламентація діяльності служби внутрішнього
аудиту, тобто практична відсутність адміністративних та інших видів
регламентів;
- відсутність
обгрунтованих
показників
для
оцінки
ефективності і результативності діяльності служби внутрішнього
аудиту;
- відсутність стрункої системи внутрішнього контролю, підміна
поняття «Внутрішній контроль» - ревізією;
- ігнорування об'єктивної необхідності наявності ефективних
процедур внутрішнього контролю, направлених на забезпечення, в
першу чергу, збереженню активів, перевірку достовірності інформації,
сформованою системою бухгалтерського обліку, і підвищення
результативності діяльності, для того, щоб внутрішній аудит став
інструментом контролю.
Проте
внутрішній аудит дійсно є найбільш дієвим
інструментом виявлення можливостей підвищення ефективності
використання фінансових інвестицій на підприємствах, оскільки
формується суб'єктом самостійно, усередині суб'єкта і дозволяє
отримати інформацію, необхідну для досягнення цілей і вирішення
завдань, що стоять перед суб'єктом, найбільш ефективним способом.
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Анотація: У статті висвітлено роль і значення внутрішньогосподарського
контролю при організації обліку за центрами відповідальності. Доведено, що із
збільшенням кількості об‘єктів контролю зростає важливість отримання вчасної і
точної інформації, яку надає контроль, щодо діяльності підрозділів підприємства.
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of amount of control objects, in relation to activity of subsections of enterprise.
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Постановка проблеми у загальному викладі та її
зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями.
Внутрішньогосподарський контроль являє собою систему
безупинного спостереження за ефективністю використання
майна господарського суб‘єкта, законністю і доцільністю
господарських операцій і процесів, збереженням грошових
коштів і матеріальних цінностей. У той же час цей контроль є
складовою частиною ринкового механізму, одним із прийомів
перевірки виконання прийнятих рішень, найважливішою
функцією управління економікою.
Внутрішньогосподарський
контроль
є
елементом
економічного контролю, який, як правило, здійснюється самим
підприємством.
Виникнення необхідності створення внутрішнього контролю
господарської діяльності підприємства викликане потребою
зменшення помилок функціонування системи управління на
підприємстві.
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Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій.
Питанням теорії і практики використання внутрішньогосподарського
контролю на підприємствах присвячено багато робіт вітчизняних і
закордонних вчених: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Н.І.
Дорош, К. Друрі, Є.В. Калюга, Л.В. Нападовська, Б.Ф. Усач, В.О.
Шевчук та інші. Разом з тим не достатньо розглядаються питання
особливості організації і функціонування внутрішньогосподарського
контролю за умови діяльності на підприємствах центрів
відповідальності.
Цілі статті: Дослідження та виділення особливостей
діяльності внутрішньогосподарського контролю при збільшенні
кількості об‘єктів контролю на підприємстві і визначення механізму
вибору показників, що будуть підлягати контролю при обліку за
центрами відповідальності.
Виклад основного матеріалу: М.Д. Корінько зазначає, що
«помилки в ланках управління виробництвом (в її складових (центрах
відповідальності), тобто в її підрозділах) неминучі і викликані не
лише недосконалістю знань людства, а й імовірнісним характером
оточуючої нас природи і виробничої діяльності людства» [1]. Виходом
з цієї ситуації він бачить в оперативній діяльності по нагляду за
виробничим процесом, управлінню ним, усуненню можливих помилок
– у внутрішньогосподарському контролі.
У широкому розумінні внутрішньогосподарський контроль —
це перевірка відповідності фактичних характеристик (процесів,
діяльності, об‘єктів) установленим вимогам (обмеженням).
Особливе значення внутрішньогосподарський контроль
отримує на підприємствах, де зосереджується значна маса цінностей.
Він здійснюється безпосередньо на підприємстві окремими службами,
що дає можливість своєчасно виявляти недоліки чи порушення при
здійсненні операцій, вживати заходів щодо їх усунення. У зв‘язку з
цим внутрішньогосподарський контроль набуває значення постійно
діючої функції управління на підприємствах, засобом сприяння
збереженню цінностей і коштів. Своєчасний, дієвий і оперативний
внутрішньогосподарський контроль дає змогу не тільки вчасно
з‘ясувати недоліки і хиби в діяльності підприємств та їх підрозділів,
але й виявити невикористані резерви для підвищення ефективності
діяльності.
На
тих
підприємствах,
де
налагоджені
поточний
внутрішньогосподарський контроль, інвентаризаційна діяльність
забезпечується ощадливість і збереження цінностей. З метою
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посилення боротьби з нестачами і розкраданням необхідно, щоб
внутрішньогосподарський контроль здійснювався об‘єднаними
зусиллями всіх спеціалістів, керівників господарських підрозділів та
бухгалтерських служб. При цьому особливе значення має щоденний
контроль за переміщенням цінностей на окремих об‘єктах
підприємства.
В.М. Мурашко, Т.М. Сторожук та О.В. Мурашко виділяють
внутрішньогосподарський контроль як окрему галузь системи
попереднього, поточного і подальшого контролю. Він є системою
постійного спостереження за ефективністю діяльності підприємств,
збереженням і ефективністю використання цінностей і коштів,
доцільністю і вірогідністю операцій та процесів [2].
Білуха М.Т. визначає його як такий, що включає контрольні
функції, які здійснюють власники підприємства [3]. Бутинець Ф.Ф.
окреслює внутрішньогосподарський контроль як контроль, що
здійснюється
органами
внутрішнього
контролю
(головним
бухгалтером підприємства, ревізійною комісією тощо) [4]. А Шевчук
В.О. зовсім говорить про некоректність поділу контролю на
внутрішній і зовнішній різновиди [5].
Тобто, внутрішньогосподарський контроль може розглядатись
з кількох позицій. Так, поняття внутрішньогосподарського контролю
можна трактувати як систему (що входить до системи управління
підприємством), яка складається з ряду елементів. Ввін обслуговує
систему управління з метою сприяння дієвому і ефективному
виконанню організаційної стратегії. При цьому для його здійснення
необхідна наявність мети (стратегії), фактичних даних (отриманих з
допомогою системи бухгалтерського обліку), процесу виявлення
відхилень фактичних даних від запланованих та прийняття рішень
щодо ліквідації відхилень. Водночас внутрішньогосподарський
контроль виступає процесом. Це дозволяє визначити його не як
одноразову дію, а, як серію безперервних дій, направлених на
досягнення визначеної стратегії підприємства. Крім того,
внутрішньогосподарський контроль є однією з стадій процесу
управління. Тобто це не тільки процес, спрямованим на досягнення
цілей компанії, але і результат дій керівництва з планування,
організації, моніторингу діяльності підприємства в цілому і його
окремих підрозділах.
Внутрішньогосподарський контроль може також розглядатись
і як внутрішній аудит, тобто як елемент економічного контролю, що
здійснюється силами самого підприємства.
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В ході здійснення внутрішньогосподарського контролю
об‘єктами спостереження є не самі по собі виробничі ресурси і
внутрішній економічний механізм, а дії людей — працівників
господарства, відповідальних за забезпечення збереження й
ефективного використання засобів виробництва, раціональне
використання трудових ресурсів і дотримання законності в процесі
виробництва. З цього випливає винятково важливий практичний
висновок: за будь-яке порушення фінансової дисципліни або
господарських договорів, недотримання встановленої технології
виробництва, що привело до недоодержання запланованої (очікуваної)
кількості продукції, незабезпечення збереження переданих їм
ресурсів, невиконання планових завдань, перевитрата коштів і т.д.
повинні нести відповідальність (дисциплінарну, матеріальну, а у
визначених випадках і карну) конкретні особи, що заподіяли своїми
неправильними (неправомірними) діями або ж бездіяльністю збиток
господарству.
Внутрішньогосподарський контроль класифікується за
різними ознаками.
Залежно від суб‘єктів розрізняють наступні види контролю:
 здійснюваний аудиторськими фірмами;
 здійснюваний ревізійними комісіями кооперативів та
господарських товариств;
 керівниками, фахівцями й іншими посадовими особами
підприємства і його структурних підрозділів у межах їх повноважень;
 внутрігосподарськими
колективами
контролю,
профспілковими, та іншими громадськими організаціями й окремими
працівниками підприємств.
За
часом
проведення
розрізняють
три
види
внутрішньогосподарського
контролю:
попередній,
поточний
(оперативний) і наступний.
Попередній контроль здійснюється повсякденно до здійснення
господарських операцій у процесі складання планів і бюджетів,
висновку різних договорів і оформлення розпорядницьких документів
(касових ордерів, наказів, накладних і ін.). Ціль такого контролю попередження порушень і зловживань при витрачанні природних,
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
Важливу роль у попередньому контролі грають посадові
особи. Так, наприклад, головний бухгалтер до підписання документів
на нарахування заробітної плати працівникам тваринництва перевіряє
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вірогідність зафіксованих у них даних про обсяг отриманої продукції,
за який нараховується оплата, і правильність застосованих розцінок.
Візуючи той або інший документ (договір, трудова угода, проект
наказу), вона тим самим підтверджує його законність і доцільність.
Поточний контроль також здійснюється повсякденно
паралельно з ходом виробництва на основі даних оперативного і
бухгалтерського обліку. Ціль його - здійснювати систематичне
спостереження за виконанням планів, виробничих завдань і
дотриманням ліміту витрат. Поточний контроль дає можливість
вчасно виявляти негативні відхилення у виконанні планів, аналізувати
їх причини і вживати заходи до усунення недоліків, недопущенню їх
надалі.
Наступний контроль у поєднанні з аналізом господарської
діяльності представляє найбільш повний вид контролю. Він
здійснюється після здійснення господарських операцій на підставі
даних, зафіксованих у первинних документах і регістрах
бухгалтерського обліку. Метою такого контролю є встановлення
правильності і законності господарських операцій, виконаних за
контрольований період, виявлення недоліків у роботі, порушень і
зловживань, якщо вони мали місце. Наступний контроль сприяє
вишукуванню і мобілізації невикористаних резервів для подальшого
поліпшення усіх виробничих і економічних показників.
Наступний контроль здійснюється шляхом проведення
внутрішньогосподарських ревізій і перевірок і спрямований на більш
глибоке вивчення господарської діяльності структурних підрозділів,
виявлення невикористаних господарських резервів. Його особливість
полягає в тому, що він спрямований насамперед на виявлення резервів
підвищення ефективності виробництва, а також установлення фактів
нестач, розтрат і розкрадань, недоліків, порушень і зловживань у
господарюванні. Необхідна розробка рекомендацій для більш
конкретного визначення кола посадових осіб, на яких може бути
покладений наступний контроль.
Усі види контролю взаємозалежні, а їх здійснення є
обов‘язковою умовою ефективного управління підприємством.
Планування і контроль є не тільки важливими регулюючими
чинниками. Вони створюють необхідну інформаційну базу для оцінки
діяльності центрів відповідальності підприємства й окремих
працівників, на якій будується механізм їх мотивації. Оцінка
діяльності — логічне продовження контрольних операцій. Через таку
оцінку стимулюється реакція працівників на результати своєї
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діяльності і можливі відхилення фактичних показників від
установлених (планових, нормативних, граничних) чи бажану
динаміку останніх.
Оцінка діяльності здійснюється за допомогою певної системи
показників. Ці показники не можуть бути однаковими для різних
центрів відповідальності, зважаючи на специфіку їх функціонування,
але є деякі загальні вимоги до змісту і формування таких показників.
Показники підрозділів мають бути узгоджені з показниками
роботи підприємства, утворювати з ними єдину систему показників і
водночас ураховувати специфіку діяльності центру відповідальності.
Необхідність взаємозв‘язку показників по вертикалі (підприємство —
центр відповідальності — робоче місце) випливає з єдності цілей
діяльності підрозділів усіх рівнів — випуск продукції згідно з
установленими потребами з мінімальними витратами, що на рівні
підприємства забезпечує максимальний прибуток.
Змістовна ув‘язка показників по вертикалі не означає прямого
їх перенесення на нижчі рівні в незмінному вигляді. Такий формалізм
у побудові системи планово-оцінних показників підрозділів, що іноді
трапляється на практиці, не має сенсу. Якщо, наприклад, показник
прибутку є визначальним на рівні підприємства, то це ще не означає,
що він обов‘язково має застосовуватись на рівні цеху, а тим більше
дільниці. На низових рівнях його замінює в більшості випадків
показник витрат. Продуктивність праці та інших ресурсів на рівні
підприємства обчислюється на основі обсягу товарної продукції у
грошовому виразі, на рівні підрозділів це може бути обсяг продукції у
трансфертних цінах, нормо-годинах, натуральних вимірниках тощо.
Висновки. Отже, основні показники діяльності підприємства
трансформуються на рівні центрів відповідальності із урахуванням
конкретних умов (закінченості циклу виготовлення продукції, стану
нормативної бази, обліку та ін.).
Кількість контрольованих і оцінювальних показників має бути
достатньою для того, щоб підпорядкувати діяльність структурних
підрозділів завданням, що стоять перед підприємством у цілому, але
при цьому надмірно не обмежувати їх оперативну самостійність.
Жорстка регламентація діяльності центрів відповідальності
підприємства численними показниками, що встановлюються і
контролюються зверху, не створює належних умов для ефективної
роботи. Функціонування підрозділу будь-якого рівня має певною
мірою динамічний, імовірнісний характер, тому він повинен бути
здатним до саморегулювання в певних межах. Це досягається
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прийняттям ряду рішень оперативно, на місці. Крім цього, зайва
регламентація роботи зверху обмежує сферу прояву трудової
активності та творчої ініціативи колективу працівників і керівництва.
Показники, за якими здійснюється контроль і оцінювання
діяльності, повинні мати кількісний вимір на основі оперативного і
бухгалтерського обліку. Без налагодженого належним чином
кількісного обліку економічні показники втрачають свою об‘єктивну
основу та економічне значення, перестають бути важелями
управління. У принциповій схемі, що лежить в основі економічного
управління будь-яким центром відповідальності (планування оцінювання на основі обліку — мотивація), облік відіграє надзвичайно
важливу роль. На деяких підприємствах частинах важливих
показників не може бути використана застосовують у низових
підрозділах через низький рівень організації їх обліку або його
відсутність взагалі. Це стосується передусім показника витрат у
дільницях і бригадах.
Показники мають бути порівнянними в межах плановооцінювальних періодів. Це означає, що на різних етапах
розрахункового (планового, звітного) періоду зміст і методика
обчислення планових і фактичних показників мають бути однаковими.
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ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПІТАЛУ
Проаналізовано історичне становлення поняття «інтелектуальний капітал» під
впливом основних економічний шкіл. Розглянуто сучасний стан розвитку
інтелектуального капіталу в Україні та світі.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, економічні школи, інтелектуальна
власність.
The historical origin of the concept intellectual capital was analyzed under the
influence of basic economic schools. The present-day condition in the development of
intellectual capital in Ukraine and in the whole world was exanimate.
Key words: intellectual capital, economic schools, intellectual ownership.

Постановка проблеми. Науково-технічна революція останньої
половини ХХ століття спричинила цивілізаційну кризу, що показала
безвихідність існуючої на той час парадигми розвитку. Результатом
цього стали якісні зміни у економічних дослідженнях. Ці тенденції, а
також
використання
новітніх
інформаційно-комунікаційних
технологій, спричинили появу нової інтелектуальної економіки [2,
С.39], основною ознакою якої є використання інтелектуального
капіталу, його всебічне дослідження та оцінка.
Головним ресурсом формування інтелектуального капіталу є
культурна і освічена людина, яка здатна генерувати ідеї та
здійснювати інноваційну діяльність, створювати інтелектуальні
продукти, що вказує на соціальне значення досліджень. В умовах
прискорення процесів глобалізації та пост-індустріалізації економіки
актуальним є вивчення інтелектуального капіталу саме з врахуванням
особливостей його структури в ході еволюції економічних
досліджень.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженням інтелектуального
капіталу економісти почали займатись в 70-х роках ХХ століття.
Концепція інтелектуального капіталу не виникла сама по собі. Вона
стала очікуваним результатом генезису світової економічної та
філософської думки. З часу, коли людство почало осмислювати
власну творчу продуктивну роль в перетворення навколишнього світу,
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намагались розкрити таємницю творчої сили людини, виявити її
характерні властивості. Результатом цих дослідження і вважають
теорію інтелектуального капіталу. Яка ще й досі потребує нових
досліджень [1].
Вважається, що термін інтелектуальний капітал набув
поширення завдяки роботам М. Стюарта у 1990-х роках, через що
його вважають одним із фундаторів концепції інтелектуального
капіталу.
Подальшим розвитком дослідження концепції
інтелектуального капіталу та його формування займались такі відомі у
світі вчені, як К. Беккер, Д. Белл, М. Кастельє, Р. Райх, Т. Сакайя, М.
Мелоун, Ф. Фукуяма, Л. Едвінсон, О. Тоффлер та ін. Серед
українських
економістів,
які
досліджували
проблематику
інтелектуального капіталу, слід відзначити В. Базилевича, Г.
Башнянина, О. Бутніка-Сіверського, О. Кендюхова, Ж. Поплавську та
ін.
Метою статті є розкриття основних положень в історії
становлення інтелектуального капіталу, як економічної категорії, в
різних часових межах, та при існуванні відмінних економічних шкіл.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи різні
літературні джерела останнього десятиріччя ХХ – початку ХХІ
століття бачимо, що сучасні тенденції соціально-економічного
розвитку окреслюють дві теоретичні концепції – теорія
постіндустріального
суспільства
та
теорія
інформаційного
суспільства. Проте, тут думки вчених розходяться – одні
ототожнюють ці дві теорії, а інші вважають, що інформаційне
суспільство є вищою стадією розвитку світової цивілізації, а також є
наслідком розвитку постіндустріального суспільства [3].
При історичному огляді концепції інтелектуального капіталу
слід звернути увагу на основну його складову – інтелектуальну
власність.
І.Л. Леонідов вважає, що онтологія вивчення відносин
інтелектуальної власності між учасниками суспільного виробництва
супроводжує поступ їхньої господарської активності з моменту появи
її зародкових елементів. Узагальнення досвіду процесів привласнення
нематеріальних благ на основі їх опису у працях мудреців Сходу, та
античних філософів показує початкові етапи розуміння окремих
елементів інтелектуальної власності. Сюди відносять – виділення
творців продуктів інтелектуальної діяльності, виокремлення творчих
властивостей людини, започаткування загальних правових основ
використання в економіці окремих видів інтелектуальної діяльності.
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Регламентування привласнення продуктів інтелектуальної діяльності
первинно відображається у формі звичаїв.
Схоласти Середньовіччя запроваджують визнання продуктів
інтелектуальної власності на рівні окремих господарств.
Регламентованою формою привласнення стають привілеї, що
видаються з милості монархів у вигляді патентних грамот.
Представники класичної економічної школи запропонували
історичний метод, що дозволив виявити специфіку власності у
відношеннях виключення доступу інших осіб до блага, а основу
власності – у захисті володіння [5, С.217-218].
Послідовники класичного напряму природного права ввели в
обіг сам термін «інтелектуальна власність». Що означало право
творця будь-якого творчого результату, або літературного твору чи
винаходу, як його невід‘ємне природне право. Розвиток юридичного
розуміння інтелектуальної власності формував про неї уяву, як про
відносини привласнення, що об‘єктивно склалися.
З початком використання правового принципу відбулось
заміщення системи привілеїв, законами, які почали визнавати за
автором виключене право на використання своїх виробів, технічних
новинок протягом певного часу.
Аналізуючи роботи К Маркса, І. Л. Леонідов, приходить до
висновку, що засновники марксистської економічної школи визначили
основну характерну рису інтелектуальної власності, а саме її
економічний зміст. Останній розглядається як реалізація процесу
привласнення [5, С.219] Марксизм виявив сутність власності у процесі
безпосереднього виробництва, у економічних відносинах, що
відображають певний рівень розвитку продуктивних сил суспільства
та у діалектиці «їх юридичного виразу» і «їх реальної форми, тобто як
виробничих відносин». [6, С.26]
Практика втілення інтелектуальної власності у колишньому
СРСР започаткована затвердженням «Положень про винаходи»
(Декрет від 30.06.1919р.). За державною було закріплено право на
відчуження в свою користь будь-який винахід. Що був визнаний
корисним Комітетом у справах винаходів.
В 30-х роках, з посиленням культу особи право розвитку та
практичного втілення отримували лише ті ідеї, які відповідали
офіційній ідеології та суб‘єктивним поглядам вождя.
Лише у економічних дискусіях 60-х років перевага віддана
діалектико-матеріалістичному методу. Цим було покладено початок
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виокремлення системи об‘єктивних економічних відносин з приводу
привласнення нематеріальних благ.
Період початку 90-х років став новим етапом в розвитку теорії
інтелектуальної власності в умовах незалежної України. Основним
досягненням цього періоду стало критичне переосмислення
досягнутого, комплексне дослідження інтелектуальної власності на
засадах сучасної методології і усвідомлення сучасних економічних
процесів, у тому числі і світових [5, С.220]
Представники інституціонального напряму, а саме Т. Веблен, У.
Мітчелл, В. Ніл, Д. Форетер визначили необхідність державного
втручання в обмін інформацією, оптимізації її обсягу і спрямованості
для ефективного функціонування інститутів в суспільстві [7, 26].
Ф.Перру, узагальнюючи погляди американських однодумців, звернув
увагу на необхідності використання так званого «ефекту
затоплюваності», при прискорені економічного зростання шляхом
здійснення інвестицій у наукові дослідження.
Неоінституціональна економіка розвиває теорію інтелектуальної
власності методом маржинального аналізу [5, С.221].
Представники еволюційної економіки відомі використанням
синергетичного та природно-наукового методів. Вони виділяють
створення «інформаційного суспільства» у своїх дослідженнях [7,
С.39]. Леонідов І. Л. узагальнюючи вищерозглянуті підходи вважає,
що вони формують основу теорії інтелектуальної власності (табл.1)
[5, С.222].
Висновки. Аналізуючи наведені у таблиці погляди основних
економічних шкіл щодо формування та сутності інтелектуальної
власності, можемо зробити висновок, що основою формування
сучасного поняття інтелектуальної власності є саме марксистська та
інституціональна економічна школа.
Саме в підходах інституціональної школи проявляється
мінливість і беззахисність інтелектуальної власності. Вказуючи на
сферу її становлення, як юридичну систему, виникає необхідність
формування цілої низки прав і обов‘язків, які треба для її
функціонування. Чого не скажеш про капітал підприємства
(наприклад, статутний). Дослідження теорії інтелектуальної власності,
як найбільш цінної і в той же час невизначеної складової
інтелектуального капіталу, дозволить пришвидшити процес
формування його як однієї і складових частин власного капіталу
підприємства в ході еволюції економічних поглядів.
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Таблиця 1
Порівняння поглядів основних шкіл щодо суті інтелектуальної
власності
ознаки

Економічний
зміст

Юридичний
зміст
Сфера
виникнення
Характер
Місце
в
економічній
системі
Форма
реалізації

Основні економічні школи
неокласична
марксистська
Взаємозв‘язки
Система
відно-син
юридичних
і між
суб‘єк-тами
фізичних осіб з господа-рювавня, що
приводу
прив- відображають
ласнення
привласнення засобів
нематеріальних
вироб-ництва та його
благ, закріпле-них результатів
правовою системою
Є
певним Є
фікцією,
що
неподільним
відображає
реа-льні
монолітом
економічні відносини
Сфера обміну
Сфера виробництва
Священа
і
доторкана,
бмежена
і
подільна
Юридична
оболонка

ненеоне-

Формалізація
(закріплення)
Класифікація
форм

Основа еконо-мічних
відно-син

Договірна форма

Експлуатація
найманих робітників

Економічні блага

Матеріальні,
результати духовного
виробництва
Одна особа, ко-лектив,
держа-ва, суспільство
Закони, постанови

Об‘єкти
Суб‘єкти

Об‘єктивна, історично
мінлива

Індивід,
сім‘я,
фірма
Закони, контракти

Лише приватна
власність

За принципом
суспільно економічної
формації

інституціональна
Санкціоновані
поведінкові відносини між людьми
з приводу існувавня інтелектуальних
благ
і
стосуються
їх
використання
Є
сукупністю
часткових
правомочностей
Юридична
система
Гнучка, пластична,
безкінечно
комбінована
й
рекомбінована
Інститут першого
порядку
Державна специфікація і захист
прав власноті
Матеріальні
об‘єкти,
права
людини
індивід
Закони, правила,
традиції
За організаційноправовою формою
реалізації

Сьогодні ще не можна сказати, що теорія інтелектуального
капіталу є всеосяжною. Вона потребує значних доопрацювань в
аспекті захисту прав власності, та оцінки окремих її складових.
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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОУЗГОДЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ У
ФІНАНСОВОМУ ТА УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ
У статті розкриваються проблемні аспекти взаємозв‘язку та взаємоузгодження
собівартості у фінансовому та управлінському обліку. Також подаються практичні
рекомендації по усуненню проблем в обліку собівартості.
Ключові слова: витрати, собівартість, база розподілу, управлінський та
фінансовий облік.
In the article the aspects of problems of intercommunication and harmonizationof
prime price open up in a financial and administrative account. Practical recommendations
are also given on the removal of problems in the account of prime price.
Keywords: charges, prime price, base of division, administrative and financial
account.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Поєднання
управлінського і фінансового обліку забезпечує ефективні важелі
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оперативного впливу на рівень витрат. Виходячи з цього, однією з
найбільш вагомих проблем, яку слід вирішити, є проблема узгодження
та забезпечення взаємозв‘язку собівартості в управлінському та
фінансовому обліку. Розв‘язання цієї проблеми повинне бути
спрямоване на створення нескладної та недорогої системи управління
витратами, що є особливо актуальним в проблемах ринкового
середовища.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Предметом дискусії багатьох вітчизняних
авторів є методологічні засади обліку витрат та собівартості, а також
проблеми узгодження управлінського та фінансового обліку. Ці
проблеми широко досліджуються у працях багатьох вчених, зокрема
слід відмітити напрацювання таких науковців як І. Білоусова, С.
Голов, Є. Котляров, В. Корнілова, М. Кулинич, Л. Лахтіонова, Т.
Маренич, М. Чумаченко та інших.
Цілі статті. Метою статті є дослідження проблемних питань
взаємоузгодження обліку собівартості, а також витрат, що її
формують, у фінансовому й управлінському обліку та надання
практичних рекомендацій по їх удосконаленню.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сьогодні
єдиним нормативним актом, що регламентує загальні принципи
формування собівартості (калькулювання собівартості), є П(с)БО-16.
Крім того п.6 ст.6 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» передбачено, що «міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади, у межах своєї компетенції,
відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
методичні рекомендації щодо їх застосування» [2]. Нині розроблено
низку галузевих документів, зокрема методичні рекомендації з
планування, обліку та калькулювання собівартості продукції у різних
галузях промисловості, ланках господарства та інших сферах, проте
вони не є обов‘язковими до виконання і носять рекомендаційний
характер.
Навколо П(с)БО 16 «Витрати» точиться чимало дискусій. Так, І.
Білоусова та М. Чумаченко розглядають П(С)БО 16 «Витрати», як
таке, що не сприяє підвищенню рівня економічної роботи на
підприємствах, запровадженню проти затратного механізму
господарювання та стверджують, що низка пропозицій цього
положення суперечать положенням п. 5 ст. 8 Закону України «Про

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУТА КОНТРОЛЮ

333

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та офіційній
термінології СІРА з управлінського обліку [10, с.16]. В одній з
наступних своїх публікацій вони вимагають скасувати або радикально
переробити дане П(с)БО, або радикально його змінити з одночасним
коригуванням П(с)БО 9 «Запаси» [11, с.10]. Проте Голов С.
спростовує вищенаведені критичні зауваження щодо П(с)БО 16 та
доводить, що дане положення не суперечить ні головному в Україні
Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
ні М(с)ФЗ, ні термінології СІРА з управлінського обліку [5, с.9].
На нашу думку, П(с)БО 16 не перешкоджає економічній роботі
на підприємстві, адже дає можливість самостійно встановлювати
склад калькуляційних статей собівартості. Проте ми пропонуємо в
даному положенні навести визначення собівартості та поняття
виробничої та повної собівартості продукції (робіт, послуг), навести
методику виокремлення наднормативних виробничих витрат. Ми
згідні з Л.А. Лахтіоновою, яка твердить: «…, правильним шляхом
пішла вітчизняна школа бухгалтерського обліку, розробивши окремий
стандарт «Витрати» [8, с.74], оскільки окремого міжнародного
стандарту «Витрати» не існує, а інформація про витрати
розкривається у Концептуальній основі складання і подання
фінансових звітів. З нашої точки зору, окремий такий стандарт має
бути і серед міжнародних, враховуючи вагоме значення витрат при
визначенні фінансового результату.
Управлінський облік немає державного регулювання, тому
підприємства ведуть його на власний розсуд. Для підвищення
ефективності виробництва необхідно здійснювати управління
собівартістю, яке повинно включати такі завдання: нормування всіх
видів ресурсів, які використовуються для виробництва; контроль за
дотриманням таких норм методом фіксації; зміна норм на основі нової
техніки і технології, впровадження наукових розробок; удосконалення
системи управління; розробка системи управління собівартістю;
стимулювання працівників до зниження витрат ресурсів [7, с.11]. І.
Білоусова доповнює цей перелік наступними завданнями: планування
собівартості виробництва кожного центру відповідальності з
урахуванням обґрунтованих норм і нормативів; упровадження
прогресивної форми організації і стимулювання праці на основі
внутрішнього комерційного розрахунку [4, с.3].
Науковці Є. Котляров та В. Корнілова стверджують, що в
цілому у фінансовій звітності інформація про собівартість не деталізується, а поняття «виробнича собівартість» в явному вигляді у
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фінансовій звітності не використовується. Ми згідні з наступним
висловлюванням автора: для цілей управлінського обліку, навпаки,
необхідна якомога повніша та детальніша інформація про витрати на
виробництво. Вона використовується для встановлення цін на
продукцію, аналізу ефективності виробничої діяльності, планування
обсягів виробництва і прибутку тощо. Тому бухгалтерський облік
витрат багато в чому визначається інформаційними потребами
управління [6, с.46].
Для деталізації витрат та контролю за ними ведуть облік за
центрами
відповідальності
(місцями
виникнення
витрат),
господарськими або географічними сегментами, де відбувається
споживання виробничих ресурсів і за якими організовується
планування та облік витрат виробництва для контролю й управління
ними.
На думку Т. Маренич, метою організації обліку за центрами
відповідальності полягає в накопиченні даних про витрати і доходи по
кожному центру таким чином, щоб відповідальність за відхилення від
плану можна було б покласти на відповідальну особу [9, с.21].
Підсумовуючи вищесказане можемо стверджувати, що групування
витрат за центрами відповідальності як внутрішньовиробничими
одиницями обліку має самостійне значення в системі аналітичного
обліку та передбачає високу економічну самостійність структурних
підрозділів і ринкові відносини між ними.
До виробничої собівартості згідно П(с)БО 16, крім прямих
витрат, включають змінні та постійні розподілені витрати, що
потребують особливої уваги.
Застосування заздалегідь визначеної бази для розподілу
загальновиробничих витрат між об‘єктами продукції в Україні за умов
існуючої системи бухгалтерського обліку має суттєві обмеження, що
випливають з вимог П(С)БО 16 «Витрати» (табл. 1) [5, с.7].
У межах П(с)БО 16 заздалегідь визначену ставку розподілу
використовують лише для постійних загальновиробничих витрат, а
базу розподілу останніх визначають, виходячи з нормальної
потужності. При цьому визначають тільки недорозподілені витрати,
які незалежно від їхньої величини списують на собівартість
реалізованої продукції. Втім вимога П(с)БО 16 стосується лише
фінансового обліку, тому ми пропонуємо підприємствам в разі
потреби застосовувати інші методи, які пропонуються в
управлінському обліку.
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Таблиця 1
Відмінності у підходах до розподілу загальновиробничих витрат
Підходи, передбачені П(с)БО
16 «Витрати»
1
2
Змінні
Базу розподілу визначають
загальновиробнич виходячи
з
фактичної
і витрати
потужності
звітного
періоду
Постійні
Базу розподілу визначають
загальновиробнич виходячи з нормальної
і витрати
потужності.
Недорозподілені постійні
загальновиробничі витрати
включають
до
складу
собівартості
реалізованої
продукції.
Зайво розподілені витрати
не визначають
Витрати

