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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ
Стратегічний курс України на інтеграцію зі світовим
економічним простором супроводжується розробкою і адекватним
застосуванням такої методології бухгалтерського обліку і звітності,
які орієнтовані на наближення до міжнародних стандартів обліку.
Тому на сьогоднішній день актуальними є питання
нормативного забезпечення та розробка чіткої методології
організації бухгалтерського обліку власного капіталу акціонерних
товариств, зокрема правильне формування видів власного капіталу.
Дослідженням організаційних, методичних засад та
облікового забезпечення зазначених питань займалися такі вчені,
як І.Й. Яремко, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, С.Н. Марковський,
В.П. Завгородній, М.Т. Білуха та інші, які у своїх працях
розглядали окремі аспекти здійснення обліку власного капіталу
акціонерних товариств.
Правильне формування видів власного капіталу є досить
важливим для чіткого ведення обліку в акціонерних товариствах.
Наприклад, згідно ―Положення про порядок реєстрації випуску
акцій‖, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 26.04.2007р. № 942, вказано, що: при
закритому (приватному) розміщені акцій у разі збільшення розміру
статутного капіталу товариства за рахунок додаткових внесків
здійснюється реєстрація випуску акцій та реєстрація звіту про
результати закритого (приватного) розміщення акцій; при
відкритому (публічному) розміщенні акцій у разі збільшення
розміру статутного капіталу товариства за рахунок додаткових
внесків здійснюється реєстрація випуску акцій, проспекту емісії
акцій та реєстрація звіту про результати відкритого (публічного)
розміщення акцій. У раз збільшення розміру статутного капіталу
товариства за рахунок реінвестиції дивідендів або за рахунок
спрямування прибутку до статутного капіталу здійснюється
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реєстрація випуску акцій, звіт про результати розміщення акцій до
реєструвального органу для реєстрації не подається. Всі ці операції
можуть здійснюватись до реєстрації змін статутного капіталу у
виконавчих комітетах міської ради. Таким чином, у разі збільшення
розміру статутного капіталу за рахунок попередніх додаткових
внесків по реєстрації випуску акцій діючим Планом рахунків
бухгалтерського обліку активів, зобов‘язань і господарських
операцій та Інструкції по його використанню не передбачено ні
один синтетичний чи аналітичний рахунок. На нашу думку,
доцільно в складі рахунку 42 ―Додатковий капітал‖ відкрити
окремий аналітичний рахунок ―Додаткові внески акціонерів‖ і
кореспонденція рахунків буде: Дт 31, 30 – Кт 42.
Отже, можна сказати, що в Україні практично створено
нормативно-правову базу для ведення бухгалтерського обліку
акціонерних товариств. Разом з тим, слід відмітити, що нормативні
акти часто мають невідповідності та протиріччя, а подекуди зовсім
не враховують деяких проблем і розбіжностей, що виникають у
ході діяльності підприємства при відображенні господарських
операцій в бухгалтерському обліку.
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професор;

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі формування ринкових відносин в Україні
дедалі виразнішими стають притаманні ринку характерні риси –
конкурентоспроможність виробництва, оперативність, своєчасність
і ризик прийнятих рішень. Досвід країн з розвиненими ринковими
відносинами свідчить про те, що важливою складовою загального
механізму управління господарською діяльністю підприємств є
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уміло сформована облікова політика.
Питання формування та реалізації облікової політики
підприємств знайшли відображення в працях українських вчених:
М.Т.Білухи, Ф.Ф.Бутинця, Л.М.Кіндрацької, Ю.А.Кузьмінського,
М.В.Кужельного, В.Г.Лінника, В.В.Сопка, В.Г.Швеця; і зарубіжних
– Р.А.Алборова, П.С.Безруких, Н.П.Кондракова, С.Л.Коротаєва,
М.І.Кутера, Б.Нідлза, С.О.Ніколаєвої, В.Ф.Палія, Л.П.Хабарової,
Е.С.Хендриксена, Л.З.Шнейдмана. Без вагомого внеску названих
вчених в розвиток науки бухгалтерського обліку і, зокрема,
формування та ведення облікової політики, було б неможливим
прийти до тих висновків та пропозицій, що представленні в наших
дослідженнях.
Метою даної публікації є обґрунтування необхідності
формування облікової політики відповідно до сучасних умов
господарювання та узагальнення причин, які стримують її
впровадження в господарську практику, а також розробка
пропозицій, спрямованих на вирішення цієї проблеми.
Термін ―облікова політика‖, визначений Законом України
―Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні‖,
означає сукупність принципів, методів і процедур, що
використовується підприємством для складання та подання
фінансової звітності. Однак, облікова політика визначає також
способи організації та ведення бухгалтерського обліку на
підприємстві, з урахуванням конкретних умов його діяльності.
Створення облікової політики на підприємстві –
трудомісткий і відповідальний процес. Адже підприємству не один
рік доведеться працювати і враховувати свої активи і зобов'язання
згідно з розробленою ним обліковою політикою. Це вимагає від
підприємства більш зваженого підходу до розробки облікової
політики, яка відповідає специфіці його роботи. Однак, на сьогодні
дедалі частіше спостерігається формальний, вузькоспрямований
підхід до формування облікової політики, який зводиться до
складання фінансової звітності відповідно до загальних вимог
П(С)БО та зовнішніх користувачів. На таку ситуацію впливають як
відсутність достатнього практичного досвіду управління в
ринкових умовах, так і недостатнє законодавче врегулювання цього
питання, а також недостатнє вивчення з боку науковців цієї
проблеми.
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На сьогоднішній день є необхідним переосмислення ролі
облікової політики в процесі управління підприємством. Саме
управлінська спрямованість облікової політики є базовою, оскільки
повною мірою може впливати на процеси господарювання.
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
задля обліку, потребують суттєвого підвищення кваліфікаційного
рівня бухгалтерів. Фахівці з обліку повинні не тільки керуватися
основними принципами обліку, а й брати участь у розробці
стратегічних управлінських рішень. Такими є основні причини, що
стримують реалізацію у господарській практиці принципів та
можливостей облікової політики. Тому дослідження підприємством
принципів формування облікової політики та розробка
найоптимальніших шляхів їх використання повинно стати
основним напрямком при її формуванні та веденні.
Отже, облікова політика є важливим інструментом
організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Вдало,
попередньо глибоко проаналізована комбінація можливих варіантів
облікової політики дає змогу підприємству ефективно здійснювати
господарську діяльність.
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Баліцка Л.В., ст. гр. ОАз-52
*Науковий керівник: Бортнікова О.О., асистент
Луцький національний технічний університет
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ:
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Ускладнення господарювання в умовах ринкового
середовища вимагає від українських підприємств переходу на нові

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ

21

методи
управління
з
метою
забезпечення
їх
конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Зважаючи на це, потребують особливої уваги форми і методи
управління, які адаптовані до постійно змінюваних умов
виробництва і збуту.
Одним із важливих показників результатів фінансовогосподарської діяльності підприємства є витрати. Вони дозволяють
визначити ефективність та якість роботи трудового колективу.
Оптимізація витрат забезпечує дотримання режиму економії,
зростання продуктивності праці, скорочення непродуктивних
витрат, що дозволяє підвищити рентабельність, тому на
вітчизняних підприємствах доцільно формувати ефективну систему
управлінського обліку витрат.
У нормативно-законодавчій базі України, в літературних
джерелах з управлінського обліку та контролю питанням обліку
витрат приділено чимало уваги. Окремим питанням теорії,
методики та організації обліку і контролю приділялась увага у
працях Атамаса П.Й., Голова С.Ф., Бородкіна О., Шеремета А.Д.,
Сороки Л., Дерія В., Шумило Ю.О., Корольової О.І. та інших
авторів, які започаткували теоретичне обґрунтування і подальшу
розробку даної проблеми.
Посилення уваги менеджерів до перспектив оптимізації
витрат в багатьох випадках стають основним критерієм у виборі
варіантів розвитку підприємств. З метою визначення прогнозних
величин витрат необхідно користуватися такою системою їх обліку
в теперішньому часі, яка забезпечує надійну і повну інформацію,
охоплює всі основні місця виникнення витрат. Тоді прогноз
майбутніх витрат можна розрахувати на основі налагодженого
обліку в теперішньому часі з внесенням тих змін, які мають
відбутись у виробництві в перспективі з врахуванням відхилень у
витратах.
Особливості формування управлінського обліку витрат
пов‘язані з необхідністю активного впливу на виробничі витрати
методами регулювання, контролю, внесення своєчасних змін у
процеси виробництва або прийняття рішень про зміну асортименту
продукції що виробляється. Вони базуються в зарубіжній практиці
на методах обліку витрат по центрах їх виникнення і центрах
відповідальності. Це дає можливість забезпечувати своєчасний

Тези доповідей I Всеукраїнської науково-практичної конференції
22
молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (18 грудня 2009 р.. м.Луцьк)

контроль за динамікою витрат виробництва. Більше того,
організація контролю по основних місцях виникнення витрат дає
можливість оперативно розраховувати майбутні прибутки від
реалізації продукції та оцінювати становище підприємства в
ринковій ситуації за рівнем прибутковості продукції, що
виробляється.
Також однією з особливостей є нормування витрат
виробництва. Управління витратами на базі встановлених
нормативів дає можливість підвищити оперативність прийняття
управлінських рішень. Проблема полягає у визначенні норм витрат
за їх основними видами, місцями виникнення таким чином, щоб
вони орієнтували підприємство на перспективу, досягнення
конкурентоспроможності у ринковому середовищі. Тобто норми і
нормативи по всіх видах виробничих витрат повинні бути
прогресивними.
Отже,
врахування
зазначених
вище
особливостей
управлінського обліку витрат допомагає сформувати систему
надання повної і достовірної інформації про витрати виробництва
для керівників і менеджерів підприємства. Для досягнення
максимально позитивного результату для кожного підприємства
потрібно використовувати дані особливості в комплексі, що дасть
можливість досягнути максимальної ефективності діяльності
підприємств.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМИ І
СТРУКТУРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ
Важливою у прийнятті рішень, які пов‘язані з діяльністю
підприємства, є інформація про наявність і стан засобів
(необоротних і оборотних) і джерел їх формування. Таку
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інформацію містить баланс суб‘єкта господарювання, в якому
відображаються узагальнені, згруповані певним чином дані про
стан господарського майна та джерела його утворення за певний
період і на певну дату. Часто баланс називають «візитною
карткою» підприємства, адже «читаючи» і аналізуючи його можна
зробити об‘єктивний висновок про те, в якому стані знаходиться
підприємство і передбачити його динаміку. Тому одним з важливих
питань теорії і практики бухгалтерського обліку є розробка такої
структури балансу, яка задовольнить як зовнішніх, так і внутрішніх
користувачів інформації.
Варто зазначити, що дослідженню проблем методології
розробки балансу приділену меншу увагу, ніж наприклад,
фінансовій звітності. Однак більшість вітчизняних дослідників, які
займаються вивченням цього питання, єдині в тому, що його
структура – недосконала.
Основним законодавчим документом, який регламентує зміст
і форму балансу є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2
«Баланс». Він поширюється на баланси підприємств усіх форм
власності, крім бюджетних і банківських установ. В Україні
закріплена горизонтальна форма балансу, в якому є 3 блоки в
активі і 5 в пасиві. Статті є також чітко встановленими, за
винятком скороченого балансу для малого підприємництва. Таким
чином, порушується один з принципів міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку – суттєвості інформації. У більшості країн
в балансі подають ту інформації, яка є потрібною для отримання
загальної картини про стан підприємства і прийняття рішень.
Проте на даному етапі розвитку ринкової економіки в Україні це
скоріше позитивне явище, адже таким чином можна уникнути
деяких непорозумінь при складанні звітності.
Актив вітчизняного балансу будується в порядку зростання
ліквідності. Спочатку відображається нерухомість, потім запаси, і
кошти. Проте це знову суперечить міжнародним стандартам, де в
балансі спочатку знаходяться грошові кошти, потім товари і
товарні запаси, нерухомість.
Проте однією з найбільших проблем є недостатня
обґрунтованість структури балансу. Про це свідчить нечітке
розмежування поточних і довгострокових зобов‘язань. Окрім того,
структура є перенасиченою, важко визначити зв‘язки між майном і
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джерелом його утворення.
З метою покращення форми балансу ми пропонуємо:
1) Будувати актив балансу в порядку зменшення
ліквідності, а пасив за ступенем погашення зобов‘язань. Таким
чином одразу ж при аналізі стає зрозуміло, який фінансовий стан
підприємства, наявність боргів і можливість їх погашення.
2) Адаптувати вітчизняну форму балансу до світової,
наприклад, до балансу Російської Федерації. Він складається з 5
блоків: необоротних активів, оборотних активів, капіталу та
резервів, довгострокових зобов‘язань і короткострокових
зобов‘язань. Таким чином, є чітка відповідність майна
підприємства і джерел його фінансування.
3) Доходи майбутніх періодів включати до активу, а
витрати майбутніх періодів – до пасиву. Дохід, який ми отримаємо
від майбутньої діяльності, це фактично дебіторська заборгованість.
Витрати майбутніх періодів – це ті кошти, які ми витратимо на
закупівлю певних засобів, тобто це джерело.
4) З метою, більш повної інформації про стан
підприємства, варто в кінці балансу відображати основні показники
ефективної його роботи. Наприклад, показник рентабельності є
необхідним для партнерів, власників підприємства, статистики.
Наведені пропозиції не є вичерпними і лише підкреслюють
вагомість і актуальність описаної вище проблеми.
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ «КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» В ТЕОРІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Кардинальні зміни в економіці України, пов‘язані з
переходом до ринкових умов господарювання, спричинили появу
нових об‘єктів управління. До числа таких об‘єктів відноситься
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інвестиційна діяльність суб‘єктів господарювання.
Знання щодо капітальних інвестицій стають все більш
насиченими. Якщо кілька років тому значна частина українських
чиновників розуміли інвестиції майже виключно як капітальні
вкладення, що забезпечують збільшення та оновлення основних
фондів, а директори підприємств – як фінансову підтримку або
безвідсоткові кредити, що не повертаються, то тепер їхні уявлення
вже стали ближчими до класичного розуміння інвестицій як
процесу створення нового капіталу, що вимагає витрат фінансових
ресурсів і призводить до змін у капіталу, та як витрат, зроблених
сьогодні, щоб одержати вигоду у майбутньому.
На вирішення питання щодо визначення капiтальних
інвестицій спрямовано чимало наукових досліджень провідних
науковців. Авторами цих досліджень є вітчизняні вчені: В.В.
Бабич, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, З.В. Гуцайлюк, Н.І. Дорош,
З.В. Задорожний, Я.Д. Крупка, Б.Ф. Усач та зарубіжні економісти
та практики різного часу: Р. Адамс, Е.А. Аренс, Ф.Л. Дефліс,
Г.Р.Дженик та інші.
Якщо розглядати визначення капітальних інвестицій в
підручниках за 1967, 1971, 1982, 1983 роки, авторами яких є
І.І. Поклад, П.С. Безруких та iншi, то вони трактують це поняття як
витрати на розширення і відтворення основних фондів. Однак ми
вважаємо, що таке визначення є досить спрощеним, тому що воно
не повністю розкриває суть досліджуваного питання.
У розумінні Н.Г. Волкова (80-тi рр. ХIХ ст.) капітальними
інвестиціями є сукупність витрат на планомірне розширене
відтворення основних фондів народного господарства і
покращення їх якісного складу.
Р.Є. Грачова у своїй «Енциклопедії бухгалтерського обліку»
зазначає, що капітальними інвестиціями є витрати на створення,
поліпшення, придбання необоротних активів, тобто активів,
призначених для довгострокового використання, які поступово
переносять свою вартість на вартість кінцевого продукту, що
виробляється підприємством [2].
Однак Ф.Ф. Бутинець дотримується думки, що капітальні
вкладення – це витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання
будівель або їх частин, інструменту, інвентарю, інші капітальні
роботи та витрати на проектно-пошукові геологорозвідувальні та
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бурові роботи, а також витрати на відведення земельних ділянок і
переселення у зв‘язку з будівництвом, підготовку кадрів для
підприємств, що будуються тощо [3].
На нашу думку, визначення терміну «капітальні інвестиції»,
яке пропонує Ф.Ф.Бутинець у підручнику «Фінансовий облік», є
найбільш вдалим, позаяк повністю розкриває суть даного поняття.
Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» незавершені
капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи – капітальні
інвестиції
у
будівництво,
виготовлення,
реконструкцію,
модернізацію, придбання необоротних матеріальних активів,
уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а
також авансові платежі для фінансування будівництва. Вони
становлять окрему групу основних засобів [1].
Дослідження генезису поняття терміну «капітальні
інвестиції» в вітчизняній та зарубіжній теорії бухгалтерського
обліку дозволяє нам сформулювати власний варіант визначення
даного поняття.
Отже, капітальні інвестиції – це витрати на будівельномонтажні
роботи,
реконструкцію,
розширення,
технічне
переозброєння вже діючих виробничих потужностей та придбання
необоротних активів.
Дане трактування має переваги над іншими, оскільки є
спрощеним у поясненні, узагальнюючим та включає в себе ті
операції, які є актуальними і важливими для забезпечення
виробничо-господарської діяльності будь-якого підприємства.
Запропонованим визначенням капітальних інвестицій можна було б
доповнити зміст П(С)БО 7 «Основні засоби» та використовувати
його в практичній діяльності.
Список використаних джерел:
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ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Ситуація, що слалася на ринку сьогодні вимагає від кожного
учасника підприємницької діяльності вміння вірно аналізувати
економічну інформацію і приймати виважені управлінські рішення.
Цінність і своєчасність управлінського рішення значною мірою
залежить від здатності управління в потрібний момент зібрати,
проаналізувати та проінтерпретувати інформацію.
Економічний аналіз займає важливе місце в інформаційній
підсистемі
управління
для
економічного
обґрунтування
управлінських рішень і контролю за їх виконанням. Але лише
правильно організована робота по аналітичному дослідженню
може забезпечити дієвість та ефективність аналізу, вагомо
вплинути на господарські процеси. Організація аналітичної роботи
включає: розробку загальних засад і порядку проведення аналізу,
планування роботи окремих її елементів та етапів; матеріальне,
методичне та наукове забезпечення; загальне керівництво;
отримання виконаних аналітичних робіт, їх оформлення та
контроль за впровадженням розроблених заходів з метою
поліпшення діяльності підприємства.
При організації аналізу необхідно дотримуватись основних
принципів та вимог, які потребують чіткої організації аналітичного
процесу на підприємстві та регулюють процедурну сторону
методології та методики аналізу. Серед них в першу чергу варто
відзначити науковий характер аналізу. Практично це означає, що
він повинен базуватися на новітніх досягненнях науки та
передового досвіду, будуватися з врахуванням дії економічних
законів в рамках конкретного підприємства, проводитися з
використанням науково обґрунтованих методик.
Аналітичне дослідження повинно бути ефективним, тобто
витрати на його проведення повинні бути найменшими при
оптимальній глибині аналізу та його комплексності.
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Принцип
періодичності
передбачає
необхідність
систематичного проведення аналізу за відповідні звітні періоди з
метою створення цілісного уявлення про динаміку господарських і
фінансових процесів на підприємстві.
Достовірність та об'єктивність аналітичних досліджень
передбачають використання вірогідної інформації, відсутність
арифметичних помилок у розрахунках, правильне застосування
методики розрахунку окремих показників та впливу окремих
факторів.
Системний підхід передбачає вивчення і аналіз будь-якого
об‘єкта як єдиного цілого. Економічне явище в цілому не можна
дослідити, якщо насамперед не досліджені і не вивчені всі сторони
явища у їх взаємозв‘язках і взаємозалежностях, не визначена
система пріоритетів у дослідженні.
Дані аналізу мають не просто констатувати факти минулих
подій та давати їм оцінку, а насамперед служити інформацією для
прогнозування господарських подій, майбутнього фінансового
стану підприємства, його фінансових результатів. Принцип
доречності передбачає також відсутність зайвої інформації, яка
непотрібна для прийняття управлінських рішень.
Отже, ефективне управління підприємством неможливе без
своєчасної та достовірної інформації, отриманої за допомогою
методів економічного аналізу. Ці методи використовуються на
різних етапах формування стратегії підприємства та забезпечують
аналіз отриманих результатів діяльності суб‘єктів господарювання.
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якістю інформації сформованої у системі економічного аналізу.
Економічний аналіз є не тільки засобом обґрунтування планів, а й
контролю за їх виконанням, оцінки результатів роботи
підприємства.
Необхідною
умовою
проведення
своєчасного
та
достовірного аналізу операцій хеджування є забезпечення
належного рівня його організації. Одними з найважливіших
напрямків удосконалення організаційної складової є забезпечення
планомірного характеру проведення аналізу операцій хеджування
та створення належного документального оформлення результатів
його проведення.
На нашу думку, на підприємствах переробної промисловості
всю роботу з проведення аналізу необхідно планувати, що
забезпечуватиметься складанням комплексного план аналітичної
роботи підприємства та окремих тематичних планів.
Комплексний план аналітичної роботи зазвичай складають на
один рік. Його розробляє спеціаліст, відповідальний за її
проведення. У плані намічають перелік об‘єктів аналізу, які
належить вивчити, визначають мету аналізу. Потім розробляють
систему показників, аналіз яких забезпечує досягнення поставленої
мети, передбачають періодичність проведення аналізу кожного
об‘єкта, строки виконання аналітичної роботи, склад виконавців
аналізу з кожного питання і розподіл обов‘язків між ними. Слід
також передбачити джерела інформаційного і методичного
забезпечення аналізу кожного питання, що вивчається. У плані
зазначають також внутрішніх та зовнішніх користувачів аналізу.
Крім комплексного річного плану, на нашу думку, на
підприємстві також необхідно скласти тематичний план
проведення аналізу операцій хеджування, який складають на весь
період проведення відносин хеджування. Даний документ повинен
містити: мету та завдання аналізу операцій хеджування; джерела
інформації щодо відносин хеджування; етапи аналізу операцій
хеджування; строки їх проведення; методику проведення; основні
показники, які визначатимуться; виконавців та розподіл обов‘язків
між ними; необхідність залучення сторонніх експертів, їхні
функції; користувачів, яким передаються результати аналізу та
терміни отримання ними даних.
Результати аналітичного дослідження операцій хеджування
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повинні бути оформлені відповідними документами. Форма та
зміст даних документів визначаються підприємством самостійно
залежно від інформаційних потреб користувачів. Як правило
результати аналізу проведеного для внутрішніх користувачів
оформляються у вигляді аналітичної довідки або аналітичного
висновку.
На нашу думку, результати проведення попереднього аналізу
хеджування необхідно оформити у вигляді аналітичного висновку.
У даному документі аналітик визначає основні види ризиків, які
впливатимуть на діяльність підприємства, обґрунтовує можливість
використання похідних фінансових інструментів з метою їх
мінімізації, пропонує різні стратегії хеджування, вказуючи на
переваги та недоліки кожної з них. Необхідним є опис та міра
впливу ризиків, які додатково виникатимуть при використанні
деривативів.
Аналітичний висновок за результатами проведення
ретроспективного аналізу повинен містити порівняння фактичних
результатів проведення операцій хеджування з плановими,
результатами попередніх періодів (якщо дані операції вже
здійснювалися на підприємстві) із зазначенням відхилень та їх
поясненням. Необхідно також визначити слабкі сторони при
проведенні хеджування та загрози діяльності підприємства, вказати
основні шляхи їх усунення при проведенні аналогічних операцій у
майбутньому.
Отже, ефективне використання методології аналізу операцій
хеджування визначатиметься раціональністю його організації.
Основними напрямки удосконалення організації аналізу
хеджування є розробка тематичного плану його проведення та
створення належного документального оформлення результатів.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПЕРЕСОРТИЦІ ТОВАРІВ В
ТОРГІВЛІ
Термін «пересортиця» не визначений законодавством. Разом
з тим, аналізуючи норми підпункту «а» пункту 11.12 Інструкції по
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 11.08.1994 № 69 [1], можна дійти висновку, що пересортиця —
це надлишки щодо одних і нестача щодо інших аналогічних
товарів.
Як правило, причиною пересортиці буває недостатній
контроль за товарно-матеріальними цінностями (ТМЦ), що
відпускаються зі складу. Найчастіше пересортиці виявляються під
час приймання товару від постачальника або при проведенні
інвентаризацій.
Виявлення пересортиці ТМЦ під час проведення на
підприємстві інвентаризації, підлягає відображенню у протоколі
інвентаризаційної комісії. А при надходженні від постачальника
коли отримані ТМЦ не відповідають якості або кількості, які
зазначені у документах постачальника, то це фіксується в Акті про
приймання матеріалів за формою № М-7.
В бухгалтерському обліку взаємний залік лишків і нестач
запасів внаслідок пересортиці допускається лише у випадках, якщо
пересортиця виникла в однієї й тієї самої матеріально
відповідальної особи, за один і той же період і з матеріальними
цінностями одного й того самого найменування. При цьому в
бухгалтерському обліку зарахування лишків і нестач товарноматеріальних цінностей відображається за дебетом рахунків 20, 22,
28 (аналітичний субрахунок обліку ТМЦ, які є у надлишку) в
кореспонденції з кредитом цих же рахунків (аналітичний
субрахунок обліку ТМЦ, яких бракує) [2].
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Якщо суми лишків і нестач мають різні значення, то в
результаті проведення взаємного заліку можливі дві ситуації.
Перша. У разі коли сума нестач не покривається сумою
надлишків, сумова різниця (понад норми природного убутку)
відноситься на винних осіб.
Друга. У ситуації, коли при пересортиці вартість залишків
ТМЦ перевищує вартість нестач (тобто виникають надлишки
ТМЦ), то на таку різницю необхідно збільшити дані обліку
відповідних матеріальних цінностей з одночасним віднесенням цієї
суми на доходи операційної діяльності підприємства (субрахунок
719 «Інші доходи від операційної діяльності»).
У податковому обліку відображають не всю суму
пересортиці, а лише різницю між сумою нестачі та сумою
надлишку матеріальних цінностей. Якщо сума нестачі товарноматеріальних цінностей перевищує суму їх надлишку, то
перевищення в межах норм природного убутку включається до
складу валових витрат на підставі підпункту 5.2.1 Закону про
прибуток і бере участь у перерахунку приросту (убутку) балансової
вартості запасів. Наднормативну суму нестачі матеріальних
цінностей або всю суму нестачі виключають з валових витрат,
оскільки такі цінності вже не використовуються у господарській
діяльності підприємства.
Розрахунок
розміру
збитків,
що
відшкодовуються
матеріально відповідальною особою від нестачі матеріальних
цінностей визначається за балансовою вартістю цих цінностей (з
вирахуванням амортизаційних відрахувань), але не нижче 50% від
балансової вартості на момент встановлення такого факту з
урахуванням індексу інфляції, ПДВ та акцизного збору [3].
Список використаних джерел:
1. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69
2. Красовська І..Облік пересортиці товарів Бібліотека головбуха. Опт та
роздріб: все для бухгалтера в торгівлі /«Головбух»№ 2 (100), 24.01.2009 .
3. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення
(псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22.01.1996 № 116
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*Науковий керівник: Московчук А.Т., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ВИТРАТ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ
Витрати – важлива і складна економічна категорія від
правильності відображення якої в обліку залежить успішність
функціонування підприємства.
Дані обліку витрат є базою для формування цінової політики
підприємства, оцінки технологічного і організаційного рівня
виробництва, а також визначення фінансових результатів та
ефективності господарювання підприємства.
Нормативно-правова база, яка регламентує порядок
формування витрат є досить розгалуженою і представлена
Законами України, постановами Кабінету міністрів України тощо.
Варто
зазначити,
що
в
українському
законодавстві
використовується термін «витрати».
У Законі України «Про оподаткування прибутку
підприємств» та інших нормативно-правових актах, які
регламентують оподаткування прибутку господарюючих суб‘єктів,
застосовують термін «валові витрати». Згідно з п. 5.1 статті 5
зазначеного Закону валовими витратами є «сума будь-яких витрат
платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній
формах, як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що
купуються
(виготовляються) таким платником податку для
подальшого використання у власній господарській діяльності».
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати підприємств визначається ПСБО 16
«Витрати» та ПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
згідно з якими витратами звітного періоду визначається або
зменшення активів, або збільшення зобов‘язань, що призводить до
зменшення власного капіталу підприємства (за винятком
зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу
власниками, за умови, що ці витрати можна достовірно оцінити).
У методичних рекомендаціях з формування собівартості
продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджених наказом
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Державного комітету промислової політики України від 2.02.2001
р. №47, у п. 15 зазначено, що витрати на виробництво продукції
створюють виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) і у
виробничій сфері до таких витрат належать усі витрати, пов‘язані з
функцією виробництва продукції.
У вітчизняній економічній літературі поряд з терміном
«витрати» використовуються і такі, як «видатки», «платежі»,
«затрати». М. Грещак та О. Коцюба визначають витрати
підприємства як обсяг використаних ресурсів підприємства у
грошовому вимірі для досягнення певної мети.
А. Череп наголошує, що під витратами варто розуміти «явні
(фактичні, розрахункові) витрати підприємства, а під затратами
зменшення засобів підприємства або збільшення його боргових
зобов‘язань у процесі господарської діяльності».
О. Орлов чітко розмежовує терміни «видатки», «платежі» та
«витрати». Науковець наголошує, що «коли підприємство отримує
засіб виробництва, ціна покупки складає видатки підприємства», а
«якщо відбувається виплата грошей із каси, із банківських і інших
рахунків підприємства, це називається платежем». Виробничі
витрати трактуються О. Орловим як «грошовий вираз
використання виробничих факторів, внаслідок якого здійснюється
виробництво і реалізація продукції».
На думку В.В. Сопка, потрібне чітке розмежування цих
понять, оскільки затрати – це термін процесу використання
речовин та сил природи у процесі конкретного виду операційної
(або неопераційної) діяльності та пов‘язані з виготовленням чітко
визначеного виду виробу, а витрати – це термін, що характеризує
процес придбання ресурсів.
Л. Нападовська зазначає, що для цілей управління
виробничою собівартістю, витрачання ресурсів безпосередньо у
виробництві доцільно відображати через використання терміну
«затрати», а не «витрати» – для більшої оперативності та точності
визначення їх економічного змісту.
Вважаємо, що в нормативно-правових документах доцільно
чітко розмежовувати сутність термінів «витрати» і «затрати»,
оскільки це дозволить уникнути ряду непорозумінь в процесі
формування і визначення собівартості продукції, а також при
складанні фінансової звітності.
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Бончук М.В., магістр обліково-фінансового факультету
*Науковий керівник: Вишневська О.М.,к.е.н., доцент кафедри
економічного аналізу та аудиту
Миколаївський державний аграрний університет
ВПРОВАДЖЕННЯ В ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ПРОГРАМИ
«1С:АФСП»
За умов економічної кризи діяльність підприємства потребує
кропіткого відношення. За великих обсягів інформації людина не в
змозі дати адекватну оцінку ситуації.
При дослідженні даного питання було поставлено завдання
щодо обґрунтування необхідності впровадження програмного
продукту «1С:АФСП» на підприємствах України.
Программа «1С:АФСП» (Аналіз фінансового стану
підприємства) розроблена фірмою «ІНЕК» разом з фірмою «1С» і
призначена для аналізу фінансової діяльності підприємств та
організацій на основі даних стандартної бухгалтерської звітності.
Програма взаємодіє з системою програм «1С:Підприємство» на
рівні передачі файлів, тобто вихідні дані бухгалтерської звітності
беруться з файлів, що автоматично формує «1С: Підприємство».
Продукт
«1С:АФСП»
розповсюджується
лише
серед
зареєстрованих користувачів «1С:Бухгалтерії».
Через популярність та зручність користування продуктами
компанії
«1С»
великі
підприємства
використовують
«1С:Бухгалтерію» для ведення облікових процесів операційної
діяльності. Введення даних та проведення операцій у програмах
системи «1С» стандартна, тому не має потреби у навчанні
працівників окремо для «1С:АФСП».
Перевагами програми є не тільки досконала методика ІНЕК,
але й механізм за яким підприємство-користувач даної програми
може розробляти власні методики аналізу, описуючи алгоритм
розрахунків. Надано можливість використання як вихідних, так і
аналітичних даних та формуванню власних коментарів до
створених
показників.
Для
оцінки
фінансового
стану
використовується більше 90 показників, горизонтальний та
вертикальний аналіз: активів та пасивів, прибутків та збитків, руху
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грошових коштів, ефективності, платоспроможності, фінансової
стійкості, ринкової оцінки підприємств.
Програма «ІНЕК-АФСП» дозволяє використовувати при
аналізі більше 10 форматів даних При роботі з програмою є
можливість не тільки проводити фінансовий аналіз на основі
розрахованих аналітичних таблиць і графіків, але й автоматично
отримати підготовлений в текстовому вигляді детальний Висновок
про фінансовий стан підприємства , а також коротке Резюме про
фінансовий стан підприємства. Програма дозволяє перетворити
Баланс та Звіт про фінансові результати на російській та
англійській мовах в стандартах GAAP-USA (Generally Accepted
Accounting Principles) та IAS (International Accounting Standards),
прийнятих в країнах ЄС.
Використання програмного продукту «1С: АФСП» на базі
системи «1С: Бухгалтерія» дасть можливість підвищити
ефективність роботи бухгалтерської служби, вчасно виконувати
операції, в будь-який час вивести бухгалтерські звіти з
мінімальним відхиленням від реальних справ, швидко та наглядно
оцінити теперішній стан підприємства, а за необхідності
оперативно приймати управлінські рішення.
Список використаних джерел:
1. http://www.1c.kiev.ua.,
2. www.inec.ru.
3. http://www.1c.ua

УДК 657
Бортнікова О.О., аспірант
*Науковий керівник: Садовська І.Б., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ
Ринкові умови господарювання закономірно вимагають
підвищення ефективності управління і, відповідно, вдосконалення
його інформаційної бази – системи обліку. Перш за все виникає
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необхідність в отриманні достовірної, доцільної і основне
оперативної інформації. За відсутності такої інформації та при
несвоєчасно прийнятому управлінському рішенні ефективність
управління значно знижується. Саме тому, актуальною є розробка
цілісної системи оперативного обліку, яка забезпечується його
раціональною методикою та організацією.
Багато вітчизняних та зарубіжних науковців займались
дослідженням проблем методики і організації бухгалтерського
обліку, тоді як питання оперативного обліку не розкриті належним
чином в науковій літературі. Цим питанням приділяють увагу І.І.
Каракоз, Ю.А. Кузьмінський, С.А.Кошкаров, П.І. Савичев, С.І.
Шкарабан. Результати досліджень науковців є базою для
подальшого вдосконалення методики та організації оперативного
обліку та вирішення багатьох проблем у даній сфері. На даному
етапі не визначено місце оперативного обліку в сучасній системі
менеджменту, не розроблено по багатьох об‘єктах носії первинної
оперативної інформації, відсутні окремі галузеві методичні
рекомендації з оперативного обліку, не визначений порядок
застосування оперативного обліку за умов комп‘ютеризації тощо.
Раціональна методика та організація оперативного обліку в
першу чергу повинна базуватися на основних завданнях даного
елементу управління. Основним завданням оперативного обліку є
щоденна реєстрація господарських фактів, з метою групування,
обробки, аналізу, контролю даних та негайної сигналізації
керівництва про всі відхилення і порушення.
Саме тому для розробки методики та організації
оперативного обліку необхідно провести на підприємстві певні
заходи:
- визначити зміст та форми оперативного обліку та
звітності;
- розробити методику складання оперативних облікових,
контрольних та звітних документів;
- визначити строки, періодичність та користувачів
оперативної інформації;
- пристосувати методику оперативного обліку до умов
комп‘ютеризації обліку;
- визначити
об‘єкти,
які
підлягають
щоденному
оперативному обліку на підприємстві;
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- затвердити осіб, які будуть відповідальні за складання
оперативних облікових документів;
- затвердити осіб, які звітуватимуть про обробку, аналіз
оперативних даних та представлятимуть керівництву результати
такого аналізу;
- розробити та втілити в життя заходи щодо усунення
недоліків та подальшого підвищення ефективності господарської
діяльності підприємства загалом, та ведення оперативного обліку
зокрема.
Застосування раціональних прийомів методики та організації
оперативного обліку на найважливіших ділянках роботи
підприємства дозволяє істотно підвищити рентабельність
виробництва, знизити собівартість продукції, максимально
ефективно здійснювати управління. Для цього необхідно
запроваджувати нові системи оперативного
обліку та
пристосовувати їх до умов комп‘ютеризації.

УДК 657
Бощук Т.В., ст. гр. ОАз – 41
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ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В
УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
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 платіжно-розрахункових відносин між суб'єктами
ринку зумовлює необхідність досліджувати похідну уповільнення
даних відносин – дебіторську заборгованість.
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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, та ін.
Отже, нашою метою є виявлення проблем, пов‘язаних з
обліком розрахунків із дебіторами, обґрунтування перспектив
розвитку обліку та аналізу дебіторської заборгованості.
На основі аналізу наукових праць і проведення досліджень у
цій сфері обліку, назвемо декілька, на наш погляд, проблемних
питань:
 облік довгострокової дебіторської заборгованості згідно з
вимогами П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»;
 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.
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, уточнення вимагає визначення поточної
дебіторської заборгованості, яку не слід би було пов‘язувати з
доходом.
Для вирішення низки проблем можна запропонувати
методику класифікації дебіторської заборгованості, згідно з якою
її слід проводити у такій послідовності: визначення мети,
формулювання завдань, конкретизування користувачів та вибір
ознаки класифікації, визначення пріоритетних принципів, надання
переліку можливих типів класифікації, вибір оптимального типу та
групування дебіторської заборгованості за ним.
З метою надання якісної бухгалтерської інформації про
заборгованість підприємства, пропонуємо оптимізаційну форму
обліку дебіторської заборгованості, для якої властиві:
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а) наявність єдиного підходу до обліку заборгованостей
(дебіторської та кредиторської), його переваги:
 можливість проведення порівняльного аналізу і загального
оцінювання дебіторської та кредиторської заборгованостей;
 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;
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.

УДК 657
Боярин К.С., ст. гр. ОАз – 51
*Науковий керівник: Голячук Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
КОНТРОЛЬ ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЯК
ЕКОНОМІЧНИМ ІНСТРУМЕНТОМ
Кредиторська заборгованість являє собою частину майна
підприємства, що є предметом боргових зобов'язань, які виникли з
різних правових основ підприємства-дебітора перед кредиторами,
що підлягає бухгалтерському обліку і відображенню в балансі як
борги підприємства – балансоутримувача. Слід зазначити, що
динаміка зміни кредиторської заборгованості, її склад, структура і
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якість, а також інтенсивність її збільшення або зменшення значно
впливають на оборотність капіталу, вкладеного в поточні активи, а,
отже, на фінансовий стан підприємства, що зумовлює актуальність
розгляду та вивчення даної теми.
Основною проблемою при здійсненні розрахунків із
кредиторами є контроль за правильністю і своєчасністю погашення
заборгованості, а також оптимальне, ефективне управління
кредиторською заборгованістю як економічним інструментом для
того, щоб не допустити надто великих зобов‘язань, що будуть
загрожувати економічній безпеці підприємства, та отримати
максимальний ефект від використання цих залучених ресурсів.
Важливим
є
визначення
специфіки
управління
кредиторською
заборгованістю
в
системі
управління
розрахунковими відносинами на підприємствах.
Визначення строків погашення кредиторської заборгованості
базується на визначенні обсягів операцій підприємства, пов'язаних
з їхнім формуванням. Потрібно пам'ятати, що по суті виручка від
реалізації є єдиним засобом для погашення всіх видів
кредиторської заборгованості. Надходження коштів від продажу
визначає можливість підприємства погашати борги кредиторам.
Установлення з покупцями договірних відносин забезпечує
своєчасне й достатнє надходження коштів для здійснення платежів
кредиторам. Управління кредиторською заборгованістю  це
встановлення таких договірних відносин з постачальниками, які
ставлять строки й розміри платежів підприємства останнім у
залежність від надходження коштів від покупців. Управління
кредиторською
заборгованістю
в
системі
управління
розрахунковими відносинами спрямовано також на формування
складу майбутніх кредиторів.
Здійснюючи управління кредиторською заборгованістю в
системі менеджменту розрахунковими відносинами, контролюючи
при цьому строки погашення кредиторської заборгованості, склад
кредиторів, умови оплати, ми стимулюємо всю підприємницьку
діяльність. Але потрібно також ураховувати фактори, що
визначають ефективність проведення політики управління
кредиторською заборгованістю. До них належать: контроль за
оборотністю коштів, вкладених у дебіторську заборгованість і
притягнутих у вигляді кредиторської; обґрунтування структури
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кредиторів за різними ознаками; визначення схеми розрахунків з
постачальниками і можливість її уніфікації, і т. д.
Сьогодні декілька десятків органів контролюють діяльність
суб‘єктів підприємницької діяльності, керуючись сотнями
нормативних актів. Чинне законодавство надає підприємцям ряд
державних гарантій, за виконанням яких стежать як самі
підприємці, так і органи, покликані контролювати дотримання
законності, але практично відсутній комплексний підхід до
вирішення організаційних та процедурних основ здійснення
контролю за правильністю та своєчасним погашенням
кредиторської заборгованості.
На підприємствах важливо організувати ефективний облік
кредиторської заборгованості, щоб не допускати виникнення надто
великих зобов‘язань, які загрожуватимуть стабільному розвитку та
економічній безпеці, а також отримати максимальний ефект від
використання залучених ресурсів.

УДК 657
Боярчук Ю.С., ст. гр. ОА-31
*Науковий керівник: Московчук А.Т., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Питання амортизації є актуальним на сьогоднішній день,
адже амортизація як економічна (в т. ч. облікова) категорія, як
складова фінансово-господарської діяльності підприємства завжди
була й залишається однією із центральних тем, що знаходиться на
перехресті науки та практики. При цьому її актуальність
спричинена, в першу чергу, існуванням значної кількості
невирішених проблемних питань, що час від часу з'являються із
прийняттям чергових недосконалих нормативно-правових актів.
Основними недоліками діючої системи обліку амортизації
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основних засобів є:
1. невдала класифікація основних засобів та встановлення
єдиної норми амортизації для кожної із груп основних засобів;
2. викривлення первісної вартості основних засобів за
рахунок поточних витрат та витрат на відновлення (модернізацію,
капремонт);
3. відсутність показника ліквідаційної вартості для 2 і 3 груп
основних засобів;
4. недотримання однієї з основних вимог обліку: узгодження
даних синтетичного та аналітичного обліку основних засобів [1].
Також суттєвим недоліком амортизації є те, що вона не
створює умов для оновлення основних фондів у найважливіших
сферах економічної діяльності, таких як обробна промисловість,
транспорт, виробництво енергії, сільське господарство, де ступінь
зносу основних засобів є одним з найвищих [2]. Іншим недоліком є
послаблення ролі амортизації як джерела інвестицій, оскільки
спостерігається зниження частки власних коштів підприємств та
організацій у структурі джерел фінансування інвестицій.
Метод
та
методика
нарахування
амортизації
у
бухгалтерському обліку визначені у п. 2 П(С)БО 7. Це методи:
прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного
зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий.
Причому цим самим пунктом підприємству дозволено
застосовувати норми та методи нарахування амортизації основних
засобів, передбачені податковим законодавством. Проте методику
нарахування
амортизації
основних
засобів,
передбачену
податковим законодавством, у стандарті не визначено. Тобто треба
керуватися нормами Закону про прибуток.
Але тут зразу ж виникає певна неузгодженість. У
бухгалтерському обліку амортизація починає нараховуватися з
місяця, наступного за місяцем, у якому основний засіб став
придатним для корисного використання, та нараховується
щомісяця (п. 29 П(С)БО 7). У податковому обліку базою
нарахування амортизації є балансова вартість групи (об‘єкта групи
1) на початок кварталу. Отже, за нововведеннями в експлуатацію
основних засобів амортизація у бухгалтерському обліку за
методикою, передбаченою податковим законодавством, почне
нараховуватися не з наступного місяця (як мало б бути за
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стандартом), а з наступного кварталу. А все тому, що на початок
кварталу об‘єкт ще не було введено в експлуатацію, і його вартість
на початок розрахункового кварталу дорівнює нулю.
Фактично жодних порушень введення бухгалтерського
обліку тут немає. Амортизація починає нараховуватися з
наступного місяця, але вона дорівнює нулю. Тому потрібно
дотримуватися думки, що не слід застосовувати у бухобліку метод
нарахування
амортизації,
передбачений
податковим
законодавством. Раніше (ще до глобальної комп‘ютеризації)
застосування такого методу можна було виправдати прагненням
максимально зрівняти два обліки – а простіше, щоб бухгалтеру
було легше. Тепер, коли нарахування здійснюється машинним
способом, немає сенсу в обох обліках застосовувати один метод,
тим паче такий недосконалий, як податковий [3].
Практика використання основних засобів показує, що
спочатку, протягом усього амортизаційного періоду, має місце
поступове збільшення балансової вартості (недоамортизованих
сум). Слід зазначити, що експлуатація основних фондів після
закінчення амортизаційного періоду, крім інших негативних
наслідків, викликає значний ріст прямих витрат на ремонти, а це
неминуче викликає ріст балансової вартості основних засобів і її
недоамортизованої частини [5].
Для подолання існуючих негативних тенденцій в
амортизаційній
політиці,
створення
зацікавленості
до
впровадження та виробництва сучасних основних засобів
необхідно виділити основні напрямки вдосконалення управління
системою амортизації у сучасних умовах. Цими напрямами є:
1. Забезпечення системою амортизації (методами і
нормами амортизації) повного відображення величини зносу і,
відповідно, об‘єктивної величини перенесеної вартості основних
фондів у витратах виробництва.
2. Формування об‘ємних параметрів амортизаційного
фонду у відповідності з об‘єктивними процесами зношування
основних фондів (з врахуванням як фізичного, так і морального
зносу), відновлювальної вартості основних фондів.
3. Створення системою платіжно-розрахункових відношень
повної можливості надходження амортизаційних відрахувань
промисловому підприємству у складі грошової виручки від
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реалізації
продукції
(забезпечення
умов
надходження
амортизаційних відрахувань в обіг підприємства).
4. Створення
системи
збереження,
страхування,
резервування,
накопичення
та
цільового
направлення
амортизаційних відрахувань.
5. Формування системи фінансового менеджменту,
поточного і стратегічного планування витрачання амортизаційного
фонду, що забезпечує напрямки його ресурсів на фінансування
капітальних вкладень, відшкодування і накопичення основного
капіталу.
У процесі тривалого розвитку, ще з давніх часів, амортизація
ніколи не втрачала своєї актуальності і завжди залишалась
дискусійним питанням. Отже, необхідно створити таку систему
амортизації, яка б в рамках загальнодержавного регламенту дала
змогу кожному підприємству обирати найсприятливіші режими
відновлення основного капіталу.
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3. Беднарчук Г. Про амортизацію у 2009 році // стаття «Дебет-Кредит», 02.03.2009
№9.
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ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В сучасних ринкових умовах в сільському господарстві, що
представлене підприємствами різних форм та відносин власності
(приватні, кооперативи, фермерські та інші), важливу роль в їх
успішному функціонуванні відіграє достовірна інформація щодо
виробничих процесів, доходів та витрат тощо. Джерелом такої
інформації є бухгалтерський облік, який в свою чергу, вимагає
раціональної організації і методики здійснення.
Організація обліку в сільськогосподарських підприємствах
здійснюється у відповідності до Закону «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, Плану рахунків, інших нормативних
документів та прийнятої підприємством облікової політики.
Незважаючи на значні доробки науковців і практиків з
удосконалення обліку біологічних активів, досі залишились не
вирішеними багато проблемних питань. Актуальними на сьогодні
залишаються питання, які стосуються оцінки активів тваринництва
і рослинництва, організації їх обліку та витрат на їхнє
перетворення.
Вивченням зазначених питань займались наступні вчені та
науковці: М. Ф. Огійчук, Ф.Ф. Бутинець, П.Я. Хомин, М.Г.
Михайлов, Н. Гончаренко, Л. Сук, Б.С. Гузар, І.Б. Садовська, Н.В.
Тлучкевич, В.М. Жук та інші.
Систематизація та критичний аналіз існуючих наукових
розробок свідчить про те, що на сьогодні не існує єдиної думки
щодо доцільності запровадження у практику оцінки активів
аграрних підприємств (сільськогосподарської продукції в момент
первісного визнання) за справедливою вартістю.
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30
«Біологічні активи» (п. 13) передбачено, що справедлива вартість
біологічного активу грунтується на цінах активного ринку. За
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наявності кількох активних ринків біологічних активів і
сільськогосподарської продукції їх оцінка ґрунтується на даних
того ринку, на якому підприємство передбачає продавати
біологічні активи та/або сільськогосподарську продукцію. У разі
відсутності активного ринку справедливу вартість визначають за
альтернативними методами, передбаченими цим стандартом.
Згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» активний ринок –
це ринок, якому притаманні такі умови: предмети, що продаються
та купуються на цьому ринку, є однорідними; у будь-який час
можна знайти зацікавлених продавців і покупців; інформація про
ринкові ціни є загальнодоступною.
Відповідно до першого абзацу п. 5 «Методичних
рекомендацій з обліку біологічних активів» біологічні активи
відображаються на дату проміжного та річного балансу за
справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці
продажу.
Використання справедливої вартості для оцінки активів
підприємства сприяє реальнішому відображенню їх вартості в
балансі, що дає можливість об‘єктивніше проводити аналіз
структури майна підприємств. Єдині підходи відображення
вартості активів дають можливість порівнювати показники
фінансової звітності різних підприємств.
У зв‘язку з вищевикладеним вважаємо, що на сучасному
етапі економічного розвитку сільськогосподарських підприємств
широке практичне впровадження П(С)БО 30 «Біологічні активи» в
частині визначення справедливої вартості активів на основі цін
активного ринку потребує додаткового фінансування, зокрема
оплати реєстрації на окремих платних веб-сайтах, що, в свою
чергу, збільшує операційні витрати підприємства.
Враховуючи відсутність у багатьох сільськогосподарських
підприємствах комп‘ютерної техніки, яка б дозволяла мати доступ
до Internet-мережі та отримувати інформацію про ціни, важко
назвати ринки в Україні активними. Тому врегулювання проблеми
забезпечення підприємств інформацією про ціни активного ринку
необхідно здійснювати на державному рівні.
У зв‘язку з наявністю вищезазначених проблем, які
ускладнюють практичне застосування П(С)БО 30 «Біологічні
активи», вважаємо, що сільськогосподарським підприємствам
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доцільно надати можливість вибору методики оцінки продукції
рослинництва і тваринництва – за плановою (фактичною)
собівартістю, як було до 2007 року, або за справедливою вартістю.
Тому, нормативне регулювання обліку біологічних активів,
методика їх оцінки та визнання потребує подальших наукових
досліджень.