Підходи, застосовані в системі
управлінського обліку
3
Базу розподілу визначають виходячи з
фактичної або бюджетної (планової)
потужності
Для визначення бази розподілу можна
використати
потужність:
нормальну;бюджетну;
практичну.
Зайво розподілені та недорозподілені
постійні загальновиробничі витрати
списують на рахунок собівартості реалізованої продукції або розподіляють
між незавершеним виробництвом,
собівартістю готової та реалізованої
продукції

Під час класифікації витрат на прямі та непрямі необхідно не
лише враховувати можливість прямого віднесення тих чи інших
затрат на конкретний об‘єкт витрат, а й економічну доцільність
прямого розподілу. Вибір бази розподілу здійснюється насамперед
виходячи з причинно-наслідкових зв‘язок, хоча часто як базу
розподілу використовують показники, що характеризують обсяг
виробництва або витрати [3, с.137]. З нашої точки зору, перелік
непрямих витрат необхідно переглядати, оскільки витрати, які раніше
розподілялись як непрямі можуть прямо відноситись на той чи інший
об‘єкт (в разі вдосконалення системи бухгалтерського обліку,
впровадження автоматизації обліку тощо).
Основні вимоги до обліку витрат і собівартості повинні
розкриватись у Наказі про облікову політику. Немає потреби детально
описувати в Наказі порядок формування собівартості. До нього можна
включити такі питання, як перелік об'єктів витрат, перелік постійних
затрат (для загальновиробничих витрат), методи калькулювання, які
застосовуються у фінансовому обліку, перелік супутньої і побічної
продукції та зворотних відходів, порядок їх оцінювання. Нами
запропоновано для внутрішнього користування в управлінському
обліку використовувати відповідне положення, яке може включати не
лише питання обліку, а й планування та аналізу собівартості
продукції. Разом з тим необхідно подати у ньому обов'язки окремих
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підрозділів підприємства, що надають дані для розрахунку
собівартості і строки надання таких даних.
Висновки. На основі вищевикладеного можна сформулювати
наступні висновки:
 П(с)БО 16 не перешкоджає економічній роботі на
підприємстві, проте ми пропонуємо в ньому навести визначення
собівартості, поняття виробничої та повної собівартості продукції
(робіт, послуг), методику виокремлення наднормативних виробничих
витрат;
 для деталізації витрат ведуть облік за центрами
відповідальності,
групування
витрат
за
ними,
як
внутрішньовиробничими одиницями обліку, має самостійне значення
в системі аналітичного обліку та передбачає високу економічну
самостійність структурних підрозділів і ринкові відносини між ними;
 вимога П(с)БО 16 щодо баз розподілу загальновиробничих
витрат стосується лише фінансового обліку, тому в управлінському
обліку слід застосовувати інші бази з метою управління;
 перелік непрямих витрат слід періодично переглядати,
оскільки витрати, які раніше розподілялись як непрямі можуть прямо
відноситись на той чи інший об‘єкт обліку витрат;
 для внутрішніх потреб варто розробити детальне положення,
у якому будуть висвітлені питання щодо планування та аналізу
собівартості продукції, а також описані обов'язки окремих підрозділів
підприємства, що надають дані для розрахунку собівартості і строки
надання таких даних.
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За результатами дослідження здійснено аналіз та виокремлено основні аспекти
щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств, зокрема, податком на
додану вартість, податком на прибуток та земельним податком, охарактеризовано
роль та значення впровадження спеціальних режимів оподаткування, пільг та
обмежень у податковому обліку аграрних підприємств, систематизовано та
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As a result of research an analysis is carried out and basic aspects are selected in
relation to taxation of agricultural enterprises, in particular, the value-added tax, income tax
and land-tax, is describe a role and value of introduction of the dedicated modes of taxation,
privileges and limitations in the fiscal accounting of agrarian enterprises, legislative acts are
systematized and analyzed in relation to these modes
Keywords: agriculture, tax value-added, income tax, land-tax

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У кожній
країні сільське господарство більшою чи меншою мірою відіграє
важливу роль, бо є життєво необхідною галуззю народного
господарства, оскільки зачіпає інтереси майже кожної людини.
Виробництво сільськогосподарської продукції є основним елементом
існування людства.
Для України сільське господарство відіграє особливо важливе
значення, оскільки, ставши на самостійний шлях до становлення
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належної ринкової економіки, вона із наданими їй можливостями має
і, що головне, може бути конкурентоспроможною на світовому ринку
саме із продукцією сільського господарства.
Тому на даний час актуальним є вивчення питання, що
стосується всілякого роду заохочення підприємців до виробництва
сільськогосподарських товарів, що в свою чергу тягне за собою
запровадження державних механізмів стимулювання розвитку
аграрного сектору.
Як зі сторони держави, так і зі сторони, власне, підприємств,
зокрема керівників, особлива увага звертається на можливість
фіскального впливу на діяльність господарюючих суб‘єктів. Тому
державні органи надають можливість використовувати запроваджені
ними альтернативні способи оподаткування. Для аграрних
підприємств це є фіксований сільськогосподарський податок.
Однак, крім цього існують і інші методи допомоги аграріям.
Законодавством передбачені спеціальні режими оподаткування
сільськогосподарських підприємств, а також різні пільги та
обмеження у сфері податкового обліку.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Різні вчені-науковці зверталися до цієї проблеми, зокрема,
Ковач С.І., Коцупатрий М.М., Мельничук В.В., Рябеченко Г,
Прокопенко В., намагалися проаналізувати та пояснити суть та
значення спеціальних режимів у сфері податкового обліку
сільськогосподарських підприємств.
Проте, в економічній літературі не в повній мірі розкрито
питання, що стосується проблеми оподаткування аграрних
підприємств в комплексі.
Теоретичною базою дослідження були закони, закономірності,
публікації вітчизняних і наукових вчених з проблеми вивчення
спеціальних
режимів
оподаткування
сільськогосподарських
підприємств. У процесі дослідження використовувався абстрактнологічний метод.
Метою статті є аналіз поглядів різних вчених щодо визначення
особливостей та основних аспектів, що стосуються оподаткування
сільськогосподарських підприємств, зокрема при застосуванні
спеціальних режимів оподаткування, пільг
та обмежень,
систематизування знань щодо висвітлення даного питання у
законодавчих актах. Все це здійснюється з метою формулювання
пропозицій щодо подальшого вдосконалення та покращення
оподаткування аграрних підприємств.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Сьогодні наша держава
всіляко намагається підтримати сільське господарство. Дана
підтримка здійснюється через податкову та бюджетну політику.
Специфіка галузі сільського господарства розглядається не тільки зі
сторони економічних та природно-біологічних факторів, але й зі
сторони податкової політики.
З метою створення умов для розвитку сільськогосподарського
виробництва та забезпечення економічного зростання в цьому секторі
економіки законом України «Про фіксований сільськогосподарський
податок» від 17 грудня 1998 року № 320-ХІV було запроваджено
фіксований
сільськогосподарський
податок,
як
специфічну
альтернативну систему оподаткування [1].
В
умовах
сезонного
виробництва
спеціалізований
сільськогосподарський податок дозволяє його платникам продуктивно
працювати. Він має на меті стимулювати сільськогосподарських
товаровиробників і є одним із напрямків їх податкової підтримки.
Фіксований сільськогосподарський податок – це податок, який
не змінюється протягом визначеного терміну і справляється з одиниці
земельної площі [2,c.268].
Для сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі для
сільськогосподарських підприємств – платників фіксованого
сільськогосподарського податку, чинним законодавством передбачені
спеціальні режими оподаткування податком на додану вартість.
Так до 02.04.2009 року в Україні діяли два пункти ЗУ «Про
податок на додану вартість», що визначали спеціальний режим
оподаткування для аграрних підприємств – 11.21. та 11. 29 [3].
Досить велика увага вчених, науковців та взагалі зацікавлених
осіб приділялась оцінці даних спеціальних режимів.
Спочатку розглянемо, за яких умов сільгосппідприємство може
скористатися особливим режимом оподаткування. Рябченко Г. виділяє
такі умови [4,c.38-43]:
1. Платнику ПДВ слід бути виробником сільськогосподарської
продукції.
На той момент не було чітко зрозуміло, кого під ним розуміють,
оскільки через мінливість законодавства не було конкретного
визначення виробника сільськогосподарської продукції.
Однак необхідно все ж зазначити, які саме підприємства є
сільськогосподарськими. Тому у ЗУ №168 визначено, що
сільськогосподарським
вважається
підприємство,
основною
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діяльністю якого є поставка вироблених (наданих) ним
сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих
виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій
питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг)
становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів (послуг),
поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних
податкових періодів сукупно, однак, із деякими обмеженнями [3].
Також були деякі труднощі у визначенні видів діяльності, що
відносяться до галузі сільського господарства. Тому законом № 168
було передбачено , що сільськогосподарськими вважаються товари,
зазначені у групах 1-24 УКТ ЗЕД.
2. Наступною умовою, що слугує для переходу на спеціальний
режим оподаткування ПДВ є те, що питома вага доходу від поставки
сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її переробки за
попередній звітний (податковий) рік (для новостворених підприємств
— поточний звітний період) має становити не менш ніж 50 %
загальної суми валового доходу підприємства від усіх видів
діяльності. Однак, на даний момент ця умова не є актуальною,
оскільки відповідно до ЗУ № 639-VI п. 11.29. ст. 11 ЗУ №168 було
виключено.
Що стосується п. 11.21. ст. 11 ЗУ № 168, то тут теж не
спостерігається стабільності, оскільки його відміняли і знову
приймали протягом 2009 року.
Суть даного пункту полягає у тому, що сума податку на додану
вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними
підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та
молочну продукцію, м‘ясо та м‘ясопродукти, у повному обсязі
спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським
товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам
молоко і м‘ясо в живій вазі.
Однак, лаконічність законів породжує багато питань і основне з
них – чи можна одразу скористатися Порядком №805 від 12.05.1999
року, оскільки його відмінили, тому прийняли нову Постанову № 291
від 02. 04.2009 року, що регулює облік та використання коштів,
спрямованих
на
виплату
дотацій
сільськогосподарським
товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам
молоко та м‘ясо в живій вазі.
Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на
додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на
вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), не
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підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні
такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми
податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість
виробничих факторів, а за наявності залишку такої суми податку - для
інших виробничих цілей [3].
Отже, що стосується застосування спеціального режиму
оподаткування податком на додану вартість аграрних підприємств, то
можна констатувати, що нестабільність законодавства спричиняє
значні труднощі у діяльності сільськогосподарських суб‘єктів
господарювання. Звичайно дуже добре, що даний режим , власне, є,
проте для стабільного та ефективного виробництва продукції аграріям
необхідна впевненість у завтрашньому дні.
Іншим, не менш важливим податком для виробників
сільськогосподарської продукції є податок на прибуток.
У справжніх сільгосппідприємств є право вибору системи
оподаткування.
Так,
підприємства,
які
займаються
виробництвом
(вирощуванням), переробкою та збутом сільгосппродукції, а також
рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, котрі розводять,
вирощують та виловлюють рибу у внутрішніх водоймах (озерах,
ставках та водосховищах), у яких сума, одержана від реалізації
сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її переробки за
попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75% загальної суми
валового доходу, можуть бути зареєстровані як платники ФСП [1]. І
тоді податок на прибуток, а також низку інших обов‘язкових платежів,
перелічених у ст. 1 Закону про ФСП, сплачувати не доведеться.
Якщо ж із ФСП з будь-якої причини не склалося,
сільгосппідприємству дорога на загальну систему оподатковування. В
даному випадку підприємству доведеться сплачувати податок на
прибуток.
Особливістю діяльності аграрних підприємств є те, що звітний
період дорівнює року. Причому такий період стартує 1 липня
поточного звітного року і фінішує 30 червня наступного.
Прокопенко В. вважає родзинкою податкового обліку
сільськогосподарських підприємств щодо оподаткування податком на
прибуток індексацію валових доходів та валових витрат [5,c.15-19].
Відповідно валові доходи і витрати підприємств - виробників
сільськогосподарської продукції, утримані (понесені) протягом
звітного податкового року, підлягають індексуванню виходячи з
офіційного індексу інфляції за період від місяця, наступного за
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місяцем понесення таких витрат (отримання доходів), до кінця
звітного податкового року [6].
Для здійснення індексації підприємство повинно вести
спеціальний журнал обліку валових доходів та витрат за кожен місяць,
також особливістю є те, що проіндексувати їх можна лише після
закінчення звітного року, тобто, коли буде відомо індекс інфляції за
останній місяць звітного періоду.
Отже, що стосується оподаткування аграрних підприємств
податком на прибуток, то дана специфіка стосується лише тих
підприємств, які знаходяться на загальній системі оподаткування.
Ще
одну
цікаву
особливість
щодо
оподаткування
сільськогосподарських підприємств вбачаємо у земельному податку.
Слід зазначити, що ставки земельного податку з одного гектара
сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх
грошової оцінки [7].
Згідно п. 14.1 Закону про прибуток сільськогосподарські
виробники зменшують нарахований податок на прибуток на суму
податку на землю, що використовується в сільськогосподарському
виробничому обороті.
Таким чином, податок на таку землю, нарахований
сільгосппідприємством за звітний податковий рік, не потрапляє до
ВВ, а зменшує безпосередньо податок на прибуток. Тобто він повинен
увійти до показника рядка 13 Декларації. Проте в таблиці 1 додатка
К6 до Декларації, що розшифровує значення цього рядка, для податку
на землю місця (спецрядка) не передбачили.
Тому Прокопенко В. пропонує викрутитися одним зі способів:
або таблицю 1 додатка К6 до Декларації доповнити рядком 13.6 із
назвою
«Податок
на
землю,
що
використовується
у
сільськогосподарському виробничому обороті». А в поясненні до
графи 1 рядка 13 цієї таблиці дописати «+ 13.6». Звичайно, до
Декларації варто додати пояснення, або записати показник, що
цікавить нас, в одному з порожніх рядків таблиці 1 додатка К6 до
Декларації (якщо, звісно, такий буде). У якому саме — можете
погодити з вашим податковим інспектором і зазначити в письмовому
поясненні до Декларації.
Отже, щодо земельного податку у галузі сільського
господарства, можна констатувати про те, що дана особливість
стосується лише винятково податку на землю, а не плати за землю.
Остання категорія більш широка. До неї відносять як земельний
податок, так і орендну плату.
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Висновки. Дослідження літератури, законодавчих актів дали
можливість
з‘ясувати,
що
система
оподаткування
сільськогосподарських підприємств завжди була особливою сферою
взаємовідносин з державою та слабо корелювала з системою
оподаткування народного господарства. Водночас, система
справляння обов‘язкових платежів у сільському господарстві повинна
ґрунтуватись на тих же методологічних засадах та підходах, що й в
інших галузях народного господарства, а особливими повинні бути
механізми справляння кожного різновиду обов‘язкових платежів
державі.
Специфіка прямого оподаткування у сільському господарстві, в
першу чергу, полягає в існуванні двох видів оподаткування доходів –
безпосередньо податку на прибуток (як і в інших галузях) та
земельного податку (виходячи із специфіки основного засобу
виробництва в галузі). Специфіка непрямого оподаткування
проявляється в необхідності функціонування особливого механізму
справляння ПДВ щодо підприємств галузі.
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У статті розглянуто теоретичні аспекти обліку витрат на дослідження і
розробки та виявлено практичні проблеми, що виникають на підприємствах в процесі
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In the article are considered theoretical aspects of the accounting immaterial assets
and found problems, which had arose on the enterprises.
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―Immaterial assets‖.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями.
Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку і
відображення у звітності активів підприємства визначають
використання в практиці обліку нового виду активів – нематеріальних
активів. Дана категорія певною мірою є новою для господарської
практики України, маловивченою і не до кінця розробленою. Багато
елементів, пов‘язаних з обліком нематеріальних активів є недостатньо
законодавчо врегульовані, у зв‘язку з чим у бухгалтерів-практиків
виникає багато невирішених питань.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідження теоретичних аспектів обліку
нематеріальних активів та нормативного регулювання проводились у
роботах багатьох науковців таких як Должанський М.І., Лень В.С.,
Гливенко В.В., Бутинець Ф.Ф., Кобилянська О.І., Косік А. Ф.,
Гронковська Г. Е., Павленко А. Ф., Войчак А. Ф., Ткаченко С. Н.,
Голов С. Ф., Костюченко В. М. та інші.
Цілі статті. Метою цієї роботи є дослідження віднесення витрат
на дослідження і розробки на витрати періоду або на вартість нового
активу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У процесі
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господарської діяльності на підприємстві виникає необхідність
використання основних засобів, які в силу своєї специфіки носять не
уречевлений характер – це певні знання виробництва продукції в
умовах, що різняться від умов конкурента, різнобічні ліцензії,
патенти, дозволи, що надають можливість займатись тим чи іншим
бізнесом. Такі засоби одержали назву нематеріальних активів [9,
с.112].
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про нематеріальні активи і розкриття інформації про них у
фінансовій звітності визначені П(С)БО 8 ―Нематеріальні активи‖.
Нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має
матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується
підприємством з метою використання протягом періоду більше одного
року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік)
для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в
оренду іншим особам [5].
Нематеріальні активи можуть надходити на підприємство
внаслідок:
- придбання
- обміну (подібного, неподібного)
- безоплатного отримання
- внесення до статутного капіталу
- об‘єднання підприємств
- створення власними силами (в результаті розробки)
Первісна вартість нематеріального активу, створеного
підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі
матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов‘язані із
створенням цього нематеріального активу та приведенням його до
стану придатності для використання за призначенням.
Згідно п.7 П(С)БО 8 нематеріальний актив, отриманий в
результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо
підприємство має:
- намір, технічну можливість та ресурси для доведення
нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації
або використання;
- можливість отримання майбутніх економічних вигод від
реалізації або використання нематеріального активу;
- інформацію для достовірного визначення витрат, пов‘язаних з
розробкою нематеріального активу.
У МСБО 38 наведено такі приклади розробок:
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- проектування, конструювання та випробовування прототипів і
моделей перед комерційним виробництвом і використанням;
- проектування інструментів, матриць, ливарних форм і
штампів, у яких застосовано нову технологію;
- проектування, конструювання та функціонування дослідного
заводу, який за масштабом не є економічно доцільним для нового
виробництва.
- проектування, конструювання й випробування обраної
альтернативи для нових чи вдосконалених матеріалів, приладів,
продуктів, технологій, систем чи послуг.
Прикладами досліджень є:
- діяльність, що здійснюється з метою отримання нових знань;
- пошук, оцінка та остаточний вибір, застосування винаходів та
інших знань;
- пошук альтернативних матеріалів, продуктів, процесів, систем
і послуг;
- формулювання, проектування, оцінка та остаточний вибір
можливих альтернатив для нових або вдосконалених матеріалів,
приладів, процесів, систем і послуг.
Що стосується вимоги про імовірність отримання вигод, то вона
є доволі розмитою. Згідно статті 1 Закону України ―Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖ сказано, що
економічна
вигода
–
потенційна
можливість
отримання
підприємством грошових коштів від використання активів. Тобто
можна зробити висновок, що наявність найменшої ймовірності є
підставою для відображення нематеріального активу в обліку.
Наявність слова ―потенційна‖ вказує на те, що у майбутньому такі
події можуть не настати. Тобто цей критерій визнання активу є не
зовсім коректний [8,с.104].
Лень В.С. зазначає, що здатність приносити економічні вигоди –
це потенціал, який може сприяти надходженню на підприємство
(прямо або непрямо) грошових коштів та їх еквівалентів [9, с.115].
Отже, умови зарахування до складу нематеріальних активів
досить невизначені.
В п.8 П(С)БО 8 вказано, що якщо актив не відповідає вказаним
критеріям визнання, то витрати, пов‘язані з його придбанням чи
створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом
якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому
нематеріальним активом.
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З огляду на вищесказане у бухгалтерів-практиків дуже часто
постає проблема зі списанням витрат на проектні дослідження з
виробництва нового виду продукції з рахунку 23 ―Виробництво‖.
Щоб розібратися в цьому, потрібно визначитися з такими двома
поняттями як дослідження і розробки. Власне питання зводиться до
того, чи варто визнавати подібні витрати нематеріальним активом, чи
списувати на витрати.
Згідно п.4 ПСБО 8, дослідження – заплановані підприємством
дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і
розуміння нових наукових та технічних знань.
Розробка – застосування підприємством результатів досліджень
та інших знань для планування і проектування нових або значно
вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або
послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання.
За МСБО 38 Нематеріальні активи при неможливості виділити в
окремі етапи дослідження та розробки, розглядати витрати на
конкретний проект як витрати на дослідження – означає не
здійснювати їх капіталізацію та не визнавати їх нематеріальним
активом.
Чіткого розмежування між дослідженням і розробками не існує.
Загалом дослідження розглядаються як початкова стадія, а розробки –
як така, що більш наближена до реального виробництва. Але
бухгалтер далеко не завжди в силах розмежувати у якому випадку
відносити на 9 клас рахунків ―Витрати‖, а у якому на Дт 15
―Капітальні інвестиції‖ з подальшим відображенням на 12
―Нематеріальні активи‖. З однієї сторони, можна все віднести до
витрат і не мати проблем, але з іншої – таке спрощення не завжди
виправдане.
Якщо припустити, що підприємство декілька років поспіль
намагалось створити новий винахід. В результаті винахід приніс
підприємству значний прибуток. Але бухгалтер визначив витрати на
нематеріальний актив як дослідження, і з цієї причини нематеріальний
актив не був капіталізований.
Ця проблема може виникнути і не з вини бухгалтера.
Наприклад, що роботи над новим винаходом довго не призводять до
бажаних результатів і, згідно п.8 П(С)БО 8, бухгалтер фіксує витрати
на дослідження. Але останній дослід дає результат та витрати на нього
склали незначну частину в загальній сумі здійснених витрат.
Керівництво підприємства має право стверджувати, що вартість
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нематеріального активу складається не тільки з витрат на останній
дослід, адже він обумовлений попередніми невдалими.
Звичайно, у цьому випадку можна було б сторнувати попередні
витрати і віднести їх до вартості НА. Але в пункті 8 П(С)БО 8,
сказано, що минулі витрати не визнають у майбутньому
нематеріальним активом. Також, згідно МСБО 38 ―Нематеріальні
активи‖: якщо витрати на нематеріальний актив спочатку визнані як
витрати підприємством у попередніх фінансових звітах або в
проміжних фінансових звітах, то підприємству забороняється
визнавати такі витрати частиною собівартості нематеріального активу
на більш пізню дату [7.с.111-114].
Висновки. У процесі дослідження обліку нематеріальних
активів було виявлено відсутність чіткого розмежування між
поняттям ―дослідження‖ і ―розробка‖.
Усе це свідчить про недосконалість українського законодавства
та проблеми в обліку нематеріальних активів, що зумовлює
необхідність подальших наукових досліджень.
Таким чином, витрати, що посприяли створенню нового активу,
який принесе майбутні економічні вигоди і його можна
ідентифікувати – варто віднести до розробок. А витрати, в результаті
понесення яких не відбулося створення нового об‘єкту доцільно
віднести на дослідження.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ТА
ОЦІНКИ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті розглянуті питання методики оцінки і аналізу витрат на виробництво
продукції на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості.
Ключові слова: витрати, аналіз, методика аналізу, калькуляція, статті витрат.
In the article the considered questions of method of estimation to the analysis of charges on
the production of goods on the example of enterprises of khlibopekarskoy industry.
Keywords: charges, analysis, method of analysis, calculation, items of expenses.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний
етап розвитку економіки України зумовлює високі вимоги до оцінки
ефективності функціонування підприємств. Якнайповніше уявлення
про ситуацію на підприємстві можна одержати за допомогою
детального аналізу відповідності витрат і результатів виробничогосподарської діяльності. Основою створення аналітичних механізмів
ефективності витрат підприємства, на нашу думку, повинен бути
системний підхід, що передбачає орієнтацію всіх розрахунків на
встановлення взаємозв'язків і взаємовпливу між показниками, що
формують витрати і результатами виробничо-господарської
діяльності. Проведене нами дослідження існуючих методик
економічного аналізу витрат дає підставу судити про дефіцит
системного підходу до вивчення їх ефективності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми У роботах вітчизняних і зарубіжних
економістів Болюха М.А., Бурчевського В.З., Горбаток М.І.,
Чумаченка М.Г., Швіданенка Г.О., Олексюк О.І., Савіцкой Г.В.,
Любушина Н.П., Лещева В.Б., Філатова В.І., Дьякова В.Г., Сопка В.В.,
Русак Н.А. значна увага, як правило, надається аналізу загальної суми
витрат на виробництво продукції, суми витрат на виробництво
одиниці продукції, витрат на 1 гривну товарної продукції, окремих
елементів і статі витрат на виробництво продукції. При цьому
ефективність понесених витрат не оцінюється. У зв'язку з цим виникає
необхідність
у
вдосконаленні
методики
аналізу
витрат
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хлібопекарських підприємств, дозволяючої оперативно і без складних
математичних обчислень вивчити ефективність і окупність витрат.
Цілі статті. Зважаючи на вищесказане, метою даної статті є
дослідження особливостей оцінки ефективності
витрат на
підприємстві та вивчення методики їх аналізу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. У ринкових умовах
важливе місце в процесі обліку і аналізу належить оптимізації рівня
витрат на виробництво і калькуляцію собівартості продукції. Рішення
цієї проблеми має особливе стратегічне значення для хлібопекарських
підприємств, оскільки в умовах ефективного використання
виробничих ресурсів можливим є прискорений розвиток підприємств і
досягнення високих результатів діяльності. Проте проблема
забезпечення ефективної діяльності хлібопекарських підприємств
вимагає додаткових досліджень, а саме, уточнення теоретичних і
практичних аспектів раціональної організації обліку і аналізу витрат і
калькуляції собівартості продукції.
У обліково-аналітичній практиці під ефективністю розуміється
величина, що порівнює одержаний ефект з витратами або ресурсами,
використаними для досягнення цього ефекту. Кожна окрема галузь
має свої специфічні особливості, що викликає необхідність
конкретного розгляду цього показника стосовно неї.
Згідно витратному підходу до визначення окупності витрат від
основної діяльності хлібопекарських підприємств економічну
ефективність доцільно визначати за формулою:

ÅÂî ñí 

Ï î ñí
100 ,
Â î ñí

(1)

де Å Âî ñí - ефективність витрат, %;

Ï î ñí - прибуток від основної діяльності, тис. грн.;
Â î ñí - витрати основної діяльності на виробництво і реалізацію
продукції, тис. грн.
Помітимо, що показник економічної ефективності витрат може
розраховуватися в коефіцієнтах і у відсотках, залежно від потреби
користувачів. За економічною сутністю він характеризує окупність
витрат в копійках на 1 гривну продукції. З формули (1) видно, що
економічна ефективність витрат залежить від суми, одержаного
прибутку і витрат, понесених підприємством для її отримання.
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Загальновідомо, що витрати підприємства поділяються на
витрати виробництва, які безпосередньо пов'язані з технологічним
процесом виготовлення продукції, і витрати, пов'язані з її реалізацією
і управлінням. Останні не включаються в собівартість реалізованої
продукції, але впливають на величину одержаного підприємством
прибутку.
Як правило, на підприємствах промисловості витрати на
виробництво продукції і витрати на виробництво реалізованої
продукції не співпадають на величину незавершеного виробництва і
залишків
нереалізованої
готової
продукції.
Особливістю
функціонування хлібопекарських підприємств є відсутність залишків
готової продукції на складі, що пояснюється специфікою виробів, що
випускаються. Сума витрат в залишках незавершеного виробництва
незначна впродовж звітного періоду. Це пов'язано з нетривалістю
технологічного циклу (менше доби) і взаємозалежністю об'ємів
виробництва і об'ємів реалізації від величини повсякденного попиту
на хлібопекарську продукцію.
Вищевикладене
дозволяє
зробити
висновок,
що
в
хлібопекарських підприємствах сума витрат основної діяльності, що
впливає на величину одержуваного прибутку, складається з витрат на
виробництво реалізованої продукції, витрат на управління і
реалізацію. У зв'язку з цим, на наш погляд, правомірно суму цих
витрат назвати витратами на виробництво і реалізацію продукції.
Для встановлення істинних причин зміни ефективності витрат
(формула 1) слід детально вивчити силу впливу чинників на її
величину. З цією метою нами пропонується проводити аналіз чинника
ефективності
витрат
основної
діяльності
з
урахуванням
взаємообумовленості і підпорядкованості ознак чинників.
Як відомо, до чинників першого порядку відносяться ті, які
безпосередньо впливають на результативний показник. Чинники, що
визначають результативний показник побічно (за допомогою чинників
першого порядку) називаються чинниками другого порядку і т.д. До
числа чинників першого порядку відноситься прибуток від основної
діяльності і витрати на виробництво і реалізацію продукції.
Чинниками другого порядку є: обсяг чистої виручки від
реалізації продукції, змінні і постійні витрати на виробництво і
реалізацію продукції і загальна сума витрат основної діяльності.
До чинників третього порядку відносяться: обсяг випуску і
реалізації продукції в тоннах, структура випуску і реалізації продукції
в тоннах, ціна відпускна за 1 тонну готової продукції, витрати на
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виробництво і реалізацію 1 тонни готової продукції, змінні витрати на
1 тонну продукції, сума адміністративних і постійних
загальновиробничих витрат.
Чинниками четвертого порядку є рівень витрат на виробництво і
реалізацію продукції і рівень прибутку від основної діяльності. Вони
визначаються як похідні від чинників першого рівня і характеризують
загальну затратність і рентабельність основної діяльності
хлібопекарського підприємства.
Для розрахунку впливу чинників другого порядку на зміну
показника ефективності витрат на виробництво і реалізацію продукції
можна використовувати наступний взаємозв'язок:

× ÂÐ- Âî ñí
ÅÂ î ñí  çì
 100
,
Â  Â ï î ñò

(2)

де ЧВР - чиста виручка від реалізації, тис. грн.;
Восн - витрати на виробництво і реалізацію продукції (витрати
основної діяльності), тис. грн.;
Взм - сума змінних витрат на виробництво і реалізацію
продукції, тис. грн.;
Впост - сума постійних витрат на виробництво продукції і
управління підприємством, тис. грн.
Формула (2) є логічним продовженням формули (1), оскільки
прибуток від основної діяльності визначається різницею між чистою
виручкою від реалізації і витратами на виробництво і реалізацію
продукції, а останні представлені сумою постійних і змінних витрат.
Беручи до уваги даний факт, доцільно застосувати метод пайової
участі з тим, щоб з'ясувати як змінився показник ефективність витрат
на виробництво і реалізацію продукції за рахунок чинників, що
визначають зміну прибутку і витрат від основної діяльності.
Практика показує, що витрати на виробництво і реалізацію
продукції є основним чинником, що визначає зміну економічної
ефективності витрат і залежать від зміни об'єму виробництва,
структури продукції, що випускається, витрат змінних на виробництво
одиниці продукції (у хлібопекарських підприємствах на 1 тонну
продукції) і суми постійних витрат, пов'язаних з організацією процесу
виробництва і управлінням підприємством. Досвід роботи
хлібопекарських підприємств свідчить про те, що витрати, пов'язані із
збутом готової продукції, є змінними і розподіляються за видами
продукції.
Адміністративні
витрати,
а
також
частина
загальновиробничих є постійними витратами.
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Встановлення рівня впливу чинників третього порядку на зміну
ефективності витрат пропонуємо визначати на основі наступної
залежності:

ÅÂî ñí 

 q  ( p  Â

 (q  Â
i

i

i

î ä ,³
çì .