УДК 657
Боярчук С.В., ст. гр. ОАз – 52
*Науковий керівник: Приступа К.П., асистент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМАТИКА ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ
ЗАБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в
Україні зростає роль бухгалтерського обліку й економічного
аналізу господарської дальності підприємств усіх форм власності
як складової частини системи економічної інформації й управління.
Управління підприємством вимагає систематичної інформації про
здійснювані господарські процеси, їх характер й обсяги, про
наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їхньому
використанні, власному капіталі, зобов'язаннях і фінансових
результатах діяльності.
Тому вважаємо за доцільне дослідити стан та визначити
основні проблеми обліку та організації довгострокових
зобов‘язань.
За своєю суттю довгострокові зобов'язання господарюючого
суб'єкта це – заборгованість суб'єктів господарювання, сформована
на довгострокових засадах, зокрема: заборгованість банкам за
отримані від них кредити, яка не є поточними зобов'язаннями
(тобто заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом
операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти
місяців); заборгованість щодо зобов'язань із залучення позикових
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коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суми
податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах
внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами
оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й
розповсюдженими облігаціями. Можна зазначити, що в результаті
розвитку господарських зв‘язків в умовах ринку значно
розширюється кількість користувачів облікової і звітної
інформації. Ними є не тільки працівники управління,
безпосередньо пов'язані з підприємництвом, але і зовнішні
користувачі інформації, що мають прямої фінансовий інтерес:
банки – при ухваленні рішення про надання кредитів;
постачальники – при укладанні договорів на постачання товарноматеріальних цінностей; інвестори, засновники, акціонери, яких
цікавить рентабельність вкладеного капіталу і можливість
одержання прибутків (дивідендів). Кошти необхідні для
забезпечення єдності виробництва й обігу, опосередковують зміну
форм руху авансованого капіталу з грошової в товарну, і з товарної
в грошову. В умовах ринкової економіки найбільше ліквідна
частина майна організації – кошти, представляють її робочий
капітал. Тобто враховуючи важливість інформації необхідно
зазначити, що завданнями обліку довгострокових зобов‘язань є:
- контроль за правильністю оформлення документів по
довгострокових зобов‘язання;
- повна і своєчасна реєстрація операцій, пов‘язаних із рухом
коштів, для погашення зобов‘язань;
- повне, своєчасне і правильне відображення в облікових
регістрах операцій по погашенню кредитів та сплати відсотків;
- контроль за дотриманням розрахунково-платіжної і
кошторисної дисципліни;
- контроль за своєчасністю повернення в банк сум та
відсотків за кредит.
Якщо аналізувати кожне завдання то можна прийти до
висновків:
1. Для здійснення контролю за правильністю оформлення
необхідно, щоб законодавча система була спрощеною и не
допускала двоякого трактування при оформленні;
2. Покарання за несвоєчасне внесення інформації до
облікових регістрів має бути більш жорстоким;
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3. Система обліку та контролю має бути прозорою.
Якщо враховувати сучасний стан економіки, то необхідно
зазначити, що банківська система знаходиться в «шоковому» стані
тому
вдосконалення
облікової
політики
довгострокових
зобов‘язань дасть змогу в подальшому підняти довіру банків до
підприємств та відкриє нові шляхи залучення інвестицій.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПРИДБАННЯ ТОВАРНОМАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В БЮДЖЕТНИХ
УСТАНОВАХ
Постійні зміни у нормативно-правовому регулюванні
діяльності суб‘єктів господарювання в Україні зумовлюють
потребу в постійному удосконаленні обліку і контролю товарноматеріальних цінностей бюджетних установ.
У дослідженні проблем бюджетного обліку і аналізу
значний внесок зробили вітчизняні та зарубіжні економісти,
зокрема С.М. Альошин, І.А. Андрєєв, А.М. Бєлов, Ф.Ф. Бутинець,
П.Т. Ворончук, Є.П. Дєдков, А.Г. Звєрєв, Д.О. Панков, В.І.
Самборський.
За останні роки вийшли праці П.Й. Атамаса, Р.Т. Джоги,
Т.М. Писаренко, Л.Д. Сафонової, С.В. Свірко, Н.І. Сушко. У
переважній більшості цих робіт детально розглянуто облік і аналіз
товарно-матеріальних цінностей у бюджетних установах.
Основні питання обліку матеріалів в бюджетних установах
регулюються Інструкцією з обліку запасів бюджетних установ від
8 грудня 2000 р. № 125, де зазначаються рахунки, призначені для
обліку виробничих запасів, субрахунки залежно від характеристики
матеріалів, первинні документи і накопичувальні відомості обліку,
порядок передачі в експлуатацію та списання тощо [2].
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Особливістю
закупівлі матеріальних цінностей в
бюджетних установах є неможливість передоплати, що, зокрема,
регулюється Управлінням державного казначейства України [3,
с.165]. Усі витрати з транспортування ТМЦ прямо списуються на
фактичні видатки установи і не зараховуються на збільшення їх
вартості [3, с. 164].
Суми податку на додану вартість, які сплачуються при
отриманні (купівлі) запасів, не зараховуються до вартості запасів і
відносяться на фактичні видатки установи за кодом економічної
класифікації видатків, що призначений для придбання цих
матеріальних цінностей, або відносяться до податкового кредиту.
Питання відображення в обліку бюджетних установ
податкового кредиту є досить болючим і неоднозначним. Він
відображається лише при придбанні товарно-матеріальних
цінностей за рахунок коштів спеціального фонду. При цьому суми
ПДВ, сплачені під час придбання цих матеріальних цінностей,
відносяться до складу податкового кредиту лише в тому випадку,
якщо бюджетну установу зареєстровано як платника ПДВ і
придбані предмети використовуватимуться в операціях, що
обкладаються ПДВ [4, с.22].
Проте, в Законі України «Про ПДВ» від 03.04.1997р. №
168/97-ВР немає чіткого регламентування оподатковуваних і
неоподатковуваних операцій в бюджетних установах, так як кожна
установа є специфічною за своєю діяльністю.
Для вдосконалення обліку матеріалів в бюджетних
установах необхідно:
- розробити індивідуальну методику розрахунку вартості
ПДВ, що включається до податкового кредиту, з врахуванням
особливостей діяльності кожної бюджетної установи;
- затвердити перелік товарно-матеріальних цінностей, які
можна придбавати на умовах передоплати, зокрема в закладах
охорони здоров‘я.
Проблеми відображення в обліку придбання матеріальних
цінностей є досить актуальними, їх вирішення полегшить роботу
бухгалтерського апарату, контролюючих органів при ревізіях і
податкових перевірках.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ВАРТОСТІ ЯК БАЗИ ОЦІНКИ
Економічна категорія ―вартість підприємства‖ як об‘єкт
управління потребує детального дослідження. На цей час склалася
усталена концепція вартості, яка зафіксована в Міжнародних
стандартах фінансової звітності та в Міжнародних стандартах
оцінки. Стосовно національних стандартів оцінки, то окремі з них
активно використовується або перебувають у стадії впровадження і
постійно удосконалюється.
Ми вважаємо за необхідне узагальнити підходи до
визначення сутності категорії вартості, що існують у різних
міжнародних стандартах, порівняти їx з тлумаченням вартості
згідно з вітчизняними нормами.
В економічній теорії дефініції категорії ―вартість‖ мають
деякі розбіжності, проте в більшості визначень закладена загальна
єдина сутність. Наприклад, А.Г.Грязнова та М.А.Федотова під
вартістю розуміють грошовий еквівалент, який покупець може
обміняти на будь-який предмет або об‘єкт [5, с.21]. Аналогічне
трактування цієї категорії наводиться в підручнику під редакцією
В.І.Кошкіна : ―Вартість - це міра того, скільки покупець (інвестор)
буде готовий заплатити за власність, що оцінюється‖. [1, с.68].
О.Г.Мендрул пов‘язує категорію вартості з функціонуванням
ринку: ―Вартість є економічною категорією, що характеризує
грошовий зв‘язок між товарами та покупцями (продавцями) і
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віддзеркалює погляди ринку на вигоди від володіння товаром‖.[2,
с.10]
Таким чином, вартість виступає як загальна категорія,
особливими по відношенню до вартості є її окремі типи. Ціна
виступає похідною від вартості; вона так само, як i вартість, вказує
на грошовий зв'язок, але лише на той, що приписується товару
конкретними покупцем i продавцем. Оскільки останні мають
характерні фінансові можливості, мотиви або особливі інтереси,
ціна може не відповідати узагальненим поглядам ринку на вигоди
від володіння товаром, тобто не збігатися з вартістю. Окремим
випадком ціни виступає ринкова ціна, тобто та, за якою була
укладена остання угода на ринку.
Оцінка вартості майна завжди проводиться з певною метою
та обумовлює вибір визначення виду вартості. Теж саме майно
може мати різну вартість при використанні різних визначень
вартості.
По відношенню до ринку розрізняють ринкову вартість та
нормативну вартість.
В Міжнародних стандартах під ринковою вартістю
розуміють розрахункову величину, за яку передбачається перехід
―з рук в руки‖ на дату оцінки в результаті комерційної угоди між
добровільним покупцем та добровільним продавцем після
адекватного маркетингу; при цьому передбачається, що кожна
сторона діяла компетентно, розмірковано та не примусово. [5,
с.22]. Ринкова вартість набуває форми оціночної вapтocті, тобто
тієї, що вираховується професійним оцінювачем, а будучи
зафіксованою у балансі підприємства стає переоціненою сумою.[3,
с.11]
Прикладом неринкової вартості є нормативно розрахована
вартість – це вартість об‘єктів власності, що розраховується на
основі затверджених відповідними органами управління методик
та нормативів[5, с.22; 2, с.70]. Зазвичай, нормативно розрахована
вартість не співпадає з величиною ринкової вартості, проте
нормативи періодично оновлюються у відповідності з базою
ринкової вартості.
З погляду системи бухгалтерського обліку розрізняють
вартість балансову, що поділяється на первісну, залишкову,
відновлювану та ліквідаційну.
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В залежності від порядку оцінки та характеру аналога
розрізняють вартість відтворення та вартість заміщення. Вартість
відтворення – це вартість об‘єкта власності, що створюється або
придбавається по діючих цінах та з тих же або дуже схожих
матеріалів. Визначення вартості відтворення дуже часто буває
неможливим внаслідок зміни технології, матеріалів, сировини,
стандартів. Тому на практиці використовується вартість заміщення.
Вартість заміщення являє собою вартість виробництва
аналогічного об‘єкту власності, що має еквівалентну корисність
щодо оцінюваного об‘єкту. Наведені види вартості широко
використовують в сфері страхування.
В залежності від ситуації (мети) оцінки розрізняють ринкову,
інвестиційну, страхову, утилізаційну вартість
При оцінки власності як об‘єкту продажу на відкритому
ринку використовується ринкова вартість. При обґрунтуванні
інвестиційних проектів розраховується інвестиційна вартість.
Інвестиційна вартість – це вартість власності для конкретного
інвестора при відповідних цілях інвестування. Окремим випадком
інвестиційної вартості є скоригована поточна вартість – чиста
поточна вартість, яка визначається при фінансуванні за рахунок
пайових внесків і є скоригованою на розмір чистої поточної
вартості додаткових ефектів від інших форм фінансування.
Утилізаційна вартість – це вартість матеріальних активів, що
досягли
непридатного стану внаслідок повного зносу або
надзвичайної події та втратили свою первісну корисність і тому
підлягають утилізації. Утилізаційна вартість являє собою вторинну
вартість маси матеріалів, що містяться в об‘єкті оцінки, без
додаткового ремонту.
В літературі
за цією класифікаційною ознакою
зустрічаються і інші види вартості, такі як споживча вартість [3,
с.72] та податкова вартість [5, с.23] При цьому під споживчою
вартістю розуміють вартість або важливість об‘єкта власності для
конкретного власника, який може і не має намірів виставляти його
на відкритому ринку. Податкова вартість – це вартість, що
розраховується на базі визначень, що містяться у відповідних
нормативних документах, що стосуються оподаткування власності.
В залежності від перспектив розвитку та функціонування
підприємства розрізняють вартість діючого підприємства та
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ліквідаційну вартість
непрацюючого підприємства. Вартість
діючого підприємства – це вартість сформованого підприємства,
що функціонує як єдине ціле, а не якоїсь його складової частини.
Якщо ж передбачається закриття підприємства та реалізація
активів бізнесу відокремлено, то важливо визначити його
ліквідаційну вартість.
При оцінці вартості підприємства виділяють також і таке
поняття, як ефективна вартість. Ефективна вартість – це вартість
активів, що дорівнює більшій з двох величин – споживчої вартості
активів для даного власника та вартості їх реалізації.
При визначенні вартості оцінник повинен приймати до уваги
різні макро- та мікроекономічні фактори, які визначаються
перевагами споживачів, які в свою чергу залежать від ризиків, що
супроводжують бізнес, можливостей контролю та перепродажу
даного бізнесу, ступеню його прибутковості та іншими факторами.
Не останню роль серед факторів, що впливають на вартість
компанії відіграє ступінь ліквідності цієї власності. Звідси вартість
закритих акціонерних товариств повинна бути нижче вартості
аналогічних відкритих товариств.[5, с.26].
Будь-який вид вартості, що розраховується оцінником, є не
історичним фактом, а оцінкою конкретного об‘єкта власників в
даний момент у відповідності з обраною метою
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЛАНКІВ СУВОРОГО
ОБЛІКУ В ПРОЦЕСІ ДОКУМЕНТУВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
З метою організації ефективного контролю за веденням
облікових операцій на підприємстві певні форми первинних
документів відносять до бланків суворої звітності. Зокрема, це
документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні,
чекові, депозитні); чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки
фінансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні;
доручення на видачу коштів, пенсій, майна; сертифікати якості, на
право вивезення та ввезення; поліси страхування; ліцензії). Повний
перелік документів, які відносяться до бланків суворого обліку та
суворої звітності, встановлюється відповідними нормативноправовими актами.
Майже всім підприємствам доводиться працювати з
бланками суворої звітності. Як правило, їх облік відносять до
розряду нескладних питань бухгалтерського обліку і часто
доручають новачкам. Проте, і в таких питаннях є безліч нюансів –
наприклад, як часто треба списувати бланки суворої звітності, як
відображати їх списання в обліку, яку відповідальність несе
працівник, зіпсувавши бланк, і так далі, що і визначає актуальність
даної теми.
Основними реквізитами бланків суворої звітності, які
відрізняють їх від інших документів, є cерія та номер на них – це
їхня індивідуальна характеристика. Тому відсутність бланка
суворої звітності з визначеними серією та номером і наявність
точно такого ж бланка з іншою серією або з іншим номером
свідчать про нестачу першого і надлишок другого.
Каса підприємства завжди була під постійним контролем:
кожна видача і кожне надходження повинно оформлятися
видатковим або прибутковим касовим ордером. Тому актуальним є
питання про їх включення до бланків суворого обліку. З метою
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підвищення дієвості контрольних заходів Кабінет Міністрів
Постановою № 809 вносив зміни до Постанови №283 щодо
включення прибуткових та видаткових касових ордерів до бланків
суворої звітності. З 1 січня 2008 року касові ордери (прибуткові і
видаткові) могли бути виготовлені, реалізовані і застосовані лише у
вигляді бланків суворої звітності. Проте, постанова була відмінена,
що вказує на важливість ґрунтовного дослідження господарських
операцій на необхідність застосування спеціальних документів, так
як кожен бланк – це витрати підприємства.
Отже, питання про віднесення документів до бланків суворої
звітності ще повністю законодавчо не врегульовано і має ряд
особливостей:
1) стане неможливим виготовлення та друкування
документів самостійно, наприклад з бухгалтерських програм.
Доведеться перепрограмовувати друк із застосовуванням
спеціальних бланків, на початку буде багато помилок через
непопадання полів для друку з полями бланку;
2) нестача бланків може паралізувати роботу окремих
підрозділів, а відповідно – і підприємства, тому слід мати запас
таких бланків;
3) ускладнюється процедура придбання бланків;
4) бухгалтерам доведеться вести додатковий облік на
позабалансовому рах. 08 «Бланки суворого обліку»;
5) вартість придбаних бланків суворого обліку включається
до складу валових витрат на підставі пп. 5.2.1 Закону про податок
на прибуток і надалі бере участь у перерахунку за п. 5.9 цього ж
Закону.
Одним з повністю законодавчо неврегульованих питань є
періодичність списання бланків суворої звітності. Винятком є
бланки трудових книжок, які треба списувати наприкінці кожного
місяця (п. 7.2 Інструкцій №58). Решту бланків можна списувати
наприкінці кожного місяця або кварталу – за рішенням керівництва
підприємства. Встановлену періодичність списання бланків
зазначають в наказі про облікову політику в окремому пункті.
Однак, як свідчить практика, такий розділ здебільшого відсутній.
Існує багато розбіжностей щодо коригування податків,
сплачених при придбанні бланків, які були зіпсовані. Слід визнати,
що вартість зіпсованих або загублених бланків здебільшого
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настільки неістотна, що бухгалтер часто не надає значення
необхідності коригувати суми валових витрат і податкового
кредиту. Але сума штрафу, який загрожує підприємству у разі
донарахування суми податкового зобов‘язання контролюючим
органом, становить від десяти до п‘ятдесяти відсотків від суми
недоплати, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (тобто як мінімум 170 гривень). Крім того, за
порушення порядку ведення податкового обліку бухгалтеру
загрожує адмінштраф у розмірі від від 85 до 170 гривень (ст. 163-1
КпАП).
На нашу думку, основними напрямками вдосконалення
документування господарських операцій з використанням бланків
суворого обліку є:
- остаточно врегулювати питання щодо віднесення
прибуткових і видаткових касових ордерів до бланків суворого
обліку;
- на законному рівні встановити періодичність списання;
- приділити більшу увагу коригуванню податків, які
сплачуються при придбанні бланків, які були зіпсовані.
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Бутинець Т.А., к.е.н., доцент, докторант
Житомирський державний технологічний університет
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ КОНТРОЛЮ
Сучасний
етап
формування
ринкових
відносин
характеризується широким різноманіттям форм власності,
диверсифікацією
багатьох
галузей
економіки,
високою
невизначеністю і всезростаючою динамікою постійних змін у
зовнішньому середовищі суб‘єктів господарювання. Сьогодні вже
а) створено: ринок іноземних валют, міжнародний ринок капіталу,
міжнародний ринок цінних паперів, міжнародну торгівлю;
б) набули широкого застосування: трансфертні ціни; державне
регулювання
економіки;
інвестиції;
інтернаціоналізація
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господарського життя; конвертування валют; міжнародна
економічна
інтеграція;
прогнозування;
в) постійно
удосконалюється: податкова система; національна економіка;
заходи із соціального захисту населення та соціальної
справедливості.
Для забезпечення належного рівня управління цими
системами необхідні зовсім нові підходи та інструменти, які
дозволяють контролювати всі сторони господарювання, розробляти
заходи на довгострокову перспективу. Це в свою чергу потребує
кардинального перегляду і удосконалення всього механізму
контролю, починаючи від розробки його теорії та методології до
удосконалення практики.
Слід переосмислити теорію та методологію контролю у
зв‘язку із світовими тенденціями, що призводять до змін в економіці
держав та суб‘єктах їх господарювання. Доцільно теоретично
обґрунтувати діяльність суб‘єктів контролю на рівні держави,
можливість їх виходу за межі своїх країн, а звідси, відпрацювати
систему об‘єктів контролю на національному та міжнаціональному
рівнях, окреслити предмет контролю, його структуру. Лише після
цього можна обґрунтувати закони та закономірності, наукові
принципи та категорії контролю. Це є основою науки про
господарський контроль.
Існуючі точки зору українських та зарубіжних вчених щодо
сутності і предметної області сучасної загальної теорії контролю в
значній мірі схожі і в той же час відмінні. Основна частина
проблемних питань в сфері контролю, що обговорюється і
розробляються в сучасній науковій діяльності стосується організації
і загальної методики здійснення внутрішнього контролю, забуваючи
про систему макроконтролю.
Дослідження показують, що існуючі в сучасній науковій
літературі визначення контролю відрізняються лише за формою
викладення його сутності та предмету. Разом з тим відсутність
єдності в трактуванні різних авторів, хоча і закономірно, проте
призводить до того, що до теперішнього часу як в зарубіжній, так і
українській економічній літературі не сформована його цілісна і
загальноприйнята концепція, яка визначає особливості змісту і
предметної області цього напряму діяльності.
Питання контролю на мікрорівні (внутрішній контроль)
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достатньо висвітлені у зарубіжній фаховій літературі. Там практика
його здійснення узагальнена за сотні років. В Україні, на жаль, є
багато дисертацій з проблем внутрішнього контролю, але відсутня
його теорія та методологія, наукове обґрунтування суб‘єктів, об‘єктів
та предмету, а звідси, – методики здійснення на всіх рівнях діяльності
компанії.
Що стосується висвітлення проблем контролю на макрорівні
або так званого національного контролю держави, то більшість його
проблем чекають наукового обґрунтування як на Заході, так і в
Україні. Контроль у будь-якій країні світу здійснюється у двох
рівнях:
а) контроль на макрорівні. Це вчення про загальний рівень
національного контролю наявності та руху багатства, виробництва,
зайнятості населення, безробіття, інфляції, цін, грошового обігу.
Макроконтроль має справу з властивостями всієї економічної
системи як єдиного цілого, економічного життя в широкому плані.
б) контроль на мікрорівні. Це теорія, що вивчає економічні
процеси на рівні окремого підприємства. В економічній літературі
мікроконтроль характеризується неоднозначно. Одні економісти
вважають, що він має справу з окремими суб‘єктами
господарювання, ухваленням рішень, мотивами поведінки
підприємців. Згідно з цією позицією, мікроконтроль – це справа
власника. Відповідно до іншого трактування, предметом
мікроконтролю є вивчення проблем не лише окремого суб‘єкта
господарювання фірми, але й галузі, а також питання використання
ресурсів, конкретних цін, товарів і послуг.
Теорія сучасного мікроконтролю (вона є складовою
частиною загальної теорії ГК) складається з чотирьох відносно
самостійних частин. Перша частина – це контроль кругообороту
капіталу. У другій частині аналізується стан збереження майна
власника, насамперед, з погляду вивчення поведінки окремого
суб‘єкта господарювання і формування її витрат в конкретних
ринкових умовах. Третя частина стосується аналізу стану
соціального захисту і розробки пропозиції щодо його покращання
залежно від існуючих форм господарювання. У четвертій частині
теорії мікроконтролю аналізуються: фінансовий результат, фактори
виробництва, правильність прийняття управлінських рішень.
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СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. ЩО ЦЕ?
На сьогоднішній день паралельно з визначенням ―статутний
капітал‖ співіснує термін ―статутний фонд‖, що свідчить про
недосконалість
термінологічного
апарату,
адже
якщо
проаналізувати історичний розвиток категорії ―статутний капітал‖,
то назви постійно змінювалися з фонду на капітал чи навпаки.
Різницю між фондом і капіталом провів Ж. Андре (Франція,
ХVІІ ст.). Фонд – це сума основних і оборотних засобів
підприємства (підсумок балансу), капітал – засоби власника,
вкладені у фонд.
Термін ―статутний капітал‖ зберігався в практиці
фінансового планування та бухгалтерського обліку до кінця 1932 р.
Поняття ―статутний фонд‖ вперше з‘явилося у книзі
Я.М. Гальперіна ―Основы балансового учета‖ (1931).
Законодавчо поняття ―статутний фонд‖ існувало до 2000 р.,
визначення якого регулював абзац п. 65 Положення про
організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
03.04.93 р. № 25 (документ втратив чинність з 28.02.2000 р.).
Поряд з цим у 90-х роках ХХ ст. повернулися до рахунку
―Капітал‖, в балансі було виправлено графу ―Статутний фонд‖ на
―Статутний фонд (капітал)‖. Такі ―косметичні‖ коригування не
мали нічого спільного з серйозним переосмисленням поняття
―капітал‖.
З впровадженням в Україні нових Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку поняття капітал переосмислюється і замість
―статутний фонд‖ вживається термін ―статутний капітал‖. Так,
згідно П(С)БО 2 ―Баланс‖, затвердженого наказом Мінфіну
України від 31.03.99 р. № 87, статутний капітал визначається як
зафіксована в засновницьких документах загальна вартість активів,
що є внеском власників (учасників) в капітал підприємства.
На наш погляд, поняття статутного фонду та капіталу слід
розрізняти та не можна ототожнювати. Капітал є запасом засобів,
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які утворилися за допомогою початкових або додаткових внесків
засновників, тобто тільки зовні, що не пов‘язано з внутрішніми
процесами. Під фондами розуміють будь-які накопичення на
підприємстві, що перевищують власний капітал і мають певне
призначення. Основним джерелом формування фондів є прибуток.
В Законі України ―Про оподаткування прибутку
підприємств‖ (п. 1.8 ст. 1) фактично ототожнюється поняття
―статутний капітал‖ та ―статутний фонд‖. Якщо ж узагальнити
чинне податкове законодавство, то можна дійти висновку, що
поняття ―статутний фонд‖ тут безпосередньо пов‘язується з
поняттям ―корпоративні права‖.
У літературних джерелах наявні різні підходи до трактування
поняття ―статутний капітал‖. Автори визначають це поняття як
стартовий капітал, джерело інвестування, державні засоби,
сукупність вкладів засновників при створенні підприємства,
номінальна вартість акцій, зобов‘язання перед власниками
підприємства та ін. Вживання того чи іншого терміну залежить від
організаційно-правової форми підприємництва, форми власності,
кількості засновників тощо.
Поняття ―статутний капітал‖ складається з двох складових:
―статут‖ і ―капітал‖. Тому слід врахувати такий важливий
юридичний аспект: момент створення підприємства та передачі
засновниками майна необхідно відобразити в установчих
документах (статут, установчий договір, положення про
підприємство тощо), тобто зафіксувати сам факт наявності капіталу
і його розмір.
Статут підприємства – це основоположний документ
підприємства, в якому вказано правові засади діяльності
господарської одиниці, а саме питання створення, функціонування
і припинення діяльності [1, с. 170].
На наш погляд, статутний капітал – це організаційноправова форма капіталу[2]., розмір якого визначається
установчими
документами
відповідно
до
чинного
законодавства і є сукупністю внесків засновників (учасників) у
майно при створенні підприємства для забезпечення його
статутної діяльності.
Для окремих організаційно-правових форм обов‘язковість
статутного капіталу прямо передбачена чинним законодавством:
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акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю,
товариства з додатковою відповідальністю. Для інших видів
підприємств прямих вказівок про обов‘язковість створення
статутного капіталу чинним законодавством не передбачено. Так,
колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) створюють
пайовий фонд, який однак не є аналогом статутного капіталу [3].
Але чи на всіх підприємствах існує статутний капітал?
Зрозуміло, що при створенні суб‘єкта господарювання утворюється
початковий капітал для здійснення діяльності, але чи можна
називати цей капітал статутним? На нашу думку, говорити про
наявність саме статутного капіталу доцільно лише на
підприємствах, які створюються та діють на основі статуту.
З метою визначення сутності статутного капіталу розглянемо
економічне та юридичне значення цієї категорії. Так, за своєю
економічною природою статутний капітал – це внески засновників
(сукупність необоротних та оборотних активів). Юридичне
значення капіталу полягає передусім в тому, що його розмір
визначає межі мінімальної матеріальної відповідальності, які несе
суб‘єкт господарювання за своїми зобов‘язаннями.
Отже, можна запропонувати наступне визначення статутного
капіталу: це зареєстрований у встановленому законом порядку та
закріплений у статуті грошовий еквівалент майна, яке передається
підприємству у власність (повне господарське відання, оперативне
управління) у вигляді внесків засновників для забезпечення його
господарської діяльності та як сплата його учасниками
отримуваних ними корпоративних прав.
Список використаних джерел:
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2. Організаційна форма підприємств – форми об‘єднання людей для здійснення
їх спільної діяльності у межах певної структури [Економічна енциклопедія. Т.2, с.
642].
3. Cт. 9 Закону України від 14.02.92 № 214-ХІІ ―Про колективне
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ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
На сьогодні проблема управлінського обліку пов‘язана з
контролем та прогнозуванням в системі сучасного менеджменту
підприємства. Тому існує постійна потреба в удосконаленні саме
управлінського обліку виробництва продукції рослинництва, в
тому числі важливої необхідної інформації в роботі підприємства,
що займається виробництвом найбільш прибуткових видів
продукції рослинництва.
Загальні питання управлінського обліку та основні проблеми
бухгалтерського обліку досліджують в своїх роботах такі науковці
як Є.Ф. Базась [1], М.Ф. Базась [1], Ф.Ф. Бутинець [2], С.Ф. Голов
[3], Т.В. Давидюк [2], М.М. Матюха [1], Л.В. Чижевська [2].
На сьогодні існує необхідність у постійних наукових
дослідженнях представленої проблеми практичного використання
управлінського обліку виробництва продукції рослинництва. При
цьому важливо враховувати як сучасний стан економіки
агропромислового комплексу України, так і багаторічний досвід
інших країн світу.
Дослідження практичного використання управлінського
обліку виробництва продукції рослинництва визначають потребу у
відображенні динаміки розвитку самого виробництва основних
видів зазначеної продукції. Тому, стан обсягів виробництва
основних видів продукції рослинництва представляю в таблиці 1.
Власна форма подання інформації на базі даних митних
органів, Міністерства аграрної політики України [4; 5; 6].
Таким чином, в перспективі для підвищення рентабельності
підприємства
інформацію
щодо
виробництва
продукції
рослинництва важливо формувати в інтересах керівництва даного
підприємства з одночасним врахуванням її конфіденційності, а
також особливостей його функціонування в сучасних умовах
членства України в СОТ.
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Таблиця 1
Стан виробництва основних видів продукції рослинництва
в Україні
Вид
Категорії
2007 р. до 2006 р.,
продукції
господарств
тис. тонн, (+, -)
Всі категорії господарств
-4963,4
Зернові
Сільськогосподарські
культури
підприємства
-2850,5
Всі категорії господарств
-1149,9
Соняшник
(вага після
Сільськогосподарські
доробки)
підприємства
-782,0
Всі категорії господарств
475,9
Ріпак
Сільськогосподарські
(озимий)
підприємства
465,1
Список використаних джерел:
1.
Базась
М.
Ф.
Основи
бухгалтерського
(фінансового)
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку : [навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл.] / Базась М. Ф., Базась Є. Ф., Матюха М. М. – [2-ге вид., стереотип.]. –
К. : МАУП, 2007. – 182 с.
2. Бухгалтерський управлінський облік : [підруч. для студ. спеціальності
7.050106 „Облік і аудит‖ вищ. навч. закл.] / [Бутинець Ф. Ф., Давидюк Т. В.,
Малюга Н. М., Чижевська Л. В.] ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. – [2-ге вид., перероб. і
доп.]. – Житомир : ПП „Рута‖, 2002. – 480 с.
3. Голов С. Ф. Управлінський облік: [посіб.] / Сергій Федорович Голов. –
[2-ге вид.]. – К. : Лібра, 2004. – 704 с.
4. Інформація Міністерства аграрної політики України. – К., 2009.
5. Інформація митних органів. – К., 2009.
6. http://www.rada.kiev.ua.
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На сьогодні ринок меду натурального потребує державної
підтримки [1; 2; 3] та є все ще не до кінця вивченим. Тому важливо
постійно проводити наукові дослідження для більш інтенсивного
його розвитку, зосередити увагу на економічній вигідності
пасічникування. Крім того, необхідно враховувати сучасний
світовий досвід досліджуваного ринку. Так, проблема регулювання
та розвитку ринку меду натурального в Україні потребує постійних
наукових досліджень, є актуальною та вчасною.
Основні аспекти розвитку бджільництва в цілому досліджено
в працях таких сучасних вчених як В. Ф. Бурбелюк [6], В. В.
Іващук [6], М. Г. Лановська [6], В. П. Поліщук [5], Г. М Приймак
[7], А. І. Черкасова [4], Р. М. Черненко [6]. Важливими є їх
публікації „Бджільництво‖, „Календар пасічника‖, „Практикум з
бджільництва‖ в яких представлено головні питання бджільництва
з погляду продуктивності цієї галузі.
Дослідження розвитку експорту та імпорту на ринку меду
натурального визначають необхідність у більш глибокому вивченні
цієї проблеми, оскільки більшість науковців в своїх роботах
відображають лише загальні проблеми бджільництва.
Мета – дослідити основні аспекти аналізу розвитку експорту
та імпорту на ринку меду натурального в Україні. Завдання:
визначити розвиток зовнішньоекономічних операцій на ринку меду
натурального в сучасній системі аграрного сектору нашої держави.
За
дослідженнями
митних
органів
[3;
2]
зовнішньоторговельний
обіг
продукції
агропромислового
комплексу за 2008 рік склав 18045 млн. дол. США., тобто 12,1%
зовнішньоторговельного обігу України. Це в свою чергу означає,
що в порівнянні з 2007 роком зовнішньоторговельний обіг
сільськогосподарської продукції зріс на 61,8%, де експорт
відповідно – на 66,1%, а імпорт – на 55,3%. [2; 3]. Так, стосовно
товарів групи 4 УКТЗЕД, до якої входить мед натуральний,
важливо відзначити, що їх експорт зріс на 10,8% у 2008 році в
порівнянні з 2007 роком. Дослідження імпорту (у вартісних
показниках, тис. дол. США), показали, що його обсяги щодо
продукції тваринництва становили 30% від загального імпорту всієї
сільськогосподарської продукції [2; 3].
Таким чином, імпорт товарів групи 4 групи УКТЗЕД, до якої
входить мед натуральний, зріс на 41,9% у 2008 році порівняно з
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2007 роком. Крім того, бартер в 2008 році меду натурального був
відсутній [2; 3].
Отже, на сьогодні враховуючи складну ситуацію щодо
зростання кількості жертв від грипу на всій території України
окрім лікарських препаратів необхідно вживати найцінніший
лікувально-профілактичний засіб, а саме мед натуральний, як один
із життєво необхідних продуктів для діяльності людського
організму, в даному випадку для підсилення імунної системи
кожної людини.
Список використаних джерел:
1. Вакуленко В. Л. Об‘єктивна необхідність в державній підтримці сільського
господарства України / В. Л. Вакуленко // Зб. наук. пр. Подільського держ. аграр.техн. ун-ту. – Кам‘янець-Поділ., 2007. – Вип. 15. – С. 319–321.
2. Інформація Міністерства аграрної політики України. – К., 2009.
3. Інформація митних органів. – К., 2009.
4. Календар пасічника / [за ред. А. І. Черкасової]. – К. : Урожай, 1980. – 160 с.
5. Поліщук В. П. Бджільництво : [підручник] / Віктор Петрович Поліщук. – К. :
Вища школа, 2001. – 287 с.
6. Практикум з бджільництва : [навч. посіб.] / [Лановська М. Г., Черненко Р. М.,
Бурбелюк В. Ф., Іващук В. В.]. – [1-е вид.] – Умань, 2006. – 192 с.
7. Приймак Г. М. 888 запитань і відповідей по бджільництву / Григорій
Михайлович Приймак. – К. : Урожай, 1993. – 288 с.
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Моделювання та розробка моделей відіграють значну роль в
духовній, культурній та практичній діяльності суспільства. Тому
закономірно, що однією зі складових методології бухгалтерського
обліку є побудова та використання моделей.
Розвиток теорії і практики бухгалтерського обліку поряд з
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традиційними вимагає нових методів дослідження. До таких
методів належить моделювання, яке виступає новим ступенем
узагальнення даних про факти господарського життя,
закономірностей і шляхів розвитку бухгалтерського обліку. Дані
бухгалтерського обліку є інформаційною моделлю господарської
діяльності підприємства, а тому його система функціонує завдяки
послідовному моделюванню господарських процесів.
Застосування методу моделювання в бухгалтерському обліку,
в умовах ринку, стає необхідною умовою його розвитку в
науковому та практичному вимірах. Бухгалтерський облік як
система оперує зростаючими масивами взаємопов‘язаних змінних
величин, а тому представлений у вигляді моделі. Процес
формування цієї моделі підпорядковується закономірностям
методу моделювання.
Питання
застосування
методу
моделювання
в
бухгалтерському обліку розглядали в своїх працях вітчизняні вчені:
М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв,
В.П.Завгородній, З.Ф. Канурна, Г.Г. Кірейцев, М.Ф. Кропивко,
В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець; зарубіжні дослідники:
Б.В. Алахов, Е.Г. Беспалов, М.О. Блатов, Є.Н.Воєвудський, Б.Е.
Одінцов, В.Ф. Палій, В.І. Подольський, М.С. Помазков, Р.С.
Рашитов, В.С.Рожнов, О.М. Романов, О.П. Рудановський, Є.Є.
Сіверс, Я.В. Соколов, Д.В. Чистов, О.А.Шапошніков,
О.Д.Шеремет, Є.Л. Шурємов. Більшість з цих праць виконані в 6080 рр. XX ст., коли автоматизація ведення бухгалтерського обліку
лише набували розвитку, їх зміст, особливо тих, що стосувалися
використання запропонованих моделей на практиці, втратив свою
актуальність, що зумовлено появою нового програмного
забезпечення та високим рівнем комп‘ютерних технологій.
Моделювання є одним із основних напрямів підвищення
ефективності системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський
облік є засобом моделювання економічних відносин з урахуванням
їх подвійної природи. Система бухгалтерського обліку,
представлена у вигляді моделі, здатна виконувати узагальнюючі
функції ряду облікових теорій економічного та юридичного
характеру.
Застосування моделювання у бухгалтерському обліку за умов
використання сучасних інформаційних технологій є новим
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підходом у розвитку теорії й методології обліку, системою засобів
та інструментів, завдяки яким можуть бути виявлені та вирішені ті
проблеми, які не могли бути вирішеними в умовах ручного ведення
бухгалтерського обліку. Сучасні комп‘ютерні технології, які
використовуються для ведення бухгалтерського обліку, не
враховують теоретичних надбань з обліку, навіть прийнята
бухгалтерська термінологія в комп‘ютерних програмах часто
замінюється побутовими висловами (оборотка, аналіз субконто та
ін.).
Система бухгалтерського обліку виступає об'єктом
моделювання як багатофункціональний комплекс, який має
подвійну природу. Для потреб практики система бухгалтерського
обліку - це універсальна модель діяльності підприємства,
сформована з окремих підсистем, в межах яких взаємодіють
елементи методу бухгалтерського обліку. Основним завданням
моделювання системи бухгалтерського обліку є визначення
послідовності дій, пов‘язаних зі збором, обробкою даних та їх
узагальненням у вигляді звітної інформації, сутність якої має
відповідати вимогам релевантності та потребам і запитам
користувачів.
Облікова модель будується за допомогою чітко визначених
складових, як змінних, так і констант. Відповідно, підготовчим
етапом при побудові облікової є виділення в об‘єкті дослідження
елементів, які відображають найбільш істотні властивості даного
об‘єкту (процесу). Кожному елементу утвореної таким чином
системи ставиться у відповідність певна ознака. Внаслідок цього
одержується деяка абстрактна система взаємопов‘язаних елементів
(компонентів), що моделює реальну систему або об‘єкт.
Побудована абстрактна система виступає певною моделлю
реальної системи, але ще не є моделлю у повному розумінні цього
поняття, необхідною умовою встановлення зв‘язків між окремими
елементами системи та між елементами системи й середовищем, у
якому функціонує система.
Найбільшої ефективності від комп‘ютеризації облікового
процесу можливо досягти лише за умови комплексної побудови
його загальної моделі. Побудова облікової моделі передбачає
розгляд і дослідження теоретико-методологічних проблем обліку,
які повинні здійснюватися з формально-структурних позицій, на
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основі вимог до бухгалтерського обліку і можливостей сучасних
методів і засобів обробки даних.
Сучасні досягнення в галузі програмно-інформаційних
технологій не вирішують теоретичних проблем бухгалтерського
обліку виконуючи лише функцію відтворення існуючих методик,
що гальмує подальший розвиток теорії. Комп‘ютерні програми не
передбачають використання облікових моделей внаслідок
відсутності теоретичного обґрунтування методик їх створення.
Тому пропонуємо створення окремого модуля ―Моделювання‖ для
впровадження в комп‘ютерні програми, що застосовуються для
ведення бухгалтерського обліку.
Розробка моделі облікової системи передбачає забезпечення
виконання двох завдань: перше зумовлене потребою комплексної
комп‘ютеризації бухгалтерського обліку, яка не може бути
здійснена без комплексної формалізації, основою якої виступає
модель. Другим завданням є підвищення точності бухгалтерських
даних: у визначенні термінів, формуванні окремих положень,
теоретичних концепцій та їх обґрунтуванні. Створення
універсальної моделі облікової системи сприяє досягненню
прозорості інформації про діяльність підприємства - побудувати
його детальний структурний опис за ієрархією керівництва та
функціями, що виконуються і спрямовані на досягнення
визначених цілей .
Побудова універсальної моделі дозволить удосконалити
методику бухгалтерського обліку відповідна до вимог сучасного
управління та інформаційного суспільства.
Метод
моделювання
виступає
засобом
опису
й
удосконалення методики бухгалтерського обліку. Моделювання як
засіб опису бухгалтерської методики передбачає винесення на
модельний рівень таких категорій як господарські процеси і
дозволяє на визначеному етапі вивчення й формалізації системи
обліку абстрагуватися від економічної сутності та специфіки
кожного конкретного господарського процесу. Роль моделювання
проявляється у визначенні відповідних процесу відомостей та
наданні їх керівництву для прийняття оптимальних рішень.
Керівництво підприємства забезпечує функцію контролю лише за
допомогою інформації, яка отримана в результаті моделювання
господарських процесів.
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Основним
інструментом
формування
бухгалтерської
інформаційної системи є облікова політика, яка, в свою чергу,
використовує в якості інструменту моделювання. Моделювання
забезпечує можливість поєднання економічних інтересів та вибір
індивідуальних та оптимальних для кожного підприємства
облікових методик. Економічні інтереси учасників господарської
діяльності через призму моделювання формують облікову політику
підприємства.
Формування та реалізація облікової політики дозволяє
власникам будувати бухгалтерський облік з орієнтиром на
максимальне задоволення потреби в інформації для управління
власністю. Тому у процесі формуванні облікової політики
підприємства важливим фактором є усвідомлення відповідальності
за вибір методики.
Своєчасність прийняття та ймовірність отримання
оптимальних рішень збільшуються, якщо вся необхідна для
прийняття рішень інформація виступає об‘єктом або результатом
моделювання системи бухгалтерського обліку, а не локалізується в
паперових архівах і персональних комп‘ютерах окремих осіб та
підрозділів. Чітка постановка завдань, які повинні бути досягнуті в
результаті впровадження нових автоматизованих технологій
управління на основі моделювання облікової системи, є
визначальним фактором при оцінці доцільності витрат на
автоматизацію управлінської діяльності. При прийнятті рішення
про інвестиції в конкретний проект автоматизації на основі
моделювання головним критерієм є ціна, яку керівництво
підприємства готове заплатити за виконання вказаних завдань.
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Ось уже майже 10 років в Україні діють національні
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які розроблені на
основі Міжнародних стандартів фінансової звітності. Хоча країна
швидкими темпами розвивається, але ще рано казати, про те, що
вона є країною з ринковою економікою, хоча має такий статус.
Ведеться жорстка дискусія відносно того, чи доцільно
європейській країні мати свої положення бухгалтерського обліку, а
не користуватися світовою практикою ведення обліку.
Розв‘язанню цієї проблеми присвячені праці С. Голова, Ф.
Бутинця, В. Костюченко, В. Швеця. Проте, безліч питань щодо
ведення та організації бухгалтерського обліку в сучасній обліковій
системі залишаються відкритими.
Незважаючи на очевидну необхідність узгодження
національних систем регулювання обліку з міжнародними
стандартами , необхідно мати на увазі, що прості спроби
копіювання принципів інших країн чи звичайне використання
стандартів Комітету з міжнародних стандартів фінансової звітності
не можуть мати бажаних результатів .
Така проблема є актуальною для української облікової
системи. Для її вирішення потрібно внести значні зміни у різні
сфери економічної діяльності.
МСФЗ не є домінуючими над законодавством країни, а
носить інформаційний характер. На сьогодні міжнародними
стандартами користуються :
 як основою національних положень до бухгалтерського
обліку в багатьох країнах світу;
 як базовий документ, для тих країн, які розробляють власні
стандарти;
 Світовим банком, який вимагає щоб звітність позичальника
була виконана відповідно до МСФЗ;
 фондовими біржами та регулюючими органами, які
вимагають від іноземних емітентів фінансову звітність згідно
МСФЗ;
 наднаціональними органами, такими як Європейська
комісія.
На сьогодні 76 країн вимагають застосування МСФЗ для
всіх місцевих лістингових компаній, 4 країни – для деяких
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місцевих лістингових компаній, а 23 дозволяють місцевим
лістингових компаніям застосовувати МСФЗ.
Можна дійти висновку, що застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності стають обов‘язковою умовою обігу
цінних паперів на світових ринках.
Переваги
застосування
МСФЗ
для
суб‘єктів
господарювання, які складають фінансову звітність, та для
зовнішніх користувачів полягає в :
 чіткій економічній логіці;
 узагальненні кращої сучасної світової практики в галузі
обліку;
 поглибленні
міжнародної
кооперації
в
галузі
бухгалтерського обліку;
 великій надійності інформації;
 одночасному розумінні фінансової звітності та зростанні
довіри до її показників у всьому світі;
 можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також
виходу на зарубіжні ринки;
 довірі з боку потенційних партнерів;
Отже, переваги складання фінансової звітності за МСФЗ
дійсно незаперечні. Цінність міжнародних стандартів важлива не
тільки для іноземних, але й для національних інвесторів.
Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно
МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною відобразити істинний
майновий стан організації.
Разом з тим існує ряд недоліків застосування МСФЗ:
 узагальнений характер стандартів, що в свою чергу
передбачає велику різноманітність методів обліку;
 відсутність докладних роз‘яснень і прикладів додатків
стандартів до окремих ситуацій;
 не пристосування до вітчизняного обліку ведення
господарства;
Враховуючи все вище зазначене можна сказати, що Україна
ще не готова до переходу на ведення бухгалтерського обліку
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, тому
що має значні відмінності від економічно розвинених країн, а саме:
 60% економіки знаходиться в тіньовому секторі;
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 існує паралельно дві форми обліку: бухгалтерський та
податковий;
 різне визначення витрат та доходів;
 не співставність фінансової звітності та ін.
Хоча повністю можливе подання фінансової звітності за
МСФЗ для певних підприємств, таких як:
 емітентів цінних паперів, які перебувають у лістингу
організаторів торгівлі на фондовому ринку;
 підприємств, які складають консолідовану фінансову
звітність;
 підприємств, які є співвласниками, або являються дочірніми
організаціями іноземних країн.
Ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ на сучасному
етапі розвитку країни неможливий, та й недоцільний. Адже,
багаторічні напрацювання українських науковців змогли створили
власну повноцінну бухгалтерську школу. Тому, доцільно
національні стандарти розробляти на основі власного досвіду
ведення обліку, але при цьому враховувати деякі положення
міжнародних стандартів.
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СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Імпортні товари відображаються в обліку з моменту їх
одержання за купівельними або продажними цінами в залежності
від місця їх зберігання, тобто за обліковими цінами.
При формуванні первісної вартості імпортних товарів на дату
придбання відноситься їх митна вартість, тобто контрактна
вартість, перерахована за курсом НБУ на дату ввезення. З набуттям
чинності П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» такий порядок
формування облікової вартості імпортних товарів зберігається за
умови, що надходження товарів передуватиме їх оплаті. Однак
коли за імпортні товари буде перерахований аванс в іноземній
валюті, то їх облікова вартість буде іншою, ніж митна вартість,
зазначена у вантажній митній декларації, і визначається шляхом
перерахунку в гривні за курсом НБУ на дату сплати авансу .
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. за умови
зростання курсу іноземної валюти курсова різниця відображається
на рахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці», а за
умови зменшення курсу іноземної валюти, в якій обліковується
заборгованість – на рахунку 714 «Дохід від операційної курсової
різниці». З подальшим відображенням у складі фінансових
результатів на рахунку 791 «Результат основної діяльності».
Для розрахунків з іноземними контрагентами за придбані
необоротні активи доцільно використовувати рахунок 685
«Розрахунки з іншими кредиторами», облік на якому ведеться
аналогічно до попереднього випадку.
Але курсова різниця при такій заборгованості, що буде
погашатись іноземною валютою або її еквівалентами,
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відображається на рахунках 974 «Втрати від неопераційних
курсових різниць» та 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці
відповідно.
Синтетичний облік розрахунків з контрагентами по всіх
послугах, пов‘язаних з доставкою товарно-матеріальних цінностей
до місця призначення, (транспортних, експедиторських, страхових)
ведеться на рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями».
Господарські проведення з обліку імпортних операцій :
1) здійснено передоплату: Д-т 371 – К-т 312;
2) сплачено на митниці суми мита і митних зборів: Д-т 642 –
К-т 311;
3) нараховано ПДВ: Д-т 644 – К-т 641;
4) сплачено на митниці суми ПДВ: Д-т 641 – К-т 311;
5) оприбутковано товар: Д-т 281 – К-т 632;
6) списано суму мита і митних зборів на вартість товарів: Дт 281 – К-т 642;
7) сума витрат по митному оформленню товару віднесена на
його собівартість: Д-т 281 – К-т 377;
8) відображено зарахування заборгованості: Д-т 632 – К-т
371;
9) здійснено перерахунок дебіторської заборгованості
іноземного постачальника на дату балансу: Д-т 371 – К-т 714;
10) протягом строку позикової давності відображена курсова
різниця на кожну дату балансу в бухгалтерському обліку: Д-т 945 –
К-т 632;
На сьогоднішній день основними перешкодами для
здійснення обліку імпортних операцій на підприємствах України –
це суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів;
надмірна
зарегульованість
ряду
економічних
процесів
організаційних
процедур;
невизначеність
податкового
законодавства. Розв‘язання цих проблем сприятиме спрощенню
імпортних операцій і відповідно полегшенню роботи бухгалтера.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ

77

УДК 657
Врублевський О.В., ст. гр. ОП-41
*Науковий керівник: Сардачук І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ
ВАРТІСЬ
Сучасна економічна ситуація в країні обумовлює
необхідність ефективного управління державними фінансами. В
центрі уваги знаходиться процес оподаткування, виступаючи
головною умовою формування фінансово-бюджетних ресурсів
держави.
Більшість науковців стверджують, що вирішення проблем
податкової сфери можливо досягти шляхом прийняття
Податкового кодексу України. На нашу думку, докорінної
перебудови потребує кожен елемент податкової системи – кожен
податок, від визначення об‘єкта оподаткування, ставок до його
адміністрування, надходження коштів до бюджету.
Однією з найголовніших за своїм фіскальним потенціалом
складових податкової системи України, необхідність існування якої
зумовлена невідворотністю процесу європейської інтеграції нашої
держави, є податок на додану вартість. Проте, до суттєвих проблем,
пов'язаних з нарахуванням цього платежу призвів чинний порядок
ведення податкового обліку з податкових зобов'язань та
податкового кредиту.
Наукове вивчення проблем застосування, удосконалення
податку на додану вартість знайшли своє відображення у
дослідженнях таких вчених як В. Андрущенко, О.Василик, В.
Волканов, В.Геєць, А. Крисоватий, О. Резніченко, А. Соколовська,
В. Федосов. Проте такі питання застосування ПДВ в Україні й досі
мають проблемний характер.
Серед низки ключових проблем, притаманних ПДВ,
домінуючу роль відіграє його відшкодування. Так, у 2007 році за
даними Міністерства фінансів України до державного бюджету
надійшло податку на додану вартість у сумі 59,4 млрд. грн., що на
15,1% більше ніж у 2006 році. Але, врахувавши суми
відшкодованого ПДВ, фактично до бюджету надійшло 40,5 млрд.
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грн. податку, що лише на 12,5% більше. У 2003 році спостерігаємо
тенденцію до зниження рівня надходжень ПДВ у бюджеті на
6,9%,а враховуючи суму відшкодованого ПДВ, фактично у
бюджет надійшло 2,3 млрд. грн., що на 229% менше отриманого
ПДВ у 2002 році. Ситуація, коли рівень надходжень ПДВ зріс на
8,8%, а, враховуючи виплати по відшкодуванню, цей показник
знизився на 9,1% пункти, притаманна 2001 року.
Доходи від надходжень ПДВ збільшилися у 2007 році
відповідно 2006 р. на 16,1 млрд. грн., 2007 р. – 14,9 млрд. грн., а у
2008 р. на 5,1 млрд. грн. Отже, специфіка справляння ПДВ в
Україні свідчить про значну частку сум відшкодування, що
значною мірою підтверджує факт втрати фіскального значення
платежу.
У результаті аналізу ситуацій що склалася на сьогодні у
вітчизняній практиці застосування ПДВ, зроблено висновок, що
порядок оподаткування доданої вартості має певні недоліки, такі як
неможливість реального відшкодування з бюджету суми надлишку
податкового кредиту над податковими зобов'язаннями та низька
фіскальна ефективність податку. Встановлено, що причини
бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ мають
комплексний характер, а саме: недотримання запланованих
надходжень ПДВ до державного бюджету, завдяки зростанню
податкової недоїмки; прорахунки в процесі планування податкових
надходжень; перевищення фактичним рівнем сальдо експортноімпортних операцій його прогнозного рівня, внаслідок чого
фактичні вимоги на відшкодування ПДВ виявляються вищими від
очікуваних, які опосередковано враховані при визначенні планових
надходжень ПДВ; пред'явлення незаконних вимог на бюджетне та
експортне відшкодування ПДВ і зниження податкових зобов'язань;
зростання частки експорту у ВВП і додатного сальдо
зовнішньоторговельного балансу.
На нашу думку, розв‘язанню даної проблеми могли би
сприяти такі заходи:
1. Прийняття Податкового Кодексу;
2. Заміна діючої 0 % ставки ПДВ на таку пільгу, як
―звільнення від оподаткування ПДВ‖, що не погіршить рівень
прибутковості справжніх підприємств експортерів та зробить
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недоцільним роботу експортерів фіктивних товарів, прибуток яких
– незаконне бюджетне відшкодування;
3. Скасування бюджетного відшкодування як явища; якщо
податковий кредит перевищує податкові зобов‘язання звітного
періоду, то така сума повинна бути зарахована в рахунок майбутніх
платежів з ПДВ (виключно з ПДВ), що приведе до зменшення
корумпованості органів Державного казначейства, органів
податкової та митної служб, які задіяні в процесі відшкодування
ПДВ. ―Не чисті на руку‖ державні службовці не зможуть
працювати лише за зарплатню, не отримуючи незаконні
винагороди за безпідставне відшкодування ПДВ.
Отже, податкова система України містить свої переваги та
недоліки. Не є виключенням і податок на додану вартість,
ключовим питанням якого є його відшкодування. Внесення змін та
реформування даного податку дасть змогу значно покращити
надходження коштів до бюджету, зменшити махінації та
відмивання значних сум, зробити саму податкову систему більш
прозорішою та доступнішою.

УДК 657.6
Гарєєва А.В.
Національний університет кораблебудування
ім. адмірала Макарова
ФІНАНСОВА КРИЗА В УКРАЇНІ ЯК ЗАГРОЗА ЯКОСТІ
АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ
У зв‘язку з фінансовою кризою в Україні, сучасний аудит
постав перед такими проблемами як зменшення попиту на
аудиторські послуги; зниження вартості аудиторських послуг у
зв‘язку із зниженням платоспроможності замовників; маленькі
фірми вимушені закриватися, або приєднуватися до більших. Все
це негативно впливає на можливості аудиторських фірм надавати
дійсно якісні послуги, тобто послуги, надані фірмами із
дотриманням професійних стандартів, законодавчих і нормативних
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вимог, що регулюють аудиторську діяльність та задовольняють
потреби користувачів.
Підприємства, бажаючи заощадити кошти, вимушені
відмовлятися від деяких послуг, у тому числі аудиторських.
Почастішали випадки, коли замовник, через брак коштів, дані
послуги або взагалі не оплачує, або оплачує із значними
затримками. Така ситуація ставить під загрозу дотримання
аудитором етичних принципів, зокрема принципу незалежності.
Відповідно до Кодексу етики професійних бухгалтерів, загроза
власного інтересу може виникати якщо гонорар за професійні
послуги залишається несплаченим протягом тривалого часу.
Особливою загрозою є коли такі гонорари становлять значну
частину доходу аудиторської фірми. Це викликає необхідність у
переході аудиторських фірм від розрахунків із замовниками,
побудованими на довірі, тобто післяоплати, до розрахунків з
передопллатою (повністю або частково). В умовах кризи
платоспроможність замовника стає ключовим фактором при
прийнятті рішення про прийняття замовлення.
Занижена ціна на послугу становить загрозу дотримання
принципу професійної компетентності та належної ретельності
через ускладненість застосування всіх відповідних стандартів
(зокрема залучення кваліфікованого персоналу і відведення йому
достатнього часу для виконання завдання) та дотримання вимог ст.
20 ЗУ «Про аудиторську діяльність», згідно з яким забороняється
проведення аудиту, якщо розмір винагороди за надання
аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного
виконання таких послуг часу, належних навичок, знань,
професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора.
Якщо аудиторська фірма погоджується виконувати роботу за
нижчу ціну, цей факт не є неетичним. Загроза власного інтересу,
що виникла, може бути зменшена до прийнятного рівня, якщо:
а) фірма доведе, що для виконання завдання відведений
відповідний час і призначений кваліфікований персонал
б) будуть виконані вимоги всіх застосовних стандартів з
надання впевненості, інструкцій та процедур контролю якості.
В умовах кризи збільшується ризик аудитора виразити
невідповідну думку у випадку, коли фінансові звіти суттєво
викривлені. Недостатність обігових коштів, труднощі залучення
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додаткового фінансування, невиправдані сподівання щодо певного
рівня прибутковості являються суттєвим тиском на управлінський
персонал, що є одним з факторів ризику викривлення фінансових
звітів, особливо, коли неспроможність досягти фінансових цілей
може мати значні наслідки для управлінського персоналу. Тому,
при проведенні аудиторської перевірки, аудитор повинен
дотримуватися принципу професійного скептицизму та інших
вимог МСА 240 «Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства
під час аудиту фінансових звітів».
У зв‘язку з економічною кризою збільшується необхідність у
достовірності інформації для прийняття правильних та своєчасних
управлінських рішень, зокрема антикризових. Економічна криза
породжує кризу довіри. Аудиторське підтвердження достовірності
фінансової звітності має допомагати власникам бізнесу правильно
оцінити якість менеджменту та фінансовий стан компанії. Саме
тому в умовах кризи підвищуються вимоги до якості аудиту.
Впровадження та постійне удосконалення аудиторськими фірмами
систем контролю якості має стати основним напрямком розвитку
аудиторської діяльності в умовах кризи. Крім того, аудиторським
фірмам необхідно опановувати нові види послуг, зокрема
консалтингові послуги у сферах бюджетування, фінансовоекономічного аналізу, прогнозування, стратегічного управління;
розробки антикризових програм та заходів.

УДК 657
Гарчу Г.М., асистент кафедри аудиту
Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ З
ВРАХУВАННЯМ ГАЛУЗЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
Вивченням питань оптимізації систем оподаткування
займалися ще засновники економічної науки, зокрема У. Петті,
П. Буагільбером, А. Смітом та іншими. Проблемам розвитку

Тези доповідей I Всеукраїнської науково-практичної конференції
82
молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (18 грудня 2009 р.. м.Луцьк)

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. Але, незважаючи на велику
кількість наукових досліджень проблеми, пов‘язані з вибором
оптимальної системи оподаткування, прогнозуванням розміру
податкового навантаження потребують подальшого додаткового
вивчення.
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.
Визначення математичними методами граничних умов
вибору оптимальної системи оподаткування з врахуванням
галузевих особливостей 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 %

2.

Сума
ПДВ, що
підлягає
сплаті до
бюджету

Ставка
єдиного
податку
6%

Сума
ПДВ, що
підлягає
сплаті до
бюджету

1. Розглянемо умови, при яких для підприємства вигідніше
сплата єдиного податку за ставкою 10 % (без сплати ПДВ), ніж
податку на прибуток:

1
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Податок
на
прибуток
за
ставкою
25 %

Сума
ПДВ, що
підлягає
сплаті до
бюджету

Ставка
єдиного
податку
10 %
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2. 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
10 %

3

В результаті проведених розрахунків можна зробити
висновок про те, 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 % є економічно виправданим при
більшому рівні націнки. Тому, мале підприємство, підрахувавши
середній рівень співвідношення ціни реалізації своєї продукції до
витрат по реалізації, 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
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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.
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).
Отже, 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 в умовах змінності податкових ставок та трансформації
податкової системи України взагалі.
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*Науковий керівник: Писаренко Т.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ ЯК ОКРЕМИЙ ОБ’ЄКТ
ОБЛІКУ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ
Інвестиційна нерухомість є новим об‘єктом обліку, тому
важливо проаналізувати особливості ведення обліку цієї категорії.
До 2001 року у міжнародній практиці нерухомість
відображали в обліку у складі основних засобів або фінансових
інвестицій згідно МСБО 16 ‖Основні засоби‖ або МСБО 25 ‖Облік
інвестицій‖. Окремий термін «Інвестиційна нерухомість» був
введений у 2001 році, коли набрав чинності МСБО 40
‖Інвестиційна нерухомість‖.
В Україні інвестиційна нерухомість до недавнього часу не
виділялась окремо у нормативній базі з бухгалтерського обліку. З
2000 року її обліковували як основні засоби відповідно до П(С)БО
7 ‖Основні засоби‖. У липні 2007 року наказом № 779 Міністерства
фінансів України було затверджено П(С)БО 32 ‖Інвестиційна
нерухомість‖. Крім того, у 2008 року у плані рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і
господарських операцій підприємств і організацій було виділено
окремий рахунок ‖Інвестиційна нерухомість‖.
Порівняння визначень термінів, наведених у П(С)БО 32 і
МСБО 40, свідчить про певні відмінності в термінології. По-перше,
в П(С)БО 32 до нерухомості віднесені лише ті будівлі та споруди,
які розташовані на землі. Така умова в МСБО 40 відсутня. Тому
будівлі та споруди, які розташовані на воді, не будуть визнані
нерухомістю згідно з П(С)БО 32. По-друге, в МСБО 40 при
визначенні інвестиційної нерухомості йдеться про продаж у
‖звичайному ході діяльності‖, а не ‖в процесі звичайної
діяльності‖. Це пов‘язано з тим, що у діючій редакції МСФЗ не
передбачено розподіл діяльності на звичайну та надзвичайну, і в
МСБО 40 не йдеться про звичайну діяльність.
Інвестиційну нерухомість можуть зараховувати на баланс як
за первісною вартістю, так і за справедливою. За загальним
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правилом вона відображається в балансі за справедливою вартістю.
Тільки у виняткових випадках (коли достовірно визначити
справедливу вартість не виявляється можливим) – за фактичними
витратами, тобто за первісною вартістю з урахуванням амортизації.
Відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків
облік інвестиційної нерухомості ведеться так само, як облік
основних засобів, але у інвестиційної нерухомості для цього є свої
субрахунки. Придбання інвестиційної нерухомості відображають в
обліку двома способами (за дебетом рахунків 152 «Придбання
(виготовлення) основних засобів» та 100 «Інвестиційна
нерухомість»). Витрати, пов‘язані з її придбанням, списуються на
дебет рахунку 152, а за дебетом рахунку 100 вона відображається
лише у тому випадку, якщо об‘єкт інвестиційної нерухомості не
потребує монтажу або вводиться в експлуатацію відразу ж після
надходження на підприємство. Нарахування відсотків від здачі в
оренду інвестиційної нерухомості відображають в обліку так: Дт
377-Кт 713.
Проаналізувавши
первинний
облік
інвестиційної
нерухомості, можна зробити такий висновок, що не всі первинні
документи обліку основних засобів використовуються в обліку
інвестиційної нерухомості. Прикладами таких документів є: ‖Акт
на списання автотранспортних засобів‖ (форма № ОЗ–4), ‖Акт про
установку, пуск та демонтаж будівельної машини‖ (форма № ОЗ–
5). Таке вибіркове використання зумовлено тим, що до
інвестиційної нерухомості належать: земельні ділянки, капітальні
витрати на поліпшення земель, будинки, споруди та передавальні
пристрої, багаторічні насадження.
Аналітичний облік інвестиційної нерухомості дещо схожий
на облік основних засобів, але має певні особливості. Це пов‘язано
зі змінами, внесеними до нормативних актів з бухгалтерського
обліку (наказ Мінфіну від 05.03.2008р. №353). У зв‘язку з цим
інвестиційна нерухомість у балансі має свої рядки. Однак варто
зазначити, що до плану рахунків та до фінансової звітності
суб‘єктів малого підприємництва ці зміни не вносили.
Отже, інвестиційну нерухомість обліковують за тією ж
методикою, що і основні засоби. Відокремлення інвестиційної
нерухомості має як позитивні, так і негативні особливості. Зокрема,
ми вважаємо, що позитивним є введення окремого рахунку для
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обліку інвестиційна нерухомість, а негативним – те, що дана
категорія недостатньо досліджена, а інформація, що міститься у
національному стандарті П(С)БО 32, не узгоджена з міжнародним
стандартом МСБО 40.

УДК 657
Гичка О. В.
*Науковий керівник: Михалевич С.Г.
Ковельський
промислово-економічний
національного технічного університету

коледж

Луцького

СУТЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ
Основною метою діяльності підприємств недержавної форми
власності є виробництво продукції, надання послуг, виконання
робіт. Поряд з основними засобами і предметами праці вагому роль
у господарській діяльності підприємств відіграють нематеріальні
активи. А тому важливим є уточнення економічної сутності
нематеріальних активів для належної організації їх обліку.
Дослідження
економічної
літератури
свідчать
про
неоднозначність підходу вчених до трактування даного об‘єкта.
Так, Пархоменко В.М. розглядає нематеріальні активи як
вартість об‘єктів промислової та інтелектуальної власності, що
належать конкретному підприємству, зокрема власність винаходів,
корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і
послуг, торгових марок, об‘єктів авторських прав, програмного
забезпечення обчислювальної техніки, гудвіл, «ноу-хау» тощо.
Ткаченко Н.М. під нематеріальними визначає немонетарні
активи, які не мають монетарної форми та контролюються
підприємством з метою використання протягом періоду більше
одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує
один рік) для виробництва, торгівлі, для адміністративних потреб
чи надання в оренду іншим юридичним або фізичним особам.
До засобів праці, які не мають уречевленої форми, відносять
нематеріальні активи Даньків Й. Я. і Остапюк М. Я.
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Ряд інших вчених трактують нематеріальні активи як активи,
які не мають матеріально-речової форми або матеріально-речова
форма яких не має суттєвого значення для їх використання у
господарській діяльності, що виступають як інтелектуальна
власність, довгострокові майнові права, які забезпечують їх
власнику (власникам) прибуток протягом тривалого періоду –
більше одного року або операційного циклу, за умови, що він
перевищує один рік.
Про недостатнє дослідження даного об‘єкта свідчить слабка
методична підготовка Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 8 «Нематеріальні активи». Так у першій редакції П(С)БО 8
нематеріальний актив визначався як немонетарний актив, який не
має матеріальної форми, може бути ідентифікований та
утримується підприємством з метою використання протягом
періоду більше одного року (або одного циклу, якщо він не
перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних
цілях чи надання в оренду іншим особам. Відповідно до змін,
внесених до даного положення, нематеріальний актив – це
немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути
ідентифікований.
Проведені дослідження показали, що основними критеріями
віднесення активів до складу нематеріальних є те, що вони:
1) не мають матеріальної форми;
2) належать підприємству;
3) використовуються більше одного року.
Отже, нематеріальні активи – це особливі активи, які не
мають матеріальної форми, використовуються більше одного року
у господарській діяльності підприємства та контролюються ним з
метою отримання прибутку.
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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА АУДИТОРІВ
Аудит є одним із інструментів, який допомагає розвивати
економічні відносини, зокрема міжнародні. Незважаючи на досить
повільне становлення в Україні громадянського суспільства
незалежний аудит як форма суспільного контролю за економічним
життям держави набуває дедалі більшої актуалізації та потребує
вдосконалення щодо доведення національного аудиту до
міжнародного рівня. Одним із аспектів такого вдосконалення
виступає питання професійної етики та моралі працівників
контролю в Україні, що є для неї новими та надзвичайно
актуальним в сучасних умовах.
До вчених, що займалися вивченням проблеми професійної
етики та моралі незалежних аудиторів та доведення національного
аудиту до рівня міжнародного, належать: Зубілевич С., Даценко
Г.В., Ковальчук І.О., Мамишев А., Пилипенко І., Усач Б.Ф.,
Шевчук В. та інші. Однак, на даний час ще не всі аспекти вивчені.
Метою даної статті є висвітлення принципів професійної
етики і поведінки аудиторів.
В Україні принципи професійної етики регулюються
Кодексом етики професійних бухгалтерів (прийнятим МФІЗ),
професійні права та обов'язки – ст. 22-24 Закону України ―Про
аудиторську діяльність‖ від 22 квітня 1993 р.
Згідно з Кодексом, цілі аудиторської професії полягають у
виконанні роботи відповідно до найвищих стандартів
професіоналізму в досягненні найкращих результатів діяльності й
загалом у задоволенні громадських інтересів.
Для досягнення цих цілей аудитори повинні дотримуватися
ряду фундаментальних принципів. Які відображають вироблені в
моральній свідомості суспільства вимоги, які стосуються моральної
сутності людини, її призначення, змісту її життя, характеру
взаємовідносин між людьми. Такими принципами є: чесність,
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об'єктивність, професійна компетентність та належна ретельність,
конфіденційність, професійна поведінка.
В цілому ці принципи мають загальний характер і не
призначені для використання їх при розв'язанні етичних проблем, з
якими стикається професійний аудитор у конкретних випадках. А
кодекс професійної етики дає рекомендації, які конкретно
визначають критерії поведінки, специфічні для цієї професії. У
кодексах професійної етики, на відміну від загальної етики, можна
знайти шляхи вирішення конкретних проблем. Крім того, там
містяться і професійні вимоги. З погляду певної професії кодекс є
декларацією твердих норм поведінки і сприяє дотриманню цих
норм. Без цього професійна дисципліна була б неможливою.
Однією з головних рис професійного аудитора має бути
розуміння ним його відповідальності перед суспільством. Довіра
суспільства, уряду, ділових кіл до змісту фінансових звітів та порад
з проблем бізнесу, важливість зазначеного для економічного і
суспільного аспектів життя накладають особливу відповідальність
на аудиторів. Тому аудитори вважають за необхідне розробку
відповідних етичних норм і забезпечення їх обов'язкового
дотримання.
Згідно з Кодексом етики Міжнародної федерації бухгалтерів,
найважливішими принципами професійної етики аудиторів є
чесність, об'єктивність і незалежність, професійна компетентність і
належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка,
дотримання технічних стандартів.
Порушення етичних норм має розглядатися керівником
внутрішнього аудитора. Для розгляду таких порушень може
створюватись комісія з етики, висновки якої повинні враховуватись
при подальшому просуванні аудитора по службі, наданні йому
додаткових винагород тощо.
Наповнення Положення з етики аудитора має стати
предметом обговорення широкого загалу, оскільки в ньому
закладатимуться певні кваліфікаційні вимоги до аудиторів, основи
їх відносин з керівництвом та працівниками підконтрольних
об'єктів.
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ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК
ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
Вступ України до СОТ зумовлює необхідність перегляду
застарілих, нераціональних методів управління підприємствами
харчової промисловості, що стає неконкурентоспроможною на
світових ринках у сучасних умовах господарювання. Це зумовлене
неефективним внутрішнім управлінням. Для підвищення
конкурентоспроможності і зміцнення національних виробництв
слід здійснювати чітке управління, інформаційною базою якого є
управлінський облік.
Питанню
необхідності
управлінського
обліку
на
підприємствах різних галузей економіки України присвячено праці
Бутинця Ф.Ф., Нападовської Л.В., Голова С.Ф. [1,2,3,4].
Управління в контексті харчової промисловості варто
розглядати у 2 аспектах: зовнішньому і внутрішньому. Під
зовнішнім розуміють втручання держави в дану галузь. Це
здійснюється через підтримання аграрного сектору, урядові
програми з підтримання галузі, помірне податкове навантаження,
приведення продукції галузі у відповідність з державними та
міжнародними стандартами. Внутрішнє управління – це власне
управління, що здійснюється безпосередньо на підприємствах
харчової промисловості. Напрямками ефективної реалізації його є :
1. Розширення виробничих потужностей і нові ринки збуту;
2. Впровадження
новітніх
та
ресурсозбережуючих
технологій;
3. Побудова
ефективної
системи
управління
на
підприємстві;
4. Впровадження управлінського обліку.
Слід вказати на те, що на сьогодні управлінський облік не
набрав поширення на більшості підприємств харчової
промисловості. А це означає, що на цих підприємствах не
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аналізується інформація, яка є основою для прийняття
управлінських рішень, а отже, дані управлінські рішення часто є
недостатньо обґрунтованими. В результаті закупівля нового
обладнання, розширення виробничих потужностей, рішення про
вихід на нові ринки збуту, визначення собівартості може стати
невиправданим і потягти за собою додаткові витрати, спричинити
збої у виробництві, постачанні, реалізації, зумовити збитки у
підприємства [5].
Управлінський облік тісно пов'язаний з організаційною
структурою, адже управлінський облік можна охарактеризувати як
інтегровану систему підготовки ключової інформації і
забезпечення нею різних рівнів управління з метою ефективного
планування, контролю та покращення якості рішень, які
приймаються користувачами [2].
У міжнародній практиці існують різні підходи до визначення
кола осіб, відповідальних за управлінський облік. У традиційній
корпорації англосаксонського типу, притаманній США та
Великобританії, є фінансовий директор, який має 2 помічників:
казначея та контролера. Завданням контролера є забезпечення
своєчасною, релевантною інформацією. Досить часто йому
підпорядковані системи обробки даних. Це пов‘язано з тим, що
все-таки значна частина інформації управлінського обліку
базується на даних бухгалтерського обліку. Важливим у системі
управлінського обліку є облік витрат, так як управлінський облік
практично виріс з обліку витрат. Контролер не підписує чеки, а
касир підпорядкований казначею.
У Німеччині контролер відокремлений від бухгалтерії. У
німецьких компаніях створюється відділ контролінгу, який
займається
безпосередньо
управлінським
обліком
і
підпорядкований керівнику чи виробничому директору. В Україні
підприємства намагаються реалізувати англосаксонську, німецьку
або власну концепцію. На деяких підприємствах створено відділ
контролінгу, який має широкі повноваження, і крім забезпечення
інформацією керівництва приймають деякі управлінські рішення.
Застосовується
також
варіант,
який
передбачає
підпорядкування генеральному директору. При цьому у кожному
департаменті є свій контролер. Це важливо, тому що у більшості
великих компаній управлінський облік це децентралізована
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функція, на відміну від фінансового обліку, який, як правило,
централізовано на рівні центрального офісу компанії.
Загалом на українських підприємствах простежуються 2
тенденції:
1. Здійснення фінансового бюджетування, контролю у
підрозділах, якими керує фінансовий директор;
2. Планово-економічне відділи підприємств, що здійснюють
функцію управлінського обліку.
Зустріти управлінський облік на базі бухгалтерії в Україні
можна рідше. Успішно працює і окремий відділ контролінгу, і
управлінський облік в межах традиційної бухгалтерії. Головне, щоб
обрана модель успішно працювала в межах тої структури, яку
підприємство обрало для реалізації своєї стратегії.
Важливим при впровадженні управлінського обліку є
дотримання принципу «витрати-вигоди». Так як кошти, що
витрачаються на реалізацію в межах бухгалтерії управлінських
функцій або створення відокремленого управлінського обліку,
повинні витрачатись, тоді якщо результат перевершить витрати.
Незважаючи на суб‘єктивні оцінки, характерні в багатьох
випадках інформації, що формується за допомогою управлінського
обліку, варто зазначити, що ця інформація завжди є доречною,
обґрунтованою, ретельно відібраною і деталізованою, тому що
відображається не лише у грошовому, а і у трудовому та
натуральному вимірниках. Управлінці все частіше звертаються до
використання показників не фінансового характеру з метою
розширення інформаційної бази для прийняття управлінських
рішень [3].
Одним із важливих елементів організаційного впровадження
системи управлінського обліку є поділ усієї організації на центри
відповідальності.
Центри відповідальності – це окремі сегменти діяльності
підприємства, в якому встановлено персональну відповідальність
керівника за показниками діяльності підприємства, які він повинен
контролювати [1].
Для цього потрібно обрати необхідний формат внутрішньої
звітності. Внутрішня звітність дає можливість оцінити, чи були
успішними наші дії, чи досягаємо ми поставленої мети. Якщо так,
то має бути відповідна мотивація, заохочення. Якщо ні, то слід
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визначати, що не так: стратегії, плани чи дії. Це дуже проста схема,
але різні підприємства по-різному її реалізують.
Управлінський облік не регламентований. Це вибір
підприємства для себе і своїх потреб. Будувати його варто
виходячи з стратегічних цілей підприємства. Основна мета
управлінського обліку – забезпечення досягнення стратегічних
цілей.
Дія управлінського обліку поширюється на всі етапи
господарської діяльності. А це у свою чергу дозволяє координувати
поточні та стратегічні плани підприємства щодо розширення
виробничих можливостей, завоювання нових ринків збуту,
ефективне впровадження на ринок нових видів продукції.
Налагодження системи управління на базі управлінського
обліку
дозволить
зробити
харчову
галузь
більш
конкурентноздатною та прибутковою. Під час внесення змін у
систему управління також варто врахувати вітчизняний та
іноземний досвід.
Методика ведення управлінського обліку та його
інструментарій є досить обширний, але не універсальний для всіх
підприємств. Кожен суб‘єкт господарювання самостійно, виходячи
із потреб та очікуваного результату будує систему управлінського
обліку.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОЛІПШЕННЯ ТА РЕМОНТУ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції
підприємств, зниження витрат виробництва та обігу вимагають
поліпшення використання основних засобів, тому проблема з
поліпшення
основних
засобів
вважається
однією
з
найактуальніших.
Проблеми обліку поліпшення основних засобів є предметом
пильної уваги економічної науки. Вагомий внесок в розробку
теоретичних основ і концептуальних методичних підходів до
проблеми обліку поліпшення та ремонту основних засобів внесли,
зокрема, вчені економісти М.Т.Білуха, С.Ф.Голов, О.М.Голованов,
В.П.Завгородній,
В.М.Кужельний,
В.Г.Линник,
В.В.Сопко,
Л.К.Сук, М.Г.Чумаченко та ін.
Для підтримки основних засобів у робочому стані
підприємства змушені щорічно витрачати на їхній ремонт значні
кошти, і проведені дослідження підтверджують чітку тенденцію
їхнього щорічного зростання . Витрати на ремонт та поліпшення
об‘єктів основних засобів поділяються на:
- витрати, що здійснюються для підтримання об‘єкта в
робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх
економічних вигод від його використання (технічний огляд,
технічне обслуговування, ремонт, тощо), включаються до складу
витрат звітного періоду
- вартість робіт, що призводить до збільшення очікуваних
майбутніх вигод об‘єкта основних засобів, включаються до
капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості
основних засобів.
Прикладами поліпшення є:
а) модифікація, модернізація об‘єкта основних засобів з
метою подовження терміну його корисної експлуатації або
збільшення його виробничої потужності;
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б) заміна окремих частин устаткування для підвищення якості
продукції (робіт, послуг);
в) впровадження ефективнішого технологічного процесу, що
дозволить зменшити первісно оцінені виробничі витрати;
г) добудова будівлі, що збільшить кількість місць (площу)
будівлі.
На практиці також широко застосовують поняття поточного
та капітального ремонтів.
Недоліки класифікації ремонтів системи полягають в тому,
що застосування понять капітального ремонту в якісно різних
класифікаціях явно не правомірно, та не забезпечує чіткості
визначень. Класифікація ремонтів по кількісних ознаках не досить
повно забезпечує характеристики видів ремонтів як складових
частин окремого виробничого процесу. Таким чином для
організації бухгалтерського обліку і
використання джерел
фінансування вважаємо правомірним таке визначення видів
поліпшення основних засобів:
технічний огляд, технічне
обслуговування,
поточний
ремонт,
капітальний
ремонт,
модернізація, реконструкція, технічне переозброєння.
Відображення витрат, пов'язаних з утриманням основних
засобів, залежить від їх впливу на майбутні економічні вигоди,
очікувані від використання об'єкта, і тому для цілей
бухгалтерського обліку необхідний чіткий розподіл заходів щодо
поліпшення основних засобів , ми пропонуємо наступні:
- здійснення яких спричинить збільшення майбутніх
економічних вигод від використання такого об'єкта основних
засобів;
- проведення яких спрямоване на підтримання об'єкта
основних засобів у робочому стані та одержання в майбутньому
первісно очікуваних економічних вигод від використання такого
об'єкта;
- розробки моделі залежності експлуатаційних витрат від
віку устаткування, яка дозволить визначити доцільність
проведення ремонту основних засобів;
- вести облік витрат на ремонт на окремих рахунках. Це
дозволить визначити фактичну суму витрат, понесених при ремонті
основних засобів.
Отже, процес поліпшення основних засобів забезпечує не
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лише розширення обсягів виробництва продукції, а й суттєве
зростання продуктивності праці, швидке впровадження в практику
нових технічних рішень.
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ДІЯЛЬНОСТІ
Використання персональних комп‘ютерів, інформаційного та
програмного забезпечення при виконанні завдань фінансового
аналізу, аудиту й контролю є тією основою, від якої залежить
якісна оперативна робота аудиторів та аналітиків.
Програмне забезпечення аудиторської діяльності - це
сукупність комплексів програм, максимально орієнтованих на
стандартні пакети прикладних програм, які забезпечують досить
ефективну реалізацію всіх елементів процесу аудиторської
перевірки та дають змогу виконувати поставлені завдання на якісно
новому рівні.
У світовій практиці в аудиторській консультаційній
діяльності використовуються системи підтримки прийняття рішень
при наданні послуг з діагностики бізнесу, приватизації,
дослідження ринків, оцінки бізнесу, а також експертні системи при
моніторингу діяльності клієнтів, підготовці фінансової звітності
тощо. Застосування спеціалізованого програмного забезпечення
надає можливість якісно спланувати роботу, враховуючи
специфіку діяльності підприємства, яке перевіряється.
В Україні ринок аудиторського програмного забезпечення
знаходиться на стадії розвитку. До спеціалізованого аудиторського
програмного забезпечення, що являє собою завершенні програмні
продукти, можна зарахувати наступні:
Програмно-апаратний комплекс "Экспресс-Аудит: ПРОФ",
призначений для вирішення повного циклу завдань з проведення
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аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності
комерційного підприємства та організації від етапу підготовки і
планування аудиту до етапу формування аудиторського висновку.
Система "Асистент аудитора" фірми "Сервис-аудит" є
професійною
інформаційно-довідковою
системою.
Вона
призначена для аудиторських фірм, приватних аудиторів, а також
фірм і підприємств, що прагнуть підвищити ефективність роботи
служб внутрішнього аудиту і фінансово-економічних служб.
"Асистент аудитора" дає змогу здійснювати пошук необхідних
матеріалів різними методами, що реалізовані у ній (тематичний
пошук, контекстний пошук, пошук за найменуванням, видом і
типом документа тощо). Система "Асистент аудитора" також дає
змогу систематизувати виконання аудиторських процедур,
починаючи з попереднього вивчення клієнта і закінчуючи
оформленням аудиторського висновку, сформувати ряд робочих
документів, необхідних для документування аудиту, що дає змогу
здійснювати ефективний контроль якості аудиторських перевірок, а
також забезпечити аудитора (бухгалтера, економіста) довідковим
матеріалом з широкого спектра питань бухгалтерського обліку,
оподаткування і фінансового аналізу [4].
Програма "Помощник аудитора", створена російською
фірмою
"Гольдберг-аудит",
є
аудиторською
системою,
спрямованою на вирішення завдань аудиту на всіх етапах його
здійснення. Структура автоматизованої аудиторської системи
складається з чотирьох основних блоків, функції яких відповідають
етапам проведення аудиту (підготовчий етап, етап планування,
етап процедур аудиту, заключний етап) [1].
Програма „Abacus Professional‖ охоплює всі стадії
проведення аудиторської перевірки. Аудитор за допомогою
програми може провести експрес-аудит бухгалтерської звітності. У
програмі реалізована можливість введення даних з інших
бухгалтерських програм. Використання цих прийомів допомагає
оперативно знайти ділянки обліку клієнта, де можливий ризик
виникнення помилки, й ухвалити рішення про проведення або не
проведення аудиторської перевірки [2].
Програма „IT Audit: Аудитор‖ призначена для автоматизації
діяльності аудиторської компанії по плануванню і проведенню
аудиторських перевірок. Продукт може застосовуватися при
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проведенні внутрішнього аудиту компанії. Проведення аудиту
забезпечується за рахунок: планування аудиту в розрізі однорідних
господарських операцій; взаємодії даних бухгалтерського обліку і
аудиторських процедур; єдність використання методологічної бази
всіма співробітниками; автоматичного заповнення робочих
документів даними бухгалтерського обліку; використання типових
порушень при документуванні виявлених порушень.
Зарубіжні аудитори успішно використовують системи СААТ
– міжнародні стандартизовані програмні системи комп'ютерного
аудиту (computer assisted audit techniques – CAAT, дослівно –
комп'ютерний інструментарій підтримки аудиту), які дають змогу
ефективно автоматизувати процес фінансового аналізу та аудиту.
Ці міжнародні системи поширені в більшості країн світу. Їх
популярність зумовлена тим, що створені вони за принципом
інструментарію (так само, як Word та Excel) і надають великий
набір варіантів та функцій аналізу, типових для аудиторів та
аналітиків усього світу. Насамперед йдеться про функції, які
відповідають сучасним методам комп'ютерного аудиту: аналіз
динаміки, порівняльний аналіз, аналіз відхилень, структурний
аналіз, аналіз репрезентативних вибірок, статистичний аналіз,
графічний аналіз і, більш поглиблено, багатомірний аналіз,
прогнозний аналіз тощо. Застосування таких методів суттєво
поліпшує глибину, оперативність та доказовість аудиту, що дає
змогу виконувати завдання на якісно новому рівні.
У сфері CAAT-засобів лідирують програмні системи IDEA та
ACL, які використовуються, зокрема, в більшості вищих органів
фінансового контролю (ВОФК) світу. Найбільш поширеною
сферою застосування системи IDEA у світі є аналіз даних
бухгалтерських автоматизованих систем об'єктів аудиту. Водночас,
універсальність системи полягає в тому, що одним із напрямів її
використання є аналіз великих масивів структурованої інформації:
фінансово-економічної, статистичної, бухгалтерської та облікової.
У систему можна завантажувати будь-яку структуровану
інформацію: таблиці Excel, бази даних, текстові файли, навіть
скановані тексти. Система IDEA допомагає аудиторам виявити
незвичайні або підозрілі операції (великі суми, повторювані види
робіт, нестандартні операції), перевіряти правильність балансу,
кореспонденції рахунків, відповідність даних матеріального та
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фінансового обліку і платіжних документів – даним обліку.
Суттєва перевага системи IDEA – можливість аналізувати до 1,2
млн. записів, що дає можливість виконувати автоматизований
ґрунтовний аналіз, наприклад електронних платіжних документів
за великий проміжок часу [3].
Отже, використання комп‘ютерної техніки, інформаційних
технологій та спеціального програмного забезпечує: підвищення
якості і зниження трудомісткості проведення аудиту; виконання
стандартів аудиторської діяльності; організацію ефективного
планування аудиту; систематизацію методологічної роботи;
оперативний і системний контроль якості надання аудиторських
послуг. Використовуючи програмні продукти аудитор має змогу в
автоматичному режимі проводити тестування, аналіз фінансовогосподарської діяльності, зіставляти отримані результати з
нормативними даними, встановлювати відхилення від зазначених
норм і нормативів, надавати зважені рекомендації щодо
поліпшення облікової політики підприємства.
Список використаних джерел:
1. Гольберг Е.Я. Автоматизация аудиторской деятельности в программе
"Помощник аудитора"// Аудит и финансовый анализ. – 2000, № 3. – С. 173-178.
2. Івахненков С.В. Комп'ютерний аудит: Контрольні методики і технології.
– К.: Знання, 2005. – 286 с.
3. Ніконова О.В. Системи СААТ – новий інструментарій у проведенні
аудиту. http://www.dkrs.gov.ua
4. Светин Д. Заводной аудит (Обзор аудиторских программ)// Двойная
запись. – 2004, № 8. – С. 15-19.