îä
i

) 

)  ÀÂ  ÇÂÂ ï î ñò

100

,

(3)
де pi - ціна за 1 тонну готової продукції, грн;
qi - об'єм виробництва і реалізації продукції, тонн;
Водi - витрати на 1 тонну продукції, тис. грн;
АВ - адміністративні витрати, грн;
ЗВВпост - загальновиробничі постійні витрати, грн.
Аналіз чинника ефективності витрат на виробництво і
реалізацію продукції в хлібопекарських підприємствах, заснований на
прийомі повних ланцюгових підстановок передбачає два етапи:
1 етап - визначення ефективності витрат на виробництво і
реалізацію продукції за різних умов;
2 етап - кількісна оцінка рівня впливу врахованих в моделі
(формула 3) чинників на зміну ефективності витрат.
Для підрахунку впливу цих чинників до формули 1.1. нами був
застосований спосіб скорочення, який використовується для
перетворення кратних детермінованих моделей чинників, і одержана
наступна залежність:

ÅÂî ñí 

Ï ÂÏ î ñí
Ï ÂÂî ñí

100 ,

(4)

де ПВПосн - рівень прибутку від основної діяльності, %;
ПВвосн - рівень витрат від основної діяльності, %.
Подальше підвищення ефективності витрат може бути в
зниженні витрат на виробництво і реалізацію продукції за допомогою
підвищення технологічного і технічного рівня виробництва,
вдосконалення організації праці, виробництва і менеджменту в
хлібопекарських підприємствах .
Висновки.
Таким
чином,
представлена
методика
детермінованого факторного аналізу чинників першого, другого,
третього і тд. порядку
дозволяє виявити резерви підвищення
ефективності витрат одного підприємства. Для встановлення
тенденцій і закономірностей зниження витратності основної
діяльності для сукупності підприємств доцільно проводити
стохастичний аналіз систем чинників.
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Луцький національний технічний університет
ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ: ПОШУК
ВИЗНАЧЕННЯ
У статті досліджено особливості формування категорії фінансовий результат з
точки зору різних наукових концепцій, та розглянуто питання його термінології.
Ключові слова: фінансовий результат, прибуток.
This research paper contains the analysis of ―financial result‖ category formation
issues from the viewpoints of different scientific conceptions, the terminology aspect being
touched upon as well.
Keywords: financial result, income.

Актуальність теми. Сучасні умови господарювання та стан
економіки України, особливо тепер, у складний період фінансовоекономічної кризи, зумовлюють збільшення кількості збиткових і
неплатоспроможних підприємств.
Основу економічного розвитку підприємства становить
прибуток, що, як економічна категорія, характеризує фінансовий
результат підприємницької діяльності, від якого залежить фінансовомайновий стан стан та ефективність діяльності господарюючого
суб‘єкта. Чітке визначення поняття „фінансовий результат‖ є
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запорукою запобігання невиправних
помилок при прийнятті
управлінський рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність категорії
фінансові результати розглядали І.Бланк, С.Нікітін, В.Палій,
Я.Соколов, Е.С.Хендріксен та М.Ф.Бреда, М.Чумаченко та інші. Ці
вчені акцентують увагу на дослідженні сутності фінансового
результату з точки зору різних наукових шкіл. І.Бернстайн,
В.Гавриленко, А.Грачов,В.Ковальов, Я.Лахтіонова, Е.Райс та інші
приділяють більшу увагу аналізу фінансового результату у
взаємозв‘язку з активним капіталом.
Метою статті є дослідження сутності поняття „фінансовий
результат‖, визначення його змісту та особливостей.
Виклад основного матеріалу. Беззаперечно, що основним
економічним чинником, який у значній мірі визначає прибутковість
підприємства, є його фінансовий результат. При цьому він виступає
тим комплексним показником, який узагальнює усі результати
виробничо-господарської діяльності підприємства та визначає його
ефективність.
Відомо, що головною метою створення та подальшої діяльності
будь-якого господарюючого суб‘єкта, незалежно від виду його
діяльності чи форми власності, є отримання кінцевого фінансового
результату. Тобто, фінансовий результат – це прибуток або збиток,
який отримує підприємство внаслідок своєї діяльності.
Категорія прибутку і сьогодні є досить дискусійною. Суперечки
про її природу йдуть уже більше трьох сторіч, але й досі теорія
прибутку є незавершеною та суперечливою.
Сформована у західній економічній думці ХХ ст. самостійна
теорія прибутку має три основні джерела його походження:
1). Прибуток виступає як винагорода за ризик (Ф.Найт);
2). Прибуток є винагородою за своєчасне впровадження
інновацій (Й.Шумпетер). Прибуток пов‘язаний із роллю лідерства в
економічній системі;
3). Прибуток є винагородою за монопольне положення на ринку
(Е.Чемберлен).
Цікавим є трактування прибутку відповідно до теорії трудової
вартості (К.Маркс, Ф.Енгельс), яка домінувала у країнах Радянського
Союзу. Практично усі вчені-економісти радянського часу
дотримувались думки, що додаткова вартість, представлена як
породження усього додаткового капіталу, набуває перетвореної форми
прибутку. Тобто, прибуток є та ж додаткова вартість, але у
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„містифікованій формі‖, що виникає з капіталістичного способу
виробництва [1, с.101].
Звернемо увагу тепер на трактування прибутку з позицій теорій
капіталу. Адже відомо, що прибуток – це елемент власного капіталу
підприємства. З точки зору міжнародних стандартів фінансової
звітності, господарюючий суб‘єкт може визнавати прибуток за певний
період тільки при умові збереження власного капіталу. При цьому
прибуток трактується як залишкова величина після вирахування
витрат із доходів з урахуванням коригувань, що забезпечують
збереження власного капіталу на рівні, котрий відповідає його
величині на початок звітного періоду [3, с.114].
Найбільш повне визначення прибутку у різних концепціях
капіталу надали Е.С.Хендріксен і М.Ф.Ван Бреда. Зокрема, у теорії
власності прибуток виступав різницею між доходами і витратами, що
нараховується безпосередньо власнику, відображає зростання його
добробуту та збільшує його капітал; у теорії залишкового капіталу
прибуток залежить від зміни майбутньої оцінки активів і зобов‘язань
підприємства, та задовольняє потребу власників простих акції у
інформації для прийняття управлінських рішень; теорія підприємства
трактує прибуток з позицій доданої вартості, що включає усі платежі
акціонерам у вигляді дивідендів, проценти кредиторам, заробітну
плату робітників, податки державі та нерозподілений прибуток; теорія
фонду визначає прибуток як обмеження на використання активів
тільки у визначених цілях (спеціальний фонд, фонд допомоги тощо) та
найбільш широко використовується у державних та некомерційних
організаціях [6, с.480-487].
Як бачимо, вищенаведене трактування прибутку суттєво
різниться залежно від цілей його визначення. Тому необхідним є
ретельний аналіз самого показника прибутку з точки зору єдиної
системи.
В Україні, згідно діючих облікових стандартів і нормативних
актів, категорія прибутку визначається у трьох підсистемах
бухгалтерського
обліку:
фінансовому,
управлінському
та
податковому.
У фінансовому обліку, відповідно до положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 „Звіту про фінансові результати‖ [4],
прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов‘язані з ними
витрати, а збиток – це перевищення сум витрат над сумою доходу, для
отримання якого вони понесені. Тобто, фінансовий результат у
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фінансовому обліку (прибуток або збиток) розраховується як різниця
між доходами та витратами.
В управлінському обліку інформація про фінансові результати
діяльності може визначатися у різних розрізах, що необхідні для
прийняття управлінський рішень. Але це лише трансформація тієї
інформації, що уже міститься у системі фінансового обліку.
Щодо податкового обліку, то відповідно до ст.3 Закону України
„Про оподаткування прибутку підприємства‖ [2], прибуток для цілей
оподаткування визначається шляхом зменшення суми скоригованого
валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та
амортизаційних відрахувань.
Доказ того, що прибуток, обчислений у бухгалтерському обліку
не відображає економічного змісту – справжнього результату
господарської діяльності – відносять до заслуг американських
бухгалтерів. Усвідомлення цього факту призвело до розділення понять
– бухгалтерський та економічний прибуток.
Різницю між цими двома підходами провів І.Фішер, який
порівняв капітал, що створює прибуток, з садом, який приносить
урожай. З бухгалтерської точки зору, сад коштує стільки, скільки за
нього заплатили, а з економічної – стільки, скільки коштує його
урожай. Подана аналогія продиктована досвідом оцінки цінних
паперів, оскільки акція коштує не стільки, скільки за неї заплатили, а
стільки, скільки вона приносить дивідендів [5, с.397-398].
Таким чином, ідея прибутку у бухгалтерському обліку пов‘язана
тільки з отриманим результатом, хоча в економічному значенні
важливим є те, що буде отримане у майбутньому.
Вчені-економісти довгий час намагались поєднати поняття
економічного та бухгалтерського прибутку. Ідея двох трактувань
прибутку в обліковій практиці отримала розвиток завдяки
Д.Соломону, який виходив з того, що концепція прибутку необхідна
для трьох цілей:
1 – вирахування податків;
2 – захисту кредиторів;
3 – для вибору оптимальної інвестиційної політики.
Бухгалтерське трактування доцільне лише у досягненні першої
цілі і абсолютно неприйнятне для досягнення третьої [5, с.398].
Д. Соломону належить заслуга визначення зв‘язку між
бухгалтерським та економічним прибутком, сутність якого
представлена рівнянням:
Пе = Пб + Аз – Ап + Ам,
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де Пе, Пб – економічний та бухгалтерський прибуток
відповідно;
Аз, Ап, Ам – позареалізаційні зміни вартості (оцінки) активів у
звітному, попередніх та майбутніх звітних періодах відповідно.
Тобто, економічний прибуток відрізняється від бухгалтерського
на величину потенційних надходжень грошових коштів, а проводячи
аналіз фінансової звітності, необхідно звертати увагу не на абсолютну
величину прибутку, а на вплив факторів та операцій, у результаті яких
він сформувався – тільки так можна отримати інформацію, дійсно
корисну для прийняття управлінський рішень.
Висновки. Проведене дослідження призводить до висновку, що
категорія фінансових результатів є досить складною та суперечливою.
„Поняття прибутку не може бути однозначним, оскільки існує
цілий спектр таких понять, кожне з яких відповідає чітко сформованій
цілі‖, - цей постулат Боулдінга тим, хто, аналізуючи господарську
діяльність бачить не тільки бухгалтерські звіти.
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА
АВТОДОРОЖНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В умовах ринкової економіки важливе значення має внутрішній контроль за
раціональним і ефективним використання трудових ресурсів, що неможливий без
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такої організації праці на робочому місці, яка забезпечувала б всі можливості для
планомірної роботи, що приносить задоволення як працівникові так і вигоду
підприємству в цілому.
Ключові слова: внутрішній контроль, організація праці, оплата праці,
продуктивність праці, нормування праці.
In the conditions of market economy an important value has internal control after
rational and effective the use of resources of labours, that impossible without such
organization of labour in the workplace, which would provide all possibilities for systematic
work which brings pleasure as to the worker so benefit to the enterprise on the whole.
Keywords: internal control, organization of labour, payment of labour, labour
productivity, setting of norms of labour.

Постановка завдання. Праця як термін означає доцільну
діяльність людини по виробництву продукції або надання послуг і
завжди пов‘язана з фізичними і психологічними витратами енергії.
Праця, будучи джерелом виробництва продукції (робіт, послуг) є
товаром, який продається на ринку праці. Отже, на ринку праці
продається процес поєднання енергії людини (її здібностей, умінь), а
ціна праці в цьому випадку виступає у вигляді грошового еквівалента
– заробітна плата.
Невід‘ємною складовою оплати праці є належна організація
праці, що забезпечує комплекс заходів направлених на постійне
вдосконалення виробництва шляхом впровадження новітніх досягнень
науки і техніки та передового досвіду, поліпшення використання
засобів виробництва, матеріальних й трудових ресурсів, застосування
сучасних методів управління виробництвом. Одним з основних
завдань контролю організації праці є досягнення максимальної
продуктивності праці при високій якості робіт та мінімальних
витратах засобів.
Виклад основного матеріалу. Контроль в автодорожніх
підприємствах за організацією праці залежить від завдань, які
безпосередньо визначають напрями поліпшення організації праці, а
саме:
 економічні – передбачають досягнення максимальної
економії живої та уречевленої праці, підвищення продуктивності,
зниження витрат у процесі виконання робіт належної якості;
 соціально-психологічні – передбачають створення таких
умов праці, які б забезпечували високий рівень працездатності
зайнятих працівників.
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Відповідно, внутрішній контроль організації праці на
підприємстві повинен забезпечувати перевірку виконання наступних
завдань:
 підбору персоналу та його розвитку (планування необхідної
чисельності працівників за профорієнтацією, підвищення кваліфікації
персоналу та планування їх кар‘єрного зростання тощо);
 раціонального розподілу працівників за трудовими
функціями та робочими місцями, а також обґрунтованого об‘єднання
працівників у виробничі підрозділи (відділи);
 ефективного обслуговування робочих місць, що сприяє
раціональному використанню робочого часу;
 дотримання умов нормування праці (контроль визначення
норм затрат праці залежно від складності виконуваних робіт);
 дотримання оптимального режиму праці та відпочинку, що
гарантує найбільш раціональне чергування часу роботи й відпочинку
протягом робочої зміни (тижня, місяця);
 дотримання умов праці та їх поліпшення, формування
системи охорони і безпеки праці;
 оплати праці та запровадження мотиваційних заходів.
Формування ефективної системи внутрішнього контролю
організації праці, що відповідає вимогам ринкової економіки,
припускає оцінку чинників її розвитку. Головним чинником, що
визначає систему організації праці виступає технічна база
виробництва. Зміни, що викликані науково-технічним прогресом, в
технічній базі виробництва і професійно-виробничих характеристик
робочої сили, з одного боку, і об‘єктивно обумовлене зростання вимог
працівників до організації праці, його змісту, умов і оплати – з іншого,
актуалізували проблему пошуку прогресивних форм організації праці,
відповідних параметрам техніки і характеристикам робочої сили.
Велике значення для контролю за покращенням організації
праці в дорожньому будівництві має високий ступінь технологічної
концентрації роботи на максимально стислій ділянці при практично
необмеженій можливості розтягнення обсягу робіт. Технологічна
концентрація виконуваних робіт є достатньо позитивною особливістю
що забезпечує наочність проведення робіт й можливість оцінити
одночасно картину будівництва в цілому та за робочими місця зі всіма
позитивними і негативними сторонами організації виробничого
процесу.
В умовах концентрації робіт важливим є контроль за
об‘єднанням робітників у групи залежно від характеру робіт в ланки
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(2-7 чоловік), в спеціалізовані бригади (до 20 чоловік) та комплексні
(до 40 чоловік). Комплексні бригади формують для виконання
декількох взаємозв‘язаних робіт, продуктивність їх, як правило, вище
ніж продуктивність спеціалізованих бригад, за рахунок оволодіння
робочими суміжними професіями й широкої взаємодопомоги в роботі.
Кількість членів бригади, професії і кваліфікацію їх встановлюють
відповідно до проекту виробництва робіт. Бригади очолюються
бригадирами, що призначаються з числа найбільш кваліфікованих і
досвідчених робітників, а при роботі в декілька змін в допомогу їм
призначають змінних бригадирів. Перевірці також підлягає
систематичність проходження (шляхом використання і розвитку всіх
видів виробничого навчання) підвищення кваліфікації робітниками.
Дуже важливим для підвищення організації виробничої праці є
поєднання професій.
При проведенні внутрішнього контролю значна увага
приділяється перевірці відповідності кожної бригади (окремої ланки)
наданому обсягу виконуваних робіт, які визначаються наперед
відповідно до проектів виробництва робіт (та графіків будівництва,
плановими об‘ємами робіт і з урахуванням забезпечення матеріальнотехнічними ресурсами. Відповідно, технологічні карти і схеми, що
входять до складу проектів будівництва доріг є програмами
виробництва робіт безпосередньо для робітників, бригадирів і
майстрів та служать основою для розробки організації праці на
робочих місцях.
Проведення внутрішнього контролю організації праці на
автодорожніх підприємствах нерозривно пов‘язане із забезпеченням
працівників необхідними предметами та засобами праці. Оптимальнораціональне використання предметів й засобів праці в свою чергу
сприяє підвищенню продуктивності праці працівників.
Ефективність
здійснюваного
контролю
забезпечується
своєчасною оцінкою проведення необхідних заходів стосовно
економії праці за рахунок економії живої праці та економії технічної
праці. На економію живої праці безпосередньо впливає:
- покращення умов праці й використання робочого часу
(ліквідація втрат робочого часу та невиробничих затрат робочого
часу);
- фондоозброєність праці та удосконалення технологій
(скорочення витрат ручної праці за рахунок використання
механізованих
інструментів,
удосконалення
механізації
й
автоматизації).
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Економії технічної праці визначається:
- зростанням фондовіддачі (модернізація техніки);
- економією матеріалів (скорочення втрат при транспортуванні
та зберіганні, зменшення норм витрат з урахуванням якісних
характеристик матеріалів).
Раціональність розміщення необхідних матеріалів, дорожньобудівельних машин і устаткування, інструментів і пристосувань, а
також робота і переміщення дорожно-будівельних машин та
робітників за ділянками виконуваних робіт безпосередньо залежить
від організації робочого місця. Отже, внутрішній контроль за
організацією праці в масштабі робочого місця передбачає оцінку
найбільш доцільного розподілу трудового процесу на операції, які
визначають:
- правильне розміщення робітників з чітко налагодженим
взаємозв‘язком між ними;
- продумане оснащення робочого місця для безперебійного
постачання всіма необхідними ресурсами;
- введення раціональних графіків роботи, режиму праці та
відпочинку.
Проведення внутрішнього контролю організації праці на
відповідній ділянці робіт визначається такими загальними етапами:
І етап – ознайомлення та детальна перевірка фактичної
організації праці з урахуванням всіх її основних елементів.
ІІ етап – формулювання висновків за результатами проведеного
контролю.
ІІІ етап – усунення недоліків та впровадження раціональних
пропозицій. При всьому різноманітті чинників і завдань
вдосконалення організації праці головним залишається раціональне
використання людських ресурсів.
Формування пропозицій за результатами проведеного контролю
повинно ґрунтуватися на таких основних положеннях, які поліпшують
організацію праці, зокрема:
- застосування наукової організації праці на робочих місцях
шляхом колективної розробки заходів комплексно поліпшуючих
організацію праці на підприємстві в цілому;
- впровадження передового досвіду організації праці, заснованої
на вивченні і виборі найбільш високопродуктивних методів роботи;
- забезпечення високої виробничої та трудової дисципліни,
усунення втрат робочого часу;
- впровадження технічно обґрунтованих норм часу;
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- використання прогресивної системи оплати праці.
Висновки. Внутрішній контроль за належною організацією
праці робітників у будівництві автошляхів перш за все направлений на
раціональне і повне використання робочого часу, засобів механізації і
матеріальних ресурсів, які забезпечують поступове зростання
продуктивності праці, підвищення якості виконуваних робіт, а також
сприяє швидкому введенню в дію об‘єктів будівництва.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Процес
планування діяльності підприємства є однією із складових частин
управління в цілому, від якого залежать майбутні результати роботи.
На основі періодичних планів керівництво будь-якого суб‘єкта
господарювання має можливість приймати оперативні і стратегічні
управлінські рішення та вчасно впливати на окремі складові
(елементи, етапи) підприємства (виробництва), які в свою чергу
змінюють загальний результат від прийняття того чи іншого
управлінського рішення, і чим частіша періодичність складання
планів, тим більша ймовірність уникнення несприятливих ситуацій та
вчасного впливу (реагування) на результат. Проблеми треба
передбачати до їх виникнення і відповідно знаходити шляхи, щоб
попередити або мінімізувати їх негативні наслідки.
Бюджетування в сільському господарстві дозволяє оцінити
технологічні особливості виробництва, види продукції, собівартість
виготовленої продукції, відповідно до яких буде вестися
управлінський облік та проводити аналіз відхилень, контролювати
норми витрачання ресурсів і грошові кошти. Тобто, бюджети
охоплюють всі господарські процеси підприємства, зокрема
постачання, виробництво, реалізацію продукції, управління
фінансовими потоками тощо. Бюджетування є інструментом
управління, а отже і планування та контролю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз
літературних джерел з питань методики і організації бюджетування
свідчить про те, що вивченням даної проблеми займалися такі
науковці, як: І.Кисельова, К. Ковтун, Т. Наконечний, В. Нелеп,
С.
Онищенко, Б. Райян, Т. Сизова, В. Хруцький, Л. Швайка та інші.
Цілі статті. Метою написання статті є обґрунтування
основних положень організації бюджетного планування з метою
ефективного його застосування в практиці сільського господарства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Походження
бюджетування пов‘язують з виникненням в період пізнього
середньовіччя камеральної бухгалтерії, основна мета якої полягала у
визначенні ходу виробництва та кінцевих результатів на підставі
попередньо складеного кошторису (бюджету), що в кінцевому
випадку забезпечило б легкість контролю [1, с. 450].
В економічній літературі подається багато визначень
―бюджетів‖. Зокрема, під ―бюджетом‖ розуміють кількісне вираження
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взаємозалежних планів діяльності організації в натуральних і
грошових вимірниках [1, 2, 4, 7 тощо].
Ефективна організація планування на підприємстві є
формуванням цілісної системи, що містить такі види планування:
- стратегічне;
- бізнес-планування;
- бюджетування.
Бюджетування, деталізує фінансову частину бізнес-плану, що
покликана забезпечити такий потік ресурсів, який створить
прийнятний рівень витрат для одержання достатнього прибутку.
Особливого значення набуває проблема впровадження
практики бюджетування на сільськогосподарських підприємствах.
При цьому найбільш гостро стоїть питання ефективного управління
виробничими та фінансовими ресурсами, необхідними для організації
належного
виробничого
процесу
біологічних
активів
та
сільськогосподарської продукції.
Застосування бюджетування в сільському господарстві
повинно враховувати специфіку функціонування підприємств даної
галузі та сприяти раціональному управління грошовими потоками та
прийняттю оперативних і альтернативних управлінських рішень.
За допомогою бюджетів керівництво підприємства може
приймати та прогнозувати поточні і стратегічні управлінські рішення
і, відповідно, впливати на зміну фінансових результатів за рахунок
внесення відповідних коригувань у складові (етапи) технічних
процесів виробництва і реалізації продукції (р., п.). Несприятливі
ситуації потрібно передбачати ще до їх виникнення і знаходити шляхи
попередження та мінімізації їх негативних наслідків. При цьому,
можливість вчасного реагування на уникнення негативних наслідків і
покращання загальних результатів залежать від частоти складання
бюджетів. Так, слушну думку висловив Р. Акофф: ―Мудрість – це
здібність передбачати віддалені наслідки дій, які здійснюються,
готовність пожертвувати тимчасовою вигодою заради більших благ у
майбутньому та вміння керувати тим, що піддається керуванню, та не
засмучуватися через те, що не кероване‖ [4, с. 84]. Отже, від
результатів бюджетного планування залежать майбутні результати
роботи підприємства, тобто, рішення впливає на результат.
Бюджетування через систему бюджетів дозволяє визначити
ключові проблеми суб‘єктів господарської діяльності ще до
одержання фактичних результатів та завчасно підготуватися до них. З
цього приводу Р. Хизрич та М. Пітерс висловили думку, що
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найпоширенішою причиною банкрутств є не брак коштів, а
нездатність підприємства правильно спланувати свою діяльність [5, с.
45].
Система
бюджетування
на
сільськогосподарських
підприємствах повинна включати такі види бюджетів, як:
- поточні (операційні, оперативні) бюджети (бюджет
реалізації, бюджет виробництва, бюджет запасів, бюджети прямих
витрат, бюджет загальновиробничих витрат, бюджет собівартості
виготовленої та реалізованої продукції, бюджети адміністративних
витрат та витрат на збут і інших витрат, бюджет фінансових
результатів);
- фінансові бюджети (бюджетний Баланс, бюджет грошових
коштів, бюджет капітальних вкладень).
Облік на сільськогосподарських підприємствах ведеться за
центрами відповідальності, що сприяє покращенню управління
діяльністю підрозділів підприємства та удосконаленню системи
внутрішньої звітності. Тому завдання обліку за центрами
відповідальності слід реалізувати через систему операційних
бюджетів по кожному центру (сегменту), керівник якого відповідає за
показники, які може контролювати та на які може впливати.
Безпосередньо результати роботи центрів відповідальності
повинні періодично відображатися у звітах про виконання бюджетів,
що можуть виступати частиною сегментної звітності (наприклад, Звіт
про фактичну собівартість продукції).
В
цілому,
процес
організації
бюджетування
на
сільськогосподарських
підприємств
включає
декілька
взаємопов‘язаних етапів:
1. аналіз існуючої організаційної структури;
2. виділення спеціалізованого підрозділу (відділу), який буде
займатися бюджетуванням;
3. вивчення технології виробництва продукції;
4. виділення центрів відповідальності та розподіл обов‘язків
між ними;
5. розробка внутрішніх інструктивних та методичних
матеріалів;
6. визначення видів бюджетів, їх форм та періодичності
складання;
7. встановлення методики складання бюджетів;
8. встановлення необхідних джерел інформації;
9. вибір програмного забезпечення.
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Разом з тим, особливості технологічних процесів вирощування
біологічних активів і виробництва сільськогосподарської продукції та
необхідність впливу в процесі виробництва на окремі його етапи
вимагає застосування в практиці сільськогосподарських підприємств
саме оперативних бюджетів.
До оперативних бюджетів в сільському господарстві
відносяться:
технологічні бюджети – відповідно до технології
вирощування сільськогосподарської продукції: рослинництво - різна
обробка грунту, різна врожайність тощо; тваринництво - натуральні
корми та корми з добавками (премікси), різна продуктивність тощо),
наприклад:
а) набір культур – для сівозміни (черговість посіву різних
сільськогосподарських культур для підвищення якості землі, а отже і
врожайності; вибір найоптимальнішої);
б) набір культур для вирощування – вибір варіанта
виробництва найбільш доцільної та рентабельної продукції;
- бюджети
матеріальних
витрат
забезпечення
матеріальними ресурсами в розрізі власних і купованих запасів (різні
варіанти: витрати насіння, добрив при різних цінах, видах, кількості та
залежно від виду продукції);
- бюджети трудових витрат - забезпечення трудовими
ресурсами (різні варіанти: штатні працівники, сезонні працівники,
порівняння витрат на їх роботи при вирощуванні різних культур).
Для раціонального поєднання короткотермінового та
оперативного бюджетування сільськогосподарське підприємство
повинне розробляти бюджет на місяць, що в результаті стає
складовою частиною квартального (річного) бюджету і є основним
робочим документом для управління поточною діяльністю. При
цьому, квартальний бюджет складається по місяцях, річний (зведений)
- за кварталами в кінці року на наступний рік з урахуванням
бюджетних даних для планового року.
При складанні зведеного бюджету враховуються позитивні і
негативні результати місячного (квартального) бюджету та
можливість їх передбачення і уникнення. Уже в процесі виконання
бюджету порядок зміни кінцевих його показників реалізується через
оперативні бюджети, що враховують усі фактичні (прогнозні) фактори
впливу на загальний фінансовий результат підприємства. Тобто, від
зміни будь-якого показника оперативного бюджету або вибору
найоптимальнішого варіанта управлінського рішення залежить
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результат операційних бюджетів, а відповідно і фінансових, на основі
яких можна оцінити (передбачити) діяльність окремих центрів
відповідальності та підприємства в цілому за найефективніших умов
поєднання різних факторів їх впливу.
У практиці сільськогосподарських підприємств, крім
операційних та фінансових бюджетів, у разі необхідності варто
використовувати спеціальні бюджети, які залежать від поставлених
завдань і до складу яких можуть входити:
- додатковий бюджет - складається для операцій (їх зміни), які
не включені у загальний бюджет (визначення матеріальних, трудових
та фінансових ресурсів для здійснення відповідних заходів);
- гнучкий бюджет – складається для декількох рівнів
діяльності з метою вибору найкращого;
- прирістний бюджет - складається на основі індексації даних
попередніх бюджетів;
- незвичайний (специфічний) бюджет - складається при
плануванні специфічних умов виробництва і реалізації (перевищення
собівартості над ціною; високі обсяги виробництва і реалізації тощо).
Загальна схема організації процесу бюджетування в
сільському господарстві та прийняття на його основі управлінських
рішень подана на рис. 1.
При організації бюджетування необхідно визначитися із
відповідною методикою складання бюджетів, вибір якої залежить від
специфіки роботи підприємства і стратегії його розвитку. Так, при
розробці операційних і фінансових бюджетів можна використовувати
такі варіанти:
- щоразу бюджетування починати із так званого ―нового
листа‖, при цьому не враховуватимуться попередні результати
діяльності підприємства і бюджетування, що в свою чергу дозволяє
уникнути помилок минулих періодів;
- використовувати при бюджетуванні на поточний період дані
попередніх періодів із відповідним їх коригуванням залежно від
технології виробництва та перспектив діяльності підприємства в
майбутньому бюджетному періоді.
При
впровадженні
бюджетування
у
практику
сільськогосподарських підприємств, проблемою виступає саме
відсутність інформаційного забезпечення (інструктивного матеріалу)
щодо організації та методики складання бюджетів як по структурних
підрозділах, так і по підприємству в цілому. Тому, на макрорівні
необхідно розробити певні рекомендації щодо складання бюджетів
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(планів, прогнозів) в сільському господарстві, а саме Методичні
рекомендації з організації управлінського обліку у сільському
господарстві, а на мікрорівні на основі вищенаведених Рекомендацій
розробити внутрішнє Положення про бюджетування доходів, витрат і
фінансових результатів підприємства. Дане положення систематизує
основні організаційні та методичні основи бюджетування, що
відобразить особливості його здійснення на підприємстві, дозволить
узгодити діяльність структурних підрозділів, сприятиме вибору
оптимального варіанта плану і прийняттю на його основі
обґрунтованого
управлінського
рішення
та
застосуванню
комп‘ютерних програм.
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Рис. 3.4. Організація процесу бюджетування в сільському
господарстві
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Разом з тим, у процесі бюджетування особливе значення
відіграє людський фактор, від якого залежить ефективність його
проведення та своєчасність прийняття управлінських рішень.
Завдання зі складання бюджетів повинні бути покладені на
працівника відділу управлінського обліку - бухгалтера-контролера
(для підприємства) або керівника центру відповідальності (для
підрозділів). Роль бухгалтера-контролера в бюджетуванні зводиться
до координації дій керівників окремих підрозділів по складанню
бюджетів, а також до розробки часткових бюджетів і генерального
бюджету в цілому по підприємству. Бухгалтер-контролер не повинен
впливати на зміст бюджетів, але забезпечувати керівників необхідною
допомогою в підготовці бюджетів, надаючи консультаційні і технічні
послуги.
Висновки. Бюджетування виступає основним засобом
забезпечення управління необхідною оперативною інформацією про
технологічні і господарські процеси, які у поєднанні з іншою
інформацією за допомогою оперативного аналізу дозволяють надавати
своєчасну оцінку результатів діяльності підприємства, вчасно
реагувати на зміни у його роботі, уникати їх в майбутньому та
приймати поточні і стратегічні управлінські рішення
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Розглянуто види собівартості в економічній літературі та особливості їх
формування в сільському господарстві.
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. На сьогодні
перед підприємствами агропромислового комплексу досить гостро
постають питання щодо формування, розрахунку та відображення в
обліку виробничих витрат, які пов‘язані із специфікою галузі та з її
місцем у системі галузей народного господарства, так як аграрний
сектор економіки є одним із провідних.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Аналіз літературних джерел з проблем
виділення
та
розрахунку
різних
величин
собівартості
сільськогосподарської продукції свідчить про те, що вивченням
даного питання займалося значне коло вчених-економістів, а саме:
Л.П.Сук, Є.Х. Румак, Ю. А. Немчинов, Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Литвин,
Т. Г. Маренич та інші.
Однак незважаючи на значну кількість публікацій проблема
щодо обчислення того чи іншого виду собівартості залишається не
вирішеною на сьогодні.
Цілі статті. Метою написання статті є систематизація
класифікації собівартості сільськогосподарської продукції.
Виклад основного матеріалу. Так, для розрахунку собівартості
продукції (робіт, послуг) складають калькуляцію (від латинського
―calkulatia‖ – розрахунок) [8]. Облік витрат на виробництво і
калькуляція собівартості продукції – два взаємопов‘язаних етапи
облікового процесу виробництва. У економічній літературі ряд вчених
під поняттям собівартість розуміють - витрати на виробництво і
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реалізацію продукції (виконання робіт, надання послуг) виражених у
грошовій формі [4, 5, 7, 8 та інші]. В усіх випадках відмінною
особливістю собівартості є те, що вона характеризує витрати на
виробництво продукції не в натуральній, а в грошовій формі.
Відповідно до законодавства України, зокрема П(С)БО №16
―Витрати‖, залежно від ступеня готовності продукції та її реалізації,
передбачено визначення таких видів собівартості:
- виробнича собівартість;
- собівартість реалізованої продукції [1].
Дані види собівартості використовуються у фінансовому обліку
зокрема для оцінки запасів та визначення величини прибутку (збитку)
від операційної діяльності під час складання форми фінансової звітності 2 ―Звіт про фінансові результати‖.
Однак, з метою підготовки інформації для управління
собівартістю, важливо враховувати особливості вимог, які
висуваються до інформації в системі управлінського обліку. Суть
системи управлінського обліку полягає в тому, що для різних цілей
використовується різна собівартість, а з другого боку - та ж сама
собівартість не може однаково добре обслуговувати різні цілі.
Собівартість класифікують в економічній літературі залежно від
галузі. Класифікація собівартості
в економіці і в сільському
господарстві наведена в таблиці 1, з якої бачимо, що в основу того чи
іншого виду собівартості, як правило, покладено склад (види) витрат,
які формують її величину.
Однією з відмінних видів собівартості саме на сільськогосподарських
підприємствах є
провізорна (очікувана) собівартість, яка
встановлюється на перше жовтня на основі фактичних даних обліку
витрат і виходу продукції за дев‘ять місяців та розрахунків очікуваних
витрат і виходу продукції в четвертому кварталі. Дані про витрати на
перше жовтня по окремих видах продукції, а також по всіх видах
незавершеного виробництва беруть із відповідних регістрів
аналітичного обліку (виробничих
звітів). Очікувані
витрати
визначаються по кожному об‘єкту, виходячи з обсягів виробництва в
четвертому кварталі по кожному виду продукції у розрізі окремих
статей витрат та по підприємству в цілому (табл. 1).
Типовими (загальноприйнятими) видами собівартості, які в
більшості випадків розраховуються на практиці агропромисловими
підприємствами є планова і фактична собівартість, рідше обчислюють
нормативну.
Таблиця 1
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Класифікація собівартості
№
з/п
1.
2.