УДК 657
Гриневич Т.В., ст. гр. ОА-42
*Науковий керівник: Московчук А.Т., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ
АКТИВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Сучасна економіка вимагає більш раціональних підходів до
здійснення господарської діяльності підприємства, а саме –
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оперативність, ефективність, раціональність та гнучкість
управління. Крім того, за браком обігових коштів, постає потреба у
більш ефективному використанні наявних фінансових ресурсів та
мінімізації витрат пов‘язаних з використанням цих ресурсів.
За умов переходу економіки України до ринкових відносин
значно зростає роль ефективного управління діяльністю суб‘єктів
господарювання, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і
фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення й зміцнення їх
фінансової стабільності. Процес управління оборотними активами
є складовою загальної фінансової стратегії підприємства.
Ефективне управління оборотним капіталом підприємства
передбачає не тільки пошук і залучення додаткових джерел
фінансування, а й раціональне їх розміщення в поточних активах
підприємства.
Варто зазначити, що проблемі управління оборотними
активами підприємства за сучасних умов господарювання
приділяється достатньо уваги. Проте управління оборотними
активами являє собою досить громіздку частину операцій на
підприємстві. Це пов‘язано з великою кількістю елементів їх
внутрішнього матеріально-речового та фінансового складу, що
потребує індивідуалізації управляння, та подальшого вивчення як
науковцями так і практиками підприємств (персоналом).
Управління
оборотними
активами
має
включати
обґрунтування відповідних управлінських рішень, щодо трьох
основних напрямів:
- управління дебіторською заборгованістю;
- управління грошовими коштами і поточними фінансовими
інвестиціями;
- управління запасами.
На даний час вітчизняні підприємства не мають науковообґрунтованого підходу до управління грошовими коштами і
поточними фінансовими інвестиціями. Тому, необхідна розробка
методик управління грошовими потоками та поточними
фінансовими інвестиціями, що включає управління грошовими
потоками, залишками грошових коштів та поточними фінансовими
інвестиціями. Це дасть змогу створити дієві механізми управління
показниками ліквідності, платоспроможності і прибутковості на
підприємствах.
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Ефективне управління запасами дозволяє знизити тривалість
виробничого і всього операційного циклу, зменшити поточні
витрати на їх зберігання. В процесі розробки політики управління
запасами підприємства повинні наперед передбачити заходи по
прискоренню залучення в оборот наднормативних запасів. Це
забезпечить вивільнення частини фінансових ресурсів, а також
сприятиме зниженню розміру втрат товарно-матеріальних
цінностей в процесі їх зберігання.
Однією з проблем діяльності господарюючих суб‘єктів є
збільшення дебіторської заборгованості. У зв‘язку з цим важливою
задачею є ефективне управління дебіторською заборгованістю,
спрямованою на оптимізацію її розміру та забезпечення своєчасної
інкасації боргу. Тому, на підприємстві потрібно створювати
спеціальні підрозділи, які б проводили аналіз і внутрішній
контроль дебіторської заборгованості.
Таким чином, щоб ефективно управляти оборотними
активами потрібно здійснювати правильну політику щодо їх
оцінки, мобілізації резервів економічності застосування, аналізу та
контролю використання.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В основі господарської діяльності підприємства лежить
виробництво продукції. Випуск будь-якої продукції потребує
здійснення певних витрат, які впливають на величину собівартості.
Витратами звітного періоду визнаються або зменшення
активів або збільшення зобов‘язань, що призводить до зменшення
власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу
внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що
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ці витрати можуть бути достовірно оцінені [1].
До витрат на виробництво продукції відносять [1]:
- прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати;
- змінні загальновиробничі та постійні розподілені
загальновиробничі витрати.
Таким чином, на виробництво продукції кожне підприємство
витрачає матеріальні, трудові, грошові та інші ресурси. Відповідно,
для достовірного визначення собівартості продукції необхідно
здійснювати постійний облік та контроль витрат цих ресурсів.
При виробництві продукції на промислових підприємствах
задіяні основні та допоміжні структурні підрозділи. Ефективне
використання ресурсів у виробничому процесі, на нашу думку,
неможливе без встановлення відповідних норм (нормативів).
Для створення ефективної системи обліку витрат на
виробництво продукції пропонуємо розробляти внутрішні
документи, які будуть відображати встановлені норми та фактичну
суму понесених витрат на виготовлення продукції в кожному
окремому структурному підрозділі підприємства.
Ці документи надаватимуть управлінню підприємства
інформацію про суми фактичних витрат ресурсів на виготовлення
продукції та відображають відхилення від встановлених норм, що,
в свою чергу, дозволить приймати ефективні управлінські рішення
щодо усунення негативних явищ роботи кожного окремого
структурного підрозділу підприємства та здійснювати оптимальне
використання ресурсів при виготовленні продукції на промислових
підприємствах.
Список використаних джерел:
1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»,
затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318 (зі
змінами та доповненнями).
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Дідух О., ст.гр. ОА-41
*Науковий керівник: Сидоренко Р.В., асистент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМАТИКА БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Одним з інструментів управління, поширеним в економічно
розвинутих країнах, який нині активно опановується вітчизняними
підприємствами, є бюджетування.
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.
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.
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.
На сьогоднішній день вважається, що найсучаснішою,
найбільш прогресивною й ефективною формою бюджетування є
програмно-цільове бюджетування.
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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).
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.
Аналіз досвіду багатьох країн із запровадження програмноцільового бюджетування допомагає зробити висновки, що наведені
нижче:
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.
3. Є труднощі при вимірюванні результатів.
4. Програмно-цільове бюджетування впроваджується
поступово: окремі його елементи спочатку вводяться й
перевіряються, а з часом, тобто з розвитком самого процесу
бюджетування, модифікуються.
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.
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В
Україні
сучасні
технології
бюджетування
використовуються слабко, хоча деякі їх елементи було
запроваджено ще з 2001-го, у рік прийняття Бюджетного кодексу
України. На особливу увагу заслуговує існуючий механізм
державних цільових програм, кількість яких в Україні щороку
зростає. 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.

УДК 657
Данканич Т.П. , кафедра обліку та аудиту
Ужгородський національний університет
ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРПРОДУКТУ ТУРОПЕРАТОРОМ
Облік реалізації турпродукту туроператором залежить від
того, на основі яких угод з постачальниками працює туроператор
та від того, як продається турпродукт (безпосередньо туристу чи
через турагента). Нарахування туроператором доходу від реалізації
турпродукту повинно здійснюватися не в момент оплати за
турпродукт, а також не в момент передачі ваучера, а тільки після
повного виконання договору на туристичне обслуговування (тобто
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в останній день туру).
В момент передачі ваучера туристам чи турагенту необхідно
відобразити заборгованість покупців та доходи майбутніх періодів
проводкою Дт 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками‖ Кт 69
„Доходи майбутніх періодів‖ на продажну вартість турпродукту.
Після закінчення туробслуговування визнається дохід від реалізації
турпродукту проводкою Дт 69 „Доходи майбутніх періодів‖ Кт 703
„Дохід від реалізації послуг‖ на вартість турпродукту.
Якщо з постачальником окремої турпослуги, яка входить до
складу реалізованого турпродукту, укладено посередницьку угоду,
то фактично кошти, отримані від реалізації таких турпослуг, є
транзитними. Тому вартість турпослуг, отриманих від
постачальника
за
посередницькою
угодою,
повинна
вираховуватися з доходу від реалізації турпродукту. Такі суми
повинні відображатися на рахунку 704 „Вирахування з доходів‖ в
момент нарахування доходу від реалізації турпродукту (після
закінчення обслуговування). Заборгованість перед постачальником,
з яким укладено посередницьку угоду, відображається на підставі
звіту, який оформляються до закінчення туробслуговування.
Наприклад, відображати заборгованість перед страховою
компанією за реалізовані страхові поліси необхідно на підставі
звіту страхового агента, який складається після оформлення
страхового поліса, тобто до закінчення туробслуговування. Для
обліку сум, що належать таким постачальникам, ми пропонуємо до
рахунку 39 „Майбутні витрати‖ відкрити субрахунок 392
„Майбутні відрахування з доходів‖, на якому обліковувати вартість
реалізованих послуг на підставі посередницьких угод з
постачальниками. У момент складання звіту вказані суми
відображають кореспонденцією Дт 392 „Майбутні вирахування з
доходів‖ Кт 685 „Розрахунки з іншими кредиторами‖, а після
завершення туробслуговування одночасно з нарахуванням доходу
від реалізації турпродукту - вирахування з доходів на суму таких
послуг кореспонденцію Дт 704 Кт 392. Така послідовність
бухгалтерських проведень є доцільною у зв‘язку з тим, що
відображення в обліку заборгованості перед постачальником, з
яким укладено посередницьку угоду та вирахування з доходів
розстрочені в часі у зв‘язку з різним документальним
підтвердженням їх нарахування. За реалізацію турпослуг
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постачальники на підставі звітів туроператора
нараховують
винагороду туроператору. На дату оформлення такого звіту
туроператор формує наступні проводки:
а )Дт 361 „Розрахунки з покупцями та замовниками‖ Кт 703
„Дохід від реалізації послуг‖ – на суму винагороди з ПДВ
б) Дт 703 ‖Дохід від реалізації послуг‖ КТ 641 „Розрахунки
за податками‖ (або 643 „Податкове зобов‘язання‖) – на суму ПДВ
Особливість обліку реалізації турпродукту через турагента
полягає в тому, що турагент повинен скласти звіт перед
туроператором. Облік розрахунків з турагентом пропонуємо вести
на рахунку 377 „Розрахунки з іншими дебіторами‖. На підставі
звіту турагента туроператор складає наступні проводки:
а) Дт 93 „Витрати на збут‖ Кт 377 „Розрахунки з іншими
дебіторами‖ – на суму винагороди без ПДВ;
б) Дт 641 „Розрахунки за податками і платежами‖ Кт 377
„Розрахунки з іншими дебіторами‖ – на суму ПДВ
Звіт оформляється після підписання турагентом договору з
туристом та отримання попередньої оплати від туриста, тобто до
перерахування коштів туроператору. В цьому звіті зазначається
вартість реалізованого турпродукту турагентом, його агентська
винагорода та сума, належна туроператору.

УДК 330.13+338.583
Даньків Н. В., магістрант
*Науковий керівник: Даньків Й.Я., професор
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ІНОЗЕМНИХ
ПІДПРИЄМСТВ, РОЗМІЩЕНИХ НА ТЕРИТОРІЯХ
СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН
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. У процесі формування
ринкового середовища необхідною умовою виживання й основою
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стабільного становища і ефективного розвитку іноземних
підприємств на територіях спеціальних (вільних) економічних зон є
здійснення ними усіх можливих дій щодо підвищення їх
прибутковості.
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.
На території України однією із вільних економічних зон є
спеціальна (вільна) економічна зона "Закарпаття", що створена
відповідно до Закону України „Про спеціальну економічну зону
"Закарпаття"» від 22 березня 2001року, № 2322-III, на території
якої і розташоване підприємство ТОВ ―Джейбіл Сьоркіт Юкрейн
Лімітед‖, яке є об‘єктом нашого дослідження. Метою діяльності
підприємства ТОВ ―Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед‖ є: імпорт,
експорт та посередницька діяльність, діяльність у сфері торгівлі,
надання послуг, виробництва та надання послуг, а також участь в
інших видах комерційної діяльності та здійсненні інших
необхідних або належних дій, пов‘язаних із зазначеними вище,
включаючи (не обмежуючись) фінансування та здійснення інших
видів діяльності, які не заборонені українським законодавством.
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.
На основі результатів аналізу фінансових результатів
підприємства ТОВ ―Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед‖ протягом
2006-2008 років встановлені негативні фінансові результати,
відповідно
і збиткову рентабельність. Отже для отримання
позитивної рентабельності потрібно, перш за все, ліквідувати
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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.

УДК: 657
Дацюк А.А., здобувач
*Науковий керівник: Сардачук І.І., к.е.н., доцент
Луцького національного технічного університету
РОЛЬ АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ
ВИТРАТАМИ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Єдиною інформаційною системою, яка фіксує всі
господарські операції на підприємстві є система бухгалтерського
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обліку. В ній здійснюється узагальнення інформації про
господарську діяльність підприємства за відповідний звітний
період.
Ефективне
управління
діяльністю
підприємства
забезпечується шляхом отримання як зведених так і оперативних
даних про господарські процеси, що відбуваються на підприємстві.
В основі діяльності сільськогосподарських підприємств
лежить виробництво продукції рослинництва та тваринництва.
Процес виробництва нерозривно пов'язаний з витратами, які
складають основну частину в складі витрат сільськогосподарського
підприємства. Собівартість сільськогосподарської продукції.
формують витрати основних і допоміжних виробництв
підприємства.
Система обліку надає керівництву сільськогосподарських
підприємств узагальнену інформацію щодо фактичного розміру і
складу витрат, які формують собівартість продукції. При цьому
недостатньо уваги приділяється його аналітичності, яка необхідна
для відображення інформації у звітності, проведення якісного
аналізу й оперативного використання одержаної інформації для
планування і прийняття управлінських рішень.
Як правило, при формуванні звітності сільськогосподарських
підприємств,
витрати
ресурсів
допоміжних
виробництв
відображаються загальними сумами, без окремої деталізації щодо
розміру цих витрат в складі собівартості основної продукції та
витрат ресурсів допоміжних виробництв на обслуговування інших
підрозділів підприємства чи вартості робіт та послуг, виконаних
допоміжними підрозділами для сторонніх фізичних та юридичних
осіб.
На сільськогосподарських підприємствах практично відсутнє
поточне звітування керівників допоміжних підрозділів щодо
результатів своєї роботи керівникам вищих рівнів
Для прийняття оптимально – ефективних управлінських
рішень необхідна оперативна аналітична інформація
щодо
використання енергоносіїв, матеріальних та інших ресурсів в
ремонтних майстернях та діяльності інших допоміжних
підрозділів.
Створення відповідних форм аналітичної звітності щодо
діяльності допоміжних підрозділів надасть можливість отримувати
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оперативну та якісну інформацію про хід виробничого процесу для
прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

УДК 657
Дацюк О. В., ст.гр.ОАз-53
*Науковий керівник: Талах Т.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Реалізація продукції завершує операційний цикл у діяльності
підприємства. У ринкових умовах процедурі її планування передує
виробничий процес. Підприємство має виробляти ту продукцію,
яка користується попитом на ринку збуту. Головну роль у
забезпеченні конкурентоспроможності підприємства відіграє
система контролю за реалізацією продукції, оскільки вона впливає
на фінансовий результат, який є узагальнюючим показником
роботи підприємства. За таких умов завданням обліку є
забезпечення управлінського персоналу інформацією для
оперативного регулювання реалізації продукції, планування
майбутньої діяльності, запобігання суб‘єктивності у процесі
прийняття рішень. Це зумовило актуальність обраної теми.
Готова продукція – продукція, яка закінчена в обробці,
пройшла випробування, укомплектування згідно з умовами
договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і
стандартам.
Вивченню проблем організації та методики обліку готової
продукції присвячені праці вітчизняних і зарубіжних учених та
фахівців – Ф. Ф. Бутинця, Н. Н. Грабової, В. М. Добровського, В.
П. Завгороднього, В. Ф. Максімової, Д. Р. Міддлтона, В. О.
Озерана, В. В. Сопка, Н. М. Ткаченко та ін.
Завданнями обліку готової продукції та її реалізації є:
перевірка виконання плану випуску продукції та її
відвантаження;правильне і своєчасне оприбуткування і списання
готової продукції;отримання відомостей про номенклатуру,
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кількість і вартість відвантаженої продукції;визначення стану
розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію;контроль за
зберіганням готової продукції та її реалізацією;контроль за
витратами та доходами від реалізації.
Головним
завданням
господарської
діяльності
є
виробництво високоякісної продукції та послуг з метою
задоволення потреб народного господарства і населення.
Характеристику
масштабу
виробничої
діяльності
промислового підприємства, зокрема, її якісного результату дають
показники виробництва продукції в натуральному вимірі (по
встановленому асортименту) і загального об'єму продукції у
вартісному виразі. Головною складовою промислової продукції є
готові вироби, виготовлені основними цехами підприємства і
призначені для продажу стороннім замовникам, а також своїм
непромисловим господарствам і
власному капітальному
будівництву.
У процесі організації обліку реалізації продукції велике
значення приділяється первинним документам. Однією з проблем,
яка виникає на цьому етапі, є відображення в документах обліку
руху готової продукції на підприємстві. Це обумовлено тим, що
контроль за рухом готової продукції виступає гарантом успішної
роботи підприємства на ринку.
Для обліку готової продукції підприємства використовують
натуральні вимірники, які допомагають отримати інформацію про
кількість та якість готової продукції, а також вартісні, які
узагальнюють всі господарські операції та явища, визначенні
раніше у натуральних показниках.
Готова продукція обліковується за фактичною виробничою
собівартістю. В результаті чого виникає потреба у калькулюванні
фактичної собівартості. Калькулювання можна розглядати як
спеціальні методи обліку витрат.
Позамовний метод обліку витрат на виробництво
застосовують на індивідуальних і дрібносерійних виробництвах.
Використання цього методу передбачає, що всі виробничі витрати
збираються в розрізі окремого замовлення, яке є індивідуальним
виробом, що виготовляється з дотриманням конкретних вимог
замовника.
Попередільний метод обліку витрат використовується у
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виробництвах, де продукція одержується внаслідок послідовної
переробки вихідної сировини за окремими стадіями на
безперервній основі. Для обчислення собівартості продукції при
цьому методі вартість всіх виробничих витрат, які були понесені на
підприємстві протягом одного звітного періоду, ділиться на
загальну кількість зразків готової продукції, виготовлених
протягом цього звітного періоду.
При
застосуванні
безнапівфабрикатного
методу
технологічний процес не поділяється на окремі етапи, а від першої
до останньої операції складає одне ціле. Напівфабрикатний метод
використовується у випадку, коли технологічний процес
поділяється на декілька технологічних фаз.
Калькулювання повної собівартості передбачає включення до
собівартості продукції усіх виробничих витрат на її виготовлення, а
також адміністративних витрат, витрат на збут та інших
операційних витрат підприємства.

УДК 330.341.1
Дейна Н.В., ст. гр. УІДм-61
*Науковий керівник: Вахович І.М., д.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Інноваційний розвиток промислових підприємств України
стає вирішальною ланкою всієї економічної політики держави. Без
нього не вдасться швидко подолати загальноекономічну кризу і
вийти на межу економічного зростання, забезпечити приріст
соціального ефекту, підвищити оплату праці до рівня
стимулювання
її
високої
продуктивності
та
ринкової
платоспроможності.
Проблема інвестицій, як основна складова інноваційного
процесу, залишається однією з найбільш гострих для
промисловості України.
Основним джерелом надходження інвестицій в основний
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капітал у 2008р., як і в попередні роки, залишаються власні кошти
підприємств  56,7 % (від загального обсягу інвестування). На
кошти з державного сектору (державного бюджету, місцевих
бюджетів) припадає  9,2 %. Все ще мало залучаються до
інвестиційної діяльності банки. Про це свідчить незначна частка
кредитів банків та інших позик у загальному обсягу інвестування
(17,3%), однак у динаміці спостерігається позитивна тенденція
нарощення обсягів фінансування за рахунок кредитів банків (табл.
1).
Таблиця 1
Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування
за 2000–2008 рр.*
Показники
Всього
у т. ч. за рахунок
коштів державного
та
місцевих
бюджетів
власних
коштів
підприємств
і
організацій
коштів
іноземних
інвесторів
кредитів банків та
інших позик

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
9,2

9,5

8,7

11,1

15,2

9,7

9,8

9,5

9,2

68,6

66,8

65,8

61,4

61,7

57,4

57,8

56,5

56,7

5,9

4,3

5,6

5,5

3,6

5,0

3,7

3,5

3,3

1,7

4,3

5,3

8,2

7,6

14,8

15,5

16,6

17,3

інших
джерел
фінансування (в т.ч.
коштів населення на 14,6
індивідуальне
будівництво)

15,1

14,6

13,8

11,9

13,1

13,2 13,9

13,5

*за даними Державного управління статистики України

Як свідчить проведений аналіз протягом 2000-2008 років
обсяг інвестицій в основний капітал із Державного бюджету склав
незначну суму від загального обсягу інвестицій. Важливе значення
має проблема пошуку нових нетрадиційних джерел їх
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фінансування і підвищення ефективності використання грошових
засобів. Зокрема, для України важливим питанням є пошук і
розробка схем залучення засобів населення для фінансування
пріоритетних інноваційних проектів, а також використання
системи мікрокредитування для активізації підприємницької
діяльності.
В умовах гострого дефіциту інвестиційних ресурсів перед
підприємствами постає першочергове завдання підвищення
ефективності використання основних засобів, як важливого
матеріального елементу виробництва, що в значній мірі визначає
його потенціал. Найбільший обсяг основних засобів (понад 71%)
зосереджено на підприємствах та в організаціях таких видів
економічної діяльності як: промисловість; операції з нерухомістю,
здавання під найм та послуги юридичним особам (включаючи
житлове господарство), транспорт і зв‘язок. Це незначною мірою
відрізняється від розподілу основних засобів за галузями економіки
у попередні роки.
Інвестиції в основний капітал у січні-червні 2009 року в
Україні склали 54,08 млрд. грн., що на 43,% менше, ніж за
аналогічний період 2008 року.
Згідно з його даними, всього в першому півріччі 2009 року
було освоєно 65,96 млрд. грн. капітальних інвестицій, тоді як за
аналогічний період минулого року - 92,21 млрд. грн. Держкомстат
зазначає, що більш за все інвестиції в основний капітал знизилися
на наземний транспорт - на 63,7%, у сфері нерухомості та оренди на 58,9%, будівництві - 57,6%, фінансовій діяльності - на 55,9%.
Найкраще справи йдуть у виробництві та розподіленні
електроенергії, газу і води, а також в пошти та зв'язку, де інвестиції
в основний капітал зменшилися у першому півріччі відповідно на
8,3% і 11,5%.
У розрізі джерел фінансування капітальних інвестицій у
січні-червні цього року на частку державного бюджету довелося
2,9%, як і минулого року, місцевих бюджетів - 2,3% (у січні-червні2008 - 3,2%), власних коштів підприємств - 69,5% (63%), кредитів
банків та інших позик - 12,2% (14,3%).
Згідно з даними Держкомстату, частка іноземних інвесторів
зросла до 4% (2,8%), тоді як інвестиційних фондів скоротилася до
1,4% (2,6%).
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Суттєво зменшилася в капітальних інвестиціях частка коштів
населення на будівництво власних квартир та індивідуальне
житлове будівництво - відповідно до 2,9% і 3,4% у порівнянні з
5,1% та 4,6% за аналогічний період минулого року.
Ключовим завданням випереджальної модернізації є
технологічне оновлення існуючої індустріальної бази, тобто
доведення до сучасного рівня виробничої, транспортної,
комунікаційної інфраструктури "первинного" та "вторинного"
секторів української економіки за їх рахунок без стимулювання
зростання їх частки у загальній структурі. Одночасно необхідно
прагматично підходити до необхідності згортання старих,
архаїчних індустріальних виробництв, що нераціонально
витрачають дорогі сировинні ресурси, забруднюють довкілля і є
економічно збитковими для країни. Натомість – розгортання й
всіляка підтримка сучасних виробництв, докорінне переобладнання
існуючих заводів та будівництво нових. Акцент має бути
зроблений на виробництво дорогої на світових ринках продукції
глибокого рівня переробки з мінімальними енерго- та
ресурсовитратами у вартості кінцевого продукту.
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ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ
ЗАТРАТ НА ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Вагома частка затрат на інформаційні технології та значний
відсоток невдалих проектів вимагає створення на підприємствах
дієвої системи управління впровадженням сучасних інформаційних
технологій (ІТ).
Результати наукових досліджень таких науковців, як І.А.
Бігдан, С.Ф. Голова, В.П. Карєва, Т.П. Остапчук, Т.В. Польова,
С.В. Шульга та ін. полягають у розробці рекомендацій щодо обліку
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та контролю складових необоротних активів. Однак питанням
планування, обліку і контролю затрат на впровадження
інформаційних технологій як комплексного об'єкта не приділяється
достатньо уваги.
Тому ми вважаємо за доцільне окреслити коло невирішених
питань і виявити недоліки в організації та практиці планування,
обліку та контролю затрат на впровадження сучасних
інформаційних
технологій,
вирішення
яких
сприятиме
забезпеченню ефективного управління ІТ-проектами.
Однією з важливих проблем управління впровадженням
інформаційних технологій є відсутність тісного зв'язку між
системою обліку і плануванням. Як зазначає Б.І. Валуєв, існуюча
неузгодженість інформаційних планових і бухгалтерських моделей
економічних об'єктів за складом і внутрішнім змістом знижує
інформаційні можливості цих функцій, послаблюючи таким чином
функції контролю, аналізу, регулювання [2, с.62].
На нашу думку, проблемою також є відсутність узагальненої
інформації в обліку щодо затрат на впровадження інформаційних
технологій через недосконалість системи фінансового обліку.
Вважаємо також недосконалою організацію обліку затрат на
впровадження інформаційних технологій у торговельних мережах.
Відсутність належної організації обліку затрат на впровадження
інформаційних технологій за центрами відповідальності зумовлює
віднесення затрат на утримання ІТ-відділу, а також на оплату праці
його спеціалістів, які здійснюють обслуговування філій, на затрати
головного підприємства. Вирішення цієї проблеми вимагає
організації обліку затрат на впровадження інформаційних
технологій за центрами відповідальності.
Зазначимо,
що
недосконалість
системи
внутрішньогосподарського контролю затрат на впровадження
інформаційних технологій полягає у тому, що відповідальність за
здійснення контролю, як правило, покладається на бухгалтерію. Це
призводить до послаблення контролю в ІТ-відділі, недостатньої
цілеспрямованості, а отже, до безсистемного контролю та
зниження ефективності управління.
Важливим принципом побудови контролю є його
незалежність, тобто організаційна відокремленість суб'єктів та
об'єктів контролю. Тому необхідно здійснити детальний аналіз
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контрольних функцій усіх суб'єктів проекту і раціонально поєднати
централізовану та децентралізовану форми організації контролю.
Окремим аспектом удосконалення контролю впровадження
інформаційних технологій є контроль ефективності проектів,
здійснення якого дозволить відстежувати позитивні і негативні
зміни, які відбуваються на підприємстві. Як стверджує Н.І. Бузак,
оцінювання ефективності проектів – це актуальна проблема,
оскільки і досі не існує методики, яка б дозволила визначати точно
величину ефективності впровадження ІТ [1, с.188].
Вважаємо, що врахування зазначених вище проблем
планування, обліку та контролю затрат на впровадження
інформаційних технологій допоможе забезпечити ефективне
управління ІТ-проектами.
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Кожне підприємство має в своєму активі основні засоби, без
яких не може здійснювати свою діяльність. Основні засоби
багаторазово беруть участь у процесі виробництва і частково
передають свою вартість на продукцію, яка виробляється за їх
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участю.
Теоретико-методологічні та практичні питання аудиту
основних засобів є предметом дослідження багатьох вітчизняних
вчених, зокрема, Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф., Давидова Г.М., Дорош
Н.І., Петрик О.А., Рудницького В.С., Усача Б.Ф. та багатьох інших.
У плані рахунків для обліку основних засобів рахунок 10, який
має дев‘ять субрахунків. За дебетом цього рахунку відображається
надходження (придбання) основних засобів, а за кредитом – їх
вибуття.
Як відомо, метою аудиту основних засобів є підтвердження
достовірності даних про вартість основних засобів, що
відображаються у фінансовій звітності. Зауважимо, що П(с)БО 7
"Основні засоби" внесло розмежування між бухгалтерським та
податковим обліком. Тому аудитор при перевірці повинен звернути
увагу на правильність відображення операцій як у бухгалтерському
обліку, так і відповідно до вимог податкового законодавства.
Варто відзначити, що аудитор під час проведення перевірки
виконує велику частину роботи, оскільки перевіряє основні засоби
від їх впровадження на виробництво аж до їх списання.
Збереження основних засобів, забезпечення їх нормального
стану та раціональне використання є основними завданнями
колективу підприємства.
Практика засвідчує, що під час проведення аудиту
основних засобів виникає потреба розподілу перевірки на
декілька етапів та досягнення на кожному з них конкретних цілей.
Доцільним є проведення аудиту основних засобів у три етапи: І
етап – аудит нормативно-правових аспектів проведення операцій з
основними засобами; II етап - аудит наявності основних засобів; III
етап – аудит господарських операцій з основними засобами.
На першому етапі аудитору слід досконало дослідити
нормативно-правову базу, звернути увагу на всі зміни та
доповнення, внесені до неї, а також організацію бухгалтерського та
податкового обліку основних засобів.
На другому етапі здійснюють аудит наявності основних
засобів. Першим важливим способом є інвентаризація. Аудитори
повинні стежити за її проведенням, правильним документальним
оформленням і відображенням результатів у бухгалтерському
обліку. Другим способом є документальна перевірка. Важливо
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відзначити, що на кожен об'єкт основних засобів повинен бути
документ, який підтверджує його наявність на підприємстві. Якщо
виявлені будь-які відхилення, то аудитор зобов'язаний надіслати
листа чи в усній формі попередити керівника підприємства про
виявлені ним недоліки.
На третьому етапі проводять аудит господарських операцій з
основними засобами. Зокрема, це операції, пов'язані з
надходженням основних засобів, їх експлуатацією та вибуттям.
Таким чином, викладена методика дає змогу контролювати
операції з основними засобами на підприємстві.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ У ВІДСОТКАХ ВІД ВИРУЧКИ
Одним з механізмів матеріального стимулювання робітників
торгівлі є встановлення заробітної плати у відсотках до виручки.
Статтею 96 Кодексу законів про працю України встановлено,
що основою організації оплати праці є тарифна система оплати
праці. Вона включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми
посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики
(довідники).
Крім того, згідно зі статтею 97 КЗпП оплата праці
здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами
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оплати праці. Вона може проводитися за результатами як
індивідуальних, так і колективних робіт [1].
На практиці досить часто зустрічаються випадки, коли
зарплата СПД встановлюється в розмірі фіксованого відсотка від
виручки за місяць. Це є порушенням чинного законодавства, тому
що, як було зазначено, в основу формування заробітної плати має
бути покладено тарифну ставку (оклад) .
Таким чином, питання організації оплати праці належить до
компетенції керівництва підприємства. Тому система оплати праці
(погодинна, відрядна, акордна тощо) має бути чітко сформульована
й визначена у відповідному положенні про систему та умови
оплати праці працівників підприємства. Зокрема, це стосується й
малих підприємств (п. 1.10 Методичних рекомендацій щодо оплати
праці працівників малих підприємств, схвалених наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 13.08.2004 р.
№ 186) [2].
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 (чинна структура й чисельність, положення з оплати
праці) та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема
Класифікатора професій (назви посад і професій мають відповідати
назвам у Класифікаторі).
У положенні про оплату праці також має бути визначено:
 форми організації та оплати праці (індивідуальна,
колективна) на основі законодавчих та інших нормативних актів,
генеральної (галузевих, регіональних) угоди, колективних і
трудових договорів;
 структуру заробітної плати (основна зарплата, додаткова,
премії, заохочувальні та компенсаційні виплати);
 порядок перегляду та індексації зарплати;
 строки та періодичність виплат заробітної плати;
 порядок вирішення спорів щодо оплати праці.
Положення про оплату праці затверджується наказом
керівника підприємства або оформлюється як додаток до
колективного договору.
Для того щоб вести облік суми отриманої працівником
виручки, доцільно розробити зведену відомість, яка має
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заповнюватись у відділі, де працює працівник, відділі кадрів та
подаватися до бухгалтерії. Слід зазначити, що на деяких
торговельних підприємствах прізвище працівника, який здійснив
продаж, друкується в чеках РРО (наприклад, магазини спортивного
одягу деяких торговельних марок), крім того, в чеку друкуються
прізвище та ініціали касира, який провів покупку по касі. Також
для розрахунку розміру виручки можна скористатися рахункамифактурами, товарними чеками, квитанціями розрахункових книжок
та іншими документами.
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АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Комплексне вивчення проблем, пов'язаних з формуванням та
використанням експортного потенціалу лісогосподарського
комплексу, стимулювало розробку концепції ефективності
функціонування лісогосподарських підприємств на основі як
вартісного аналізу, так і виділення ряду латентних (потайних) її
характеристик, які безпосередньо не вимірювані. Такий прийом
почав в останній час успішно використовуватись у практиці
проведення різних соціально-економічних досліджень, особливо у
тих випадках, де судження про предмет дослідження не піддаються
достатньо чіткій формалізації.
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Для виконання поставленого завдання передбачалось
здійснити економічний експеримент як науково поставлений
дослід – активне втручання в економічний процес (у природних,
але контрольованих умовах) і спостереження за результатами,
включно з їх вимірюванням. Здійснювалось це з метою перевірки
наукових гіпотез і побудови наукової теорії процесу, який
вивчається, а також у цілях перевірки практичних рекомендацій у
галузі управління експортним потенціалом як економічною
системою.
Тільки економічний експеримент розвитку експортного
потенціалу лісового комплексу може забезпечити кількісну оцінку
дії економічних факторів. Він надає дослідженню комплексний
характер, оскільки поєднує різні сторони економічної і соціальної
дійсності.
Сучасна наука має в своєму розпорядженні такий
випробуваний метод, як модельний експеримент, зокрема,
економічна наука використовує особливі моделі – математико–
статистичні. На них і проводяться експерименти, за допомогою
яких вивчаються закономірності поведінки різних економічних
об‘єктів (у нашому випадку – лісогосподарських підприємств),
аналізуються можливі напрямки запропонованих економічних
рішень.
Модельні експерименти спрощено відображають реальні
економічні процеси. Однак у них є та перевага, що вони
дозволяють багатократно відтворювати ті чи інші економічні
ситуації, які, зокрема, стосуються і функціонування експортного
потенціалу галузі.
Розповсюдження експериментальних методів вивчення
експортного потенціалу лісового комплексу потребує розробки
науково-обгрунтованої організації економічного експерименту.
Вона, на нашу думку, повинна включати три етапи:
а) підготовку;
б) власне проведення експерименту;
в) аналіз результатів і прийняття рішень.
Підготовчий етап завершується
складанням детальної
програми експерименту. Цим документом мають керуватися як
теперішні і майбутні дослідники, так і колективи підприємств та
інших організацій, на яких проводиться експеримент.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ

125

Для того, щоб отримати об‘єктивні результати, серед тих
об‘єктів на яких проводиться експеримент, необхідно виділяти
окремі групи об‘єктів за їх економічними параметрами. Корисним є
також одночасна перевірка на різних групах об‘єктів тих чи інших
рекомендацій, спрямованих на вирішення однієї і тієї ж задачі. Це
дозволить виявити найбільш ефективні з них.
Під час аналізу ходів і результатів економічного
експерименту пропонується застосовувати прийоми математичної
статистики, зокрема, виконання багатомірного статистичного
аналізу (кореляційний, регресійний, факторний, кластерний
аналізи). Ці методи можуть бути використані, як при проведенні
тих чи інших експериментальних досліджень, так і при організації
реальних.
Слід відмітити, що використання окресленого економічного
експерименту
дає
можливість
керівним
органам
лісогосподарського
комплексу
організаційно-економічними
методами та методами маркетингового комплексу отримати
відповідні науково-технічний, економічний і соціальний ефекти.
Причому використання економічного експерименту може
здійснюватись у режимі моніторингу.
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ОБЛІК РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Функціонування підприємств у ринкових умовах передбачає
безперервний рух грошових коштів, тому їх слід розглядати як
важливий ресурс та результат діяльності підприємств. Як найбільш
ліквідні активи, грошові кошти є важливим елементом ринкової
економіки. Грошові активи зумовлюють активізацію суб‘єктів
господарювання до самофінансування. Вони наявні на етапах
придбання товарів, виробництва продукції, виконання робіт,
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надання послуг, їх продажу і отримання виручки.
Використання в процесі управління господарськими
суб‘єктами достовірної та повної інформації про рух грошових
коштів підвищує якість управлінських рішень, позитивно впливає
на поточний і прогнозний фінансовий стан підприємств.
Значущість інформації про рух грошових коштів
обумовлюється необхідністю надання користувачам для прийняття
рішень повної та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух грошових коштів. Значення та роль
грошових коштів для діяльності підприємства зумовлює потребу їх
окремого дослідження, визначення стратегії й тактики управління
формуванням та використанням грошових потоків, інформація про
які суттєво впливає на ефективність процесу управління
економічними суб‘єктами.
Грошові кошти є головною складовою всіх фінансових
операцій підприємства. Вони беруть участь в забезпеченні всіх
видів господарської діяльності, зокрема, фінансових операцій.
Внаслідок кругообігу господарських засобів між підприємствами
виникають відносини, які називаються розрахунками. Розрахунки
можуть здійснюватися в готівковій та безготівковій формі, а
безготівкові розрахунки поділяються на товарні та нетоварні.
Грошові обороти, як готівкові так і безготівкові органічно пов‘язані
між собою і переходять з однієї форми в іншу. Для ефективного
використання наявних коштів підприємству потрібно правильно
організовувати їх облік, тому обов‘язковим є виконання завдань
бухгалтерського обліку грошових коштів.
Про визначальну роль руху грошових коштів в процесі
господарської діяльності підприємства вже не вперше йде мова,
оскільки до даного питання варто ставитись дуже відповідально.
Про це свідчать індивідуальні графіки роботи, застосування
комп‘ютерної форми ведення обліку, плани контролю за
здійсненням касової і розрахункової дисципліни, тощо. Дані заходи
сприяють підвищенню відповідальності виконавців за доручену
роботу, зменшенню витрат часу і врешті веде до підвищення якості
та продуктивності праці.
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УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ:
КОНТРОЛЬ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ
Увага економістів у всьому світі впродовж десятиліть
прикована до технічного прогресу і революційного зростання
продуктивності праці на базі нових технологій. Що стосується
практично орієнтованих менеджерів, то їх останніми роками
більше цікавить інша проблема – боротьба з трансакційними
витратами, які мають тенденцію до стійкого зростання і здатні
звести нанівець будь-які вигоди від технічних нововведень.
Мінімізація трансакційних витрат – одне з основних завдань в
ієрархії цілей сучасного менеджера. Вище за неї коштують лише
проблеми якості і успішного впровадження нових продуктів.
Як ми вже знаємо, трансакції необхідні для безперебійного
просування виробництва. Це обмін інформацією, матеріалами і
іншими ресурсами, який сам по собі не приводить до появи якихнебудь готових продуктів або благ. Один з найцікавіших способів
оптимізації трансакційних витрат полягає в скасуванні зайвих
процедур контролю і скороченні об'єму отриманої інформації.
Нерідко буває так, що фірма відтворює дуже великий об'єм даних
про якість продукту на всіх технологічних стадіях. При цьому
власне якість може залишатися на низькому рівні. Така ситуація
свідчить про те, що відповідним службам просто не вистачає часу
аналізувати інформацію – вона вирушає на те, щоб її зібрати.
Раціональним виходом з даної ситуації може стати концентрація
уваги на окремих місцях, де проблеми з якістю виникають
найчастіше. Це дозволить ефективніше вирішувати основну задачу
і економити на трансакційних витратах, пов'язаних із збором і
обробкою даних.
Автоматизація – один з основних способів зниження
трудових витрат на будь-якій ділянці роботи підприємства.
Розвиток сучасної обчислювальної техніки щороку відкриває нові
можливості оптимізації витрат, пов'язаних з введенням, передачею
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і обробкою інформаційних потоків. Електронні носії дозволяють
економити на копіюванні і пересилці даних, лазерні технології
мінімізують витрати введення інформації. Комп'ютерні бази даних
економлять на зберіганні, спеціалізоване програмне забезпечення
дозволяє одним натисненням кнопки складати звіти майже будьякій складності і так далі. Одним словом, «ручний спосіб»
виконання тих операцій, які ми вже звиклися виконувати за
допомогою всілякої техніки, міг би обійтися в десятки разів
дорожче. При цьому постраждали б і швидкість, і якість: сучасна
техніка у багатьох відношеннях більш пристосована і досконала за
людину.
Вигоди
від
автоматизації
підприємства
на
базі
обчислювальної техніки очевидні. Нам лише залишається
відповісти на питання про те, по яких принципах повинна
проходити раціональна автоматизація трансакцій. Найголовніший з
них полягає у виключенні повторного здійснення одних і тих же
операцій. Таке може відбуватися, коли різні «блоки» в
інформаційній структурі фірми не інтегровані між собою. Виникає
необхідність ручного перенесення інформації з програми в
програму: частина співробітників буде задіяна в роботі по
введенню інформації, яка вже знаходиться на електронному
носієві. Окрім додаткових трансакцій і витрат по оплаті праці це
приносить помилки і неточності. Таким чином, досконало
побудована інформаційна структура підприємства вимагає
одноразове введення інформації.
Інший спосіб скорочення витрат – інтеграція програмних
комплексів різних функціональних підрозділів компанії. Варіантів
такого об'єднання може бути декілька: інтеграція інженерного і
виробничого інформаційних блоків, міжфілійний, клієнтської
мережі.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ

129

УДК 657
Дубина О.В., ст. гр. ОА-31
*Науковий керівник: Голячук Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК І АУДИТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ
В умовах реформування економіки України та здійснення
комплексної реформи вітчизняного бухгалтерського обліку
важливого значення набуває організація на підприємствах
ефективного обліку витрат на основі розробки власної облікової
політики, здатної задовольнити потреби всіх ланок управління у
інформації про фінансовий стан та перспективи розвитку
підприємства. Розробка такої облікової політики можлива за умови
застосування у практичній діяльності підприємств сучасних
методів обліку і контролю адміністративних витрат. Актуальності у
цьому сенсі набувають дослідницькі роботи, що враховують
специфіку кожної окремої галузі національної економіки, мають
спрямованість на її технологічні та економічні відмінності.
Організацію та розвиток фінансового і управлінського обліку
адміністративних витрат, їх аналіз і контроль досліджували у своїх
працях вітчизняні і зарубіжні вчені М. Білуха, І. Бланк, О.
Бородкін, Ф. Бутинець, С. Голов, Є. Мних, В. Сопко, Б. Усач, В.
Швець, В. Івашкевич, Я. Соколов, Дж. Рісс, Дж. Фостер, Ч.
Хорнгрен, П. Фрідман та інші.
Разом з тим певні організаційно-методичні особливості
обліку і аудиту адміністративних витрат потребують конкретизації
у галузевому аспекті. До таких положень належать: уточнення
сутності і складу адміністративних витрат; розробка їх
раціональної класифікації для потреб підприємств; вирішення
проблем, пов‘язаних з розподілом адміністративних витрат для
потреб управлінського обліку; організація системи обліку
адміністративних витрат за центрами відповідальності та місцями
виникнення; впровадження на підприємствах ефективних систем
внутрішнього аудиту адміністративних витрат.
Облік та аудит адміністративних витрат у сучасних умовах
вимагає нових підходів до вибору ознак їх класифікації, які
дозволяють організувати систему управління витратами.
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Основними факторами, які визначають класифікаційні ознаки
адміністративних витрат підприємства певної галузі, систему їх
обліку та калькулювання собівартості продукції, є: вид
господарської діяльності підприємства; організаційна побудова
господарської діяльності; галузь та підгалузь виду діяльності; вид
продукції, що виробляється на підприємстві; методи оцінки
об‘єктів обліку; система організації внутрішньогосподарських
відносин; методи формування собівартості продукції.
З метою формування управлінських рішень у складі
адміністративних витрат необхідно виділити змінні, постійні та
змішані витрати в залежності від того, як вони реагують на зміни
рівня ділової активності підприємства або відповідають йому.
Для отримання конкретнішої й точнішої інформації, що
дозволить ефективно управляти господарською діяльністю
підприємства за його структурними елементами, доцільно усі
виробничо-господарські підрозділи підприємства групувати за
центрами виникнення витрат і центрами відповідальності за
здійснені витрати. За таких умов на кожній ланці і на кожному
рівні управління з‘являється можливість забезпечити конкретну
відповідальність працівників за понесені витрати і раціоналізацію.
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*Науковий керівник: Т.А. Маркеєва
КТБ ВНУ ім. Лесі Українки
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ
Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних
форм власності, охоплення приватизацією різних галузей,
реформування економічних відносин в Україні висувають дедалі
нові вимоги до бухгалтерського обліку, як основного засобу
контролю за веденням фінансово-господарської діяльності
підприємств.
Актуальність обліку доходів полягає в тому, що від доходу
залежить величина прибутку підприємства – одного з
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найважливіших показників його діяльності. Тому дуже важливо
правильно та своєчасно відобразити в бухгалтерському обліку
дохід підприємства.
Проблеми обліку доходів і фінансових результатів
розглядалися в наукових працях. Серед видатних вчених, які
здійснили вагомий внесок у розвиток тематики доходів і
результатів діяльності в бухгалтерському обліку на різних
історичних етапах слід назвати Л.Флорі, Д.Манчіні, Ф.Ескобара,
Д.Чербоні. Ф.Беста, А.Гільбо, Е.Леоте, І.Шера, Г.Сімона,
Л.Гомберга, А.Бикова, В.Палій, Я.Соколова.
Значний внесок зробили також українські вчені-професори
О.С.Бородкін,
О.О.Бутинець, А.М.Герасимович, Г.Г.Кірейцев,
М.В.Кужельний, М.Г.Чумаченко.
Питанням обліку доходів і фінансових результатів
присвячено багато праць, зокрема, дисертаційних робіт, основними
з яких є дисертації Я.В.Лебедзевич, О.Е.Кузьмінської,
Д.О.Гуцайлюк, А.В.Приходько, Є.Ю.Шари.
На особливу увагу заслуговує праця І.А. Бланка «Управління
прибутком» з точки зору теоретичного прибутку, як економічної
категорії. На жаль з проблем обліку доходів і фінансових
результатів відсутні такі наукові видання як монографії. Тому ця
тематика потребує поглиблених теоретичних досліджень і може
бути рекомендована для дослідження магістрантами, аспірантами
та докторантами.
Поняття доходу у П(С)БО 15 «Дохід» не розглядається.
Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»: доходи – це
збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або
зменшення зобов‘язань, які призводять до зростання власного
капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників
(власників) [2].
Дохід підприємства, організацій та інших юридичних осіб
незалежно від їх форм власності (крім бюджетних установ) з 1
січня 2000 р. формують у бухгалтерському обліку і фінансовій
звітності про доходи від звичайної діяльності на основі Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999р. №
290. Норми цього положення стосуються підприємств (організацій)
та інших юридичних осіб незалежно від форм власності (крім
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бюджетних та банківських установ).
Дохід – це будь-яка економічна вигода, одержана внаслідок
вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що
передує легалізації (відмиванню доходів), яка може складатися з
матеріальної власності чи власності, що виражена в правах, а так
само включає рухоме чи нерухоме майно та документи, які
підтверджують право на таку власність або частку в ній.
Норми П(С)БО 15 «Дохід» поширюються на:
1) доходи підприємств від звичайної діяльності: реалізації
продукції (товарів, інших активів);
2) надання послуг;
3) отримання цільового фінансування; використання активів
підприємства іншими сторонами, результатом чого є отримання
відсотків, роялті та дивідендів [3].
Норми П(С)БО 15 не поширюються на:
1) реалізацію цінних паперів;
2) договори оренди;
3) дивіденди, які належать за результатами фінансових
інвестицій та обліковуються методом участі в капіталі;
4)страхову діяльність;
5) зміни у справедливій вартості фінансових активів і
зобов'язань, а також з ліквідації (продаж, погашення) названих
активів, зобов'язань;
6) зміни вартості інших поточних активів;
7) природний приріст поголів'я худоби, вихід продукції
сільського та лісового господарства;
8) видобуток корисних копалин.
Не визнаються доходами, оскільки не є економічними вигодами, що надходять на підприємство, і не ведуть до збільшення власного капіталу суми, одержувані від імені третіх осіб, такі як:
- податок на додану вартість, акцизи, інші податки й обов'язкові платежі, що належать до перерахування в бюджет і позабюджетні фонди;
- надходження за договорами комісії, агентськими та іншими
аналогічними договорами на користь комітента, принципала і т. ін.;
- попередня оплата (аванс у рахунок оплати) продукції
(товарів, робіт, послуг);
- завдаток під заставу або в погашення позики, якщо це
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передбачено відповідним договором;
- надходження, що належать іншим особам.
Термін «доходи» означає суми, одержані внаслідок інвестиції
та зокрема, хоча не виключно, включатиме прибутки, відсоток,
приріст капіталу, акції, дивіденди, роялті та плату за послуги.
Дохід оцінюють в такому порядку:
- дохід, що підлягає отриманню або вже отриманий,
виражається у сумі справедливої вартості;
- у разі відстрочення платежу, внаслідок чого виникає
різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою коштів
або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію
(товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визнається
доходом у вигляді відсотків;
- сума доходів за бартерними контрактами визначається за
справедливою вартістю отриманих активів, робіт, послуг або тих,
що підлягають отриманню, зменшенню або збільшенню відповідно
на суму переданих або отриманих коштів та їх еквівалентів;
- у разі неможливості визначення справедливої вартості
отриманих активів, робіт, послуг або таких, що підлягають
отриманню, дохід визначається за справедливою вартістю
переданих активів, робіт, послуг за цим бартерним контрактом.
Під терміном ―доходи‖ слід розуміти суму коштів або
вартість майна, отриману (нараховану) платником податку від
продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів та
держактивів, збільшену на вартість будь-яких матеріальних
цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику
податку в зв'язку з продажем, обміном або відчуженням. До складу
доходів включається також сума будь-якої заборгованості платника
податку, яка погашається у зв'язку з продажем, обміном або
відчуженням [1].
Формування інформації про доходи, отримані підприємством
у процесі звичайної діяльності здійснюється в розрізі груп
операцій, що належать до звичайної діяльності: промислововиробничих, торговельних і виробничих операцій з виконання
робіт і надання послуг, а також звичайних операцій, не пов'язаних з
основною діяльністю підприємства і фінансових операцій.
Отже, кожне підприємство, виходячи з напрямів своєї
фінансово-господарської діяльності, структури її видів і обсягів
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вкладень, вибирає ту або іншу сукупність рахунків, організовує
бухгалтерський облік доходів у розрізі вибраних способів їх
отримання і закріпляє прийняте рішення наказом про облікову
політику.
Для забезпечення обліку доходів підприємства, що надходять
від різних видів статутної діяльності, Планом рахунків передбачено
рахунки класу 7 «Доходи й результати діяльності». У кінці звітного
періоду сальдо цих рахунків переноситься на рахунок 79
«Фінансові результати».
Величина доходів безпосередньо впливає на рівень прибутку
підприємства. В економічній теорії у різні періоди розвитку країни
категорія прибутку була об‘єктом особливого вивчення. Однак до
теперішнього часу в економічній літературі не існує єдності у
позиції щодо сутності даної категорії, її походження, функцій, а
також правильного відображення в обліку.
Список використаних джерел:
1. Про оподаткування прибутку підприємств. – Закон України від 28.12.94
року № 334/94-ВР.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові
результати», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р.
№ 87.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.
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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗАПАСІВ
В активний період розвитку ринкових відносин підприємств
виникає необхідність удосконалення процесу виробництва,
впровадження новітніх технологій для зменшення собівартості
виготовленої продукції або наданих послуг. Необхідною умовою
підтримання виробничого процесу на підприємстві є наявність
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достатньої кількості виробничих запасів, тому актуальним є їх
бухгалтерський облік та контроль.
Щоб здійснювати процес виробництва, підприємство
повинно мати необхідні запаси сировини, матеріалів, палива,
будматеріалів, запасних частин, інших виробничих запасів. Отже,
запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони займають
особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі
витрат підприємств різних сфер діяльності.
Слід відмітити, що процес обліку та використання
виробничих запасів є трудомісткою ділянкою, тому часто
спостерігаються недоліки та помилки, що призводять до їх втрат.
Значні неприємності підприємству може принести використання
неякісних виробничих записів.
На практиці виникає проблема оцінювання вибуття запасів,
оскільки собівартість їх надходження (придбання), виробництва в
різних періодах різна. Виникає ще одне проблемне питання яке
полягає у тому, що утримання надлишкових запасів для
підприємства пов‘язане зі значним фінансовим ризиком.
Можна виділити такі проблеми:
- людський фактор при обліку запасів, який призводить до їх
втрат;
- поставка неякісних виробничих запасів;
- оцінювання вибуття запасів;
- утримання надлишкових запасів.
Проаналізувавши причину виникнення вище розглянутих
проблем, можна запропонувати наступні шляхи для їх вирішення:
- проблему, що до людського фактору під час обліку запасів
можна вирішити максимально допустимою автоматизацією даного
процесу щоб звести втручання людини до мінімуму;
- другу проблему можна вирішити шляхом встановлення
більш чітких норм та жорсткішого контролю за якістю виробничих
запасів. Постачальники повинні нести відповідальність перед
законом за поставку недоброякісної сировини та запасних частин.
- проблему оцінки вибуття виробничих запас не можна
повністю усунути, але можна звести її до мінімуму. Для цього
необхідно закуповувати таку кількість запасів, яку можна
використати за відносно малий термін, що призведе до незначного
коливання вартості під час вибуття і надходження.
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- проблематику надлишкових запасів вирішують шляхом
проведення
визначень
нормативів
виробничих
запасів
(мінімального обсягу матеріально-технічних ресурсів, необхідного
для забезпечення виробництва): розрахунок потреби в матеріальнотехнічних ресурсах;
обґрунтування норм і нормативів;
погодження і затвердження нормативів.
Отже, управління підприємством – це складний і
відповідальний процес, який має свою стратегію і практику. Запаси
для виробничого підприємства є основною статтею оборотних
коштів та основою життєдіяльності підприємства. Тому
достовірний облік їх на підприємстві є невід‘ємною частиною
управління, без якого неможливе досягнення поточних та
довгострокових цілей підприємства. Від правильності ведення
обліку запасів залежить достовірність даних про отриманий
підприємством прибуток та збереження самих запасів. Слід
здійснювати пошук найбільш оптимальних шляхів ведення обліку
та контролю виробничих запасів, для найефективнішої роботи
підприємства з мінімальними витратами.

УДК 657
Журавель К.С., ст. гр. ОП-31
*Науковий керівник: Сидоренко Р.В., асистент
Луцький національний технічний університет
ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
Так, як в Україні положення, що випливають з П(С)БО 30
―Біологічні активи‖ запропоновані вперше, з‘явилася низка
невирішених теоретичних і практичних питань, пов‘язаних з
веденням обліку біологічних активів, зокрема їх оцінки, визнання
фінансових результатів, відображення господарських операцій на
рахунках бухгалтерського обліку тощо. Проблеми вище зазначених
тем розглядали такі вчені, як Моссаковський В., Кононенко Т.,
Кучеркова С.
Одним із невирішених питань є точний облік
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сільськогосподарських запасів – похідних від біологічних активів,
на які поширюється дія П(С)БО 30. Це сільськогосподарська
продукція і додаткові біологічні активи, які відображаються на
таких рахунках:
27 ―Продукція сільськогосподарського виробництва‖,
208 ―Матеріали сільськогосподарського призначення‖.
Облік сільськогосподарської продукції (рахунок 27)
визначено чітко, оскільки це активи, які виготовляються чи
вирощуються у власному сільськогосподарському виробництві, а
матеріали сільськогосподарського призначення, придбані на
стороні — це також біологічні активи, тільки їх не можна назвати
ні так, як їх названо в міжнародних стандартах, ні додатковими
згідно П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖, тому що їх отримують зі
сторони, а не виробляють чи вирощують у власному господарстві.
Таким чином виходить, що термін придбаних на стороні
біологічних активів відсутній, але біологічний актив є. Разом з тим
серед матеріалів сільськогосподарського призначення можуть бути
й активи небіологічного походження – хімічні засоби захисту
рослин або мінеральні добрива. Отже, облік матеріалів
сільськогосподарського призначення доцільно розділити на
субрахунки:
208.1 – матеріали сільськогосподарського призначення;
208.2 – всі інші матеріали сільськогосподарського
призначення (у т. ч. хімічного походження), на які П(С)БО 30 не
поширюється.
Продукція сільського господарства призначена як
сировина для промисловості або як продовольство для населення
і як матеріали, що використовуються в особистих підсобних
господарствах. Аналогічно ж їх можна обліковувати на різних
рахунках відповідно, тобто:
27 ―Продукція сільськогосподарського виробництва‖ (на
продаж та реалізацію);
208 ―Матеріали сільськогосподарського призначення‖
(використовуючи для себе).
Також сільськогосподарську продукцію слід виокремити
на основну, супутню і побічну, як це зроблено у Методичних
рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, що,
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як наслідок, забезпечить досконаліший та детальніший облік
продукції.
Ведення сільського господарства на різних територіях
відрізняється один від одного в залежності від природної зони, де
знаходить господарство. Тому, в П(С)БО 30, при визначенні
основних аспектів обліку сільськогосподарської діяльності,
доцільно було б врахувати дані особливості кліматичних умови або
територіального розміщення (степові, лісові, лісостепові,
низовинні, гірські зони) та ввести нові положення ведення обліку
біологічних активів характерні певній території окремо.
Щодо Методичних рекомендацій з планування, обліку і
калькулювання
собівартості
продукції
(робіт,
послуг)
сільськогосподарських підприємств, затвердженою Міністерством
аграрної політики від 18.05.2001 року № 132, то їх варто було б
також уточнити щодо врахувань кліматичних зон в яких
знаходяться сільськогосподарські підприємства і основних
напрямів діяльності, якими вони займаються. Також, доцільно було
б доповнити дані положення додатками в яких будуть наведені
числові приклади їх використання і застосування. Це дасть змогу
до більш чіткого їх запровадження на підприємствах і зменшить
помилки при застосуванні на практиці.
Список використаних джерел:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»,
затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 р.
№790, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 5 грудня 2005 р.
№1456/11736.
2. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств,
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МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ
ЛІЦЕНЗІЙ НА ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ОБ’ЄКТАМИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Найпоширенішою формою придбання прав на об‘єкти
інтелектуальної власності є договірні відносини: про уступку
виключних прав (договори про уступку патенту); про передачу
виключних і невиключних прав (надання ліцензії). В Україні
найпоширенішою
формою
передачі
прав
на
об‘єкти
інтелектуальної власності є договори з реалізації (передачі) права
та ліцензії (виключні, невиключні та одиничні). протягом 20032006 років було зареєстровано 2812 договорів на передачу права на
винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і
послуг, 1005 невиключних ліцензій.
Проведене порівняння договорів на передачу прав, видачу
виключної, невиключної та одиничної ліцензій показало, що за
всіма видами ліцензійних договорів ліцензіат володіє правами на
об‘єкт інтелектуальної власності, відмінність яких полягає лише в
обсязі цих прав (обмеження територією, кількістю продукції і
часом).
У вітчизняні нормативних актах не зазначається, що ліцензії
належать до нематеріальних активів. А.К.Шишкін [1].
наголошують на належності ліцензій до нематеріальних активів, не
вказуючи ніяких обмежень. В.О. Б.Нідлз 2 доводить, що лише
виключні ліцензії є активом, а О.Кононенко 3 класифікуючи на
виключні і невиключні обґрунтовує їх належність до
нематеріальних активів підприємства.
В системі стандартів МСФЗ
та US GAAP частина
невиключних прав належать до нематеріальних активів,
акцентуючи увагу не на характер отриманих прав, а на
нематеріальність. Встановлено чіткий перелік прав за угоди про
оренду яких (ліцензійні договори) відносяться до нематеріальних:
кінофільми, відеофільми, відеозаписи, вистави, рукописи, патенти
та авторські права. Віднесення витрат на ці об‘єкти до витрат
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звітного періоду суперечить принципам динамічного обліку, так як
вони використовуються в період більше одного року і, як правило,
витрати на їх придбання є суттєвими. Цієї думки дотримуються
більшість науковців.
Законодавством Російської Федерації чітко визначено, що до
нематеріальних активів належать лише виключні права, це ж
стосується податкового обліку в Україні. Прихильники цього
підходу виходять з того, що таке розмежування не зменшує склад
нематеріальних активів, а переносить їх частину на позабалансовий
облік через відсутність всіх прав власності, зокрема права вільно
розпоряджатись активом.
Ми вважаємо, що ліцензії є об‘єктом обліку при дотриманні
наступних умов:
- право отримане за ліцензійним або іншим договором, який
передбачає захист прав на інтелектуальну власність;
- підприємство має можливість отримати від використання
майнових прав економічну вигоду;
- вартість майнових прав можна достовірно оцінити.
Найбільші розбіжності в теорії виникають щодо обліку
невиключних прав. Можливі два варіанти їх обліку: перший –
обліковувати всі ліцензії як нематеріальні активи, другий –
передбачити різний порядок обліку прав, тобто виключні як
нематеріальні активи, а невиключні – поза балансом з віднесенням
вартості до витрат майбутніх періодів. Основна відмінність
перерахованих варіантів обліку полягає у відображенні у ліцензіата
поза балансом нематеріального активу. МСФЗ та П(С)БО не
заперечують ні одного ні іншого варіанту, що вимагає
законодавчого урегулювання.
Виходячи із економічної сутності, а не юридичної форми
операцій з передачі права на підставі ліцензійних договорів, на
нашу думку, всі ліцензії, які приносять корисність та можуть бути
достовірно оцінені, підлягають відображенню у складі
нематеріальних активів. Але не як частина об‘єктів інтелектуальної
власності, а як група майнових прав користування об‘єктами
інтелектуальної власності.
Виключні, невиключні, одиничні, відкриті ліцензії доцільно
відображати на балансі за умови дотримання всіх ознак активу.
Згідно цих договорів, ліцензіар може використовувати
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інтелектуальну власність у власній діяльності, даний актив
приносить користь підприємству у вигляді роялті, право власності
(патент, свідоцтво) на нього також залишається у ліцензіара.
Ліцензіат отримує права використовувати цей актив на власний
розсуд у сфері, обмеженій договором.
Операції з передачі права за своєю економічною суттю
пов‘язані з реалізацією всіх або частини прав на об‘єкт
інтелектуальної власності. В наслідок чого один і той же об‘єкт
може відображатись на балансі декількох підприємств, що
пов‘язано з такими властивостями об‘єктів інтелектуальної
власності
як
можливість
одночасного
використання
інтелектуального продукту багатьма суб‘єктами, незначною
собівартістю передачі та тиражування.
У вітчизняному обліку не заохочується облік одного і того ж
активу на балансі декількох підприємств. Досліджені нами
характеристики договорів вказують на можливість і доцільність
таких операцій з метою спрощення обліку.
Список використаних джерел:
1. Шишкин А.К., Микрюков В.А., Дышкант И.М. Учет, анализ, аудит на
предприятиях. – М.: Аудит, ЮНИТИ,1996. – 496с.
2. О.Кононенко. Облік нематеріальних активів відповідно до П(С)БО. –
Х.: Фактор, 2000. – 64с.
3. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета/ Б.Нидлз, Х.Андерсон,
Д.Долдуэл: Пер. с англ./ Под ред. Я.В.Соколова. – 2-е изд. – М.: Финансы и
статистика, 1994. – 496с.
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МЕТОД ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ “ЛІФО”: ПЕРЕВАГИ
ЗАСТОСУВАННЯ
В умовах глобальної економічної кризи в світі та в Україні
досить гостро постало питання обмеженості та використання
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ресурсів. А як відомо для здійснення господарської діяльності
підприємствами всіх форм власності та галузей економіки
використовуються запаси, які є найбільш важливою і значною
частиною активів підприємства. Вони займають особливе місце у
складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств
різних сфер діяльності.
Забезпечити ефективне управління запасами можна лише
володіючи повною та достовірною інформацією про їх наявність та
рух, що забезпечується за допомогою системи бухгалтерського
обліку. При цьому, в обліковій політиці підприємства досить
важливе значення відіграє оцінка запасів при їх надходженні, на
дату балансу і при вибутті.
Сьогодні використовуються такі методи оцінки при вибутті
запасів: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів,
середньозваженої собівартості однорідних запасів, собівартості
перших за часом надходження запасів (ФІФО), нормативних
витрат, ціни продажу. Раніше підприємства могли використовувати
і метод ЛІФО. Тобто запаси, які першими вибувають
(реалізовуються, списуються тощо), оцінюються за собівартістю
останніх за часом надходження запасів. Таким чином, при
застосуванні цього методу на підприємстві вартість запасів на
кінець періоду дорівнювала вартості перших за часом надходження
запасів.
На нашу думку рішення про таку відміна є не зовсім
виваженим, адже найбільш достовірний фінансовий результат
можна вивести шляхом порівняння поточної собівартості товарів з
їх продажною вартістю. Таким чином можна вважати, що метод
ЛІФО має явні переваги.
Крім того, оцінка вибуття запасів за вартістю, що склалася на
цей момент, дає можливість підприємству в умовах зростання цін
поповнювати свої запаси, не вдаючись до пошуку додаткових
джерел поповнення оборотних коштів. Це пояснюється тим, що
формування витрат відбувається за вартістю запасів, близькою до
вартості їх відшкодування. Інакше кажучи, вартість затрачених
(списаних на реалізацію) запасів повинна бути адекватна тим
сумам, які мають бути витрачені на закупівлю аналогічних запасів
для забезпечення безперервності оборотів.
Метод ЛІФО за будь-яких коливань цін, тобто незалежно від
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того, зростають вони чи знижуються, передбачає, що собівартість
реалізованих запасів становитимуть витрати, що відповідають
рівню цін на момент продажу. Відповідно, цей метод порівняно з
іншими методами оцінки покаже менший валовий прибуток у
період інфляції і більший – у період дефляції. Тобто у період
інфляції ми зменшуємо базу оподаткування. Саме це стало
основною причиною відміни методу. Але ніхто не врахував, що
таким чином, врегульовується вплив чинників піднесення і спаду в
економіці держави на фінансовий результат кожного окремого
підприємства.
Отже, на нашу думку, метод ЛІФО має право на існування.
Поверхнево його відміна є правильним рішенням. Проте якщо
розібрати глибше, то навіть зі сторони податківців при певних
обставинах даний метод є допустимий та логічний. Саме він в
період економічної кризи міг би стати тим інструментом, який би
нормалізував фінансовий стан вітчизняних підприємств.