3.
4.
5.

Зміст

Види

Складається з прямих та загальновиробничих витрат

Виробнича (фактична,
історична)

Складається з виробничої собівартості продукції
(робіт, послуг), яка реалізована протягом звітного
періоду,
нерозподілених
постійних
загальновиробничих витрат та наднормативних
виробничих витрат
Включає сукупність витрат на виготовлення
відповідними центром усієї продукції
Виробнича собівартість з невиробничими витратами
Складається лише з змінних витрат

9.
10.
11.
12.

Складається на основі планових витрат і планового
обсягу виробництва
Визначається на перше жовтня за фактичними
витратами за дев‘ять місяців і очікуваними в
четвертому кварталі (в сільському господарстві)
Характеризує витрати конкретного підприємства на
виробництво продукції
Складається на основі кошторисних витрат
Складається з норм витрат і нормативного обсягу
Складається з фактичних витрат за звітний період
Характеризує середні по галузі витрати: собівартість

13.

Формується у фінансовому обліку

14.
15.

Формується в управлінському обліку
Включає витрати на робочому місці, ділянці

16.

Включає витрати окремого цеху

6.
7.

8.

Собівартість
реалізованої продукції
Собівартість центру
відповідальності
Повна
Пряма (неповна,
маржинальна,
обмежена)
Планова
Провізорна
(очікувана)
Індивідуальна
Кошторисна
Нормативна
Звітна
Середньогалузева
Фінансова
Управлінська
Технологічна
Цехова (бригадна)

Крім видів собівартості існують форми собівартості, які можуть
набувати кожного виду, а саме повна собівартість, яка характеризує
рівень усіх витрат на виробництво (змінних і постійних) і неповна –
характеризує частину витрат (змінні витрати) .
Повна (комерційна) собівартість реалізованої продукції в
управлінському обліку складається з виробничої собівартості і витрат
на її реалізацію, а також інших витрат, пов'язаних з реалізацією
продукції і які не відшкодовуються покупцями за окрему плату
(оплата праці, включаючи відрахування на соціальні заходи,
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продавців, сплата разового збору, витрати на утримання ларьків, на
доставку продукції до покупців тощо).
Але сам розрахунок повної собівартості є необхідним для
підприємств, хоча і використовується
лише для
потреб
управлінського обліку. Повна собівартість відображає виробничі і
невиробничі витрати, які понесені на виробництво певного виду
продукції, тому виходячи із показника повної собівартості потрібно
керуватися при встановленні ціни на продукцію та визначати
фінансові результати за місяць, квартал і т.д., як по підприємству в
цілому, так і по окремих його структурних підрозділах.
Такий вид собівартості як планова визначається на основі даних
минулого року (планових витрат і планового обсягу виробництва) та
служить для відображення планових витрат підприємства і виявлення
причин відхилень фактичних витрат від планових. Крім того,
продукція власного виробництва протягом року обліковується саме за
плановими цінами, а не за фактичними.
Нормативна собівартість складається з нормативних витрат, які
встановлюються на основі норм витрат на одиницю продукції (робіт,
послуг) розроблених самим підприємством або
науковими
інститутами і служать для аналізу відхилень нормативних витрат від
фактичних.
Для сільськогосподарської продукції самими підприємствами
необхідно на основі даних інститутів і даних минулих років, на кожен
вид продукції складати документ по вирощуванню (відгодівлі)
продукції, в яких наводяться необхідні для вирощування сировина,
матеріали, роботи, послуги та інші статті витрат: в рослинництві –
технологічні карти, в тваринництві – раціони відгодівлі.
Фактична ж собівартість продукції (робіт, послуг) на
сільськогосподарських підприємствах розраховується в цілому за рік,
крім продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв, фактична
собівартість яких визначається щомісяця. Строки повинні визначатися
кожним підприємством самостійно з обліком його реальних умов і
факторів виробництва. Послуги надані одним допоміжним
виробництвом іншому, оцінюються за плановою собівартістю і не
коригуються. Аналітичні рахунки закриваються в такій черговості:
газо-, тепло-, електро-, водопостачання, ремонтна майстерня,
холодильні установки, вантажний автотранспорт, гужовий транспорт
[2, п. 6.1, 7.2].
На сьогодні, розглядаючи формування собівартості продукції
(робіт, послуг) можна з упевненістю стверджувати, що вона за своїм
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складом не є економічно обґрунтованою і не може повною мірою
відображати рівень фактичних витрат на виробництво як усієї
виробленої продукції, так і окремих її видів. Так, недоліками при
розрахунку собівартості є:
- не може бути базою визначення внутрішніх і зовнішніх цін на
продукцію, що виробляється;
- недостовірна собівартість продукції не може бути використана
для розрахунку реальних показників аналізу витрат, контролю витрат
за місцями їх виникнення і центрами відповідальності;
- неможливо визначити динаміку собівартості продукції та її
рентабельності за ряд періодів(порівняльний аналіз);
- ускладнює фінансовий контроль витрат.
Відпускати продукцію варто не за плановою ціною, а за
фактичною, яка діє на певний момент часу (розрахунковофактичною), адже витрати були понесені і обсяг виходу продукції
відомий (наприклад в тваринництві молоко). Потім в кінці року вони
порівняються шляхом списання калькуляційних різниць, але різниця в
сумах (в оцінці) буде значно меншою.Це призведе до формування
більш реальної (достовірної) величини виробничих витрат та до
покращення ситуації у наступних періодах, розрахунку дійсних
(фактичних, достовірних) показників аналізу витрат і прийняття
оперативних управлінських рішень. В іншому випадку вона
(собівартість) не зможе ефективно використовуватися для прийняття
управлінських рішень, що негативно вплине на економіку
підприємства.
Крім того, для того, щоб собівартість відповідала діючій
ринковій ціні та для більш розширеного аналізу витрат варто між
внутрішніми підрозділами запровадити трансфертне ціноутворення
(внутрішні і зовнішні відпускні ціни) та обчислювати собівартість у
двох видах:
- собівартість - відпускати у виробництво власні сировину і
матеріали – за внутрішніми цінами, які наближені до ринкових;
- собівартість - відпускати у виробництво власні сировину і
матеріали – за внутрішніми цінами (цінами виробництва);
провести їх порівняння.
Це дасть змогу визначати фактичну (реальну, наближену до
ринкової, дійсну) собівартість
сільськогосподарської продукції
щомісяця наростаючим підсумком з початку року, та обліковувати
(відображати) собівартість готової продукції за достовірною оцінкою.
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Висновки. В управлінському обліку сільського господарства
різна собівартість служить інформаційним забезпеченням для
прийняття різних варіантів управлінських рішень, а її склад та види
встановлюються безпосередньо керівником підприємства та залежать
від мети управління.
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ПОДАТКІВ
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Economic nature of indirect taxes is exposed in this article, essence of VAT, excise
duties, duty is examined, investigational methodology of calculation and payment of taxes.
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Постановка завдання. Податкова система більшості країн
світу, в тому числі й України, складається із прямих та непрямих
податків. Перші встановлюються безпосередньо на дохід чи майно
платників податків, другі включаються у вигляді надбавки у ціну
товару або тарифу на послуги та сплачуються споживачами. При
прямому оподаткуванні грошові відносини виникають між державою
та платником податків, які сплачують податок безпосередньо в
бюджет; при непрямому оподаткуванні – суб‘єктом цих відносин стає
продавець товару чи послуги, який виступає посередником між
державою і платником податку. Так як податки – це обов‘язкові
платежі, то контроль за їх нарахування і сплатою є одним з
найважливіших
завдань
обліку.
Адаптування
сучасного
бухгалтерського обліку до вимог податкового законодавства
забезпечить інформацією всі рівні управління підприємством про
платежі до бюджету, в тому числі непрямі податки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність непрямих
поатків та методику їх обліку і розрахунку досліджували
Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова, Л.К. Сук, Є.С.Хорошаєв та ін.
Проте недостатньо дослідженим залишається облікове забезпечення
розрахунку непрямих податків.
Цілі статті. Вивчити особливості обліку непрямих податків,
документування перацій з ними з метою розробки пропозицій щодо
вдосконалення інформаційного забезпечення розрахунку податкових
зобов‘язань.
Виклад основного матеріалу. До непрямих податків відносять:
податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір, мито та ін.
Податок на додану вартість є частиною новоствореної вартості і
сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва
товарів, виконання робіт, надання послуг. Для обліку непрямих
податків передбачені такі спеціальні документи як податкова
накладана та вантажно-митна декларація.
Облік ПДВ здійснюється на підставі податкової накладної. Вона
складається у момент виникнення податкових зобов‘язань продавця у
двох примірниках. Оригінал податкової накладної надається покупцю,
а копія залишається у продавця товарів. Порядок ведення реєстру
отриманих та виданих податкових накладних затверджено наказом
Державної податкової адміністрації України від 30.06.2005 року.
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Суми податкових зобов‘язань з ПДВ відображаються платником
за кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний
рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість». Сума, на яку
платник податку має право зменшити податкове зобов‘язання з ПДВ
звітного періоду згідно із законодавством, за наявності митних
декларацій або податкових накладних, відображається за дебетом
субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок
«Розрахунки за податком на додану вартість»
Таким чином основна інформація про ПДВ міститься в
податкових накладаних, реєстрі та аналітичному рахунку до рахунку
641 «Розрахунки за податками».
Акцизний збір — це різновид непрямих податків, які
включаються в ціну високорентабельних та монопольних товарів і
сплачуються покупцем. На відміну від ПДВ, акцизним збором
оподатковуються виключно товари і не оподатковуються роботи та
послуги.
Об'єктом оподаткування акцизним збором є повна вартість
товарів. Однак він має великий вплив на структуру споживання, адже
нерівномірне і досить значне підвищення цін при стягненні акцизного
збору зменшує обсяг споживання в кількісному виразі. Цю
властивість держава використовує, зокрема,
для
обмеження
споживання алкогольних і тютюнових виробів.
Підприємства виробники подають державним податковим
інспекціям у строки, визначені для місячного звітного
періоду,розрахунок суми акцизного збору за минулий місяць,
виходячи з фактичних обсягів та цін реалізації. Єдиним джерелом
інформації про ациз є дані рахунків обліку і бухгалтерські довідкирозрахунки, які не мають типової форми, а рахнки вибираються в
довільному порядку підприємствами на підставі робочого плану
рахнків.
Митний збір — це обов'язковий грошовий збір, що утримується
з фізичних та юридичних осіб за перевезення товарів (продукції) через
державний кордон. Митні збори утримуються в іноземній валюті або
валюті України до або в момент подання вантажної митної декларації
(ВМД) і нараховуються у відсотках до митної вартості товарів або за
фінансовими ставками. Вантажна митна декларація – це заява, що
містить відомості про товари, транспортні засоби та мету їх
переміщення через митний кордон України або про зміну митного
режиму щодо цих товарів, а також інформацію, необхідну для
здійснення митного контролю, митного оформлення, митної
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статистики, нарахування митних платежів. При визначенні митної
вартості й сплати зборів іноземна валюта перераховується в
національну валюту України за курсом, який діє на день подання
ВМД.
Синтетичний облік імпортних товарів ведеться на рахунку 28
«Товари». Для розрахунку з іноземними постачальниками за придбані
товари використовується пасивний рахунок 632 «Розрахунки з
іноземними постачальниками». Облік за цим рахунком необхідно
вести паралельно в національній та іноземній валюті. Для розрахунків
з іноземними контрагентами за придбані необоротні активи доцільно
використовувати рахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».
Синтетичний облік розрахунків з контрагентами з усіх послуг,
пов‘язаних з доставкою товарно-матеріальних цінностей до місця
призначення, (транспортних, експедиторських, страхових) ведеться на
рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями» [1].
Після переходу права власності від продавця до покупця в
бухгалтерському обліку дохід від реалізації відображається за дебетом
рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» і кредиту рахунку
70 «Доходи від реалізації» з використанням відповідних субрахунків.
Після цієї операції можливе відображення витрат з експортних
операцій, а саме списання реалізованих на експорт товарів за дебетом
рахунку 90 «Собівартість реалізації» і кредиту рахунків 28 «Товари»
або 26 «Готова продукція» за обліковою вартістю [2].
Висновки. Дослідження обліку непрямих податків показало, що
забезпечення цих операцій інформацією не достатньо ефективне, це
зумоляє ряд труднощів в процесі їх розрахунку. Вивчивши методику
обчислення непрямих податків та проаналізувавши послідовність
заповнення первинних документів, можна дійти висновку щодо
недосконалості ведення розрахунку мита. Документом при
нарахуванні мита є вантажна митна декларація. Отже, для зручності
відображення в обліку мита та узагальнення інформації для його
розрахунк, ми пропонуємо запровадити такий документ як «Реєстр
отриманих та виданих вантажних митних декларацій», який містив би
ідані про покупця, товар,сплачену ним суму і т.д.
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ
КАПІТАЛОМ
Розглянуто складові організаційно-економічного механізму управління
інтелектуальним капіталом. Уточнено принципи та характерні функції управління
інтелектуальним капіталом.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, організаційно-економічний механізм
управління інтелектуальним капіталом.
We consider the components of organizational-economic mechanism of
management of intellectual capital. Clarify the principles and specific features of intellectual
capital.
Keywords: intellectual capital, organizational and economic mechanism of
management of intellectual capital.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Характерною
рисою сучасного етапу розвитку економіки є глибокі зміни в усіх її
сферах, що впливають на систему управління. Управлінську систему
підприємства необхідно розглядати як динамічний процес, бо її
форми, методи і функції перебувають під впливом багатьох
факторів: масштабу підприємства, рівня прибутковості і
конкурентоспроможності.
В умовах ринкової економіки головним джерелом успіху стає
сума знань, якими володіє підприємство, так званий інтелектуальний
капітал, і особливо його складова – інтелектуальна власність.
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Інтелектуальні цінності беруть участь у створенні продукції,
управлінських процесах, у налагодженні взаємодії підприємства з
зовнішнім середовищем. Тобто на сьогодні не фізичні активи, і навіть
не фінансовий капітал є визначальним показником добробуту фірми.
Інтелектуальна власність стає важливим ресурсом, і нею, як і будь –
яким ресурсом, потрібно управляти.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Оскільки концепція інтелектуального капіталу
почала формуватися порівняно недавно - наприкінці 90-х років XX ст.,
то багато прикладних аспектів його використання залишаються не
розробленими. Одна з ключових проблем - це розробка системи
управління інтелектуальним капіталом на рівні підприємства, її окремі
аспекти досліджували такі видатні фахівці, як Т. Стюарт, Л.
Єдвінссон, М. Мелоун, Е. Брукінг, А. Козирєв та ін. Однак досі
невирішеним залишається головне завдання - формування
організаційно-економічного механізму управління таким капіталом,
не розкрито і не обґрунтовано концепцію цього механізму.
Цілі статті. Метою статті є, в певній мірі, уточнення сутності і
структури терміну «організаційно-економічний механізм», виділити
принципи формування
організаційно-економічного
механізму
управління інтелектуальним капіталом, розглянути процеси
управління інтелектуальним капіталом в проектній діяльності.
Виділити групи методів управління, що застосовуються до
інтелектуального капіталу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Формування
організаційно-економічного механізму управління спирається на
поняття "інтелектуальний капітал". На рис.1. показано які є типи
інтелектуального капіталу.
Кожний тип інтелектуального капіталу несе певні функції та
передбачає свою специфіку управління. Відповідно, при формуванні
організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним
капіталом цю специфіку необхідно враховувати з метою як
найефективнішого виконання таким капіталом власних призначень.[1,
с.368].
Дослідження багатьох вчених, які б ґрунтовно та комплексно
розкривали взаємовплив та взаємодію інтелектуального капіталу
підприємства і процесів інтелектуалізації трудової діяльності,
можливості та засоби управління цими процесами на підприємстві, у
науковій літературі відсутні і загальноприйнятого розгорнутого
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визначення терміну «організаційно-економічний механізм», яке б
розкривало його сутність, немає, що викликає певні труднощі при
розробці концепції організаційно-економічного механізму управління
інтелектуальним капіталом підприємства

Рис.1. Тпи інтелектуального капіталу
З метою локалізації терміну «організаційно-економічний
механізм», та удосконаленням його сутності і структури, проведемо
аналіз робіт та висловлювань деяких науковців які працювали в цьому
напрямі. Результати дослідження зведемо у табл. 1.
Узагальнюючи результати проведеного дослідження можна
сформулювати визначення сутності організаційно-економічного
механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства, він
являє собою систему елементів (цілей, функцій, методів,
організаційної структури і суб'єктів) та об'єктів (видів
інтелектуального капіталу) управління, в якій відбувається
цілеспрямоване перетворення впливу елементів управління на
необхідний стан або реакцію інтелектуальних ресурсів, яка має вхідні
впливи у формі зовнішніх вимог і результуючу реакцію у вигляді
економічного ефекту.
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Таблиця 1
Визначення сутності організаційно-економічного механізму

організаційно-економічний
механізм управління
підприємством являє собою
систему технологічного,
економічного,
організаційного і
соціального блоків, які
включають до себе їх
елементи
[ 9 ].
організаційно-економічний
механізм - сукупність форм,
методів та інструментів
управління.

Ю.Лисенко, П.Єгоров
Г. Астапова
О. ЄрьоменкоГригоренко

організаційно-економічний
механізм - це система
формування цілей і
стимулів, які дозволяють
перетворити у процесі
трудової діяльності
динаміку матеріальних і
духовних потреб членів
суспільства на рух засобів
виробництва і його кінцевих
результатів, спрямованих на
задоволення
платоспроможного попиту
споживачів[3, 86].
Система елементів
організаційного та
економічного впливу на
управлінський процес[ 2 ].

Автор

І. Булєєв

Визначення

коментарі
переваги
недоліки
в
даному
випадку визначення розкриває
організаційнолише частину механізму
економічний механізм управління, розглядаючи
розглядається
як його тільки як "систему
система,
тобто формування цілей і
сукупність
елементів, стимулів, не дістали
які
перебувають
у відображення і такі
відносинах і зв'язках найважливіші елементи
один з одним, а також механізму управління, як
утворюють
певну його методи і структура
цілісність, єдність.

У даному випадку
системний підхід до
формулювання
визначення механізму
розкривається і
конкретизується за
допомогою
організаційної та
економічної складових
ототожнюється
організаційноекономічний механізм
управління з
функціональною
структурою
підприємства або з
підприємством як
системою названих
автором блоків
відображається процес
управління і засоби його
здійснення.

" елементи організаційного
та економічного впливу "
на управлінський процес
не є методологічно
аргументованим

відсутній змістовий бік
власне механізму
управління

залишається нерозкритим
термін "механізм",
оскільки сама по собі
"сукупність форм, методів
та інструментів" не
допускає перетворення
впливу одних її елементів
на необхідну зміну інших

384

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

Формування організаційно-економічного механізму управління
інтелектуальним капіталом як системи управління повинне
здійснюватися на науково обґрунтованих принципах.[ 2 ] В сучасній
літературі виділяють такі принципи :
 цільової суміщеності;
 безперервності та надійності;
 планомірності;
 динамізму;
 ефективності управління;

наукової обґрунтованості;
В управлінні підприємством головну роль відіграє економічний
механізм, який значно впливає на формування і функціонування
складових організаційного механізму. Економічний механізм
управління ґрунтується на системі економічних законів, принципів,
методів управління і таких важелів виробництва, як ціна, прибуток,
фонди стимулювання, розвиток відносин власності, маркетингу та ін.
[4, 503].
Управління інтелектуального капіталу в проектній діяльності
слід розглядати в розрізі наступних процесів:

планування
системи
управління
інтелектуальною
власністю в проекті - визначення концепції управління
інтелектуальної власністю, формулювання ключових принципів та
підходів до управління інтелектуальною власністю, розробка стратегії
управління інтелектуальною власністю;

створення системи мотивації персоналу - для появи в
проекті продуктів інтелектуальної діяльності необхідно сформувати
ефективну систему мотивації співробітників. Це, однак, не означає
лише матеріальне стимулювання, створення творчої атмосфери,
матеріально-технічної бази та наявність інтересних проектів, де
можуть реалізувати свій потенціал спеціалісти, іноді є набагато
значимим стимулом;

генерування ідей - процес інтелектуальної діяльності (ПІД)
людини; ідентифікації ПІД - визначення на якому етапі життєвого
циклу проекту з'являються продукти інтелектуальної діяльності, а
також визначення, що саме є цінними результатами інтелектуальної
діяльності з загальної маси напрацювань в процесі реалізації проекту;
- класифікації ПІД - визначення, до якого типу об'єктів відносяться
продукти інтелектуальної діяльності учасників проекту; експертизи
інтелектуальної власності, яка може бути кількох видів: експертиза
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об'єкта права інтелектуальною власністю, який планується
використовувати в процесі реалізації проекту, експертиза об'єкта, який
отримують в якості результату проекту з перспективою надання йому
статусу об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) та експертиза
продуктів інтелектуальної діяльності в проекті. Для проведення
експертизи необхідно сформувати систему критеріїв оцінки;

формування портфелю інтелектуальної власності комплектування пакету прав на створенні в рамках діяльності
організації чи набуті ОПІВ та продуктів інтелектуальної діяльності
персоналу проекту;

оцінки вартості об'єктів права інтелектуальної власності розрахунок ринкової вартості отриманих в результаті виконання
проекту ОПІВ з урахуванням витрат на їх створення, вартості
аналогічних об'єктів та інше;

комерціалізації інтелектуальної власності - процес виводу
об'єктів права інтелектуальної власності на ринок, якщо це визнається
прийнятним та доцільним в рамках стратегії розвитку організації;

трансферу технологій - внутрішньому чи зовнішньому
залежно від спектру та напрямків діяльності організації;

захисту інтелектуальної власності - визначення стратегії
захисту результатів інтелектуальної діяльності персоналу проекту;

охорони об'єктів права інтелектуальної власності процеси, що забезпечують захист від несанкціонованого використання
ОПІВ. Це може стосуватись охорони прав на ОПІВ набутих для
реалізації проекту чи ОПІВ отриманих під час реалізації проекту з
метою подальшого використання в цьому проекті чи в інших проектах
проектно-орієнтованої організації; моніторингу процесів управління
інтелектуальною власністю [5, 342].
Функції управління інтелектуальним капіталом реалізовуються
шляхом застосування відповідних методів управління. Можна
виділити три основні групи методів управління, що застосовуються як
до інтелектуального капіталу, так і до інтелектуальної праці:
 Організаційні - сутність цих методів управління полягає у
створенні умов для здійснення даного виду діяльності підприємства, у
його організації (проектуванні, регламентуванні, ціле покладанні,
забезпеченні необхідними інструкціями, які фіксують правила
поведінки персоналу у різних ситуаціях тощо).
 Економічні - економічні методи передбачають прояв
працівниками ініціативи та відповідальності за прийняті ними
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рішення на основі матеріальної зацікавленості в результатах своєї
праці. Працівникам встановлюються лише цілі та загальна лінія
поведінки, в рамках яких вони самостійно шукають найбільш
прийнятні шляхи їх досягнення, а ініціатива та якісне і вчасне
виконання завдань всіляко винагороджуються, і перш за все за
допомогою грошових виплат. Однак дедалі більше і економічні
методи демонструють свою обмеженість, особливо в управлінні
діяльністю осіб переважно інтелектуальної праці, для яких гроші не є
головним стимулом в роботі.
 Соціально – психологічні - зводяться до формування
сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, що
сприяє більшій віддачі персоналу при виконанні роботи, та до
виявлення і розвитку індивідуальних здібностей кожного, що дає
можливість забезпечити самореалізацію особистості під час
інноваційної праці [ 7 ].
Щодо безпосереднього впливу на капітал, то соціальнопсихологічні
методи стосуються тільки персоніфікованого,
клієнтського і марочного капіталів Механізм управління
інтелектуальним капіталом повинен передбачати раціональне
поєднання відповідних методів управління, що, в свою чергу
забезпечить реалізацію функцій інтелектуального капіталу і
досягнення поставлених цілей [6, 30].
Організаційно-економічний
механізм
управління
інтелектуальним капіталом підприємства формується із сукупності
принципів управління інтелектуальною власністю, процесів
управління інтелектуальною власністю в проектній діяльності та
елементів системи управління інтелектуальною власністю в проектах.
Висновки. Таким чином, управління формуванням та
використанням інтелектуального капіталу є необхідним етапом у
розвитку теорії та практики управління.
Роблячи висновки можна сказати, що організаційноекономічний механізм управління інтелектуальним капіталом
підприємства є одним із найменш досліджених та розвинутих
функціональних напрямів управління формуванням та використанням
інтелектуального капіталу.
Також для кращого розкриття сутності визначення терміну
«організаційно-економічний механізм», проведений аналіз робіт та
висловлювань деяких науковців дозволив сформулювати визначення
сутності
організаційно-економічного
механізму
управління
інтелектуальним капіталом підприємства. Сформульовано принципи
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формування організаційно-економічного механізму управління
інтелектуальним капіталом підприємства. Розглянуто процеси
управління інтелектуальним капіталом в проектній діяльності.
Виокремлено три основні групи методів управління, що
застосовуються як до інтелектуального капіталу, так і до
інтелектуальної праці та розкрито їх призначення.
Аналізуючи головні напрямки управлінських впливів,
розкриваючи їх наслідки в контексті формування та розвитку
інтелектуального капіталу підприємства потребує здійснення
подальших наукових досліджень.
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УДК 331.2
Хомутянська Т.С. магістрант
Білоцерківський національний аграрний університет
ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ В РИНКОВИХ УМОВАХ
Праця робітників є необхідною складовою частиною процесу виробництва,
споживання та розподілу створеного продукту. Заробітна плата – один з
найважливіших засобів підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї
праці. Її правильний облік є необхідною умовою для забезпечення потреб підприємств
і працівників.
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, облік заробітної плати.
The labour of workers is a necessary component of the production, consumption and
distribution of created goods. Salary is one of the most important means in order to increase
personal interest of employees in the results of work. An accurate and regular accounting
process of labour is an essential condition to satisfy needs of firms and workers.
Keywords: payment of labour, salary, accounting process of labour.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. В сучасному
світі кожна людина має право на працю та достойний заробіток.
Заробітна плата найчастіше виступає єдиною формою доходу людини,
тому на підприємствах дуже важливо вести її достовірний та
правильний облік. Актуальність теми зумовлена тим, що на будьякому підприємстві цей розділ обліку ведеться в обов‘язковому
порядку.
Для бухгалтера важливо знати основи законодавства про працю,
контролювати правильність застосування менеджерами затверджених
тарифних ставок і посадових окладів, заповнення первинних
документів про відпрацьований час, виробіток, наявність документів,
що підтверджують право на доплати за невідпрацьований час.
Заробітна плата знаходиться в центрі уваги різних зацікавлених сторін
– найманих працівників, власників, пенсійного фонду, податкових
органів, профспілок, державних структур. Для кожної із сторін
значення заробітної плати оцінюється по-різному, але повільність
нарахування та утримання зачіпає інтереси всіх.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Ряд авторів становить проблему обліку
заробітної плати на головне місце серед інших аспектів облікової
системи. Заслуговують уваги праці вітчизняних на зарубіжних
авторів, серед яких: Г. Башнянин, П. Семюельсон, Н.М. Ткаченко,
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О.В. Лишиленко, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, Д.П. Богиня, А.М Колот,
А.М. Кузьминський, В.Д. Лагутін та багато інших.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно з ч.1
ст.94 КЗпП, заробітна плата – це винагорода в грошовій формі
працівнику за затрачену працю. Вимірюються затрати праці
відпрацьованим часом (у разі погодинної оплати) або обсягом
виконаної роботи чи виготовленої продукції (в разі відрядної оплати).
[3]
Структурно заробітна плата складається з трьох частин:
основна, додаткова, а також інші заохочувальні та компенсаційні
виплати.
Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу
відповідно до встановлених норм праці. Вона встановлюється у
вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок, а також посадових
окладів.
Для нарахування основної заробітної плати працюючим з
почасовою оплатою праці необхідно мати відомості про посадові
оклади (за штатним розписом), присвоєні розряди (на підставі
наказів по підприємству), а також дані табельного обліку
відпрацьованого ними часу за відповідний період (місяць тощо).
У разі нарахування основної заробітної плати працюючим,
яким встановлено відрядну оплату праці, крім табеля необхідно
мати відомості про виробіток і розцінки за виконані роботи.
Для розрахунку заробітної плати спеціаліста за повний
робочий місяць потрібно проставити встановлений йому оклад згідно
з наказом по підприємству, за неповний робочий місяць —
встановлений оклад потрібно поділити на кількість робочих днів у
даному робочому місяці і визначену денну заробітну плату
помножити на кількість відпрацьованих за табелем робочих днів.
У разі розрахунку заробітної плати робітників за тарифом
годинну тарифну ставку треба помножити на кількість годин.
Розподіл заробітної плати за бригадної відрядної системи
оплати праці виконується пропорційно до коефіцієнто-годин тощо.
[6, c.150]
Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад
установлені норми за трудові успіхи, за винахідливість і за особливі
умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та
компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, а також
премії, пов‘язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
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Усі види додаткової заробітної плати обліковуються по
середньому заробітку за табелем і відповідними документами.
Премії та заохочення, пов‘язані з трудовою діяльністю,
визначаються на основі положення, яке розробляється безпосередньо
на підприємстві відповідно до типового.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать
виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за
спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші
грошові і матеріальні виплати, які не передбачені чинним
законодавством або які виплачуються понад встановлені
законодавством норми.
Облік допомоги у разі тимчасової непрацездатності. Допомога у
разі тимчасової непрацездатності внаслідок трудового каліцтва або
професіонального захворювання працюючого, зокрема й не члена
профспілки, видається у розмірі 100 % заробітку незалежно від стажу
роботи. Первинним документом для нарахування допомоги є листок
непрацездатності.
Допомога нараховується з фактичного заробітку працюючого
визначенням середньоденної заробітної плати з розрахунку двох
попередніх місяців щодо місяця захворювання з добавкою
середньорічних премій за попередній рік. Одержаний середньоденний
заробіток множать на кількість днів хвороби, вказаних у листку
непрацездатності. [6, c.152]
Організація оплати праці здійснюється на підставі:
законодавчих та інших нормативних актів; генеральної угоди на
державному рівні; галузевих, регіональних угод; колективних
договорів; трудових договорів. Держава здійснює регулювання оплати
праці шляхом встановлення мінімальної заробітної плати, інших
державних норм і гарантій в оплаті праці, міжгалузевих співвідношень
в оплаті праці, умов і розмірів оплати праці у бюджетних організаціях
та установах, максимальних розмірів посадових окладів керівників
державних підприємств.
Договірне регулювання оплати праці найманих працівників
підприємств здійснюється на основі системи тарифних угод, що
укладаються на міжгалузевому (генеральна тарифна угода),
галузевому (галузева тарифна угода), виробничому (тарифна угода як
складова частина колективного договору) рівнях. [5, c. 257]
Обліковується дана категорія на 66 рахунку. На рахунку 66
―Розрахунки за виплатами працівникам‖ ведеться узагальнення
інформації про розрахунки за виплатами працівникам, які належать як
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до облікового, так і до необлікового складу підприємства, – з оплати
праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомоги тощо), за не
одержані в установлений строк з каси підприємства суми з виплат
працівникам, за іншими поточними виплатами.
Рахунок 66 ―Розрахунки за виплатами працівникам‖ має такі
субрахунки:
661 ―Розрахунки за заробітною платою‖;
662 ―Розрахунки з депонентами‖;
663 ―Розрахунки за іншими виплатами‖.
За кредитом рахунку 66 відображаються нарахована
працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата,
премії, допомога по тимчасовій непрацездатності, інші належні до
нарахування працівникам виплати, за дебетом - виплата основної та
додаткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій
непрацездатності тощо; вартість одержаних матеріалів, продукції та
товарів у рахунок заробітної плати (погашення заборгованості перед
працівниками за іншими виплатами); утримання податку з доходів
фізичних осіб, збору на обов‘язкове державне пенсійне страхування,
внесків на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування,
платежів за виконавчими документами та інші утримання з виплат
працівникам.
Заборгованість підприємства з виплат працівникам у разі
одержання підприємством готівки для виплати через касу
підприємства та неотримання її працівниками в установлений строк
відображається за дебетом субрахунків 661 ―Розрахунки за заробітною
платою‖ і 663 ―Розрахунки за іншими виплатами‖ та кредитом
субрахунку 662 ―Розрахунки з депонентами‖.
Субрахунок 663 був введений в облік доволі недавно, що
викликає ряд запитань щодо його застосування. На субрахунку 663
―Розрахунки за іншими виплатами‖ ведеться облік розрахунків за
виплатами, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомога
по частковому безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності.
Аналітичний облік розрахунків ведеться за кожним
працівником, видами виплат та утримань [2]. Аналітичний облік
розрахунків по заробітній платі має стільки ж рахунків, скільки
працюючих на підприємстві за обліковим складом, тобто це облік
розрахунків по заробітній платі по кожному працюючому окремо.
Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичного
рахунку (тобто по кожному працюючому) дорівнюватиме
кредитовому обороту синтетичного рахунка № 66 за звітний місяць,
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тобто сумі нарахованої заробітної плати по цеху, відділу,
підприємству в цілому. Сума всіх відрахувань за аналітичними
рахунками дорівнюватиме дебетовому обороту синтетичного рахунка
№ 66. Сума в графі Розрахунково-платіжної відомості ―Сума, належна
до виплати‖ аналітичних рахунків дорівнює кредитовому сальдо
синтетичного рахунка № 66 ―Розрахунки з оплати праці‖. Кредитове
сальдо рахунка № 66 показує заборгованість підприємства робітникам
і службовцям на 1-ше число кожного за звітним місяця. [7]
Висновки. Отже, оплата праці – це заробіток, розрахований, як
правило, в грошовому виражені, який за трудовими договорами
власник чи уповноважений ним орган виплачує за виконану роботу чи
надані послуги. Ведеться облік цієї категорії на рахунку 66
―Розрахунки за виплатами працівникам‖.
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Господарська
діяльність в умовах ринкової економіки узагальнюється з
використанням грошового вимірника, тобто фінансового критерію.
Тому в системі економічного контролю сформулювався фінансовий
контроль. Інститут фінансового контролю у цілому, з одного боку,
включає в ролі складових елементів загальної структури контрольні
органи держави, а з іншого боку, виступає як важливий складовий
елемент фінансового механізму. Організація і функціонування чіткої
системи фінансового контролю - обов‘язковий і необмінний елемент
фінансової політики, ланка в загальній системі заходів перебудови
фінансового механізму.
Цілі статті. Розвиток ринкових відносин супроводжується
появою економічних суб‘єктів – акціонерних товариств, орендних
підприємств, комерційних банків і страхових організацій, які не є
власністю держави і в ряді випадків не мають вищестоящих органів
управління. Виникла необхідність в адекватній формі контролю, яка б
відповідала недержавній формі власності. Такою формою контролю
був визначений незалежний аудит.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поштовхом до
виникнення аудиту як незалежного контролю було те, що ринкова
економіка ставить перед підприємцями, незалежно від форм власності
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і господарювання, запитання: яку продукцію необхідно випускати і в
якому обсязі, щоб мати найбільший прибуток; наскільки ця продукція
буде конкурентоспроможною на ринку за якістю і собівартістю; який
життєвий цикл виробленого товару; який товар вигідніше реалізувати
на внутрішньому чи зарубіжному ринку? Відповідь на ці запитання
власникам капіталу, який вони вклали у підприємницьку діяльність,
разом з іншими функціями зокрема дає незалежний аудиторський
контроль.
Особливістю становлення аудиту як одного з видів фінансового
контролю, стало й те, що перехід до ринку об‘єктивно сприяв
демонтажу, розподілу минулої системи організації обліку і контролю.
Поряд із ліквідацією багатьох міністерств та відомств і з руйнуванням
системи розробки галузевих методичних вказівок з веденням
бухгалтерського обліку на підвідомчих підприємствах, а також
системи контролю правильності його ведення, перестала існувати й
система офіційних пояснень нормативних актів, зворотний зв‘язок з
підприємствами органів, відповідальних за розробку нормативних
документів.
Створення в країні мережі аудиторських фірм поклало початок
впровадженню дійсно економічних принципів фінансового контролю,
що базуються на договірних платних партнерських взаємовідносинах
між аудиторськими фірмами і підприємствами та організаціями, що
перевіряються. В умовах конкуренції в аудиторському бізнесі це
економічно сприяє якісному проведенню перевірок. Держава одержує
можливість забезпечити контроль за достовірністю фінансової
звітності, і як наслідок, правильністю оподаткування.
У країнах з розвиненою ринковою економікою держава активно
і достатньо сильно регулює аудиторську діяльність. Здійснюється це
переважно законодавчим шляхом причому закони та інші нормативні
акти стосуються різних сторін аудиту. Наприклад, в усіх країнах є
положення про обов‘язковість аудиту річної фінансової звітності
підприємств, причому суть його полягає ще й у виділенні суспільно
значущих підприємств (тобто, таких банкрутство чи навіть серйозні
фінансові проблеми, яких суттєво відбилися і на соціальноекономічному житті країни в цілому чи її окремих регіонів) з метою
встановлення їх обов‘язкової періодичної аудиторської перевірки,
деталізації її умов і процедур, встановлення санкцій за ухилення від її
проведення.
Поява аудиторського контролю в нашій країні пов‘язана з
необхідністю контролю за діяльністю спільних підприємств, для яких
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аудит став обов‘язковим згідно з інструкцією Міністерства фінансів
СРСР „Про оподаткування спільних підприємств‖ від 4 травня 1987
року. Поширення аудиторського контролю на інші підприємства
нашої країни відбулося із набранням чинності Закону України „Про
аудиторську діяльність‖ від 22 квітня 1993 року № 3125-XII.
Розвиток ринкової економіки в нашій країні, однією зі
складових якої є існування аудиторського контролю, зрозуміло, має
свої особливості, що визнаються не тільки історичним та економічним
розвитком країни, а і менталітетністю української нації. Тому були і
чинники національного характеру, що затримали розвиток
аудиторського контролю. Це перш за все те, що менеджери
підприємств щиро вважають, що платити аудитору за його послугу
аморально, якщо він замість бажаного позитивного висновку видає
інший вид аудиторського висновку.
Крім того, підприємці з великим небажанням ідуть на те, щоб
сторонні особи ретельно знайомились з їхньою діяльністю,
враховуючи й той факт, що податкові органи знаходять інформаторів
серед аудиторів. До того ж комуністична система, яка довгий час
декларувала „рівність‖ всіх людей, вихована небажанням, щоб хтось
їх колег виділявся із загальної маси, а аудит якраз і передбачає
формування бухгалтерської еліти.
Таким чином існують проблеми розвитку та становлення
аудиту, які потребують вирішення. Предметом нашого дослідження є
фінансово-господарський контроль та аудиторський контроль, як одна
з форм контролю, а також методологічні і нормативні основи
аудиторського контролю.
Предмет конкретизується його об‘єктами. Так, на стадії
перевірки здійснення діяльності та обліку виробництва суспільно
необхідного продукту об‘єктами виступають обсяги випуску
продукції, якість виробленої продукції, інженерне забезпечення
виробництва, облік діяльності, визначення фінансових результатів,
звітність оскільки умови ринкової економіки вимагають комплексної
перевірки діяльності підприємств з точки зору законності та
достовірності здійснення господарських операцій.
Під час досліджень використано різні джерела інформації.
Серед них законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють
аудиторську діяльність в Україні, міжнародні та національні
нормативи аудиту та інші літературні джерела.
Висновки. На основі проведених досліджень можна зробити
наступні висновки та пропозиції.
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1. Розвиток ринкових відносин, упровадження різних форм
власності, охоплення приватизацією різних галузей та реформування
економічних відносин в Україні висувають все нові і нові вимоги до
бухгалтерського обліку як основного засобу контролю за веденням
фінансово-господарської діяльності підприємства.
2. Будь-яке суспільство не може розвиватися без чіткої
організаційної системи контролю за виробництвом і розподілом
суспільного продукту, іншими сферами суспільного життя. Контроль
як функція управління дозволяє усунути причини і фактори, які
перешкоджають ефективному веденню виробництва та досягнення
поставленої мети.
3. У зв‘язку з розвитком ринкових відносин і різних форм
власності контроль фінансово-господарської діяльності набуває нової
форми - аудиторський контроль. Під аудитом розуміється незалежна
перевірка та вираження думки про фінансову звітність підприємства.
Головна ціль аудита заключається у визначеності достовірності та
правдивості фінансової звітності підприємства, а також у контролі за
дотриманням певних законів і норм господарського права та
податкового законодавства.
4. Результати аудиторської перевірки фінансової звітності
підприємства аудитор оформлює у вигляді висновку, який повинен
містити чітке і ясне уявлення аудитора про проведену перевірку.
Аудиторський висновок - це документ з юридичним статусом для всіх
юридичних і фізичних осіб, органів державної влади управління,
органів місцевого самоврядування і судових органів. Тобто
аудиторський висновок про фінансову звітність економічного суб‘єкта
господарювання представляє собою думку аудитора чи аудиторської
фірми про достовірність цієї звітності. Така думка повинна виражати
оцінку аудиторської фірми про відповідність по всіх суттєвих
аспектах до норм аудиту, що регулює бухгалтерську звітність
України. Ця думка не може трактуватись суб‘єктом економічної
діяльності і зацікавленими користувачами аудиторського висновку якнебудь інакше.
5. В Україні існує ряд серйозних проблем з аудиту, які
потребують свого вирішення, а саме:
 проблема недотримання частиною економічних суб‘єктів
принципу обов‘язковості аудиторської перевірки;
 проблема якості роботи самих аудиторів;
 проблема забезпечення конфіденційного аудиту;
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 проблема підвищення кваліфікації аудиту.
6. Для усунення вказаних проблем можна запропонувати
наступні пропозиції:
 Діяльність аудитора має спиратись на повноцінну правову
базу, яка може складатись із сукупності різних законодавчих актів. Ці
акти мають доповнюватись і розвиватись професійними та моральноетичними принципами, що визначені в стандартах аудиторської
діяльності.
 Якість
роботи
аудитора
необхідно
перевіряти
уповноваженою організацією не рідше 1 разу на 3 роки.
 Аудитори
зобов‘язані
забезпечити
збереження
конфіденційності даних, які отримують в процесі аудиторської
діяльності. В законодавстві мають бути чітко визначені заходи
кримінальної та адміністративної характеристики за порушення
принципу конфіденційності.
 Для розвитку цивілізованого аудиту в Україні необхідно
прискорити
розробку
науково-практичного
коментару
до
національних нормативів аудиту. При цьому в розробках необхідно
чітко визначитися з тлумаченням як П(С)БО, так і ННА, а також
привести усю термінологію в обліку та в фінансовому контролі до
єдиної тематичної бази. Необхідно розробити наукове забезпечення
аудиторської практики.
 Доцільно страхувати аудиторські ризики - це не тільки
збільшить довіру клієнтів, а й певним чином нормалізує вартість та
послуги аудиторів.
 Аудитор повинен постійно підвищувати рівень своєї
кваліфікації: вчитися та активізувати свої знання.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
від 16.07.99р. зі змінами і доповненнями Навчально-практичний посібник «Курсом
реформ – облік 2000» . Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2000, 336с.
2. Аудиторська Палата України. Національні нормативи аудиту – К.: Основа,
1999.- 274с.
3. Аудиторська діяльність в Україні : Нормативна база – Роїна О.М.- К.: КНТ,
2006.-248с.
4. Дорош Н.І. АУДИТ Теорія і практика – К.: Знання , 2006. – 495 с.

398

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

УДК 657
Цуман І.С., здобувач кафедри обліку і аудиту
*Науковий керівник Сардачук І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО
КОНТРОЛЮ
В даній статті розглянуто класифікації методів економічного контролю з
точки зору різни вчених. Проаналізовано спільні та відмінні класифікаційні ознаки
методичних прийомів контролю. Описано важливість вибору методу у забезпечення
ефективності та якості управління.
Ключові слова: економічний контроль, методи, класифікаційні ознаки.
In this article the classification methods of economic control from the perspective
of various scientists. Analyzed the common and different classification features teaching
methods of control. Described the importance of selection methods in efficiency and quality
control.
Keywords: economic control, methods of classification features.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах господарювання, з погіршенням економічної ситуації та
зростанням вимог до ефективності управління зростає потреба у
інформації. Інформаційні ресурси забезпечують вибір сфер діяльності
суб‘єктів господарювання, визначення мети, цілей та стратегії
управління. Саме від своєчасності
одержання та правдивості
інформаційних
ресурсів
залежить
ефективність
діяльності,
раціональність прийняття рішень та якість управління. Тому
важливим моментом є перевірка як джерел та способів отримання
інформації, так і її змісту. Забезпечення перевірки вхідної інформації
покладається на контроль.
Дослідження економічного контролю, як науки що
розвивається, пов‘язане із вивченням його суті та завдань,
класифікаційних ознак видів та форм, а також методичного
забезпечення. Проведення перевірок насамперед полягає у виборі його
методичних прийомів. Оскільки від правильності обрання методів
залежить якість контрольного процесу
його економічність та
доцільність.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Вивчення методичних прийомів економічного
контролю та його класифікаційних ознак присвятили свої праці такі
вчені як М.Т.Білуха, В.П.Бондар, Ф.Ф.Бутинець, Н.Г.Виговська,
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І.К.Дрозд,
В.Є.
Калюга,
М.В.Кужельний,
Л.В.Кулаковська,
В.Ф.Максімова,
Л.В.Нападовська,
Н.І.Петренко,
О.А.Петрик,
Ю.В.Піча, Б.Ф.Усач, М.Г.Чумаченко, В.О.Шевчук та інші. Проте
незважаючи на здобутки даних авторів у вирішенні цієї проблеми
багато питань потребують детальнішого вивчення, що забезпечить
вирішення нових завдань та цілей управління.
Цілі статті. Метою написання даної статті є вивчення
класифікаційних ознак методичних прийомів економічного контролю,
що дасть можливість підвищити ефективність та якість управління.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Контроль, як і
будь яка наука, має низку методів. Проте єдиної їх класифікації не
існує.
При дослідження методів контролю вчені
виділяли
загальнонаукові
та
специфічні
методичні
прийоми.
До
загальнонаукових методів відносять:
аналіз, синтез, індукція,
дедукція, аналогія, моделювання та абстрагування.
Аналіз полягає у поділі складного явища на окремі елементи, що
дає можливість пізнати сутність явищ та об‘єктів, що досліджуються,
визначити внутрішні зв‘язки та суперечності.
Синтез, як метод
економічного контролю, слугує для встановлення зв‘язку та пізнання
об‘єкту як єдиного цілого, а також об‘єднання складових об‘єкта в
одне ціле. Методи індукція та дедукція є оберненими. Індукція
спрямована на дослідження явища від часткового до загального (від
окремих факторів до узагальнень, від причин до наслідків). Дедукцією
вважають способи за допомогою яких відбувається вивчення явищ від
загального до часткового, від наслідків до причин. Метод аналогії
пов‘язаний з дослідженням одних об‘єктів на основі їх подібності з
іншими. Моделювання використовують тоді, коли здійнюється
вивчення об‘єкту на основі об‘єкту-аналога (моделі), якому
притаманні певні властивості оригіналу. Прийом за допомогою якого
здійснюється перехід від контретних обєктів до загальних понять
називається абстрагуванням. Дослідження обєкту у їх реальності, не
абстрагуючих називається конкретизацією.
Проте Б.Ф. Усач, Сухарева Л.А., Петренко С.М., Білуха М. Т.
вважають за доцільним також до загальнонаукових методів віднести
системний та функціонально-вартісний аналіз.
Функціональновартісний аналіз, як один з методів контролю, дозволяє вивчити
об‘єкти на стадії інженерної підготовки виробництва (на стадіях
проектування та синтезу складних систем). Оцінка об‘єкту як цілісної
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системи на основі факторів, які впливають на його функціонування
називають системний аналізом.
Специфічні прийоми контролю розглядалися з різних точок
зору: Бутинець Ф.Ф., Бондар В.П., Виговська Н.Г., Петренко Н.І.,
Сухарева Л.А., Петренко С.М., Білуха.М. Т. класифікують з точки
зору господарського контролю, І.К.Дрозд, В.О.Шевчук – державного
фінансового контролю, Б.Ф.Усач – ревізії, Сухарева Л.В. –
внутрішньогосподарського контролю та аудиту
Б.Усач виділяє наступні специфічні методи фінансовогосподарського контролю, а саме: інвентаризація, економічний аналіз,
контрольний запуск сировини та матеріалів у виробництво, експертиза
(лабораторний аналіз), контрольний обмір, аналіз щоденної та
поопераційної зміни залишків матеріально-грошових цінностей,
перевірка виконання прийнятих рішень та письмові пояснення
матеріально відповідальних та посадових осіб.
Виявлення понадмірного та нераціонального використання
сировини та матеріалів під час виробництва, та їх необгунтоване
списання за завищеними
нормами здійснюється на основі
контрольного запуску сировини та матеріалів у виробництво. Аналіз
щоденної або поопераційної зміни залишків ТМЦ та грошових коштів
використовується у разі необхідності виявлення відхилень та
встановлення перекручень, помилок або неточностей про залишки
ТМЦ та грошових коштів після здійснення кожної господарської
операції. [5, с.27-30].
На нашу думку виділення контрольного обміру в окремий метод
є недоцільним, оскільки даний прийом є одним із способів отримання
даних при інвентаризації.
Ще одним специфічним методом контролю за Б.Усач є письмові
пояснення посадових та матеріально-відповідальних осіб. Даний
метод в іншій науковій літературі зустрічається як опитування.
Вивченням внутрішньогосподарського контролю та аудиту
займалася Сотникова Л.В. До специфічних методів даних видів
контролю вона відносила поділ обов‘язків (подвійний контроль),
фізичні способи контролю та охорони (використання систем охорони,
сигналізації, проведення інвентаризацій тощо), система незалежних
перевірок (атестація робочих місць, ротація кадрів), документальний
контроль та система підтвердження повноважень (використання
паролів, ідентифікація підписів тощо) [3, с. 71-93].
Більш детальнішу класифікацію методів господарського
контролю наводять Ф.Ф.Бутинець, Бондар В.П., Виговська Н.Г.,
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Петренко Н.І. Вони поділяють дані методичні прийоми на 4 групи:
всезагальні методи пізнання (філософські), загальнонаукові, методи,
запозичені з інших наук та специфічні.
Виділення філософських методів на думку даних вчених є
доцільним, оскільки вони є ―… системою операцій, прийомів, що
носять всезагальний, універсальний характер, тобто знаходяться на
найбільш високих, навіть граничних, рівнях абстрагування‖. Тобто,
використання даних методі дасть можливість визначитися із
загальною стратегією управління та діяльності, або будь-якого
дослідження зокрема.
До специфічних методів контролю окрім інвентаризації, аналізу
господарської діяльності, перевірки та обстеження дана група авторів
відносять аудит та ревізію. Ми вважаємо, недоцільним виділення
аудиту та ревізії як методу контролю, оскільки вони є видами
контролю і використовують всі вище згадані прийоми та способи.
Завданням перевірки є дослідження певних питань на підставі
установчих та інших документів, облікових записів та отримання
відповідних
пояснень.
Обстеження,
як
метод
контролю,
використовують при необхідності виявлення позитивних та
негативних сторін господарської діяльності. Він дозволяє
ознайомитися з діяльністю певних ділянок підприємства на місці.
Зв‘язок контролю з іншими науками дає можливість
застосування їх методів. Саме тому Ф.Бутинець, Бондар В.П.,
Виговська Н.Г., Петренко Н.І. вважають можливим застосування
статистичних, кібернетичних, економіко-математичних, соціологічних
та історичних методів при здійсненні контролю. Щодо
загальнонаукових методів, то погляди Ф.Бутинця, Бондар В.П.,
Виговська Н.Г., Петренко Н.І та Б.Усач є ідентичними [1, с.25-34].
В дослідженні методів фінансового контролю як складової
економічного контролю І.К.Дрозд та В.О. Шевчук поділяли їх на три
групи: загальнонаукові, власні контрольні та аналітичні.
Власне контрольні методи поділяють на документальні та
фактичні. До групи документальних методів перевірки відносять такі
як перевірка за формальними ознаками, перевірка за змістом, а також
арифметична, нормативна та зустрічні перевірки. Фактичні методи
полягають у проведенні інвентаризацій, контрольних обмірів,
лабораторних аналізів якості та обстежень, а також контрольних
запусків, хронометражу та отримання письмових пояснень. Дані
методи є специфічними методами контролю. Аналітичні методи
контролю спрямовані на застосуванні методів економічного аналізу –
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порівняння, використання відносних і середніх величин, балансовий
метод та метод ланцюгової підстановки, факторний аналіз, технікоекономічний розрахунок, SWOT-аналіз, аналіз чутливості та затрат й
результатів, а також метод бенчмаркінгу [2, с.56-65].
Петренко С.М. та Сухарева Л.А. вивчаючи погляди Т.М.Білухи
щодо методів господарського контролю поділяють їх на
загальнонаукові та власне методичні. Власне методичні прийоми
господарського контролю містять такі групи методів як
органолептичні,
розрахунково-аналітичні,
документальні
та
узагальнення й реалізація результатів контролю. До органолептичних
методів відносять – інвентаризація, контрольні заміри робіт, вибіркові
та суцільні спостереження, технологічний та хіміко-технологічний
контроль, експертиза, службове розслідування та експеримент.
Економічний аналіз, статистичні розрахунки та економікоматематичні методи становлять групу розрахунково-аналітичних
методів. Дані методи дають змогу визначити загальний стан об‘єктів
контролю, тобто можливість виявити фактори, які негативно
вплинули на результати фінансово-господарської діяльності як
окремих виробничих одиниць, так і підприємства вцілому.
Документальні
методи
полягають
у інформаційному
моделюванні, дослідженнях документів, проведенні камеральних
перевірок, нормативно-правового регулювання та групування
недоліків. Документування результатів проміжного контролю,
групування
(аналітичне,
систематичне),
слідчо-юридичне
обґрунтування та прийняття рішень та контроль їх виконання
відносяться до узагальнення та реалізації результатів контролю [4,
с.39].
Отже, дослідивши класифікаційні ознаки економічного
контролю з точки зору різних вчених можна зробити висновок, що
єдиної класифікації не існує. Це насамперед пов‘язано з рівнями
проведення контрольних дій, видами та формами контролю, метою та
цілями перевірки, частотою їх проведення, повнотою охоплення
інформації, що перевіряється, а також потребами управління.
Висновки. Вивчення методів контролю та їх використання в
практичній діяльності є досить важливим. Оскільки від їх вибору
залежить якість інформаційних ресурсів, їх повнота, правдивість та
доречність.
Правильний вибір методів забезпечить використання різних
видів та форм контролю, забезпечення мети та виконання поставлених
завдань. Це в свою чергу дасть можливість
раціонального,
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економічного проведення ефективних та якісних контрольних дій з
метою виявлення, попередження та усунення порушень та прийняття
раціональних рішень.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЯК
ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
У статті досліджено актуальні питання класифікації економічного контролю.
Автор на основі критичного аналізу спеціальної економічної літератури та власного
бачення проблеми уточнює види економічного контролю.
Ключові слова: економічний контроль, класифікація контролю, види та
форми економічного контролю.
In the article investigational pressing questions of classification of economic control.
An author on the basis of walkthrough of the special economic literature and own vision of
problem specifies the types of economic control.
Keywords: economic control, classification of control, kinds and forms of economic
control.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Економічний
контроль є невід‘ємною частиною системи менеджменту будь-якого
суб‘єкту господарювання, що забезпечує його ефективну роботу.