УДК 657
Захарова М.А., ст. гр. ОА-42
*Науковий керівник: Писаренко Т.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Фінансова
незалежність
та
участь
вітчизняних
господарюючих суб'єктів у міжнародних економічних відносинах
зумовлюють
необхідність
безперервного
забезпечення
виробничого циклу оборотними засобами. Розвиток принципово
нового підходу до проблем платіжно-розрахункових відносин між
суб'єктами ринку зумовлює необхідність досліджувати похідну
уповільнення даних відносин – дебіторську заборгованість.
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.
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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.
Метою дослідження є виявлення нагальних проблем,
пов‘язаних з обліком розрахунків із дебіторами, обґрунтування
перспектив розвитку бухгалтерського обліку та аналізу
дебіторської заборгованості, розробка методичних підходів і
розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення існуючих
методик обліку та аналізу дебіторської заборгованості.
Від початку формування ринкових відносин в Україні і
донині існує чимало актуальних нерозв‘язаних питань, пов‘язаних
з обліком дебіторської заборгованості. Це відповідно обумовлює
постійний перегляд нормативних актів і регламентуючих
документів, вироблення нових шляхів удосконалення організації та
методики обліку розрахунків з дебіторами.
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»;
 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.
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. Разом із тим
поточна дебіторська заборгованість є оборотним активом, а
довгострокова – необоротним, і вони обліковуються на різних
рахунках.
Уточнення вимагає визначення поточної дебіторської
заборгованості, оскільки згідно з П(С)БО 10, дебіторська
заборгованість «за продукцію, товари, послуги визнається активом
одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів і
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послуг та оцінюється за первісною вартістю». На нашу думку,
утворення поточної дебіторської заборгованості не завжди слід
пов‘язувати з доходом. Дохід вимірюється сумою очікуваних
грошових надходжень, тому якщо не очікується погашення
дебіторської заборгованості у звітному періоді, то наступні
надходження коштів або певних матеріальних цінностей не можна
вважати доходом.
Важливо вдосконалювати методику визначення суми резерву
сумнівних боргів. На нашу думку, потрібно внести зміни в діюче
законодавство для стимулювання створення підприємствами цього
резерву. Практика показує, що більшість акціонерних підприємств,
звітність яких є обов‘язковою, не створюють резерву сумнівних
боргів, 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.
Для забезпечення виконання принципу бухгалтерського
обліку «обачності» і зближення бухгалтерського і податкового
обліку пропонуємо внести зміни до Закону України «Про
оподаткування прибутку підприємств», в яких би зазначалося, що
суми резерву сумнівних боргів відносяться до валових витрат.
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.
З метою надання якісної бухгалтерської інформації про
заборгованість підприємства, користувачам для прийняття рішень,
можна запропонувати оптимізаційну форму бухгалтерського обліку
дебіторської заборгованості, для якої властиві:
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 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);
 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;
 узагальненням та накопиченням 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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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З
ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
В умовах формування ринкової інфраструктури великого
значення набуває аудит дотримання законодавчих норм щодо
здійснення розрахункових операцій, зокрема розрахунків із
підзвітними особами. В Україні процес створення нормальних
умов для проходження господарських розрахунків стримується
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недосконалим законодавством і прорахунками в його практичному
застосуванні.
Проблемам розвитку теорії і практики аудиту розрахунків з
підзвітними особами присвячено ряд праць учених-економістів:
Б.Ф. Усач [4], М. Білуха [2], А. Бєлоусов, Ф. Бутинець [3], В.
Костюченко та ін.
Підзвітними особами є працівники установи, яким в
обмежених розмірах видаються аванси на здійснення деяких
операційно-господарських витрат, які не можуть бути здійснені
шляхом безготівкових розрахунків, а також на відрядження і
наукові експедиції [3]. Аудит розрахунків із підзвітними особами
здійснюють суцільним порядком. Аудитор керується Постановою
КМУ "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах
України та за кордон" від 23.04.99 № 663 та Постановою КМУ від
06.09.2000 № 1398 про внесення змін до вищевказаної Постанови
КМУ.
Основними завданнями аудиту розрахунків із підзвітними
особами є: перевірка дотримання правил видання авансів; контроль
за своєчасністю здавання авансових звітів; перевірка правильності
використання підзвітних сум і оформлення документів, доданих до
авансових звітів, а також своєчасності повернення невитрачених
сум, виявлення незаконних і недоцільних з господарського погляду
витрат [2].
Джерелами аудиту є: накази і розпорядження по
підприємству, авансові звіти з прикладеними до них
виправдувальними документами про використання підзвітних сум,
звіти касира з прикладеними прибутковими і видатковими
касовими документами, Головна книга, баланс підприємства, дані
аналітичного і синтетичного обліку з рахунка 372 "Розрахунки з
підзвітними особами".
Аудитору слід встановити, чи визначено коло осіб, що мають
право одержувати підзвітні суми. Також слід перевірити, чи не
видавався аванс у розмірі, що значно перевищує потребу. Аудитор
звіряє аналітичний і синтетичний облік з рахунка 372 "Розрахунки
з підзвітними особами", потім розпочинає суцільну перевірку
документів.
Отже, аудит в Україні стає однією з важливих галузей науки і
практики. Під час аудиту розрахунків з підзвітними особами
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перевіряється своєчасність і правильність звітності підзвітних осіб,
порядок видачі авансів, законність і доцільність використання
підзвітних сум.
Список використаних джерел:
1.
Інструкція про службові відрядження в межах України та
закордон, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.99 р.
№ 59 (в редакції наказу Мінфіну України від 10.06.99 p. № 146), зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 29.06.99 р. за № 418 \ 3711).
2. Білуха М.Т. Курс аудиту/ М.Т. Білуха. - К.: Вища шк.: Знання, 1998.
3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого / Ф.Ф. Бутинець.
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РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ У ПРАКТИЦІ
УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Перехід до ринкових відносин зумовлює застосування
прогресивних методів планування та управління на вітчизняних
промислових підприємствах, сучасний стан яких вимагає якісно
нових підходів до розробки стратегії розвитку, прогнозування,
оцінки та аналізу фінансової діяльності. Кожне промислове
підприємство можна розглядати як виробничо-економічну систему,
для якої формулюються загальні закономірності і принципи
розвитку. Сучасний менеджмент такого підприємства являє собою
сукупність принципів, методів, засобів та форм управління
виробництвом з метою підвищення його ефективності. Важливим
фактором успішної виробничої діяльності є правильна
організаційна структура промислового підприємства, яка залежить
від багатьох факторів. Сучасні стратегічні пріоритети диктують
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нові вимоги до організаційної побудови підприємства, постійне
вдосконалення якої не втрачає своєї актуальності в системі
управління підприємством.
Дослідженням даної проблематики протягом останніх років
займалося чимало провідних вітчизняних та зарубіжних вчених,
зокрема: А.В.Чупіс [5], Г.С.Одінцова [2], Л.Д.Забродська [3],
В.Г.Герасимчук,
М.Є.Рогоза,
М.Н.Бідняк,
В.Г.Жигалов,
Л.М.Шимановська,
В.М.Гончаров,
З.Є.Шершньова
[6],
Ф.Ф.Бутинець [1], В.А.Винокуров, М.І.Круглов, А.А.Томпсон,
А.Дж.Стрикленд, Кит Уорд [4] та інші. Однак незважаючи на
існування в сучасній економічній літературі ряду концептуальних
основ та методологічних рекомендацій щодо управління
підприємствами сфери матеріального виробництва, зазначена
проблематика потребує подальшого дослідження, теоретичного
осмислення, розвитку і практичного втілення відповідно до змін,
які диктує зовнішнє середовище.
У сучасній системі управління організаційна структура
підприємства є основою для правильної організації управлінського
обліку.
Побудова
організаційної
структури
передбачає
відокремлення структурних підрозділів і служб підприємства,
функціональний розподіл обов'язків між ними, координація дій
внутрішніх виконавців щодо досягнення основної мети
підприємства; а це, в свою чергу, визначає процес формування
облікової інформації за відповідними рівнями управління [1, с.35].
Організаційна структура визначає також склад і
співвідношення рівнів управління виробництвом. На побудову
організаційної структури підприємства впливає чимало факторів,
зокрема: характер виробництва та його галузеві особливості, склад
продукції, технологія і масштаби виробництва, рівень технічної
оснащеності підприємства, ступінь автоматизації управління,
кваліфікація працівників тощо. Організаційна структура
підприємства може бути централізована або децентралізована
залежно від ступеня відповідальності, покладеної на менеджерів [1,
с.36].
За видами розрізняють департаменталізовані, дивізіональні і
матричні структури управління; а залежно від типу – лінійні,
функціональні та лінійно-функціональні [2, с.348]. Зважаючи на
постійні зміни зовнішнього та внутрішнього середовища
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підприємства, його структура також повинна вдосконалюватися у
напрямку відповідності стратегічним планам, забезпечення
ефективної взаємодії з оточенням та досягнення поставлених цілей.
Для промислового підприємства, яке має на меті скорочення
терміну виходу нової продукції на ринок, виробництво великої
кількості модифікацій продукту, індивідуалізацію обслуговування
клієнтів, найбільш доцільною за сучасних умов буде
функціональна структура, що швидше реагує на зміни та відкрита
для інновацій.
Схема приведення структури у відповідність до стратегії
підприємства передбачає: створення меншої кількості рівнів
управління;
розподіл
робочих
процесів
між
різними
функціональними відділами; створення нових проектних груп;
наділення повноваженнями щодо прийняття рішень менеджерів та
робочих; співробітництво з основними постачальниками;
невеликий штат працівників для виконання функцій, які
підтримують
основну
діяльність;
використання
телекомунікаційних технологій для забезпечення швидкого
доступу до інформації [3, с.130].
Таким чином, реформування організаційної структури
безпосередньо впливає на систему управлінського обліку
підприємства, переводячи його на якісно новий, стратегічний,
рівень обробки інформації та прийняття управлінських рішень.
Список використаних джерел:
1. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир:
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СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ
За сучасних умов господарювання важливим є виготовлення
продукції, здатної конкурувати як на зовнішньому, так і на
внутрішньому ринках збуту. У виробничому процесі підприємства
значну роль відіграють основні засоби, ефективність використання
яких є одним з ключових моментів зниження собівартості
продукції. А тому для належної організації обліку основних засобів
є важливим встановлення їх економічної суті.
Питання сутності основних засобів вивчали такі вчені як
Покропивний С.Ф., Бойчик І.М., Шегда А.В., Мочерний С.В.,
Бутинець Ф.Ф., Білуха М.Т., Поддєрьогін А.М., Ткаченко Н.М. та
інші.
Проте огляд
праць науковців показує, що існує ряд
відмінностей у визначенні досліджуваного об‘єкта.
Так Покропивний С.Ф., Бойчик І.М., Шегда А.В. вказують на
те, що основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і
функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній
споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею
на вартість продукції, що виробляється, частинами в міру
спрацювання.
Білуха М.П. під основними засобами розуміє вартість
сукупного рухомого майна, яка перебуває в експлуатації тривалий
період (більш як один рік) і переносить свою вартість у знову
створений продукт протягом кількох циклів обігу у формі зносу
(амортизації).
Мочерний С.В. визначає основні фонди як частину
продуктивних виробничих фондів, яка переноситься на продукт не
відразу, а протягом ряду циклів виробництва.
Бутинець Ф.Ф. вказує на те, що основні засоби - це
сукупність матеріальних цінностей, що тривалий час приймають
участь в процесі виробництва, не змінюють своєї натуральної
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форми і переносять свою вартість на продукцію, що виготовляється
підприємством, частинами у вигляді нарахування зносу
(амортизації).
Неузгодженість
щодо
трактування
даного
терміну
прослідковується і у діючих нормативних актах.
Так у п.4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
«Основні засоби» визначено, що основні засоби – це матеріальні
активи, які підприємство утримує з метою використання їх у
процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг,
здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний
строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного
року (або операційного циклу, якщо він довший за рік».
Аналогічно до даного нормативного акту трактує основні
засоби Поддєрьогін А.М.
В той же час у Законі України «Про оподаткування прибутку
підприємств» визначено, що під терміном «основні фонди» слід
розуміти матеріальні цінності, що призначені для використання в
господарській діяльності платника податку протягом періоду, що
перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію
таких матеріальних цінностей, і вартість яких більше 1000 гривень
і поступово зменшується у зв‘язку з фізичним або моральним
зносом. Тобто матеріальні цінності, вартість яких менше 1000
гривень до основних фондів у податковому обліку не належать.
Отже, неузгодженість щодо визначення сутності основних
засобів у чинному законодавстві України не сприяє чіткій
організації їх обліку з метою контролю за ефективністю
використання.
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СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Внутрішньогосподарський
контроль
широко
використовується у світовій практиці ведення бізнесу. Його
необхідність очевидна у сучасних умовах господарювання в
Україні. 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.
Однією із функцій управління є контроль. Керівництво
розпочинає здійснювати дану функцію ще з визначення цілей і
завдань або з моменту створення організації. 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.
Проте, вченими недостатньо розглядаються особливості
змісту і форм внутрішньогосподарського контролю у системі
управління підприємствами окремих галузей.
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,
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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.
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.
Варто також відзначити, що внутрішньогосподарський
контроль корисний тільки в тому разі, якщо він спрямований на
досягнення конкретних цілей.
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.
Отже, можна зробити висновок, що 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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УДК 657
Зяйко Т.І., ст. гр. ОА-32
*Науковий керівник: Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ
Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних
форм власності, реформування економічних відносин в Україні
висувають дедалі нові вимоги до бухгалтерського обліку, як до
основного засобу контролю за господарською діяльністю
підприємств. Тому удосконалення бухгалтерського обліку
пов‘язане з вирішенням актуальних завдань в економіці України –
збільшення обсягу виробництва продукції (робіт, послуг),
зниження собівартості продукції.
Вирішення цих завдань можливо при забезпеченні
підприємств необхідними матеріальними цінностями, без яких
неможливий виробничий процес.
Виробничі запаси – важлива складова частина національного
багатства країни. Матеріали – предмети, які є матеріально-речовою
основою виготовленої продукції, беруть участь у виробничому
процесі одноразово і переносять свою вартість на кінцеву
продукцію повністю. Саме тому досить важливим є питання
визначення поняття запасів, їх оцінки, так як це є істотним
моментом у визначенні собівартості продукції. Оскільки для
підприємства запаси є важливою категорією, то від правильності їх
визначення будуть залежати фінансові результати його діяльності.
Багатьох економістів турбують проблеми розвитку та
удосконалення обліку та контролю виробничих запасів. Даній
тематиці присвятили свої наукові праці такі відомі вчені, як
Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Сопко В.В., Грабова Н.Н., Чумаченько
М.Г., Іваненко В.М., Білуха М.Т., Попович П.Я., Савицька Г.В.,
Гетьман О.О., Шаповал В.М., та ін. Проте питання обліку і
контролю виробничих запасів не втрачають своєї актуальності й
потребують подальшого дослідження. Тому обрана тема
дослідження є актуальна.
На сьогоднішній день багато авторів формулюють свої
визначення такого поняття, як «запаси». В загальному вигляді його
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можна подати наступним чином: запаси — це матеріальні ресурси
(засоби виробництва, предмети споживання, інші цінності),
необхідні
для
забезпечення
розширеного
відтворення,
обслуговування
сфери
нематеріального
виробництва
та
задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або в
інших місцях з метою їх наступного використання.
Хоча визначення запасів досить точно відображають їх
сутність і повністю задовольняють сьогоднішні потреби при
визначення запасів у обліку, але діюча методологія обліку потребує
чіткого визначення сутності і змісту таких понять, як: «матеріальні
запаси», «запаси» і «виробничі запаси». Адже, не всі матеріальні
запаси можуть бути використані на виробництво, тому потрібно
розмежувати ці поняття, окреслити способи їх можливого
використання.
Важливим показником обґрунтування собівартості продукції
та розрахунку виробничих витрат є оцінка матеріальних запасів, а
саме оцінка запасів при їх вибутті. Тому, з метою удосконалення
обліку запасів, доцільно здійснити доповнення до П(С)БО 9
―Запаси‖ щодо правильності їх оцінки , можливо розробити метод
оцінки вибуття запасів, який би якомога точніше визначав їх
вартість при вибутті.

УДК 657.471
Івашкевич О., ст. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Курліщук І.Б., асистент
Луцький національний технічний університет
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ У
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В умовах розвитку економіки все більше і більше зростає
роль витрат підприємства, як невід‘ємної складової виробничого
процесу, що в свою чергу вимагає повного переосмислення теорії
виробництва починаючи від вхідних ресурсів і закінчуючи
кінцевим продуктом, готовим для продажу. Витрати - це
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невід‘ємна умова успіху, тому що від їх обсягу безпосередньо
залежить розмір прибутку, який одержить підприємець.
Будь-яка діяльність підприємства розпочинається з витрат і
вони є актуальними незалежно від стану розвитку економіки, адже
всі сторони господарювання на сьогоднішній день нерозривно
пов‘язані з витратами.
В багатьох публікаціях порушуються питання щодо
управління витратами, адже це досить важливо для ефективної і
прибуткової діяльності сільськогосподарських підприємств в
майбутньому. На даний час немає єдиної думки щодо управління
витратами.
Звичайно, сільське господарство має свої особливості і при
побудові концепції управління витратами у підприємствах даної
галузі слід урахувати:
- неможливість виробництва певної продукції на конкретній
території;
- тривалий процес заміни виробництва, наприклад однієї
культури чи сорту на іншу в садівництві чи виноградарстві;
- відсутність на певній території переробних підприємств;
- неврегульованість ринку та монопольне становище
переробних підприємств.
Для належної побудови бізнес-планів щодо управління
витратами підприємств спочатку слід проаналізувати витрати у
попередніх звітних періодах і врахувати
особливості їх
формування.
Потрібно запроваджувати заходи щодо покращення
родючості ґрунтів, впровадження високопродуктивних сортів і
гібридів сільськогосподарських культур, порід тварин, підвищення
рівня використання новітніх сільськогосподарських технологій, які
дадуть змогу покращити якість виготовленої продукції та
підвищити рівень організації виробничого процесу на
підприємствах. Саме ці аспекти враховуються при визначенні
собівартості продукції. Їх раціональне використання дасть змогу
приймати певні управлінські рішення щодо формування витрат
наступного звітного періоду.
Необхідно приділити увагу ринкам збуту та налагодити
систему матеріального стимулювання виробництва певної
продукції, а також дослідити питання щодо належного
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функціонування товарного ринку та пошуку нових шляхів
мінімізації витрат при максимальному задоволенні потреб
споживачів.
Враховуючи досягнення науки, техніки і сучасний досвід
щодо управління витратами в галузі сільського господарства
потрібно розробити концепцію управління витратами у
сільськогосподарських підприємствах
відповідно до потреб
сьогодення. Це дасть змогу залучити нових інвесторів до розвитку
даної галузі народного господарства і покращить фінансове
становище вже існуючих підприємств. Ризик щодо збільшення
витрат не впливатиме на їхню діяльність, адже вони зможуть
планувати їх і будуть впевненні в отриманні стабільного прибутку.
Отже, побудова концепції управління витратами у
сільськогосподарських підприємствах є досить важливим на
сьогоднішній день, адже її впровадження дасть змогу
раціонального контролю та управління витратами в господарській
діяльності підприємства, що значною мірою впливає на
фінансовий стан господарської одиниці.

УДК 657
Каленюк Д.І., ст.гр.ОА-42
*Науковий керівник: Чудовець В.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА
РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В умовах глобальної фінансово-економічної кризи досить
важливим для кожного підприємства є питання правильної
організації руху основних засобів, оскільки даний вид активів
забезпечує економічну самостійність об'єкта господарювання.
Основні завдання ефективного управління основними засобами
можна вирішити лише за умов якісної інформації про їх наявність
та рух, що забезпечується за допомогою системи бухгалтерського
обліку.
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Однак, нормативні документи, що регламентують облік
основних засобів потребують досить чіткого аналізу та
вдосконалення, оскільки вони не зовсім відповідають економічній
реальності та вимогам практики адже містять певні неузгодженості.
Після набуття чинності П(с)БО 7‖Основні засоби‖, змінилася
методика обліку основних засобів, на відміну від нормативів та
інструкцій які діяли до 2000 року, підприємства отримали право
самостійно вибирати методи нарахування амортизації основних
фондів, проведення переоцінки.
На основі прийнятих стандартів були затверджені Методичні
рекомендації з бухгалтерського обліку руху основних засобів,
затверджений наказом Міністерства фінансів України від
30.09.2003 року №561 (далі – Методичні рекомендації №561).
Проаналізувавши зміст яких можна сказати, що вони не є тим
нормативним документом, в якому узагальнені всі положення
обліку основних засобів. Наприклад, вони не поширюються на
інвестиційну нерухомість, операції з основними засобами, що
утримуються для продажу, операції з біологічними активами.
Аналізуючи структуру рахунків, призначених для обліку
наявності та вибуття необоротних активів, можна внести
пропозиції щодо їхнього вдосконалення.
Так рахунок 100 ―Інвестиційна нерухомість‖ можна взагалі
не вводити до плану рахунків, а інвестиційну нерухомість, яка
узагальнюється на його субрахунку можна відображувати на
аналітичних рахунках до субрахунків 101―Земельні ділянки‖ і 103
―Будівлі та споруди‖:1011 ―Земельні ділянки, утримувані як
операційна нерухомість‖,1012 ―Земельні ділянки, утримувані як
інвестиційна нерухомість‖,1031 ―Будівлі та споруди, утримувані як
операційна нерухомість‖, 1032 ―Будівлі та споруди, утримувані як
інвестиційна нерухомість‖. Поясненням такої структури
субрахунків є те, що земельні ділянки, будинки і споруди
незалежно від їх призначення є названими вище активами за
змістом.
Характеризуючи субрахунок 205 ―Будівельні матеріали‖,
наведене в Інструкції про застосування плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‗язань і
господарських операцій підприємств та організацій, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року № 291
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(далі – Інструкція №291), потрібно внести необхідні зміни. На
ньому не слід відображувати рух обладнання та комплектуючих
виробів, призначених для монтажу. Таке обладнання, так само як і
обладнання яке не потребує монтажу, до моменту його введення в
експлуатацію має узагальнюватися на окремому субрахунку 152
―Придбання (виготовлення) основних засобів‖ до рахунку 15
―Капітальні інвестиції‖. Субрахунок 151 ‖Капітальне будівництво‖
слід використовувати лише для узагальнення витрат на проведення
будівельно-монтажних робіт у замовника. Ведення обліку
обладнання, яке потребує монтажу на субрахунку 205 ―Будівельні
матеріали‖ створює економічний його зміст, адже це обладнання є
необоротним, а не оборотним активом.
За рахунок такого підходу в разі придбання цього обладнання
і не встановлення його до закінчення звітного періоду сума за
розділом І активу Балансу занижується, а за розділом ІІ –
завищується. Звідси неправильно будуть розраховані показники
фінансового стану підприємства.
Внесення змін до Інструкції №291 щодо обліку обладнання,
яке потребує монтажу, автоматично вимагає також внесення змін
до кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку операцій з
основними засобами наведеної в Методичних рекомендаціях
№561(п.1 і п.3.). Також відповідно до вимог практики потрібно
внести відповідні зміни в П(с)БО.
З метою узагальнення методики обліку основних засобів в
одному нормативному документі необхідно внести змін до
Методичних рекомендацій №561, в яких була б докладно описана
методика обліку вибуття основних засобів, інвестиційної
нерухомості та інших необоротних матеріальних активів із
зазначенням кореспондуючих рахунків
Оскільки обладнання, яке потребує монтажу є необоротним
активом, то обліковувати його доцільно на субрахунку 152
―Придбання (створення) основних засобів‖, а не на субрахунку 205
―Будівельні матеріали‖, як це передбачено Інструкцією №291. В
останню слід внести відповідні зміни. Наведене вище дозволяє
забезпечити зрозумілість методичних підходів до виокремлення в
обліку інформації про операції з основними засобами.
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Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Для ефективного управління виробництвом велике значення
має раціональна система обліку і контролю витрат, які формують
собівартість продукції. В результаті побудови такої системи
показник собівартості відображатиме реальний стан справ
господарської діяльності та зменшуватиме ступінь ризиків щодо
прийняття економічних рішень керівництвом підприємства.
Собівартість продукції – одна з важливих економічних
категорій. Цей показник несе важливу інформацію про умови та
стан виробництва на підприємстві. Виробник завжди прагне до
найбільш раціонального використання ресурсів з метою зменшення
собівартості, збільшення обсягів виробництва і, в результаті,
підвищення прибутковості.
Собівартість продукції – це якісний показник, за допомогою
якого визначають скільки коштувало виробництво цієї продукції, а
також її збут.
Собівартість одиниці продукції є підставою для прийняття
більшості управлінських рішень. Визначенню питання собівартості
приділяють увагу як вітчизняні так і зарубіжні вчені.
Так Сопко В. визначає поняття собівартості як грошовий
вираз суми затрат на виробництво конкретного продукту [1, с.341].
П.В.Завгородній стверджує, що собівартість продукції
формують всі витрати підприємства на виробництво і реалізацію
продукції, виражені в грошовій формі [2, с.566].
Н.М.Ткаченко трактує собівартість як грошовий вираз
безпосередніх затрат підприємства, пов‘язаних з виробництвом
продукції, виконанням робіт та наданням послуг [3, с.627].
Отже, можна зробити висновок, що собівартість продукції –
це безпосередні витрати підприємства на виробництво та
реалізацію конкретних видів продукції, виражені в грошовій формі.
Собівартість продукції – це показник, який характеризує різні
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сторони діяльності підприємства та відображає ефективність його
роботи. Тому питання щодо визначення та порядку формування
собівартості продукції потребують подальшого вивчення та
вдосконалення.
Список використаних джерел:
1.Сопко В.Бухгалтерський облік: Навч .посібник. – 3-тє вид.,перероб. і
доп.- К.: КНЕУ, 2000. – 578с.
2.В.П.Завгородний.Бухгалтерський учет, контроль и аудит в системе
управления предприятием - К.: Издательство «ВАКЛЕР», 1997. – 976с.
3.Ткаченко Н.М.Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і
звітність: Підручник.-К.:Алерта, 2006. – 1080с.
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МІСЦЕ БЮДЖЕТУВАННЯ У СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЗА
РУХОМ ЗАПАСІВ
На підприємствах, діяльність яких зумовлена використанням
значної кількості запасів, важливим є проведення внутрішнього
контролю за їх рухом, який відбувається на кожному етапі
(надходження, використання та зберігання) безперервно, що дає
можливість отримувати повну інформацію про стан процесу і, у
разі необхідності, усунути недоліки, чи задіяти невикористані
резерви в системі здійснення нормування і використання сировини.
Тобто такий контроль забезпечує високий рівень ефективності
застосування цінностей.
Даному питанню значну увагу приділяють вчені і науковці,
що займаються вивченням різних аспектів як бухгалтерського так і
управлінського обліку. Важливе значення вони надають
бюджетуванню, як засобу контролю, що полягає у розробці та
обґрунтуванні
плану
підприємства
з
метою
усунення
непередбачуваних змін, що виникають у процесі господарської
діяльності. Проте існує цілий ряд питань, що залишаються не
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вирішеними.
Бюджетування – процес організації управління фінансовогосподарською діяльністю суб‘єктів господарювання, який
ґрунтується на розробці бюджетів у розрізі центрів
відповідальності та напрямків діяльності, організації контролю за
їх виконанням, аналізу відхилень від бюджетних показників та
регулюванні на цій основі господарської діяльності з метою
узгодження та досягнення намічених результатів на всіх рівнях
управління.
Налагодження системи нормування використання запасів
потрібно здійснювати у напрямку формування програми
нормативів, які будуть максимально адекватними до ринкової
кон'юнктури та достатньо гнучкими до її зміни.
Контроль
за
використанням
цінностей
на
етапі
бюджетування доцільно здійснювати за такими напрямами:
- розробка системи функціональних бюджетів щодо
розподілу запасів на підприємстві;
- визначення відповідних рівнів деталізації, складання та
консолідації бюджетів;
- створення підрозділів, бюджетних груп, що відповідають за
окремі ділянки процесу управління господарською діяльністю;
- формування системи контролю за співвідношенням між
фактичними і плановими значеннями показників, визначення
допустимих меж відхилень;
- застосування прихованих ресурсів, за рахунок оптимізації
системи бюджетування запасів на підприємстві.
Використання ЕОМ дає нові можливості у створенні системи
бюджетування запасів на підприємстві. Сучасна комп‘ютерна
техніка володіє достатнім потенціалом для створення
математичних моделей, здійснення логічних процедур, розрахунків
на незначні проміжки часу, з високим рівнем оптимізації розподілу
запасів між структурними підрозділами, видами продукції тощо.
Отже, здійснення бюджетування запасів є одним з основних
напрямів контролю за господарською діяльністю підприємства.
Тому, пропозиції щодо практичного застосування підходів з
організації бюджетування дозволять підвищити рівень контролю за
рухом запасів.
УДК 657
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ОБЛІК ЗНОСУ ТА АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основні засоби є одними із основних активів у балансі
кожного підприємства. Безперечно основними визначальними
факторами, які впливають на залишкову вартість кожного об‘єкта
основних засобів є – вибраний метод амортизації, строк корисного
використання об‘єктів та встановлена ліквідаційна вартість. Але ці
фактори не регламентуються стандартами бухгалтерського обліку
чи іншими нормативними документами і в практичній діяльності
вирішуються зовсім не з позицій доцільності того чи іншого
методу, а з намаганням мінімізувати витрати часу та фінансів,
обираючи найпростіші варіанти. Це, звичайно, призводить до
нівелювання показників наявності та використання основних
засобів для користувачів фінансової звітності і робить неможливим
порівняльний аналіз на декількох підприємствах, особливо за
відсутності розкриття цього питання в обліковій політиці.
Як свідчать опитування облікові служби підприємств, як
правило, використовують податковий, прямолінійний та метод
зменшення залишкової вартості нарахування амортизації основних
засобів.
Найбільший вплив на вибір методу нарахування амортизації
у практичній діяльності мають такі фактори:
1. простота/складність методу та можливість його
застосування;
2. вплив на собівартість продукції та вартість засобів у
звітності;
3. кваліфікація робітника, уповноваженого вирішувати це
питання;
4. наявність корпоративної політики у сфері нарахування
зносу.
На даний час не існує єдиної думки щодо найкориснішого
або найдоцільнішого з методів. Значну кількість працівників
облікової служби використовує податковий метод нарахування
амортизації. С. Єленчук стверджує, що найбільш прийнятним для
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української економіки є прямолінійний метод [1, с.206]. Н.
Горицька вважає найкориснішим для підприємств кумулятивний
метод [2, с.24]. С. Євтушенко притримується думки, що найбільш
придатним до практичного застосування (в с/г підприємствах) є
метод прискореного зменшення залишкової вартості [3, с.12]. Н.
Виговська стверджує, що якщо основні засоби приносять більші
доходи на початку строку їх корисної служби, то найдоцільніше
застосовувати методи прискореної амортизації [4, с.12]. Т.
Кононенко та В. Замлинський пропонують використовувати метод
подвійного зменшення залишкової вартості з поділом всіх
основних засобів на чотири групи з чітко визначеними строками
експлуатації об‘єктів [5, с.28].
У питанні вибору методу нарахування амортизації
пропонуємо виходити з двох позицій:
1. принцип обачності;
2. очікуваний спосіб отримання економічних вигод від
використання об‘єктів.
Принцип обачності. Найбільше принципу обачності
відповідає метод зменшення залишкової вартості, який дає
найбільшу суму амортизації в перші роки використання об‘єкта.
Слідом за ним йдуть метод прискореного зменшення залишкової
вартості та кумулятивний. За рівномірного випуску продукції
показники виробничого методу наближаються до прямолінійного.
В перші роки приблизно такий же результат дає податковий метод.
Очікуваний спосіб отримання економічних вигод від
використання об‘єктів. Як показує практика, при виборі методу
амортизації часто відбувається нехтування даним критерієм. В
основу покладено умовний поділ основних засобів на два типи:
а) безпосередньо зайняті у виробництві, допоміжні та
обслуговуючі (рахунки обліку 104, 105, 106);
б) інші основні засоби, які в основному представляють
інфраструктуру підприємства (рахунки обліку 102, 103, 107, 108,
109). Стосовно першого типу об‘єктів, то для всіх основних
засобів, щодо яких є можливість достовірно та з мінімальними
витратами визначити обсяг виробленої продукції, застосовується
виробничий метод.
Для транспортних засобів, цей метод пропонується в
обов‘язковому порядку. Якщо ж визначити фактичну потужність
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важко або неможливо, то застосовується один з т.зв. прискорених
методів, що сприятиме швидшому поверненню капітальних
вкладень. Для цього всі засоби першого типу згруповано на три
класи, в основу яких покладено швидкість зносу (насамперед
морального) та характер застосування. До першого класу відносять
високотехнологічні об‘єкти – електронно-обчислювальні машини,
периферійну техніку, інформаційні системи – та пропонується
використовувати метод зменшення залишкової вартості, який
показує найшвидшу динаміку амортизації.
До другого класу відносять основну масу виробничих
об‘єктів – різноманітні машини та устаткування, верстати, двигуни,
пристрої – із застосуванням методу прискореного зменшення
залишкової вартості, який за обсягами нарахованої амортизації
показує усереднений результат серед трьох прискорених методів.
Третій клас складають допоміжні об‘єкти – інструменти, прилади,
офісне обладнання – з використанням кумулятивного методу.
Групування основних засобів зроблено на основі Державного
класифікатора ―Класифікація основних фондів‖ [6].
До другого типу основних засобів (рахунки обліку 102, 103,
107, 108, 109) віднесено специфічні об‘єкти, які можуть не
приймати безпосередньої участі у виробничому процесі, важко
визначити їх фактичну потужність та не складають питому частину
основних засобів на підприємствах (крім сільськогосподарських).
До цієї групи пропонуємо застосовувати прямолінійний метод.
Наступним моментом, який суттєво впливає на величину
нарахованої амортизації, є визначення строку корисного
використання. Надана свобода в цьому питанні приводить до того,
що на однаковий об‘єкт на різних підприємствах такий строк може
суттєво відрізнятись. Дослідження процесу нарахування
амортизації в інших країнах показує, що прогресивним підходом є
законодавчий поділ основних засобів на групи зі встановленням
строків корисного використанням.
Іншим ключовим моментом є визначення ліквідаційної
вартості основних засобів. Відсутність загальноприйнятої
методики призвела до того, що цей показник оцінюється навмання і
не ґрунтується на яких-небудь наукових засадах.
Виходячи з визначення ліквідаційної вартості, її можна
розрахувати за формулою:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ

167

Л = ( М * Ц – В ) * (І/100)n,
де Л – ліквідаційна вартість;
М – кількість отриманих матеріальних цінностей від
ліквідації об‘єкта;
Ц – ціна за одиницю отриманих від ліквідації матеріальних
цінностей;
В – витрати, пов‘язані з продажем/ліквідацією;
І – середній річний індекс споживчих цін протягом n років;
n – кількість років корисного використання об‘єкта.
Зрозуміло, що індекс споживчих цін майбутніх років можна
взяти лише прогнозний або скористатись усередненим показником
за декілька останніх років. Але за умов високих темпів інфляції
може скластись ситуація, коли розрахункова ліквідаційна вартість
перевищить
первісну.
Тому
неприпустимо
співставляти
ліквідаційну (як майбутню) та первісну вартості при розрахунку
амортизації. Пропонуємо внести зміни до визначення ліквідаційної
вартості, виклавши його у такій редакції: ліквідаційна вартість –
теперішня (поточна) сума коштів або вартість інших активів, яку
підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації)
необоротних активів після закінчення строку їх корисного
використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов‘язаних з
продажем (ліквідацією).
Ліквідаційну вартість доцільно розраховувати лише для
об‘єктів, що знаходяться на рах. 103, 104, 105 та мають у своїй
структурі суттєву однорідну складову (метал, будівельні
конструкції і т.д.). Для всіх інших пропонуємо встановлювати
ліквідаційну вартість у розмірі 1 грн. (це пояснюється тим, що для
розрахунку амортизації методом зменшення залишкової вартості
обов‘язково потрібна ліквідаційна вартість, більша за нуль).
Наведені рекомендації дозволяють встановити єдині
підходи до нарахування амортизації на всіх підприємствах та
підвищити якість облікової інформації.
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ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ:
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Щороку функціонування системи податку на додану вартість
в Україні погіршується. Частина підприємств має значні обсяги
заборгованості перед бюджетом, а інша частина не може отримати
відшкодування з бюджету. Проблема податку на додану вартість
(надалі – ПДВ) завдає великої шкоди економіці України, особливо
системі цін. Податкові пільги, взаємозаліки, списання призводять
до значного перерозподілу коштів, що виснажує систему
державних фінансів. Борг з відшкодування податку на додану
вартість є по суті кредитом уряду, який йому надає
підприємницький сектор. Саме тому проблема відшкодування ПДВ
заслуговує негайної уваги з боку уряду. Україна – не перша країна,
яка зіткнулася з даною проблемою, багатий міжнародний досвід
дозволяє знайти правильні шляхи вирішення проблем.
На початку ХХІ ст. вийшла монографія Г.В. Бех, де
аналізувався зміст інституту непрямого оподаткування в цілому.
Окремої характеристики елементів податку на додану вартість не
було. Певну увагу окремим сторонам непрямого оподаткування
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приділяли в своїх працях Г.В. Бех, О.Ю. Грачова, М.В. Івлєва,
Ю.О. Крохіна, І.І. Кучеров, М.П. Кучерявенко, С.Г. Пепеляєв, Д.М.
Щокін.
Виходячи з цього, метою даної публікації є розкриття
проблеми відшкодування податку на додану вартість, а також
вироблення напрямів вирішення зазначеної проблеми.
Для вирішення проблем відшкодування податку на додану
вартість необхідно спочатку з‘ясувати причини, які призвели до
виникнення даної проблеми. У 1997 році Декрет Кабінету міністрів
«Про податок на добавлену вартість» втратив чинність і натомість
був прийнятий новий Закон «Про податок на додану вартість».
Проте, починаючи з наступного після прийняття року, до закону
вносились численні зміни внаслідок прийняття Верховною Радою
великої кількості податкових пільг для окремих галузей та регіонів.
Існуючі податкові пільги значно звужують базу оподаткування.
Можливість списання несплаченої суми податку після закінчення
терміну позовної давності робить стягнення ПДВ ще менш
ефективним.
Запровадження численної кількості податкових пільг щодо
податку на додану вартість спричинило проблеми в
адмініструванні даного податку. З одного боку, збільшення
можливостей щодо ухилення від сплати ПДВ призвело до
підвищення навантаження роботи Державної податкової
адміністрації та податкової міліції. З другого боку, постійні зміни в
законодавстві створили суперечливі ситуації, які кожен суб‘єкт
трактував у своєму власному розумінні.
Проблема з відшкодуванням податку на додану вартість
створює загрозу для системи державних фінансів, а також для
економічного зростання країни.
Проблема податку на додану вартість має два варіанти
вирішення. По-перше, з метою відновлення довіри до уряду,
налагодження функціонування цінової системи і майбутнього
економічного зростання необхідно все ж таки виконати
прострочені зобов‘язання з відшкодування податку на додану
вартість. Це можна реалізувати шляхом складення та
оприлюднення плану погашення боргу шляхом реформування
системи оподаткування податком на додану вартість. По-друге,
законодавчу базу з податку на додану вартість необхідно
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переглянути і внести відповідні зміни для забезпечення підвищення
рівня ефективності системи до відповідного світового рівня. Те ж
саме стосується і системи адміністрування ПДВ.
Проблема відшкодування ПДВ є досить важливою сьогодні і
потребує негайного вирішення. Застосування запропонованих
рекомендацій щодо вирішення проблеми відшкодування податку
на додану вартість дасть можливість уникнути масового безробіття,
недовіри до уряду, політичної нестабільності, зростання дефіциту
бюджету, руйнування податкової системи, а також сповільнення
економічного зростання країни в цілому.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
В сучасних умовах економіки важливим елементом процесу
управління грошовими потоками на підприємствах є управлінське
рішення щодо грошових потоків. Такі рішення приймаються на
основі використання методів, механізмів та технології
прогнозування, планування, формування, спрямування та оцінки
грошових потоків суб'єкта господарювання.
Більшість теоретиків та практиків [1, 2, 3, 4, 5, 6] у сфері
обліку дотримуються думки про те, що управління ресурсами
суб‘єкту господарювання як самостійний вид формування та
використання економічної інформації, не тільки має право на
існування, але й нагально необхідний. Ця позиція знайшла
відображення в міжнародних стандартах обліку та звітності, в
англомовній економічній літературі, в практичній діяльності
багатьох зарубіжних та вітчизняних підприємств.
Якщо розглядати значення та роль грошових потоків в
господарській діяльності підприємства, то можна чітко виокремити
проблему управління потоками. На сьогоднішній день фінансова