404

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

Практична реалізація контролю залежить від належним чином
розроблених теоретичних основ. Так, наприклад, класифікація видів
економічного контролю багато в чому визначає його організаційні
принципи та методику проведення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Проблема класифікації
видів економічного контролю була об‘єктом дослідження багатьох
відомих науковців, серед яких: Бєлов М.Г., Білуха М.Т., Калюга Є.В.,
Крамаровський Л.М., Кужельний М.В., Нападовська Л.В., Суйнц В.П.,
Хом‘як Р.Л. та інші. Незважаючи на це, існує об‘єктивна необхідність
уточнення окремих класифікаційних ознак та видів контролю.
Цілі статті. Метою дослідження є вдосконалення існуючої
класифікації видів економічного контролю як передумови для
створення раціональної та ефективної методики його проведення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сьогодні
існує проблема відсутності чіткого розмежування поняття ―види‖ і
―форми‖ контролю. Досить часто зустрічаємо різне розуміння
вченими цих категорій, як наслідок, іде підміна форм видами і
навпаки.
Так, наприклад, Штейнман М.Я. [11, с.14] за часом проведення
наводить такі види контролю, як попередній, поточний (оперативний)
і наступний, Білуха М.Т. [3, с.22], Романів Е.М., Хом‘як Р.Л., Мороз
А.С. [5, с.10] за періодичністю здійснення – попередній, оперативний
(поточний), заключний (ретроспективний). Натомість за цією ж
класифікаційною ознакою (в залежності від часу проведення
контролю) Бєлов М.Г. [2, с.19] та Кужельний М.В. [7, с.10] виділяють
форми контролю: попередній, поточний, наступний.
Так само за інформаційним забезпеченням Білуха М.Т. [3, с.24],
Романів Е.М., Хом‘як Р.Л., Мороз А.С. [5, с.10] подають
документальний та фактичний види економічного контролю. В той же
час Бєлов М.Г. [2, с.21], Крамаровський Л.М. [6, с.21], Кужельний
М.В. [7, с.10] наводять форми контролю – документальний та
фактичний.
На наш погляд, невизначена ситуація, пов‘язана з
розмежуванням форм і видів економічного контролю викликана перш
за все близьким смисловим навантаженням цих слів в українській
мові. Через це виникає різне розуміння в теорії економічного
контролю цих двох понять, як наслідок – науковці будують між ними
різну ієрархічну взаємозалежність і співвідношення.
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Так одна група авторів [2, 6] ставлять на перше місце види
економічного контролю і класифікують їх за суб‘єктами здійснення, а
форми контролю на – на друге. Виділення різних форм економічного
контролю проводять в залежності від ознаки, закладеної в основу того
чи іншого методологічного підходу (час проведення, джерела
контрольних даних, способи і прийоми здійснення контролю тощо).
Характерною тут є думка Бєлова М.Г., який вважає, що ―види
економічного контролю представляють відповідні сукупності його
органів, які відрізняються ареалом дії та особливостями формування‖
[2, с.17], а ―форма здійснення економічного контролю характеризує
методологічні аспекти і означає техніку його проведення‖ [2, с.19].
Представники іншої групи вчених [3, 4, 5] навпаки, за
суб‘єктами проведення виділяють не види, а організаційні форми
економічного
контролю,
до
яких
відносять:
державний,
муніципальний, незалежний, контроль власника [3, 5]; зовнішній
(державний, приватний), внутрішній (відомчий (галузевий), контроль
власника) [4]. Разом з цим Калюга Є.В. вважає розподіл контролю на
його види не первинним, а вторинним етапом класифікації контролю.
При цьому посилається на точку зору неназваних авторів, що ―вид
контролю‖ – це підпорядковане поняття, що входить до складу
іншого, більш загального поняття [4, с.62].
Крім наведених вище, існує ще й третій альтернативний
напрямок визначення форм і видів контролю. До нього можна
віднести авторів, які подають лише види економічного контролю як
Штейнман М.Я. [11] або лише його форми як Кужельний М.В. [7].
Схожими тут є погляди Нападовської Л.В., яка наводить широку
класифікацію видів контролю, при цьому вказує на наявність лише
єдиної форми контролю – перевірки [8, с.61-71].
Повністю погоджуючись з класичною філософською тезою про
те, що істина народжується в дискусії, на нашу думку, науковцям
варто прийти до спільного знаменника у розмежуванні і тлумаченні
форм та видів контролю. Задля уникнення принципових розбіжностей,
на основі дослідження літератури та власного бачення означеної
проблеми, пропонуємо запровадити єдину класифікацію економічного
контролю за його видами. В основу такого поділу покласти, крім
інших, і класифікаційні ознаки за організаційними формами та
формами здійснення економічного контролю.
Одним із головних критеріїв, за якими варто класифікувати
види економічного контролю є його суб‘єкти. Особливості діяльності,
повноваження, завдання та функції тих чи інших органів, що
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проводять контроль зумовлюють виникнення специфічних його видів
або іншими словами організаційних форм контролю. Звідси можемо
виділити такі види економічного контролю за суб‘єктами здійснення
(або організаційними формами): державний, муніципальний,
громадський, незалежний та контроль власника, який в свою чергу
включає
внутрішньосистемний
та
внутрішньогосподарський
контроль.
Оскільки, згідно із законодавством України обов‘язки з
організації і здійснення внутрішньогосподарського контролю
покладено на керівника підприємства та на головного бухгалтера
даний вид контролю ще називають бухгалтерським [8, с.26]. Саме
поняття внутрішньогосподарського бухгалтерського контролю ще
раніше запропонував використовувати Бєлобжецький І.А. [1, с.45] по
відношенню до інвентаризації. Крім того, зарубіжні вчені Хонгрен
Ч.Т. та Фостер Дж. зазначають, що ―внутрішній контроль – це
комплекс бухгалтерського управлінського контролю, який допомагає
забезпечити відповідність рішень, прийнятих в організації, з
реалізацією їх на практиці‖ [10, с.398].
В залежності від джерел контрольних даних доцільно виділити
документальний, фактичний та змішаний види економічного
контролю.
Документальним називається контроль, який здійснюється з
метою встановлення законності, правомірності та доцільності
господарських операцій і управлінських рішень на основі перевірки
документальних носіїв економічної інформації (первинних документів
та регістрів обліку, фінансової, статистичної, оперативно-технічної,
внутрішньої та інших форм звітності, планів, завдань, кошторисів,
розпорядчих та інших документів).
В свою чергу під фактичним контролем розуміють перевірку
реального кількісного та якісного стану об‘єкта, що перевіряється
шляхом перевірки його в натурі (обстеження, огляд, обмір,
перерахунок, зважування, лабораторний аналіз, експертиза та інше).
Разом з тим через відсутність всього обсягу необхідної
інформації фактичний контроль не може бути повністю
самодостатнім. Наприклад, будь-яка інвентаризація цінностей чи
контрольний обмір виконаних робіт обов‘язково закінчується
порівнянням фактичних даних з обліковими.
Саме тому комплексний і всебічний контроль за господарською
діяльністю підприємства неможливий без спільного використання
документального і фактичного видів економічного контролю. Цілком
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зрозуміло, чому чимало вчених вказують на їх тісний взаємозв‘язок і
взаємодоповнення [1, 2, 3, 5, 6].
При цьому виникають труднощі у визначенні приналежності
конкретних методів до документального чи фактичного контролю.
Для вирішення цієї проблеми Бєлобжецький І.А. пропонує при
групуванні методичних прийомів виходити із переважаючого
характеру їх використання [1, с.34]. Нападовська Л.В. взагалі називає
поділ контролю на документальний та фактичний необґрунтованим,
вважаючи, що така класифікація протиставляє ці два види контролю
[8, с.64].
З метою усунення невизначеності стосовно поділу економічного
контролю на документальний та фактичний, на наш погляд, варто
виділити за такою класифікаційною ознакою як джерела контрольних
даних ще один вид контролю – змішаний, який включатиме методи,
що в однаковій мірі містять риси як документального, так і
фактичного видів контролю. В даному питанні ми притримуємося
думки професора Суйца В.П., який також виділяє метод змішаного
контролю, що включає використання засобів і способів як
документального, так і фактичного контролю [9, с.13].
При класифікації економічного контролю за часом проведення
варто виокремити такі його види як попередній, який здійснюється
перед виконанням господарських операцій, поточний – в процесі їх
виконання та наступний – після їх завершення. Такого підходу до
класифікації контролю за цією ознакою притримується більшість
авторів [2, 4, 7, 11].
Однак варто відзначити, що група науковців (Білуха М.Т. [3],
Романів Е.М., Хом‘як Р.Л., Мороз А.С. [5]) виділяють майже
аналогічні види контролю: попередній, оперативний (поточний),
заключний (ретроспективний), але за іншою класифікаційною
ознакою – періодичністю здійснення. На наш погляд використання
такого критерію поділу є необґрунтованим, оскільки періодичність
означає здійснення тих чи інших дій через певні встановлені проміжки
часу. А про певну закономірність стосовно періодичності проведення
економічного контролю не йдеться. Та й самі ці автори, описуючи
наведені ними види контролю фактично посилаються на час їх
здійснення, а не періодичність.
На нашу думку, результати проведеного дослідження видів
економічного контролю дозволяють виділити такі класифікаційні
ознаки його поділу, як:
- джерела контрольних даних;
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- суб‘єкти здійснення контролю (організаційні форми);
- час проведення контролю.
Запропоновану класифікацію можна подати у вигляді схеми,
наведеної на рис. 1.
Висновки. Взагалі, розвиток теорії економічного контролю
шляхом уточнення його видів за означеними в статті
класифікаційними ознаками сприяє підвищенню ефективності
здійснення контрольного процесу в господарських одиницях та є
передумовою подальшого удосконалення його організації і методики.
Види економічного контролю
За суб’єктами здійснення
контролю (організаційними
формами)

За часом проведення
контролю

документальний

державний

попередній

фактичний

муніципальний

поточний

змішаний

громадський

наступний

За джерелами
контрольних даних

контроль
власника
незалежний

Рис. 1. Класифікація видів економічного контролю
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
У статті розглянуто питання, що стосується поняття консолідованої фінансової
звітності. У процесі дослідження було розглянуто суть, структуру, критерії
необхідності та умови подання консолідованих фінансових звітів.
Ключові слова: консолідована фінансова звітність, материнська компанія,
частка меншості, право більшості голосів, контроль де-факто.
A question which touches the concept of the consolidated financial reporting is
considered in the article. In the process of research essence, structure, criteria of necessity
and condition of presentation of the consolidated financial statements, was considered.
Keywords: the financial reporting, associated company, particle of minority, right
for majority of voices is consolidated, control de facto.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Перерозподіл
власності, реструктуризація підприємств суттєво вплинули на
формування та функціонування інтегрованих корпоративних
структур. Характерними ознаками сучасної вітчизняній економіки є
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об‘єднання окремих суб‘єктів господарювання у консолідовані групи,
що складаються із материнської, дочірніх і асоційованих компаній.
Стратегічні напрями розвитку України тісно пов‘язані з
формуванням великих суб‘єктів господарювання. Це стало
результатом об‘єктивного процесу переливання капіталів. У формі
холдингу функціонує багато приватних зростаючих компаній.
Консолідовані групи підприємств є найбільш динамічними і
перспективними сегментами вітчизняного бізнесу.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій.
Утвердження України як держави з ринковою економікою висуває
нові вимоги до систем управління підприємствами. У таких умовах
значно підвищується роль фінансової звітності як інформаційного
забезпечення при розробці та прийнятті управлінських рішень.
Виникнення консолідованої фінансової звітності пов‘язане з
притаманними ринковій економіці інтеграційними процесами, суть
яких зводиться до об'єднання економічних суб‘єктів, поглиблення їх
взаємодії, утворення груп підприємств з тісними організаційноправовими, виробничо-технічними, комерційними та фінансовими
зв‘язками. У звітності окремих підприємств, які входять до складу
таких груп, не відображено інформацію про фінансовий стан та
результати групи загалом, що перешкоджає прийняттю управлінських
рішень керівництвом материнського підприємства та іншими
зацікавленими користувачами фінансової звітності. Така ситуація
призводить до виникнення потреби у консолідованій звітності, що
відображає фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових
коштів групи як єдиної економічної одиниці та є необхідним
інформаційним ресурсом у системі управління групою підприємств.
Підвищення достовірності та оперативності складання консолідованої
фінансової звітності зменшує ризики її користувачів, а, отже, сприяє
підвищенню ефективності підприємницької діяльності і зростанню
економіки України.
Проблеми організації бухгалтерського обліку в об‘єднаннях
підприємств і методику складання консолідованої фінансової звітності
в Україні вивчали такі науковці, як: Р.Є. Грачова, Є.В. Калюга, В.М.
Костюченко, Р.С. Коршикова, Г.В. Уманців та ін. Вагомий внесок у
розробку зазначених проблем здійснили також зарубіжні дослідники:
Д. Александер, Д. Бекмен, Д. Блайн, Х. Бірмен, Г. Велш, М. Венді, П.
Вернімен, П. Деланей, В.В. Ковальов, А.А. Матвєєв, Б. Нідлз, В.С.
Плотніков, С.І. Пучкова, Я.В. Соколов, В.П. Суйц, Д. Шорт та ін.
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Проте
більшість
науковців
акцентували
увагу
на
методологічних засадах складання консолідованої фінансової
звітності. В той же час недостатньо уваги приділялось питанню
визначення економічної сутності поняття ―консолідована група‖ як
звітної одиниці, а також методиці коригування результатів
внутрішньогрупових операцій при складанні консолідованої
фінансової звітності. Дослідження також потребують питання
використання консолідованої фінансової звітності при розробці та
прийнятті управлінських рішень.
Мета роботи. Метою статті є з‘ясування суті, структури,
критеріїв необхідності та умов подання консолідованих фінансових
звітів.
Виклад
основного
матеріалу дослідження.
Вперше
консолідована звітність з'явилась у США на початку XX століття,
коли характерною особливістю економічного розвитку того періоду
стали злиття, придбання одних підприємств іншими та формування в
результаті таких процесів економічних гігантів. В 1901 році
американською компанією Дж. П. Моргана ―United States Steel
Company‖ було підготовлено і представлено консолідований
бухгалтерський звіт.
Необхідність представлення консолідованої звітності в Україні
викликана появою холдингових компаній, концернів, інших груп, а
також акціонерних товариств зі значною кількістю дочірніх
підприємств.
Проте, незважаючи на вище вказаний фактор, представлення
консолідованої звітності стало реальним лише з прийняттям
національних стандартів бухгалтерського обліку, зокрема стандарту
―Консолідована фінансова звітність‖. До цього моменту групи
підприємств, пов'язаних між собою системою участі, складали зведену
звітність за традиційною методикою з використанням елементів
консолідації. [1, c. 4]
Консолідована фінансова звітність пов'язана з функціонуванням
групи підприємств, яка складається з материнської (холдингової)
компанії та дочірніх підприємств (компаній). Консолідована
фінансова звітність складається шляхом впорядкованого додавання
показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних
показників материнської компанії. У результаті користувачі
фінансових звітів отримують для аналізу фінансову інформацію
(форми № 1-4) про групу підприємств як єдине підприємство, що діє
під головуванням холдингу, але не є юридичною особою.
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Критерії необхідності представлення консолідованої фінансової
звітності материнським підприємством групи є:
1.наявність контролю над дочірнім підприємством;
2.економічна сумісність (передбачає, що діяльність дочірнього
підприємства пов'язана або подібна з діяльністю головної компанії).
В іноземних країнах дочірне підприємство – це те, акціями
якого володіє головне підприємство (не обов‘язково контрольний
пакет).
Щоб якось згладити розбіжності до вимог щодо консолідації
звітності країн-учасниць ЄС, 7-ю Директивою ЄС було прийнято ряд
блоків умов, коли виникає необхідність представлення консолідованої
звітності:
1.Право більшості голосів (Це основна умова. Материнське
підприємство складає консолідований звіт із дочірньою компанією,
якщо воно володіє більшістю прав голосу її акціонерів або членів. Це
положення базується на повноваженнях одного акціонерного
товариства контролювати право голосу іншого. Таким чином, цей
порядок акцентує увагу на тих акціях, котрі можуть мати право
голосу.);
2.Контроль над Радою директорів (Материнська компанія
складає консолідований звіт із дочірньою компанією, якщо вона є її
акціонером і має право призначати чи звільняти більшість членів її
адміністрації, управлінського або контролюючого органу.);
3.Контроль на основі контракту (Компанія-інвестор складає
консолідований звіт із дочірньою компанією, якщо перша здійснює
превалюючий вплив на другу відповідно до умов контракту,
укладеного з нею, або відповідно до положень, закріплених у статуті.);
4.Контроль де-факто за призначенням Ради директорів (Ця
умова менш обов'язкова, ніж попередні. Материнська компанія
складає консолідований звіт із дочірньою компанією, якщо вона є її
акціонером, а більшість членів Ради, котрі управляють компанією
протягом поточного або попереднього року і до моменту складання
цього звіту, фактично були призначені виключно в результаті
здійснення права голосу материнською компанією. Це можливо в
ситуації, коли більшість акцій розпорошена і акціонери меншості
членів Ради можуть здійснювати контроль де-факто.);
5.Процент участі з домінуючим впливом або об'єднане
управління (Материнська компанія складає консолідований звіт, якщо
вона має процент участі в дочірній компанії і здійснює домінуючий
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вплив на дочірню компанію, або дві компанії управляються на
об'єднаній основі материнською компанією.);
6.Горизонтальні групи (Консолідований звіт повинен складатися
компаніями, що не мають акціонерних зв'язків або якщо компанії
управляються на об'єднаній основі у відповідності з контрактом або
статутом, або ж якщо ті ж самі люди представляють більшість членів
Ради обох компаній протягом року або періоду до складання звіту.).
[2, c. 25]
Крім цього консолідована звітність не складається, якщо:
1.передбачається тимчасовий контроль, оскільки дочірнє
підприємство придбане з метою продажу найближчим часом;
2.дочірнє підприємство працює в умовах суворих обмежень, що
суттєво понижує можливість передачі фондів материнській компанії;
3.дочірнє підприємство не є значним для групи;
4.діяльність дочірнього підприємства відрізняється від
діяльності підприємств, що входять у групу (з метою не порушення
принципу справедливої і достовірної оцінки);
5.висока вартість і значна затримка представлення інформації і
документів, необхідних для консолідації.
Консолідовані фінансові звіти включають усі підприємства, що
контролюються холдингом. Під контролем розуміємо вирішальний
вплив на фінансову, господарську та комерційну політику
підприємства з метою отримання вигод від його діяльності. За МСБО
контроль припускається, якщо материнська компанія прямо чи
опосередковано (через дочірні компанії) володіє більш як половиною
голосів на підприємстві; якщо явно не продемонстровано, що
контроль відсутній. Контроль може здійснюватися і у випадках, коли
частка голосів материнської компанії не перевищує 50 %, наприклад,
право на контроль визначене угодою інвесторів чи зазначене у статуті
підприємства або материнській компанії надане право визначати
кількість і склад членів Ради директорів дочірнього підприємства. [3,
c. 45]
Практично всі великі західні корпорації мають дочірні
підприємства і складають консолідовані фінансові звіти. Методи і
технологія консолідації добре опрацьовані й описані в МСБО, а також
у національних стандартах обліку більшості економічно розвинених
країн. В Україні діє стандарт 20 ―Консолідована фінансова звітність‖,
що регламентує порядок складання консолідованої фінансової
звітності.
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Відповідно до ―Загальних вимог до фінансової звітності‖
консолідована фінансова звітність — це звітність, яка відображає
фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її
дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.
Вона містить консолідовані:
1)баланс;
2)звіт про фінансові результати;
3)звіт про рух грошових коштів;
4)звіт про власний капітал;
5)примітки до консолідованої звітності.
Для формування консолідованої звітності материнське та
дочірні підприємства подають свої фінансові звіти, складені за
однаковий період і на ту саму дату балансу. [4, c. 13]
Консолідовану фінансову звітність необхідно відрізняти від
зведеної. Важливим моментом тут є те, що з утворенням вище
згадуваних груп виникає економічна одиниця, в котрій дочірні та
асоційовані підприємства є економічно пов‘язаними, але юридичне
незалежними суб‘єктами. Тому простого сумування статей балансу,
звіту про фінансові результати та інших звітів недостатньо для
отримання реальної картини функціонування групи підприємств. Для
цього необхідна консолідована звітність, складена з використанням
спеціальних методів, що усувають спільні статті і подвійний рахунок.
Для того щоб фінансові звіти містили вірогідну інформацію про
групу підприємств як єдине ціле, необхідно об'єднати всі пункти
фінансових звітів (кожну статтю активів, зобов'язань, власного
капіталу, доходів і витрат), складених на одну й ту саму дату балансу
за один і той самий звітний період, при цьому необхідно виключити:
• балансову вартість фінансових інвестицій материнської
компанії в кожне дочірнє підприємство і її частку в кожному з них;
• суму внутрішньо групових операцій (операції між
материнським і дочірніми підприємствами або між дочірніми
підприємствами однієї групи) і внутрішньо групового сальдо (сальдо
дебіторської заборгованості й зобов'язань на дату балансу, що
утворилося в результаті внутрішньо групових операцій);
• суму нереалізованих прибутків і збитків внаслідок внутрішньо
групових операцій (крім збитків, які не можуть бути відшкодовані).
Крім того, материнська компанія для складання консолідованої
фінансової звітності визначає частку меншості в капіталі та
фінансових результатах дочірніх підприємств. Частка меншості — це
частка чистого прибутку (збитку) і чистих активів дочірнього
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підприємства, що не належить материнській компанії; вона
визначається як добуток відсотка голосів, що не належать
материнській компанії і відповідно чистого прибутку (збитку) та
власного
капіталу.
Частка
меншості
відображається
в
консолідованому балансі й звіті про фінансові результати окремим
рядком. [5, c. 30]
Складання консолідованої фінансової звітності вимагає
застосування єдиної облікової політики для подібних операцій усіма
підприємствами, що входять у групу. Про статті, де застосовувалася
різна облікова політика, повідомляється у примітках до
консолідованих фінансових звітів. Крім того, у таких примітках слід
також наводити:
• перелік великих дочірніх підприємств із зазначенням назви,
країни реєстрації або місцезнаходження, частку власності і в разі
відмінності — частку в розподілі голосів;
• характеристику методу, використаного для обліку дочірніх
підприємств в окремих фінансових звітах материнського
підприємства. [1, c. 4]
Крім того, необхідно зазначити:
 причини вилучення дочірнього підприємства з консолідації;
 характер
відносин
між
материнським
та
дочірнім
підприємством, якщо материнське підприємство не володіє в
дочірньому прямо чи опосередковано більш як половиною голосів;
 назву підприємства, де материнському підприємству належить
більше половини голосів прямо або опосередковано через дочірні
підприємства, але яке через відсутність контролю не є дочірнім
підприємством;
 вплив придбання або продажу дочірніх підприємств на
фінансове становище (на дату складання фінансового звіту),
результати звітного періоду та відповідні суми попереднього періоду;
 статті, які визначені із застосуванням різної облікової політики.
Консолідована звітність є відкритою, тому її можна
використовувати з метою аналізу, реклами, отримання довідкової
інформації всіма зацікавленими особами, зокрема акціонерами
материнської компанії, державними органами, неурядовими
організаціями (союзами підприємців, торговельно-промисловими
палатами та ін.).
Висновки. Консолідація фінансової звітності є наслідком
процесу концентрації і централізації капіталу, створення дочірніх
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підприємств, філій у рамках концернів і груп компаній у межах
національних кордонів окремих держав у міжнародних масштабах.
Виникнення транснаціональних корпорацій, які здійснюють свою
діяльність на територіях різних країн, створення підприємств за
участю іноземного капіталу, розвиток різних форм комерційних,
виробничих, фінансових зв'язків між компаніями обумовлюють
потребу у наданні інформації про їхню діяльність у формі
консолідованої звітності.
Необхідність представлення консолідованої звітності в Україні
викликана появою холдингових компаній, концернів, інших груп, а
також акціонерних товариств зі значною кількістю дочірніх
підприємств.
Проте, незважаючи на вище вказаний фактор, представлення
консолідованої звітності стало реальним лише з прийняттям
національних стандартів бухгалтерського обліку, зокрема стандарту
―Консолідована фінансова звітність‖. До цього моменту групи
підприємств, пов'язаних між собою системою участі, складали зведену
звітність за традиційною методикою з використанням елементів
консолідації.
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У статті розглянуто сутність організації обліку оплати праці на підприємствах,
визначено законодавчі, нормативні й первинні документи організації обліку
розрахунків з персоналом з оплати праці, запропоновано заходи для реформування
системи оплати праці.
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заробітна плата, мінімальна заробітна плата, тарифна ставка.
In the article essence of organization of account of payment of labour is considered
on enterprises, certainly legislative, normative and primary documents of organization of
account of calculations with a personnel from payment of labour, measures are offered for
reformation of the system of payment of labour.
Keywords: оrganization of accounting, wages, payments to employees, wages,
minimum wages, wage rate.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Питання
організації оплати праці були і залишаються одними із
найважливіших питань на підприємствах різних форм власності і
відіграють важливу роль у житті суспільства, тому що вони
стосуються інтересів кожної людини. Заробітна плата відображає
рівень соціального і економічного розвитку країни, забезпечує права
людини на гідну оплату праці та достойне життя.
За останні роки наша держава здійснила деякі кроки в напрямку
реформування системи оплати праці - введено в дію низку
нормативно-правових актів, що визначають форми і системи
заробітної плати, мінімальні гарантії в оплаті праці, терміни і порядок
виплати, індексацію тощо. Діюча в Україні система оплати праці
істотно не змінилася, але в основному, зміни стосувалися переважно
розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму,
індексації заробітної плати та оподаткування фонду оплати праці та
заробітної плати працівників. Водночас високим залишається рівень
оподаткування фонду заробітної плати, що є однією з основних
причин існування тіньових схем в економіці країни. Але найбільшою
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проблемою лишається низький рівень заробітної плати більшості
громадян країни та низький рівень соціальних гарантій.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Заробітна плата як основна форма доходу
найманих працівників відіграє провідну роль у матеріальній сфері і є
найбільш дієвим інструментом для активізації людського фактора.
Проблемам оплати праці в сучасних умовах присвячено багато статей
українських авторів. Вченими і науковцями пропонуються нові
підходи до оплати праці, напрями вдосконалення діючих підходів в
організації оплати праці з урахуванням змін в економіці країни та в
процесі господарської діяльності підприємств. Серед останніх
досліджень можна виділити праці таких українських науковців як Н.Л.
Вачевська, О.Л. Єськов, А.М. Колот, К.І. Крищенко, А.В. Медяник, Г.
Осовий, В.С. Савельєва, І. Стефанюк.
Цілі статті. Розробка ефективної системи управління на
підприємстві стосовно заробітної плати як основного доходу
найманих працівників складається в основному з відповідних
механізмів організації оплати праці, які базуються на постулатах
загальної економічної теорії. Водночас, у системі організації обліку
заробітної плати в Україні відбуваються зміни, що зумовлюють
необхідність доопрацювання і адаптації існуючих підходів до
організації оплати праці різних суб‘єктів господарювання. Останнім
часом широко аналізувались аспекти первинного обліку заробітної
плати, зміни в системах організації оплати праці і сучасні особливості
матеріального стимулювання. На сьогоднішній день потрібно
приділити увагу проблемі переходу від використання дешевої робочої
сили до кваліфікованої з належною оплатою праці, спростити
навантаження стосовно податків, що утримуються з заробітної плати
найманих працівників, створивши єдиний соціальний фонд. У
відповідності до актуальності даної проблеми ціллю даної статті є
розкрити сутність та етапи організації обліку з оплати праці,
запропонувати заходи для поліпшення організації обліку розрахунків з
персоналом з оплати праці.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розрахунок
заробітної плати – складна і відповідальна робота. Тому правильний
порядок організації обліку допоможе зекономити час. Організація
оплати праці в Україні здійснюється згідно з чинними нормативноправовими актами; генеральною угодою на державному рівні;
галузевими та регіональними угодами; колективними договорами;
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трудовими договорами; іншими внутрішніми нормативними
документами підприємств.
І. Стефанюк стверджує, що оплата праці кожного працівника
залежить від його особистого трудового внеску і якості праці, і
максимальним розміром не обмежується. Вона відіграє двояку
функцію: з одного боку, оплата праці - це головне джерело прибутків
робітників і підвищення їх життєвого рівня, з іншого – основний
механізм матеріального стимулювання
росту
і підвищення
ефективності виробництва [1].
К.І. Крищенко також розглядає двояку сутність заробітної
плати: з одного боку, вона є категорією ринку праці та виступає
зовнішньою щодо підприємства, з другого боку, – елементом ціни
виробництва й формується на кожному конкретному підприємстві
залежно від кінцевих результатів його діяльності [6].
А.М. Колот пропонує таке визначення системи оплати праці:
"…чинний на підприємстві організаційно-економічний механізм
взаємозв‘язку між показниками, що характеризують міру (норму)
праці й розміру її оплати відповідно до фактично досягнутих
результатів праці (відносно норми), тарифних умов оплати праці та
погодженої між працівником і роботодавцем ціни послуг робочої
сили" [5].
На думку Єськова О.Л. та Савельєвої В.С., заробітна плата являє
собою компенсацію трудового внеску працівників у діяльність
підприємства, а відтак мотивування працівників до ефективної та
продуктивної праці є основною її функцією. Вони визначають
завдання організації системи оплати праці в диференціації розмірів
заробітної плати, яка має мотивувати працівників до ефективної праці
та бути економічно виправданою відповідно до цінності результатів
їхньої роботи [9].
Серед основних етапів розвитку оплати праці в Україні за часів
ринкової економіки слід виділити, в першу чергу, початок
реформування оплати праці. В 1991 році було прийнято закон України
«Про підприємства в Україні», в результаті чого суб‘єкти
господарювання набули права самостійно встановлювати фонд оплати
праці, форми, системи і розміри заробітної плати. Тоді вперше також
було встановлено соціальний стандарт для визначення гарантії
мінімальної заробітної плати – мінімальний споживчий бюджет, але
вже в грудні 1992 року Декретом Кабінету міністрів України було
зупинено дію Закону «Про мінімальний споживчий бюджет». Надалі
протягом двох років не встановлювався будь-який соціальний
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державний стандарт стосовно оплати праці і лише під тиском
профспілок у жовтні 2004 року було прийнято Закон України «Про
межу малозабезпеченості». Але потім всі позитивні наробки були
втрачені і нівельовані глибокою економічною кризою.
Важливі зрушення в організації оплати праці відбулись в 1995
році, коли був прийнятий Закон України «Про оплату праці» від
24.03.1995 р.№ 108/95-ВР, що визначає економічні, правові й
організаційні основи оплати праці працівників, які перебувають у
трудових відносинах на підставі трудового договору з
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та
господарювання, а також з окремими громадянами.
Цим законом також було визначено, що заробітна плата – це
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за
трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати
залежить від складності й умов виконуваної роботи, професійноділових якостей працівника, результатів його праці та господарської
діяльності підприємства.
Згідно зі ст. 2 Закону ―Про оплату праці‖, визначена структура
заробітної плати: основна заробітна плата; додаткова заробітна плата;
інші заохочувальні й компенсаційні виплати.
Структура заробітної плати:
1) Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу
відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку,
обслуговування, посадові обов‘язки). Вона встановлюється у вигляді
тарифних ставок (окладів для службовців).
2) Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад
установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі
умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і
компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії
пов‘язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
3) До інших заохочувальних та компенсаційних виплат
належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік,
премії за спеціальними системами і положеннями, компенсацій та
інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного
законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними
актами норми.
В інструкції зі статистики заробітної плати № 5 подано
детальний перелік найменувань виплат, які входять до фонду оплати
праці, й виплат, які не належать до нього.
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Згідно із Законом України ―Про колективні договори та угоди‖
від 01.07.1993 р. № 3356-XII, договірне регулювання на виробничому
рівні забезпечується колективним договором.
Оплата праці працівників, які перебувають у трудових
відносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно
від форм власності й господарювання, регулюється, з одного боку,
шляхом встановлення державного розміру мінімальної заробітної
плати; норм, гарантій і компенсацій; умов і розмірів оплати праці
працівників установ і організацій; умов і розмірів оплати праці
керівників державних підприємств; оподаткування прибутків
працівників; з другого – угодами, які укладаються на державному,
галузевому, регіональному рівнях і на підприємстві.
Мініма́льна заробі́тна пла́та — законодавчо встановлений розмір
заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не
може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також
погодинну норму праці (обсяг робіт) (стаття 95 Кодексу законів про
працю України).
Регулювання оплати праці на підприємствах передбачає
розроблення, затвердження й застосування внутрішніх нормативних
документів, зокрема положень: про оплату праці, про преміювання за
виконання виробничих завдань і функцій, про винагороду за
підсумками роботи за рік, штатний розпис тощо . Ці положення
розробляються підприємством самостійно та затверджуються наказом
керівника підприємства.
У листі Мінпраці України від 20.01.2005 р. №18-23 зазначено,
що розроблення штатного розпису на підприємстві має здійснюватися
на основі внутрішніх організаційно-нормативних документів та з
урахуванням
вимог
нормативно-правових
актів,
зокрема
Класифікатора професій.
Згідно з установчими документами, підприємство розробляє
штатний розпис – внутрішній нормативний документ, у якому
викладено перелік посад (професій), передбачених на підприємстві, із
зазначенням їх посадових окладів. Його наявність на підприємстві
зумовлена п. 3 ст. 64 ГКУ, згідно з якими підприємство самостійно
визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність
працівників і затверджує штатний розпис.
У положенні про оплату праці має бути визначено:
1) форму організації та оплати праці;
2) структуру заробітної плати;
3) порядок перегляду та індексації зарплати;
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4) строки та періодичність виплат заробітної плати.
У положенні про преміювання слід передбачити показники
преміювання, а також конкретний розмір премії для працівників
певних категорій. У цьому положенні визначаються умови, порядок і
терміни виплати премії, порядок розгляду спорів щодо преміювання.
Залежно від фінансових можливостей можуть розроблятись й
інші документи для мотивації персоналу.
Процес обліку оплати праці працівників поділяється на три
етапи:
облік особового складу працівників та використання робочого часу;
облік виготовленої продукції;
облік заробітної плати.
Для обліку особового складу працівників Наказом
Держкомстату України від 05.12.2008р. №489 затверджено типові
форми первинної документації з обліку розрахунків з оплати праці
підприємств, установ, організацій:
 № П-1 Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу;
 № П-2 Особова картка працівника;
 № П-3 Наказ (розпорядження) про надання відпустки;
 № П-4 Наказ (розпорядження) про припинення трудового
договору (контракту);
 № П-5 Табель обліку використання робочого часу;
 № П-6 Розрахунково-платіжна відомість працівника;
 № П-7 Розрахунково-платіжна відомість працівника (зведена).
Облік використання робочого часу, а також контроль за
трудовою дисципліною на підприємствах реалізується табельним
обліком. Порядок нарахування заробітної плати, належної
працівникам підприємства, залежить від форм оплати праці, що
застосовуються на підприємстві, й організації виконання самих робіт
(в індивідуальному порядку чи бригадою).
Як нам відомо існує дві форми оплати праці: погодинна і
відрядна. При погодинній оплаті праці основними документами, що є
підставою для нарахування заробітної плати, являються табель обліку
використання робочого часу та штатний розпис.
Погодинна оплата праці – це оплата праці за відпрацьований
нормативний час, передбачений тарифною системою. Погодинна
оплата праці здійснюється за годинними тарифними ставками із
застосуванням нормованих завдань або місячними окладами.
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Погодинна оплата праці керівників, спеціалістів і службовців
проводиться зазвичай за місячними посадовими окладами.
Відрядна система оплати праці – це оплата праці за кількість
виготовленої продукції (виконаного обсягу робіт, послуг) за нормами і
розцінками, встановленими виходячи з розряду виконаних робіт.
Присвоєний працівникові тарифний (кваліфікаційний) розряд є
підставою для надання йому можливості виконувати роботу
відповідної складності. Відрядна система оплати праці стимулює
підвищення об'ємних показників діяльності; застосовується
переважно на роботах з ручною або машинно-ручною працею.
Відрядна форма оплати праці має ряд різновидів, які залежать
від способу обліку і порядку оплати виготовлюваної продукції, а саме:
- пряма відрядна;
- відрядно-прогресивна;
- відрядно-преміальна;
- акордна;
- опосередковано-відрядна.
При відрядній формі оплати праці стимулюється робота
працівників і збільшується їх продуктивність, оскільки береться до
уваги кількість виготовленої продукції і працівник сам зацікавлений в
тому, щоб отримати більший дохід.
Облік виробітку працівниками-відрядниками у промисловості
проводять за типовими формами залежно від технологічного процесу
виробництва, системи організації та оплати праці в рапортах про
виробіток, у маршрутних листах, відомостях обліку виробітку,
нарядах та інших документах. Облік праці та основної заробітної
плати робітників-відрядників здійснюють на основі різних
спеціальних документів, що застосовують при індивідуальному,
серійному і масовому виробництвах. Для обліку праці працівниківвідрядників застосовують тарифну систему оплати праці.
Порядок та умови застосування тарифної системи оплати праці
на підприємствах регулюються ст. 6 Закону України „Про оплату
праці‖, статтями 96-98 Кодексу законів про працю України,
генеральною, галузевими, регіональними угодами та колективним
договором підприємства.
Згідно ст. 96 Кодексу Законів про працю і ст. 6 Закону України
„Про оплату праці‖ основою організації оплати праці є тарифна
система оплати праці, яка використовується для розподілу робіт
залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації
та за розрядами тарифної сітки. Однак тарифна система оплати праці

424

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

являє собою систему її диференціації за рядом ознак (складність,
відповідальність, інтенсивність, умови праці тощо) з врахуванням
кваліфікації працівника і фінансових можливостей працедавця, метою
якої є забезпечення єдності міри праці та її оплати. Тарифна система
оплати праці включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових
окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). Вони є
зовнішніми формами функціонування факторів диференціації в оплаті
праці.
Тарифна сітка – це шкала, яка відображає співвідношення в
оплаті праці працівників різної кваліфікації, які виконують роботи
різної складності. Вона є основою регулювання професійнокваліфікаційного поділу працівників. Характерними ознаками
тарифної сітки є кількість розрядів, тарифні коефіцієнти і діапазон
співвідношення крайніх тарифних коефіцієнтів. Окремі вченіекономісти вважають, що елементом тарифної сітки є тарифна ставка
Однак більшість вчених-економістів вважають, що тарифна ставка не
є елементом тарифної сітки, а є елементом тарифної системи.
Тарифний розряд – це показник, який відображає рівень
кваліфікації працівника, який необхідний для виконання певного виду
робіт.
Тарифний коефіцієнт – це показник, який відображає у скільки
разів тарифні ставки другого і вищих розрядів більше тарифної ставки
першого розряду. Тарифний коефіцієнт ставки першого розряду
дорівнює одиниці.
Саме тарифним коефіцієнтам належить пріоритетна роль у
диференціації оплати праці різної складності і працівників різної
кваліфікації.
Темп наростання тарифних коефіцієнтів може посилюватись або
послаблюватись в залежності від потреб підприємства у працівниках
певної кваліфікації. Вибір типу наростання тарифних коефіцієнтів має
важливе значення. Найбільш оптимальним варіантом є рівномірне і
прогресивне наростання тарифних коефіцієнтів, оскільки такі варіанти
стимулюють працівників постійно підвищувати свій кваліфікаційний
рівень. Змішаний тип наростання тарифних коефіцієнтів доцільно
застосувати при тривалому дефіциті кваліфікованих працівників, адже
для них необхідно забезпечити посилення прогресії тарифних
коефіцієнтів відповідних розрядів. Найбільш демотивуючим типом є
регресивний тип наростання тарифних коефіцієнтів. Його
найраціональніше застосовувати при дефіциті малокваліфікованих
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працівників, адже плинність таких кадрів можна стримати,
підвищуючи тарифні коефіцієнти нижчих розрядів.
Однак, окрім темпів наростання тарифних коефіцієнтів, не менш
важливе значення має міжрозрядна різниця, яка не повинна бути
меншою „порога відчутності‖(10%). Так, Колот А.М. наголошує на
необхідності врахування під час формування внутрішньовиробничої
(„заводської‖) тарифної сітки так званого „порога відчутності‖. Під
ним розуміють мінімально необхідний (нижній) рівень різниці між
тарифними ставками робітників суміжних розрядів. Якщо фактична
різниця в рівнях тарифних ставок буде нижчою за „поріг відчутності‖,
то така тарифна сітка неадекватно відображатиме різницю в
складності праці (кваліфікації) і не забезпечуватиме об‘єктивної
диференціації тарифних умов оплати праці.
Документальне оформлення операцій щодо розрахунків з
заробітної плати між працівниками й роботодавцем супроводжується
великою кількістю документів типових та нетипових форм. Керівник
підприємства на кожний первинний документ затверджує графік
документообігу. Розрахунки з оплати праці з робітниками проводяться
в типових розрахунково-платіжних відомостях, форми № П-6 та № П7(зведена). Аналітичний облік ведеться за кожним працівником,
видами виплат та утримань. Відрахування із заробітної плати внесків
на загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування, внесків на
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування здійснюється у
випадках, передбачених законодавством. Власник підприємства
зобов‘язаний утримати із заробітної плати працюючих податок з
доходу, розмір і порядок утримання якого визначається Законом
України ―Про податок з доходів фізичних осіб‖ від 22.05.2003 р. №
889–IV. Також на нього покладається обов‘язок утримання певних сум
із заробітної плати за виконавчими листами на підставі судових
рішень, вироків судових органів, виконавчих приписів, постанов
адміністративних органів про накладення адміністративних штрафів.
Облік праці та заробітної плати має бути організований таким
чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, повному
використанню робочого часу, а також правильному обчисленню
чисельності працівників для обліку заробітної плати з метою
оподаткування. Для цього на підприємстві мають бути чітко
розподілені функції обліку між відділами.
Головними вимогами до організації заробітної плати на
підприємстві, які відповідають інтересам як працівника, так і
роботодавця, є забезпечення необхідного рівня заробітної плати за

426

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

умов максимального зниження її затрат на одиницю продукції та
гарантія підвищення оплати праці кожного працівника зі зростанням
ефективності діяльності підприємства. Основу соціально-трудових
відносин у суспільстві становлять питання реформування рівня оплати
праці. В Україні в сучасних умовах разом із загальноекономічними
змінами відбуваються певні зміни і у сфері оплати праці. Проте ці
зміни відбуваються повільно, і система оплати праці має такі
недоліки: розбіжності в розмірах заробітної плати працівників за
рівнем кваліфікації у державному і недержавному секторах; низька
частка заробітної плати у валовому внутрішньому продукті; втрата
тарифною зарплатою своєї стимулюючої ролі, недостатня тарифна
частина в загальній заробітній платі; недостатня залежність розмірів
заробітної плати від кількості і якості праці;
невиконання
мінімальною заробітною платою своїх функцій; деформація
співвідношення рівнів заробітної плати працівників фізичної і
розумової праці.
Зауважимо, що процес реформування оплати праці в Україні
може зазнати суттєвих змін, оскільки на даний час прийнято Закон
України "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної
заробітної плати" від 20 жовтня 2009 року N 1646-VI (стаття 2), Закон
України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2009 рік"" від 06 листопада 2009 року N 1715-VI
та готується проект нового закону про оплату праці, в основу якого
покладено оплату праці за відпрацьовану годину із використанням
тарифної сітки від 1 до 8 розрядів.
Висновки. За сучасних умов соціально-економічного розвитку
підприємств України істотно зростає актуальність проблеми
підвищення рівня заробітної плати та вдосконалення механізму
управління оплатою праці. Основним складником організаційноекономічного механізму управління оплатою праці є її організація на
підприємстві. Питання організації заробітної плати, визначення її
рівня завжди перебувають у центрі уваги як роботодавців, так і
найманих працівників.
Здійснюючи побудову або удосконалення організації обліку
оплати праці, підприємства мають підходити до цього питання
обґрунтовано, враховуючи доцільність, використовуючи результати
наукових досліджень, передового досвіду. Від організації обліку
оплати праці залежить якість, правдивість, справедливість, повнота і
своєчасність розрахунків з персоналом з оплати праці.
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Луцький національний технічний університет
ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
У даній статті розглядається проблема методики визначення фінансових
результатів в бухгалтерському та податковому обліку. Проаналізовано питання
узгодженості бухгалтерського та податкового обліку прибутку підприємств,
обґрунтовано необхідність об‘єднання принципів та методів таких розрахунків,
запропоновано шляхи реалізації поставленого завдання.
Ключові слова: бухгалтерський облік, податковий облік, фінансовий
результат, прибуток, збиток, валові доходи, валові витрати, податок на прибуток.
In this article the problem of method of determination of financial results is
examined in a book-keeping and tax account. The question of co-ordination of book-keeping
and tax account of income of enterprises is analysed, grounded necessity of association of
principles and methods of such calculations, the ways of realization of the put task are
offered.
Keywords: there is a record-keeping, fiscal accounting, financial result, income,
loss, gross receipts, gross charges, income tax.

428

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Фінансовий
результат являє собою універсальну економічну категорію, яка
враховує два чинники основної мети підприємницької діяльності доходи та витрати. Формування інформації про доходи і витрати
здійснюється послідовно та безперервно за допомогою системи
бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік, звітність та
господарський контроль існують в економічному середовищі та мають
здатність постійно пристосовуватись до зростаючих потреб
суспільства.
Економічний розвиток супроводжується змінами законодавства,
що регулює підприємницьку, інвестиційну діяльність, податкову
політику. Нажаль в Україні розвиток нормативної та методичної бази
за різними напрямами здійснюється без відповідної узгодженості, що
призвело до значних відмінностей у методиці обліку доходів витрат,
визначення фінансових результатів діяльності та відображення їх у
звітності для використання різними групами користувачів. Тому
питання бухгалтерського обліку доходів і витрат, методики
визначення фінансових результатів, оподатковуваного прибутку, та
контролю за їх формуванням і відображенням у звітності є досить
актуальними, досліджуються як науковцями так і практикуючими
бухгалтерами, аудиторами, менеджерами.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання несумісності визначення фінансових
результатів в бухгалтерському та податковому обліку досліджували
відомі вчені М.Т. Білуха [2], Ф.Ф. Бутинець [4], П.М. Гарасим, Г.Г.
Кірейцева, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, Ю.І. Осадчий, В.М.
Пархоменко, М.С. Пушкар, П.Т. Саблук, М.Я. Яструбський та інші.
Цілі статті. Наукові здобутки зазначених вчених є вагомим
внеском у теорію, методологію та організацію бухгалтерського та
податкового обліку. Однак питання неузгодженості визначення
фінансових результатів в бухгалтерському та податковому обліку
залишаються відкритими і сьогодні.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Так, Валуєв Б.І.
наголошує, що взагалі немає необхідності у створенні відокремленого
податкового обліку, оскільки так чи інакше бухгалтерські регістри
містять необхідну для складання податкових декларацій інформацію,
потрібно лише розробити алгоритм її використання [5]. На думку А.С.
Бородкіна, не варто було кардинально змінювати об‘єкт
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оподаткування та вводити громіздку систему податкового обліку,
наслідком чого стало те, що підприємство повинно платити податок
не за конкретні результати діяльності, а за якісь ―дуті валові доходи‖
[3]. Один із розробників проекту російського податкового кодексу
Шаталов С.Д. також визнає необхідність розділу двох видів обліку
(бухгалтерського і податкового) [9]. Лінник В.Г. переконує, що
―податковий облік – це тимчасове явище у забезпеченні облікової
інформації для визначення фінансових результатів з метою їх
оподаткування‖ [6].
У наукових працях, присвячених питанням узгодженості
бухгалтерського та податкового обліку щодо визначення прибутку
суб‘єктів господарювання, не запропоновано дієвого механізму
узгодження цих двох напрямків обліку, що й підштовхнуло до вибору
мети дослідження. Метою статті є узагальнення досвіду
досліджуваного питання та пропозиції щодо вирішення поставленого
завдання.
Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і
самостійність підприємств та інших суб‘єктів ринку в підготовці та
прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в
чому залежить від об‘єктивності, своєчасності та всебічності
оцінювання існуючих й очікуваних фінансових результатів від
діяльності підприємства та його фінансового стану.
Прибуток є основним показником діяльності будь-якого
підприємства. В бухгалтерському обліку цей показник знаходить своє
відображення у фінансових результатах. Ці результати можуть бути як
позитивними (прибуток), так і негативними (збиток). Прибуток
виникає, коли отримані доходи перевищують понесені витрати, і
навпаки, коли витрати перевищують доходи, на підприємстві виникає
збиток. В бухгалтерському та податковому обліку ведеться облік
доходів і витрат, це є головною спільною ознакою, але ці два види
обліку істотно відрізняються один від одного як метою, так і
принципами. Тому бухгалтерський облік спрямований на отримання
достовірної інформації фінансової діяльності підприємства, а
податковий облік виконує фіскальні та регуляторні функції.
Бухгалтерський і податковий облік ґрунтуються на однакових
первинних документах – існує різниця лише між методами обліку
доходів і витрат. Цим і зумовлена різниця між бухгалтерським та
податковим обліком прибутку. Більшість бухгалтерів на цю різницю
не звертають увагу. Це можна пояснити тим, що на перший план в
бухгалтерському обліку бухгалтер виносить податкові інтереси, а
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інтереси користувачів відходять на другий план, а іноді взагалі
ігноруються. Тема прибутку в бухгалтерському та податковому обліку
залишається відкритою. Незважаючи на всі спроби об'єднати два види
обліку, вони продовжують існувати окремо.
Актуальність даної теми зумовлена також тим, що більшість
нормативних документів у податковому законодавстві суперечать
один одному.
Доходи і витрати обліковуються як в бухгалтерських, так і в
податкових документах. Розрізняють, які доходи включають, а які не
включають до об'єкта оподаткування.
Потреба у запровадженні нового обліку – податкового – була
обумовлена переходом до ринкової економіки, неможливістю
реалізації у бухгалтерському обліку фіскальних інтересів держави.
На організацію і методологію бухгалтерського обліку вплинули
реформа бухгалтерського обліку, а також зміни у податковому
законодавстві, які зробили гармонізацію системи бухгалтерського
обліку і податкових розрахунків неможливою.
До введення в дію Закону „Про оподаткування прибутку
підприємств‖ №28З/97 - ВР від 22.05.97 об'єктом оподаткування
вважали балансовий прибуток підприємства, що являв собою загальну
суму прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітний
період, одержаний як на території України, ії континентальному
шельфі, у виключеній (морській) економічній зоні, так і за її межами,
відображений у його Балансі, який включав прибуток від реалізації
продукції (робіт, послуг), зокрема продукції допоміжного та
обслуговуючих виробництв, що не мали окремого Балансу основних
засобів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей
та інших видів фінансових результатів, матеріальних цінностей, а
також прибуток від орендованих (лізингових) операцій, роялті,
прибуток від позареалізаційних операцій [8].
Відповідно до чинного законодавства, прибуток до
оподаткування визначається сумою скоригованого валового доходу,
одержаного шляхом зменшення суми валового доходу (виручки у
грошовій і натуральній формах) звітного періоду на суму валових
витрат виробництва (безпосередньо пов'язані з одержанням доходу),
суму амортизаційних відрахувань [1].
Скоригований валовий дохід, згідно з законом України "Про
оподаткування прибутку підприємств" №349·ІV від 24.12.2002 р. – це
валовий дохід, визначений згідно з пунктом 4.1. статті 4 без
врахування доходів, зазначених у пункті 4.2. цієї статті (суми податку
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на додану вартість, суми коштів у частині надмірно сплачених
податків, зборів та ін.) [8].
Отже, об'єктом оподаткування стала величина (скоригований
валовий дохід), що не збігається з доходом, одержаним у
бухгалтерському фінансовому обліку. При цьому реалізацію продукції
(товарів, робіт, послуг) краще відображати за методом нарахування (за
подіями), чим за раніше діючим касовим методом, що і впливає на
базу оподаткування.
Різниця між бухгалтерським та податковим фінансовим
результатом зумовлена різницями у переліку подій, в результаті яких
визнаються доходи або витрати в бухгалтерському та податковому
обліку.
Наприклад, суми передоплат і авансів, які в бухгалтерському
обліку не визнаються доходами, в податковому призводять до росту
валового доходу підприємства. Також штрафи і пені фінансуються за
рахунок прибутку підприємства після оподаткування, тобто не
включаються до валових витрат підприємства, але якщо вони
отримані підприємством, то визнаються валовим доходом.
Обліковий прибуток підлягає оподаткуванню згідно з діючим
законодавством (ставка 25%).
На кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства
впливає розмір податку на прибуток, а саме, якщо сума нарахованого
податку на прибуток перевищує суму податку на прибуток, який
визначений за даними бухгалтерського обліку, виникає відстрочений
податковий актив: Дт 17 „Відстрочені податкові активи‖ - Кт 641
„Розрахунки за податками‖
Якщо бухгалтерський податок на прибуток перевищує суму
податку, нарахованого згідно з потребами оподаткування, тоді
виникає відстрочене податкове зобов'язання: Дт 981 „Податок на
прибуток від звичайної діяльності‖ - Кт 54 „Відстрочені податкові
зобов'язання‖ на суму збільшення.
Відстрочений податковий актив – це сума податку на прибуток,
який буде вирахуваний у наступних періодах з поточного прибутку,
оскільки ці тимчасові різниці вже оподатковувалися.
Відстрочений податковий актив виникає у зв'язку з: тимчасовою
різницею, яка підлягає вирахуванню; перенесення на наступні періоди
податкових пільг, які використовувати у звітному періоді не можна.
Відстрочене податкове зобов'язання – сума податку на прибуток,
який сплачуватиметься у наступних періодах з тимчасових різниць,
що підлягають оподаткуванню.
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У зв'язку з розбіжностями між податковим та обліковим
прибутком виникають постійні та тимчасові різниці, які
регламентуються П(С)БО 17 „Податок на прибуток‖.
Відображення відстрочених активів і зобов'язань в
бухгалтерському обліку використовується тільки на підприємствах,
які отримують прибуток. Недоліком є те, що П(С)БО 17 не передбачає
порядку розрахунку та відображення відстрочених податкових активів
та зобов'язань для підприємств, які отримали збитки за даними
бухгалтерського обліку, а за даними податкового обліку – прибуток, і
навпаки.
Прикладом виникнення постійних різниць є: амортизація
невиробничих необоротних активів, гудвілу; витрати на утримання
легкового автотранспортy; представницькі витрати і витрати на
рекламні
подарунки;
благодійна
допомога
бюджетним
і
неприбутковим організаціям; визнані (сплачені) підприємством
штрафи, пені, неустойки; суми одержаних дивідендів (податок на
прибуток утримано у джерела виплат); суми перевищення фактичних
витрат підприємства на відрядження працівників над нормами витрат
на ці цілі; суми перевищення фактичних витрат підприємства на
підвищення кваліфікації працівників підприємства над нормами
витрат на ці цілі; витрати на забезпечення працівників спеціальним
одягом, взуттям; суми матеріальної допомоги і винагород за
підсумками роботи за рік, якщо їх виплата не передбачена
колективним договором; суми витрат на утримання об'єктів
соціального призначення.
Такі збитки входять до складу збитків у бухгалтерському обліку,
але не призводять до зростання валових витрат, які визначають з
метою оподаткування.
Варто зазначити, що постійні різниці не ведуть до виникнення
розбіжностей при відображенні витрат з податку на прибуток у
фінансовому обліку. Тому за наявності тільки постійних різниць
витрати з податку на прибуток визнаються за величиною податку,
визначеного за правилами податкового обліку.
Тимчасові різниці, згідно з П(С)БО 17 ―Податок на прибуток‖,
визначаються не як різниця між обліковим і декларативним
прибутком, а порівнянням податкової бази і балансової оцінки
відповідних статей активів або зобов'язань та множенням результатів
на чинну ставку податку на прибуток.
Тимчасові різниці можуть виникати за такими статтями Балансу:
аванси видані; резерв сумнівних боргів; витрати майбутніх періодів;
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забезпечення гарантійних зобов'язань; аванси отримані; доходи
майбутніх періодів.
Крім того, тимчасові різниці можуть виникати й за статтею
―Залишкова вартість основних засобів‖ (ряд. 010 форми №1) між
податковою базою цих активів та їх балансовою оцінкою, внаслідок
розбіжностей у методах нарахування амортизації. Відповідно до статті
8 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств‖ повна
амортизація об‘єкта основних засобів у податковому обліку
неможлива [1].
Питання нарахування амортизації є найскладнішим при
застосуванні П(С)БО 17, оскільки тимчасові різниці визначаються не
шляхом зіставлення амортизації загалом, а за винятком вартості
основних засобів, включених тільки у податкову або бухгалтерську
базу нарахування амортизації.
Тимчасові різниці підсумовуються окремо за відстроченими
податковими
активами
і
за
відстроченими
податковими
зобов‘язаннями. При цьому кожну з отриманих внаслідок цих дій
тимчасових різниць відображають відповідно за рахунками 17 та 54,
причому в обох випадках у кореспонденції з рахунком 641
―Розрахунок за податками‖.
Підсумовуючи результати вищезгаданих розбіжностей, варто
зазначити, що фінансові результати, визначені за даними
бухгалтерського обліку, інколи значно відрізняються від тих, які
визначені за правилами податкового обліку.
Вирішення проблем обліку фінансових результатів, викликаних
впливом постійних і тимчасових різниць між бухгалтерським і
податковим обліком податку на прибуток, у межах чинного
законодавства неможливе.
Поява П(С)БО 17 не тільки не усунула наявних розбіжностей, а
й породила нові.
Напрямки узгодження бухгалтерського та податкового обліку
будуть дієвими за умов використання в Законі України „Про
оподаткування прибутку підприємств‖ визначень, принципів,
класифікації доходів і витрат та методологічних прийомів, ідентичних
П(С)БО 17.
Ще одним кроком в цьому напрямку повинно бути формування
податкової звітності на основі даних бухгалтерського обліку,
можливість трансформації даних бухгалтерського обліку про витрати
в інформацію про валові витрати та запровадження алгоритму
узгодження фінансового результату й оподатковуваного прибутку.
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Висновки. Отже, результатом цього дослідження є виявлення
розбіжностей між бухгалтерським та податковим обліком фінансових
результатів діяльності підприємств та пропозиції щодо усунення цих
розбіжностей. Це дало б змогу насамперед полегшити працю
бухгалтерів, а також сприятиме усуненню низки помилок в обліку та
суперечностей у трактуванні однорідних положень.
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ
ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
Обґрунтовано необхідність та розглянуто принципи формування на
підприємствах облікової політики. Узагальнено причини, що стримують
впровадження у господарську практику ефективної облікової політики.
Запропоновано шляхи вирішення існуючих проблем формування та реалізації
облікової політики в умовах фінансової кризи.
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The necessity and considered the business principles of accounting policies.
Generalized reasons that hinder the implementation of the habits of effective accounting
policies. Propose solutions to existing problems in the formation and implementation of
accounting policies in financial crisis.
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. На сучасному
етапі ринкових відносин і, зокрема в умовах фінансової кризи, стає
все більш очевидною важливість такої складової загального механізму
управління господарською діяльністю підприємства як уміло
сформованої облікової політики. Оскільки, саме облікова політика
являється конституцією підприємства, що передбачає права і
обов‘язки системи обліку з приводу формування інформаційних
ресурсів для користувачів різних рівнів.
Цілі статті. Умови ринкових відносин передбачають існування
безлічі альтернатив щодо розвитку виробничої діяльності. Тому для
ефективних управлінських рішень і потрібна зважена облікова
політика.
З іншого боку, необхідна постійна адаптація до змін зовнішнього
конкурентного, а за сучасних умов і кризового середовища. Що
потребує відображення в обліку не тільки господарських операцій, що
відбулися по факту, але й складання прогнозів як розвитку
виробничого процесу, так і інвестиційної та інноваційної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Облікова
політика визначає ідеологію економіки підприємства на тривалий
період, сприяє посиленню обліково-аналітичних функцій в управлінні
підприємством, дає змогу оперативно реагувати на зміни, що
відбуваються у виробничому процесі, ефективно пристосовувати
виробничу систему до умов зовнішнього середовища, знизити
економічний ризик і досягти успіхів у конкурентній боротьбі.[1,19]
Бухгалтери-практики вважають процес складання облікової
політики складним і достатньо працемістким. До формування
облікової політики слід підходити зважено і з максимальним
врахуванням специфіки діяльності підприємства.
Натомість на сьогодні на багатьох підприємства спостерігається
вузький формалізований підхід до формування облікової політики,
елементи наказу облікової політики не обґрунтовуються і дублюються
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окремі пункти нормативних документів. На деяких підприємствах
наказ про облікову політику взагалі не складається. На таку ситуацію
впливають відсутність практичного досвіду у даній сфері, а також
недостатнє законодавче врегулювання і вивчення з боку науковців
даної проблеми.[4,3]
Основний недолік у тому, що практика формування облікової
політики зводиться до складання наказу про облікову політику, який є
по суті останнім елементом у формуванні облікової політику. Самому
наказу має передувати кропітка робота з визначення процедур
організації обліку, що має відповідати особливостям виробничого
процесу та потребам власника.
Ситуацію, що склалася можна пояснити такими основними
причинами.
Виробнича діяльність в Україні здійснюється в умовах не
сформованих стійких товарних та фінансових ринків, що посилюється
фінансовою кризою. Не кажучи про побудову інфраструктури ринків,
основними елементами якої є біржі, аукціони, кредитна та емісійна
системи, інформаційні технології та засоби комунікації, система
страхування комерційного ризику, спеціальні зони вільного
підприємництва тощо. В умовах гострого дефіциту фінансових та
матеріальних
ресурсів
спостерігається
спад
промислового
виробництва, руйнування виробничих комерційних та виробничих
зв‘язків, відсутність можливості окреслити шляхи стратегічного
розвитку. Господарюючі суб‘єкти у багатьох випадках у збиток
власних інтересам вимушені працювати на умовах, що диктують їм
інвестори, постачальники сировини тощо. Тому об‘єктивно
складається ситуація, коли неможливо достатньо повно реалізувати не
тільки специфічні, а й основні принципи бухгалтерського обліку:
безперервність, послідовність та нарахування. Потреба у розкритті
таких принципів відпадає, якщо їх дотримуються у фінансових звітах.
В обліковій політиці слід відображати тільки ті положення
бухгалтерського обліку, які мають кілька дозволених нормативними
актами більш високих рівнів застосування. Однозначні вимоги
нормативних актів в наказі про облікову політику не повинні
відображатися.
Відсутність достатнього досвіду роботи в нових умовах
негативно позначається на процесі формування облікової політики.
Зокрема, при формуванні облікової політики часто обминається такий
елемент, як управлінський облік.
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Незважаючи на те, що інформація сформована за даними
управлінського обліку є комерційною таємницею, до деяких суттєвих
напрямів облікової політики можуть бути віднесені ситуації, які
стосуються комерційної таємниці підприємства.
Трапляються випадки у господарській практиці, коли
функціональні процеси запроваджуються розрізнено, без відповідної
підготовки, без прив‘язки до виробничої системи. Тому облікова
політика повинна формуватись не для обліку, а вся функціональна
система повинна спрямовуватись на удосконалення виробництва
[1,21].
Ступінь свободи підприємства у формуванні облікової політики
обмежений державною регламентацією бухгалтерського обліку, яка
визначена переліком методик і процедур, серед яких однак
припустимі альтернативні варіанти. Іноді нормативні документи
взагалі не містять конкретних рекомендацій щодо правил обліку
окремих фактів господарського життя. Якщо система не встановлює
спосіб ведення бухгалтерського обліку з конкретного питання, то при
формуванні облікової політики підприємство самостійно розробляє
відповідний спосіб виходячи з діючих положень [5,28].
У сформованих умовах потрібно не тільки розуміти теорію
побудови облікової політики, що виходить з проголошених принципів
бухгалтерського обліку, а й знати якою мірою дотримуватись цих
принципів і який ступінь свободи допускається для їх здійснення.
Основним економічним принципом облікової політики є
забезпечення поступового економічного розвитку підприємства за
рахунок максимального випуску конкурентоспроможної продукції за
певних витрат ресурсів або альтернативно заданого випуску продукції
за мінімальної витрати ресурсів.
Для побудови ефективної облікової політики потрібно
керуватися не тільки специфічними, властивими бухгалтерському
обліку принципами, а й загальними організаційно-управлінськими, які
впливають на вибір істотних факторів і характеризують зв‘язки
внутрішніх господарських процесів та зовнішнього середовища.
Серед відомих загальнонаукових принципів найважливішими
для формування облікової політики є: системність, комплексність,
науковість обґрунтованість, ефективність, планомірність, динамізм,
профілактика, неперервність, «селекція», сумісність особистих,
регіональних, державних інтересів тощо.
Принцип системності випливає з того, що підприємство
розглядається як цілеспрямована виробнича система, всі елементи
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якої взаємопов'язані між собою, динамічно взаємодіють із зовнішнім
середовищем і виступають як єдине ціле. Це відображується в
орієнтації цієї сукупності на досягнення єдиної мети, що стоїть перед
системою. За цих умов облікову політику слід розгляди як штучно
створену функціональну складову виробничої системи, що виконує
функції, пов'язані із збиранням, класифікацією, обробкою, аналізом і
формуванням різних видів облікової інформації для визначення
економічної ідеології підприємства на тривалий період. Одночасно ця
підсистема має забезпечити виконання контрольних функцій та
зворотний зв'язок, тобто бути регулятором виробничої системи. Якщо
регулятор не зможе передбачити поведінку системи, то така система
неминуче загине,
Принцип комплексності зумовлений тим, що діяльність
підприємства залежить від дії багатьох зовнішніх і внутрішніх
чинників. Тому функції облікової політики зводяться до потреби у
вивченні й оцінці події не з окремих ізольованих причин, а за сукупним впливом на систему технічних, економічних, правових,
соціальних, організаційних, екологічних, політичних та інших
чинників. В сучасних умовах спостерігається зростання ролі
зовнішніх, а саме політичних, правових та соціальних чинників.
Принцип науковості та обґрунтованості виходить з того, що
підприємство - це середовище, де на основі законів природи і
суспільного розвитку синтезуються закони самого виробництва.
Фахівці повинні розробляти облікову політику підприємства на основі
знання законів виробництва, що передбачає вивчення ними:
- техніки і технології виробництва, методів його організації
відповідно до останніх досягнень науки і техніки;
- економіки підприємства і стану ринку для ухвалення
економічно обґрунтованих рішень;
- стратегічної політики держави в галузі економіки для ведення
виробництва відповідно до завдань, поставлених державою, і
забезпечення єдності державної та підприємницької політики;
- правового забезпечення для здійснення господарської
діяльності відповідно до законодавчих актів, норм, стандартів з
метою недопущення порушень державних та міжнародних законів.
Принцип науковості реалізується на основі постійного збирання,
обробки та аналізу даних. Для цього потрібно використовувати
сучасні технологічні методи та інформаційні системи.
Принцип ефективності слід розглядати як наявність
багатоваріантних шляхів досягнення тієї самої мети. Кожне
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підприємство, виходячи з конкретних умов своєї роботи вибирає
номенклатуру продукції (робіт і послуг), найкращий для себе варіант
використання виробничих ресурсів (праці, енергії, сировини,
матеріалів, устаткування, виробничих потужностей) та методи обліку,
аналізу і контролю за ефективним використанням цих ресурсів. Цей
вибір є сутністю облікової політики.
Принцип планомірності та динамізму, виражається в тому, що
облікова облікова політика націлена на вирішення не тільки поточних,
а й довгострокових стратегічних завдань розвитку підприємства.
Виходити на ринок зі своєю продукцією, не маючи продуманого і
точно розрахованого плану дій, – це ознака провалу фірми.
Водночас спід зазначити, що в умовах постійної зміни стану
ринку жорстке планування на перспективу не завжди виправдовує
себе. В цих випадках облікова політика повинна виконувати функції
«швидкого реагування» на кон‘юнктуру ринку, що має велике
значення для оперативної зміни номенклатури продукції,
вдосконалення організації та технології виробництва.
Принцип профілактики виконує сигнальну, запобіжну функцію,
яка створює умови для своєчасного інформування управлінського
персоналу підприємства про відхилення від запланованих
(нормативних) величин витрат та результатів діяльності, з метою
корекції управлінських рішень. Його реалізація полягає у розробці при
формуванні облікової політики спеціальних, наперед передбачених
процедур і конкретних заходів, що надають змогу спрогнозувати і
запобігти перешкодам у розвитку або нормальному функціонуванні
виробничої системи.
Принцип безперервності означає створення таких організаційних
умов господарювання, за яких досягаються стійкість і безперервність
облікової політики. Вирішення цього завдання залежить від
безперервності заданого режиму виробничого процесу, наявності
зворотного зв'язку міх усіма компонентами управляючих органів і
управляючими об'єктами.
Принцип «селекції» передбачає, що інформація, яка надається на
кожному рівні виробничої системи, повинна бути необхідною і
суттєвою для прийняття рішень. Зайва облікова інформація ускладнює
організацію її збирання, обробки та аналізу, підвищує працемісткість
цих процесів, стримує прийняття рішень, що призводить до різкого
зниження ефективності функціонування всієї системи.
Принцип сумісності особистих, регіональних і державних
інтересів визначається суспільним характером виробництва. При
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розробці облікової політики необхідно виходити з того, що
підприємство, як елемент державної системи, керується державними
законодавчими актами, використовує державні ресурси, може
одержувати державні замовлення і користуватися певними пільгами.
Тому воно не може бути незалежним від зовнішнього середовища –
економічної політика і системи державного рівня.
Розглянуті принципи слід застосовувати до чинників, якими
необхідно керуватись при визначенні облікової політики. Успіхи і
невдачі діяльності підприємства слід розглядати як взаємодію двох
основних груп чинників - зовнішніх і внутрішніх. Практики вважають,
що вміння фахівців пристосовуватися до обліку змін цих чинників
забезпечує не тільки виживання, а й послідовний розвиток підприємства, навіть в умовах кризи.[2,26-28]
Проте слід заперечити, що вміння фахівців пристосовуватися до
обліку змін чинників є непохитною гарантією формування облікової
політики належного рівня. В даному випадку пріорітетним має бути
системний підхід.
Системний підхід щодо формування облікової політики первісно
визначає необхідність підпорядкування її загальним інтересам
управління підприємством і водночас зберігання своєї єдності.
Облікова політика має створювати умови для ефективного
управлінського процесу, а отже і для позитивного підсумку
результатів взаємодії внутрішніх чинників системи та чинників
зовнішнього середовища.[3,64]
Отже, облікова політика спрямована на розкриття творчих
здібностей підприємців у підвищенні ефективності господарювання,
впровадження нових технологій для задоволення власних потреб і
виконання зобов‘язань перед державою, що вкрай необхідно в умовах
фінансової кризи.
Висновки. Відсутність сформованих товарних і фінансових
ринків, їх інфраструктури, достатнього досвіду роботи підприємств у
новому економічному середовищі та науково обґрунтованих
рекомендацій формування облікової політики, адаптація до умов
роботи з використанням національних стандартів бухгалтерського
обліку, формальний підхід, тобто формування облікової політики
тільки для обліку потребують суттєвого підвищення кваліфікаційного
рівня бухгалтерів. Такі основні причини, що стримують реалізацію у
господарській практиці принципів та можливостей облікової політики.
Для їх подолання фахівці з обліку повинні не тільки керуватися
основними принципами обліку, а мати системний підхід щодо
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формування облікової політики та водночас керуватись принципами її
формування, оскільки принципи побудови облікової політики не є суто обліковими, а відповідають загальнонауковим принципам і логіці
організації господарського обліку та управління виробничими
системами.
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ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВІДПОВІДНО ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У статті розглянуто теоретичні та методичні основи формування фінансових
результатів відповідно до вимог національних та міжнародних стандарті:, розкрито
економічну сутність фінансових результатів; розглянуто поняття категорій, що
формують фінансові результати (дохід, витрати) згідно Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, податкового законодавства та міжнародних стандартів;
висвітленно управлінський аспект формування фінансових результатів відповідно до
методу «затрати-результат».
Ключові слова: доходи, витрати, фінансовий результат, метод «затратирезультат»
In the article theoretical and methodical bases of forming of financial results are
considered in accordance with requirements national and international standard, economic
essence of financial results is exposed; the concept of categories, which form financial
results (profit, charges) in obedience to Statutes (standards) of record-keeping, tax
legislation and international standards, is considered; administrative aspect of forming of
financial results in accordance with a method «expenses-result».
Keywords: profits, charges, financial result, method, are «expenses-issue».
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Реформування
системи бухгалтерського обліку в Україні пов‘язане з об‘єктивною
необхідністю подолання застарілих догм і стереотипів та ґрунтовної
розробки нової теоретичної бази, що повинна бути надійним
джерелом для забезпечення інформаційних потреб користувачів в
умовах формування ринкової економіки.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідження проблем обліку фінансових
результатів представлені в працях таких відомих вітчизняних та
зарубіжних вчених-економістів, як Бритон Е., Бутинець Ф.Ф. Білуха
М.Т., Голов С.Ф., Єфіменко В.І., Нападовська Л.В., Сопко В.В.,
Пушкар М.С., Чумаченко М.Г.
Метою статті є висвітлення теоретичних та методичних
основ формування фінансових результатів відповідно до вимог
національних та міжнародних стандартів для забезпечення
ефективного управління формуванням фінансових результатів в
сучасних умовах господарювання.
Відповідно до поставленої мети визначені наступні завдання
- розкрити економічну сутність фінансових результатів;
- розглянути сутність категорій, що формують фінансові
результати (дохід, витрати) згідно Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, податкового законодавства та міжнародних
стандартів;
- висвітлити управлінський аспект формування фінансових
результатів відповідно до методу «затрати-результат».
Фінансовий результат – це прибуток або збиток який отримує
господарюючий суб'єкт внаслідок своєї діяльності. Тобто це є
узагальнюючий показник, який характеризує ефективність діяльності
суб‘єкта господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З точки зору
економічної теорії фінансові результати визначається як різниця між
сукупною виручкою та сукупними витратами підприємства.
Відповідно до економічної теорії маржиналізму – доходи,
витрати та відповідно, фінансовий результат є функціями від обсягу
виробництва. При цьому за умов чистої конкуренції збільшення
обсягу випуску не гарантує підприємству збільшення прибутку,
оскільки обсяг реалізації продукції на ринку чистої конкуренції є
зворотною пропорцією до ціни одиниці продукції [6].
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Фінансові результати як облікова категорія визначаються
різницею між доходами і витратами або приростом (зменшенням)
власного
капіталу
підприємства,
створеним
в
процесі
підприємницької діяльності за звітний період за виключенням зміни
капіталу за рахунок внесків або вилучення власниками. Таке
визначення найбільш повно розкриває сутність фінансових
результатів і підтверджується при формуванні фінансової звітності,
яка передбачає відображення фінансових результатів, а саме Балансу і
Звіту про фінансові результати.
Основними ключовими елементами в процесі визначення
фінансових результатів діяльності підприємства є його доходи і
витрати. А тому розглянемо порядок їх формування, принципи оцінки
та визнання з врахуванням міжнародного досвіду.
Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
(П(С)БО) 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності‖ та П(С)БО 3
„Звіт про фінансові результати‖: доходи – збільшення економічних
вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов‘язань, які
призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання
капіталу за рахунок внесків власників), за умови, що оцінка доходу
може бути достовірно визначена [6,7].
І дійсно, відображення в обліку виручки є збільшенням активу
(дебіторська заборгованість – актив, що свідчить про отримання
грошей у майбутньому). Списання простроченої кредиторської
заборгованості є зменшенням зобов‘язань і одночасно збільшує дохід.
У міжнародній практиці доходи визначаються згідно
міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (МСБО) 18 „Дохід‖
як: валове надходження економічних вигод протягом певного періоду,
яке виникає в ході звичайної діяльності підприємства, коли власний
капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті
внесків учасників капіталу [1].
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства»
(далі Закон про податок на прибуток) дає інше трактування доходам.
Згідно ст.3 Закону про прибуток під валовим доходом слід розуміти
загальну суму доходу платника податку від усіх видів діяльності,
отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій,
матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її
континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні,
так і за її межами [2].
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Як бачимо кожен нормативний документ нам дає різне
визначення доходів. А тому слід розглянути особливості кожного із
них.
МСБО 18 „Дохід‖ та П(С)БО 15 „Дохід‖ визначає облікові
підходи до доходу, який виникає в результаті наступних операцій:
реалізація продукції (товарів); надання послуг; використання активів
підприємства іншими сторонами, що призводить до виникнення
доходу у вигляді процентів, роялті, дивідендів [1, с.7].
Таким чином, вищеназвані стандарти охоплюють головним
чином дохід, який є результатом певних операцій та подій звичайної
діяльності, за винятком доходів, пов‘язаних з: договорами оренди;
дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій та
обліковуються методом участі в капіталі; страховою діяльністю;
змінами вартості інших поточних активів.
Дохід відображається
в бухгалтерському обліку в сумі
справедливої вартості активів, що отримані або підлягають
отриманню. Як правило, ця сума є результатом угоди між
підприємством та покупцем.
Відповідно до П(С)БО 15 „Дохід‖, не визнаються доходами
наступні надходження від інших осіб:
1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і
обов‘язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та
позабюджетних фондів.
2. Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим
аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо.
3. Сума попередньої оплати продукції ( товарів, робіт, послуг).
4. Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт,
послуг).
5. Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це
передбачено відповідним договором.
6. Надходження, що належать іншим особам.
7. Надходження від первинного розміщення цінних паперів [8].
Слід зазначити, що згідно П(С)БО 15‖Дохід‖ (що відповідає
МСБО 18 „Дохід‖) надходження, перераховані вище в пунктах 1 та 2
включаються до загальної суми доходу (виручки) від реалізації
продукції, товарів, робіт та послуг з подальшим вирахуванням цих
сум для розрахунку чистого доходу (виручки) від реалізації, що
випливає: з тверджень П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати‖
(п.13), який визначає, що дохід (виручка) від реалізації продукції,
товарів, робіт або послуг – це загальний дохід (виручка) від реалізації
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товарів, робіт та послуг, тобто без вирахування наданих знижок,
повернення проданих товарів та непрямих податків;
Закон про податок на прибуток відносить суму попередньої
плати продукції, а також суму авансу в рахунок оплати продукції
(товарів, робіт, послуг) п. 3 та 4., до складу валових доходів
підприємства. В його випадку спрацьовує ст.11 Закону, яка зазначає,
що датою збільшення валових доходів є дата зарахування коштів від
покупця на банківський рахунок платника податку, або дата
відвантаження продукції (товарів, робіт, послуг).
Таким чином фінансовий результат, який виникає у
бухгалтерському обліку досить частіше всього не співпадає з
фінансовим результатом у податковому обліку.
Що стосується бухгалтерського обліку доходів, то Інструкцією
про застосування Плану рахунків (пояснення до класу 7 „Доходи і
результати діяльності‖), визначається, що: за кредитом субрахунків
701 „Дохід від реалізації готової продукції‖, 702 „Дохід від реалізації
товарів‖, 703 „Дохід від реалізації послуг‖ відображається сума
загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів
(обов‘язкових платежів), що включені до ціни продажу; а за їх
дебетом відображається: належна сума непрямих податків (акцизного
збору, податку на додану вартість та інших передбачених
законодавством податків); результат операцій перестрахування (у
кореспонденції з субрахунком 705 ―Перестрахування‖); результат
зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях);
списання у порядку закриття рахунку [3].
На відміну від вітчизняної практики міжнародні стандарти не
мають жорсткої регламентації відносно відображення доходів від
реалізації продукції (товарів, послуг). В західній практиці
підприємство має право самостійно обирати показувати валовий
дохід або тільки чистий дохід від реалізації.
Як свідчить практика, більшість західних підприємств
наводять у Звіті про прибутки та збитки лише чистий дохід. Це
зумовлено поширеним підходом до відображення реалізації, згідно з
яким податки з продажу (в тому числі ПДВ) не відображуються на
рахунку ―Продаж‖ (або ―Реалізація‖)
У цьому випадку реалізація продукції (робіт, послуг)
відображується записом
Д -т рахунку ―Розрахунки з покупцями‖ (на суму рахунку)
К-т рахунку ―Продаж‖ (договірна ціна реалізації)
К-т рахунку ―Розрахунки з бюджетом‖ (на суму ПДВ).
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Такий підхід доцільно використати у вітчизняній практиці, що
має ряд переваг
- податки з продажу не є доходом (згідно МСБО 18 ―Дохід‖
та П(с)БО 15 ―Дохід‖), тому неправомірно їх відображати у складі
доходів
- відображення в бухгалтерському обліку на рахунку
―Продаж‖ (―Дохід від реалізації‖) чистого доходу (виручки) від
реалізації підвищує наочність інформації і позбавляє необхідності
додаткових вирахувань
- скорочує алгоритм обчислення прибутку від операційної
діяльності для складання Звіту про фінансові результати.
Згідно П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності‖
та П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати‖: витрати – зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов‘язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за
винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або
розподілення власниками), за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінено [6,7].
Не визнаються витратами і не включаються до Звіту про
фінансові результати:
1. Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та
іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала
тощо.
2. Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.
3. Погашення одержаних позик.
4. Інші зменшення активів або збільшення зобов‘язань, що
не відповідають визначенню витрат звітного періоду.
5. Витрати, які відображаються зменшенням власного
капіталу відповідно до інших П(С)БО [9].
Формування фінансових результатів базі використання
методу «затрати-результат» здійснюється
двох напрямах:
виробничому (суть якого полягає у збільшенні доходу, що формується
за видами економічної діяльності: основної, фінансової і
надзвичайної) та прибутковому (збільшення прибутку згідно з
функціями підприємства: виробництво, реалізація, забезпечення та
адміністрування).
В умовах функціонування управлінського і фінансового
обліку фінансові результати, обчислені в фінансовому обліку повинні
дорівнювати фінансовому результату, обчисленому в управлінському
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обліку. При цьому взаємозв‘язок між фінансовим та управлінським
обліком здійснюється на основі спеціальних відображуючи рахунків,
що є перехідним містком, який забезпечує єдність формування
облікових даних. Застосування цього судження дає можливість
значно оперативніше отримати фінансовий результат по
підприємству.
Управлінський облік

Фінансовий облік
(по елементам)

(по статтям)

Фінансовий результат по
видам реалізованої
продукції

=

Фінансовий
результат по
основному виду
діяльності

(центрам відповідальності,

Рис.1 Відповідність
фінансових результатів у фінансовому
сегментам діяльності)
та управлінському обліку
Як видно з рис.1 в управлінському обліку кінцевий
фінансовий результат визначається по видам реалізованої продукції,
підсумок якого дорівнює фінансовому результату по основному виду
діяльності в фінансовому обліку.
Таким чином, фінансовий результат визначається різними
способами,
інформація
по
яким
дозволить
підвищити
конкурентноздатність підприємства і створити гнучку і детальну
систему обліку. Отримана інформація в системі управлінського обліку
буде використовуватися для прийняття тактичних і стратегічних
рішень, зорієнтованих на кінцеві результати діяльності підприємства.
Професор Наподовська Л.В. зазначає, що в управлінському
обліку фінансовий результат формується як мінімум, у два етапи:
 на першому етапі визначається валовий фінансовий
результат як різниця між доходом (виручкою) від реалізації продукції
та сумою виробничих витрат. Даний показник відображається у Звіті
про фінансові результати окремою статтею;
 на другому етапі розраховують суму прибутку як різницю
між валовим фінансовим результатом, адміністративними витратами
та витратами на збут [4].
Що ж стосується обліку фінансових результатів у розрізі
рахунків то і у фінансовому, і в управлінському обліку фінансовий
результат на рахунку 79 «Фінансові результати» формується
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відповідно до чинного законодавства та складається з результатів
різних видів діяльності, якими займається підприємство, а саме:
результату від основної діяльності, фінансової діяльності, іншої
фінансової діяльності та надзвичайних подій.
Рахунок 79 у фінансовому обліку показує інформацію про
фінансові результати за елементами витрат, а в управлінському обліку
- фінансові результати за цільовим спрямуванням.
Таким чином на даному етапі обліку фінансового результату
буде доцільно розглядати специфіку розрахунку результату діяльності
в системі фінансового та управлінського обліку, оскільки це дасть
можливість більш точно визначити результат діяльності підприємства,
який необхідний керівництву компанії (акціонерам, власникам,
засновникам), а також виявити ті фактори, які впливають на його
формування.
Висновки. Отже, облік формування фінансових результатів
відповідно до міжнародних стандартів має ряд переваг, який
пов‘язаний із спрощення окремих господарських операцій для
визначення прибутку від операційної діяльності. А тому інтерпретація
міжнародних стандартів до рамок національних по іншому дасть
змогу оцінити всі результати діяльності суб‘єкта господарювання.
Що стосується запровадження методу «затрати-результат»
для визначення фінансових результатів - це дасть змогу керівництву
підприємства вчасно отримувати всю необхідну інформацію про
фінансові результати, для прийняття ефективних управлінських
рішень.
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