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ

171

криза є результатом того, що кошти намагалися примножити і
зберегти, а не раціонально їх використовувати з майбутнім ефектом
примноження. Недосконале вивчення ринку, конкурентів, галузі
діяльності, розподілу обов‘язків у середині підприємства
призводять до розходження думок управлінців при прийнятті
рішення. З метою уникнення таких проблем пропонується, зокрема,
управління грошовими потоками на підприємстві.
Управління грошовими потоками має свої особливості:
 система обліку грошових потоків повинна задовольняти
потреби адміністрації в інформації, необхідній для вирішення
проблем управління;
 моніторинг руху
грошових потоків на всіх етапах
виробництва закріплюється за центром відповідальності і сприяє
контролю,
оцінці
діяльності,
стимулюванню
діяльності
менеджерів;
 здійснюється розробка системи внутрішньої звітності,
налагодження чітких інформаційних зв‘язків між відділами із
застосуванням сучасних засобів автоматизації.
Інформація про рух грошових потоків може надаватися в
довільній
формі,
схваленій
керівництвом
підприємства.
Періодичність кожного виду звітності встановлюється в залежності
від потреб конкретного користувача. Крім того, може складатися
неперіодична звітність, потреба у якій виникає в робочому режимі;
користувачі інформації управлінського обліку і їх специфічні
вимоги заздалегідь відомі, тому немає сенсу в надмірному
нарощуванні обсягу і деталізації інформації.
Процес реалізації рішень щодо управління грошовими
потоками має такі характерні риси:
 управління
грошовими
розрахунками
суб'єкта
господарювання передбачає формування такої системи грошових
розрахунків на підприємстві, за якої виконання грошових
зобов'язань між сторонами договірних відносин реалізується із
використанням найбільш зручних форм безготівкових платежів;
 управління дебіторською заборгованість підприємства
передбачає забезпечення обґрунтованого компромісу між
швидкістю надходження виручки від реалізації продукції та
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стимулювання
платоспроможного
попиту
на
продукцію
підприємства шляхом надання відстрочки оплати рахунків;
 управління
кредиторською
заборгованістю
суб'єкта
господарювання передбачає дотримання компромісу між потребою
суб'єкта господарювання в отриманні відстрочки оплати рахунків
постачальників та своєчасністю і повнотою використання своїх
грошових зобов'язань.
Управління грошовими потоками суб‘єкта господарювання
нерозривно пов'язано з грошовими розрахунками, це можна
пояснити тим що:
 грошові
розрахунки
є
об'єктивною
необхідністю
функціонування суб'єктів господарювання в умовах кризової
економіки;
 грошові розрахунки є складовою фінансів підприємства та
безпосередньо пов'язані із провадженням його фінансовогосподарської діяльності, а отже є об'єктом управління з боку
фінансового менеджменту;
 грошові
розрахунки
опосередковують
виконання
договірних зобов'язань між контрагентами;
 наявність сукупності різних форм та видів грошових
розрахунків формує поле для оптимізації здійснення грошових
розрахунків у часі та просторі з метою управління грошовими
потоками суб'єкта господарювання;
 реалізація
певної
моделі
управління
грошовими
розрахунками суб'єкта господарювання визначає особливості
формування його дебіторської та кредиторської заборгованості і,
відповідно, безпосередньо пов'язана із управлінням такою
заборгованістю тощо.
Отже, раціональне та економічне використання грошових
потоків як складового елементу оборотних активів суб‘єктів
господарювання має неабияке економічне значення. Для
досягнення економічності та раціональності спрямування
грошових потоків необхідно приймати правильні управлінські
рішення. Їх можна базувати на достовірній інформації отриманій за
допомогою внутрішнього контролю. Впровадження широкого
застосування внутрішнього контролю на підприємствах з метою
ефективності управління грошовими потоками є актуальним. За
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своєю природою грошові потоки проходять усі етапи виробничого
циклу, а також беруть участь у інвестиційній та фінансовій
діяльності, а не лише в основній, тому досить важливим є питання
налагодження для суб‘єкта господарювання формування
інформації для управлінських цілей.
Список використаних джерел:
1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: «НикаЦентр», Ольга – 2001.-528с.
2. Економічний аналіз: [навч.посіб.] / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський та ін.
За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. Вид. 2-ге. К.:КНЕУ, 2003.–556 с.
3. Економічний аналіз: [навч.посіб. для студентів вищих навчальних
закладів спеціальності 7.050.106 ―Облік і аудит‖]. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. –
Житомир: ПП ―Рута‖, 2003.–680 с.
4. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле:
[учебник] . 7-е изд., перераб. – М.: Новое знание, 2006. – 544 с.
5. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: [конспект лекцій]. – К., 2005
6. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб‘єктів господарювання.:
[підруч. для студентів вищих навчальних закладів]. – 2-ге вид., перероб. і доп. –
Т.: Економічна наука, 2004. – 416 с.

УДК 657
Кисилюк Т.П.
*Науковий керівник: Михалевич С.Г.
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького
національного технічного університету
МІСЦЕ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
Посилення
ролі
конкуренції
за
ринкових
умов
господарювання, урізноманітнення форм та відносин власності,
кризові процеси, що відбуваються в державі, зумовлюють
необхідність пошуку нових підходів до управління. Будь-який вид
управління неможливий без чітко організованої системи контролю.
А тому зростає роль та посилюються вимоги до контролю, як
особливої функції управління.
Виявляючи недоліки в діяльності об‘єкта, що перевіряється,
контроль сигналізує про недосконалість окремих ланок його
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механізму і надає суб‘єкту інформацію, необхідну для прийняття
ефективних управлінських рішень.
Проте контроль не являється самостійною функцією
управління. Його роль і значення в повній мірі проявляється лише
у тісному взаємозв‘язку з іншими функціями.
З цього приводу Гуцайлюк З.В. зазначає, що вони, в складі
функцій «Облік», «Аналіз» і «Контроль», створюють в комплексі
особливу інформаційно-управлінську систему, яка дозволяє
контролювати техніко-економічні параметри інтенсифікації
промислового виробництва.
На думку Стражева А.І. контроль є вираженням функцій
обліку і аналізу, а також виявляє і усуває помилки в діях усіх
функцій управління – плануванні, обліку, аналізі і регулюванні.
Про вагому роль контролю в системі управління наголошує
ряд інших вітчизняних та зарубіжних вчених.
Так Павлюк В.В, Сердюк В.М., Акаєв Ш.М. визначають
контроль як елемент управління, який являє собою складний
процес, спрямований на перевірку відповідності контрольованих
об‘єктів пропонованим до них вимогам і заданим параметрам.
Б.Усач асоціює контроль з перевіркою виконання тих або
інших господарських рішень з метою встановлення їхньої
законності та економічної доцільності.
Як
систему відносин з приводу систематичного
спостереження і перевірки ходу функціонування відповідного
об‘єкта деякого суспільного, виробничого або іншого процесу
контролюючими органами, установами, уповноваженими особами
з метою встановлення відхилень об‘єкта контролю від заданих
параметрів, трактує контроль Дікань Л.В. Однак крім цього,
продовжує автор, контроль може розглядатись і як функція
відносин з приводу управління.
Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М. та Петренко Н.І.
тлумачать контроль як систематичне спостереження і перевірку
процесу функціонування відповідного об‘єкту з метою
встановлення його відхилень від заданих параметрів.
Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. ототожнює контроль з
процесом, який повинен забезпечити відповідність функціонування
керованого об‘єкта прийнятим управлінським рішенням, і
спрямований на успішне здійснення поставлених цілей.
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Суйц В.П. зазначає про те, що контроль - це система
спостереження і перевірки чого-небудь. Романів Є.М., Хом‘як Р.Л.,
Мороз А.С., Гресик В.В. уточнюють об‘єкт перевірки, а саме:
відповідності процесу функціонування об‘єкта управління
прийнятим управлінським рішенням; визначення результатів
управлінського впливу на керований об‘єкт з виявленням
відхилень, допущених в ході виконання цих рішень. Аналогічно
трактують контроль Гончарук Я.А., Рудницький В.С. та Білуха
М.Т., які крім того розглядають досліджуваний об‘єкт як окрему
функцію управління.
Мескон М., Альберт М. та Хедоурі Ф. розглядають контроль
як процес, який забезпечує досягнення організацією своїх цілей.
Отже, контроль – це особлива функція управління, яка
направлена на перевірку контрольованих об‘єктів з метою
виявлення відхилень від заданих цілей для своєчасного прийняття
ефективних управлінських рішень.
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АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В нинішніх економічних умовах кожне підприємство,
намагаючись зменшити витрати, часто звільняє працівників, що
призводить до поглиблення кризи на загально національному рівні.
Звичайно, в умовах кризи необхідно зменшувати витрати, проте це
можна зробити в інший спосіб - завдяки проведенню комплексного
аналізу роботи підприємства, але для проведення такого аналізу
необхідно вибудувати ефективну структуру управління. Дуже
важливе місце в якій займає чітка та гармонійно організована
система бухгалтерського обліку.
На жаль, велика кількість керівників підприємств
сприймають процес бухгалтерського обліку не як чітку систему, а
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як набір взаємонепов‘язаних дій з метою вчасно здати всі необхідні
звіти, аби запобігти накладенню на підприємство надто великих
штрафних санкцій.
В результаті робота бухгалтерії не приносить того
максимального ефекту і керівники, не знаючи яким чином можна
скоротити витрати, звільненням працівників та скороченням
заробітної плати, погіршують економічну ситуацію самі для себе
скороченням платоспроможного попиту.
Актуальність даної теми випливає із сучасних реалій. При
чому як стану економіки так і станом справ на більшості
підприємств, на яких вплив не сприятливої ситуації ускладнюється
без системним веденням бухгалтерської та аналітичної роботи, що
в свою чергу призводить доне ефективного управління, а отже до
поглиблення кризових явищ для конкретно взятого підприємства, а
за сукупністю і для економіки в цілому. Проблему нерозуміння
керівниками необхідності використання системності до процесу
побудови облікової та аналітичної служби на підприємстві
поглиблює недоступність цих ідей, обґрунтованих в працях вчених,
оскільки, далеко не кожен керівник зможе розібратись в науковій
термінології, яка використовується науковцями при викладі та
обґрунтуванні ідей системності бухгалтерського обліку.
Підвищити ефективність роботи суб‘єктів господарювання
шляхом розкриття принципів побудови ефективної системи
бухгалтерського обліку та аналітичної роботи в рамках структури
управління підприємством; розкрити принципи системності
бухгалтерського обліку; сформулювати основні ідеї які
допоможуть бухгалтеру працювати ефективніше в нинішніх
умовах.
В основному керівники та бухгалтери не приймають і не
реалізовують на практиці ідею системності бухгалтерського обліку,
оскільки не можуть її зрозуміти. Для того, аби не бути голослівним,
наведемо визначення системи бухгалтерського обліку як подають
певні автори. Система - це така сукупність об'єктів, яка в результаті
їх об'єднання набуває певних властивостей, відмінних від
властивостей кожного з окремих суб'єктів [3]. Складні динамічні
системи, до яких належить і система бухгалтерського обліку,
визначаються наявністю великої кількості різних показників, що
характеризують стан окремих її елементів, входів та виходів та
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вимірюються кількісно у вигляді конкретних чисел [4]. Звичайно,
бухгалтеру-практику який звик працювати із конкретними
числами, а не з високими матеріями, а тим паче керівнику, який
зовсім не має бухгалтерської освіти, досить важко розібратись із
подібними визначеннями, тим більше реалізувати ідеї системності
на практиці.
Така системність базується на розумінні того що
бухгалтерській облік повинен охоплювати усі аспекти діяльності
підприємства, а не бути виключно інструментом у складанні
звітності та уникненню надмірних санкцій з боку податкових та
інших органів. Це до речі, важлива, але далеко не єдина функція
раціонально побудованої системи обліку.
Процес побудови такої системи заключається в забезпечені
реалізації, бухгалтерією підприємства, чотирьох основних кроків.
Перший полягає в організації послідовного та регулярного збору
інформації щодо роботи підприємства, а також про деякі аспекти
зовнішнього середовища. Другий крок – аналіз нормам, цілям
компанії та економічній ситуації загалом. триманих даних на
предмет відповідності правової відповідності. Третій крок –
комплексний аналіз діяльності підприємства, аналіз основних
показників в контексті завдань підприємства. Четвертий крок
полягає у визначенні вузьких місць в роботі підприємства та
розробці стратегії та тактики вирішення цих проблем. Такий
механізм, на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій,
забезпечити не складно та відносно не дорого. Тим більше, що при
комплексному підході до побудови системи бухгалтерського
обліку підприємство має змогу суттєво зменшити свої витрати та
максимізувати прибуток, завдяки підвищенню ефективності
управління різними сферами діяльності підприємства, а це
перетворює затрати на утримання бухгалтерсько-аналітичної
служби на інвестиції.
Тобто, при організації комплексної та системної роботи
бухгалтерії підприємство починає працювати найбільш ефективно
завдяки налагодженню ефективних взаємозв‘язків як між трьома
процесами виробництва так і із зовнішнім середовищем, а також
завдяки послідовній оптимізації використання всіх наявних
ресурсів. Для того, аби побудувати раціональну систему
бухгалтерського обліку потрібно виконати ряд умов, а саме:
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забезпечити чіткий та реальний графік документообороту, чітко
прописати обов‘язки кожного працівника щодо забезпечення збору
та передачі інформації, організувати контроль за збором первинної
інформації. При реалізації цих умов система бухгалтерського
обліку стане ефективним механізмом оптимізації роботи
підприємства зокрема та економіки в цілому.
Отже, дослідження в даному напрямку є перспективними,
оскільки знання принципів організації комплексної системи
бухгалтерського обліку та аналітичної роботи на підприємстві
дозволять максимізувати ефективність діяльності як окремого
суб‘єкта господарювання так і покращити економічну ситуацію
загалом. Основним напрямком досліджень в даній сфері є
виявлення та вивчення взаємозв‘язку між трактуванням основних
понять науки про бухгалтерський облік, такими як наприклад
предмет та об‘єкт, та існуючою економічною ситуацією. Такі
дослідження дозволять зрозуміти основні тенденції та
закономірності розвитку та принціпів ефективного функціонування
системи бухгалтерського обліку.
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ТЕНДЕНЦІЇ ВПЛИВУ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА
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М’ЯСА В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
М‘ясопереробна галузь є однією з провідних галузей
вітчизняної харчової промисловості, яка забезпечує населення
самими необхідними продуктами харчування. В даний час
більшість м‘ясопереробних підприємств на фоні економічної
кризи,
зниження
купівельної
спроможності
населення,
платоспроможності підприємств-партнерів відчувають постійну
нестачу обігових коштів.
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. Це призводить до зниження
ефективності їх звичайної операційної діяльності, погіршення
фінансового стану та затримки розрахунків за зобов‘язаннями.
Високий рівень дебіторської заборгованості підриває
фінансову стабільність переробних підприємств, вилучаючи з їх
розрахункового балансу значні суми оборотних коштів і
підприємства намагаються компенсувати дефіцит позичковими
коштами. І. Бланк вважає, що без використання залучених активів
неможливо отримати додатковий прибуток від використання
власних активів (ефект левериджу), але 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.
В результаті проведеного дослідження були виявлені такі
основні тенденції зміни структури заборгованості м‘ясопереробних
підприємств в Житомирській області:
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- високий рівень іншої поточної дебіторської заборгованості;
- основним джерелом фінансування є короткостроковий
позичковий капітал, вагомою часткою якого є кредиторська
заборгованість за товари, роботи і послуги, що пояснюється
намаганням підприємств з допомогою товарного кредиту
затримувати кошти у власному платіжному балансі;
- 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, та фінансові
результати; пік розвитку галузі припадає на 2007 р.;
- незважаючи 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;
Встановлено, що за період з 2006-2008 рр. підприємства
м‘ясопереробної галузі мають високий рівень як дебіторської так і
кредиторської заборгованості. Інша дебіторська заборгованість, яка
за дослідний період становить 60% у загальній дебіторській
заборгованості має більш короткий термін погашення. Пасиви
характеризуються
збільшенням
частки
кредиторської
заборгованості за товари, роботи і послуги та частки
довгострокових зобов‘язань, які подовжують час використання
вільних коштів в платіжних оборотах підприємств, що до певної
межі приносить додатковий прибуток від використання власного
капіталу. В м‘ясопереробних підприємствах спостерігається
підвищення показників прибутковості за рахунок наявності не
сплаченої в строк заборгованості постачальникам, податкової
заборгованості та заборгованості з оплати праці. Дані процеси
призводять до зниження фінансової стійкості та поточної
платоспроможності підприємств. Тому, 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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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
В умовах ринкової економіки фінансово – господарська
діяльність підприємств виявилася вписаною в новий економічний
контекст. Підприємству потрібні ідеї, технології і способи, що
можуть оптимізувати інвестиції, виробництво продукції і послуг,
обсяг реалізації, розрахунки із споживачами, постачальниками і
банками, аналіз результатів діяльності, планування й організацію
виробництва. Тому зростає інтерес до передових систем, які
можуть допомогти більш ефективно організувати господарську
діяльність підприємства.
Такою системою є стратегічний облік, що дозволить
вирішити проблему формування повної і всебічної інформації,
отриманої не тільки з бухгалтерської звітності, але і із всієї системи
господарського обліку, а також зовнішньої інформації, необхідної
для аналізу та прийняття стратегічних управлінських рішень.
У стратегічному аналізі на перший план у діяльності
бухгалтера висуваються управлінські задачі, що вимагають для
свого рішення не тільки знань традиційної бухгалтерії, особливо
обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, але і техніко
– економічного планування, статистики, аналізу господарської
діяльності, розвинутого математичного апарата і сучасної
обчислювальної техніки.
Дослідження питань стратегічного економічного аналізу
проводили в Росії І.Г. Старічков, в Белорусії В.І. Стражев.
Ініціатором розробки проблем аналізу в економіці України був
І.І.Каракоз.
У науковій літературі стратегічний аналіз розглядається як
комплексне дослідження позитивних і негативних факторів, які
можуть вплинути на економічний стан підприємства у перспективі,
а також шляхів досягнення стратегічних цілей підприємства.
Його метою є опис, пояснення, прогноз об‘єкта дослідження;
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підготовка множини альтернативних напрямів його розвитку; вибір
конкретної стратегії і формування всієї системи стратегій.
Як об‘єкт аналізу виступає підприємство загалом, його
стратегічні господарські центри, стратегічні зони господарювання,
сектори бізнесу, окремі процеси, операції чи продукти.
Інструментарієм стратегічного аналізу виступають економіко –
математичні, зокрема імітаційні моделі.
Результатом стратегічного аналізу стає системна модель
підприємства та його оточення, що характеризує комплекс
взаємопов‘язаних елементів, які відображають функціонування та
розвиток даного підприємства.
Одним із шляхів отримання переваг в конкурентній боротьбі
є ланцюжок цінностей. Підприємство може покращити свою
рентабельність, вивчивши свій ланцюжок цінностей – від
проектування до поширення. Проаналізувавши окремі сегменти на
базі стратегічного аналізу, який можливо в рамках стратегічного
обліку, доцільно відокремити ті з них, ланцюжок цінностей яких
володіє найбільшою цінністю.
Сегментарний аналіз представляє собою поєднання
класичного економічного аналізу, основним принципом якого є
послідовне розкладання, розчленовування об‘єкта та факторів, які
впливають на об‘єкт.
Таким чином, обліково-аналітична система стратегічного
типу визначається як інтегрована система обліку, планування,
контролю й аналізу, що систематизує інформацію для прийняття
оперативних управлінських рішень і координації проблем
майбутнього розвитку підприємства.
Головною метою обліково-аналітичної системи стратегічного
типу є розробка в умовах невизначеності і ризику ефективних
засобів стратегічного обліку, інструментів управління у виді
моделей економічно – математичного аналізу. Використання
системи забезпечить оптимізацію рішень у стратегічних і
тактичних аспектах управління. Інструментарієм системи
виступають методи перспективного, поточного й оперативного
аналізу фінансово – господарської діяльності, прийоми
стратегічного і тактичного аналізу.
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МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Изучение литературных источников и нормативных
документов показывает, что в настоящее время в статистике
сельского хозяйства Республики Беларусь применяется ручная
форма
составления
статистической
отчетности
о
сельскохозяйственной
деятельности
с
последующей
ее
компьютерной обработкой в органах статистики.
Прохождение всех стадий составления статистической
отчетности
–
длительный
и
трудоемкий
процесс,
продолжительность и сложность которого зависят от вида
статистической
информации,
объемов
и
направлений
сельскохозяйственной деятельности организации.
В результате научного исследования нами разработан
структурно-логический массив оперативной, бухгалтерской и
статистической
информации,
позволяющий
осуществить
взаимоувязку показателей учета и статистической отчетности о
сельскохозяйственной деятельности, который обеспечивает
выделение из всей массы первичных учетных документов,
статистических отчетов, бухгалтерских счетов только тех
источников информации, которые необходимы для составления
конкретного
статистического
отчета.
Таким
способом
осуществляется разбиение всех документов на логические блоки,
что является необходимым условием автоматизации составления
форм статистической отчетности.
Для практической реализации автоматического расчета
показателей
в
формах
статистической
отчетности
сельскохозяйственных организаций разработаны алгоритмы
формирования показателей на основе данных оперативного,
бухгалтерского и статистического учета. Для составления 11 форм
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статистической отчетности о сельскохозяйственной деятельности
разработано 2018 алгоритмов.
Применение разработанных алгоритмов формирования
показателей статистической отчетности позволяет интегрировать
модуль «Статистическая отчетность» в типовой программный
комплекс
автоматизации
бухгалтерского
учета
сельскохозяйственных организаций «НИВА-СХП», повысить
оперативность получения информации, необходимой для
управления сельскохозяйственной деятельностью, обеспечить
экономию материальных ресурсов и рабочего времени,
расходуемых в настоящее время на составление статистических
отчетов.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ
ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПІДПРИЄМСТВА
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.
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
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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.
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 П(С)БО 15 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.
Процес реалізації характеризується двома абсолютно різними
показниками - дохід від реалізації продукції і виручка від реалізації
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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.
П(С)БО 16 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 найбільш типовими господарськими
операціями за аналогом вимог Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 18‖Дохід‖.
Таким чином методологічні і організаційні засади обліку
доходів, витрат, повинні забезпечити: 1). більш високий рівень
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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Київський національний університет технологій та дизайну
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ
Значна частина робочого часу аудитора використовується
для ознайомлення, збору, розгляду, вивчення, опрацювання і
узагальнення аудиторських доказів. Ці докази повинні бути
достатніми і відповідними для формулювання обґрунтованих
висновків, на яких ґрунтується думка аудитора. З метою мінімізації
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аудиторського ризику при видачі аудиторського висновку доцільно
виважено підходити до сукупності аудиторських доказів,
обґрунтовуючи їх кількісно-якісний склад.
Відповідно до МСА 500 аудиторські докази – «...вся
інформація, яку використовує аудитор для формулювання
висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка; вони
охоплюють інформацію, яка міститься в облікових записах, що є
основою фінансових звітів та іншої інформації» [1, с.448].
Доцільно звернути увагу, що під час проведення перевірки аудитор
має з професійним скептицизмом ознайомитися і вивчити певну
сукупність інформації, яка б дозволила сформулювати
обґрунтовані висновки.
Джерелами інформації можуть бути: (1) вибіркові дані про
зовнішнє середовище, вплив яких на результати діяльності
підприємства є суттєвим; (2) позаоблікові та облікові дані щодо
внутрішнього стану і процесів, які відбуваються на підприємстві.
Слід підкреслити, що роль аудитора в ході одержання доказів
полягає не у створенні бази даних, а у підвищенні цінності доказів
для проведення перевірки. Аудитор має чітко усвідомлювати склад
необхідних джерел й інформаційну потребу в них. Водночас є
об‘єктом дискусій і потребує подальших досліджень сукупність
вимог до зібраної аудитором інформації в ході перевірки.
Різноманітність поглядів науковців свідчить, з одного боку, про
складність цього питання, і, з іншого – про відсутність системного
підходу до його розв‘язання. Вважаємо за доцільне розглядати таку
систему вимог до аудиторських доказів: достатність, достовірність,
відповідність, неупередженість, цінність.
Аудитору постійно слід співсталяти інформацію, отриману з
різних джерел і за різною формою. Протиріччя між отриманими
доказами є підставою для збільшення кількості аудиторських
процедур і ретельності їх проведення. Для забезпечення високого
рівня впевненості аудитору під час розгляду і опрацювання доказів
доцільно враховувати кумулятивний ефект (аудиторські докази є
переконливішими, якщо отримані з різних джерел, різні за формою,
змістом і не містять протиріччя та розглядаються не кожен окремо,
а в єдиній сукупності) і синергічний ефект (єдина сукупність
аудиторських доказів сприяє своєчасному виконанню поставлених
завдань і підвищенню якості результатів перевірки).
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Якщо отримана інформація не сприяє формуванню
обґрунтованих висновків, значить її збір і групування обернуться
втратами часу для аудитора та зниженням якості результатів
перевірки в цілому. В разі неможливості отримання достатніх і
відповідних аудиторських доказів в аудиторському висновку
повинно міститися офіційне висловлювання (1) умовно-позитивної
думки або (2) відмови від висловлення думки.
На сучасному етапі розвитку аудиторської діяльності чітких
критеріїв щодо визначення певного обсягу інформації, необхідної
для перевірки не існує. При визначенні раціонального складу
доказів на підставі професійного судження аудитору пропонуємо
враховувати: специфіку діяльності і функціонування підприємства;
незалежність джерела отримання доказу і рівень довіри до джерела;
компетентність осіб, які надають інформацію; взаємозв‘язок між
оціненими рівнем суттєвості, властивим ризиком і ризиком
контролю;
надійність
системи
внутрішнього
контролю
підприємства; набутий досвід у попередніх перевірках; виявлені
помилки під час проведення перевірки.
Пропозиції з удосконалення підходів щодо формування
аудиторських доказів сприятимуть покращенню ходу перевірки на
підприємстві і підвищенню якості обґрунтованих висновків, на
яких ґрунтується думка аудитора.
Список використаних джерел:
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2007 року / Пер. з англ. мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц.
Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О. Куліков. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС»,
2007. – 1172 с.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ

189

УДК 657
Корзун І.В., ст. гр. Б 5/1
*Науковий керівник: Чебан Ю.Ю., викладач
Миколаївський державний аграрний університет
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В ПЕРІОД
СВІТОВОЇ КРИЗИ
Аудит почав активізуватися після ухвалення Закону
України „Про внесення змін до Закону України „Про аудиторську
діяльність‖ у 2006 р. Основним напрямком подальшого розвитку
аудиту слід вважати розробку методологічної бази створення
внутрішньофірмових стандартів формування впевненості аудитора
при наданні ним аудиторських послуг.
Можна сказати, що аудит в Україні перебуває на стадії
певного розвитку. Завдання аудиторської спільноти – це постійне
роз'яснювання, що аудит - це не тільки підтвердження звітності за
вимогами Державної комісії цінних паперів та фондового ринку
України, а також і контрольно-правове супроводження діяльності, і
консультування
з
питань
правового
та
договірного
забезпечення,(навчання, підвищення кваліфікації тощо).
Учасники ринку аудиторських послуг в даний час
відзначають, що у зв'язку з кризовими явищами в економіці, зараз
клієнти, що навіть уклали довгострокові договори, дзвонять і
обережно попереджають, що у них можуть виникнути проблеми з
оплатою.
Аудитори зараз шукають додаткові інструменти для залучення
і утримання клієнтів, хоч інструменти активного маркетингу їм
недоступні, мовляв, етичні норми поведінки професійних
бухгалтерів і аудиторів не дозволяють.
В період фінансової кризи всі розуміють, що процес
укрупнення аудиторських фірм неминучий, до великих фірм
приєднуються аудитори — приватні підприємці, яких компанії
приймають на роботу, якщо портфель замовлень дозволяє це
робити. Хоча в більшості для аудиторів ця міра є не дуже
бажаною, оскільки кожна фірма має власні методики
проведення перевірок, стандарти, репутацію на ринку, клієнтів.
Що стосується бажання клієнтів заощадити на вартості
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аудиторських послуг, то зараз у світі явно намітився
довгостроковий тренд до переходу на більш економічне
аудиторське обслуговування без втрати якості — від компаній,
уже згаданої, „великої четвірки" до к омпаній так званого
середнього ешелону. Аудиторські компанії середнього ешелону
досить великі, щоб бути незалежними стосовно будь-якого
клієнта, і одночасно не такі громіздкі і неповороткі, щоб не
бачити його проблем.
Таким чином, утворилося замкнуте коло: криза породжує
невизначеність, що впливає на поведінку людей — саму
непередбачену річ на світі,— а вона, у свою чергу, створює хаос і
збільшує кризу.
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Мукачівський державний університет
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ринкові відносини в економіці України набирають реально
відчутних оборотів, що зумовлює в свою чергу появу потреби
формування підприємствами інформаційної системи,
яка б
найповніше відповідала основним завданням та цілям управління.
Процес управління здійснюється на різних рівнях, які з моменту
встановлення цілей і до часу їх досягнення потребують інформації.
Оскільки на рівні господарюючих суб‘єктів основною
інформаційною базою є облікова система, то питання
удосконалення способів і прийомів збирання, узагальнення та
сегментації в необхідних розрізах управлінської інформації
виходить на перший план.
Відомі вчені, серед яких Голов С.Ф., Бутинець Ф.Ф.,
Нападовська Л.В., Задорожний З.В. активно працюють над
проблемами теоретичного обґрунтування управлінського обліку.
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На думку Л.В.Нападовської, управлінський облік являється
підсистемою обліку, що пов‘язана з підготовкою та забезпеченням
системи управління інформацією у процесі постачання,
виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) при здійсненні
інвестиційного, операційного та фінансового видів діяльності, що
дозволяє розробляти та в комплексі приймати найефективніші
оперативні, тактичні і стратегічні рішення на різних рівнях
управляння підприємством [3].
С.Ф.Голов рекомендує розглядати управлінський облік як
підсистему обліку, яка забезпечує фінансову та нефінансову
інформацію, необхідну для прийняття рішень, спрямованих на
досягнення стратегічної мети підприємства [2].
Ф.Ф.Бутинець зазначає, що управлінський облік не можна
вважати обліком, оскільки він включає декілька дисциплін
економічного напряму. Але має право на існування бухгалтерський
управлінський облік, що надає інформацію для прийняття
управлінських рішень на основі облікових даних. В процесі
дослідження виявлено, що головною умовою для ефективного
функціонування системи управління є отримання якісної
інформації, основною вимогою до якої є задоволення потреб її
користувачів.
В свою чергу до інформації ставляться наступні вимоги:
1) своєчасність надходження: оперативність збору та
швидкість обробки інформації повинна відповідати темпам
мінливості конкретних елементів виробництва та господарських
процесів;
2) економічність: між точністю, достовірністю і якістю змісту
з одного боку та оперативністю отримання інформації з іншого в
процесі інформаційного забезпечення виникає суттєва проблема
вибору, проте, незалежно від ступеню важливості інформації,
ефект від її виникнення не має перевищувати витрати на її
одержання;
3) суттєвість: можливість настання непередбачуваних подій
виникає в результаті накопичення зайвої інформації в
інформаційному блоці, яка перекручує її зміст або змінює його.
4) достовірність: інформація повинна бути чіткою, якісною та
обґрунтованою;
5) конфіденційність: надання внутрішньому користувачеві
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інформації, яка стосується безпосередньо його повноважень.
Сучасні економічні процеси потребують інтеграції інформації
та взаємозв‘язку облікових дисциплін з метою отримання
позитивних результатів. В той же час облік як важлива функція
управління покликаний забезпечувати діяльність управлінського
циклу та його ефективність.
Отже, ефективність управління можлива при наявності
надійного інформаційного забезпечення, яким і виступає
управлінський облік. Його вплив на розвиток подій у майбутньому
може здійснюватись за допомогою аналізу ефекту від зміни
стратегії та оцінки їх результативності.
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ОБЛІК ДОХОДІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності як загальнодержавний цільовий фонд соціального
спрямування належить до органів державного сектора (далі –
ОДС). ОДС даної категорії не можуть бути віднесені до бюджетних
установ відповідно до законодавства, так як витрати на утримання
працівників органів фондів загальнообов‘язкового соціального
страхування здійснюються не за рахунок бюджетних коштів, а за
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рахунок страхових внесків та інших джерел фінансування. План
рахунків бухгалтерського обліку в органах Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонду)
розроблено на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ, з урахуванням П(С)БО та особливостей
діяльності у сфері соціального страхування та.
Клас 7 ―Доходи‖ Фонду призначено для обліку та
узагальнення інформації про надходження коштів соціального
страхування, які включають надходження грошових коштів від
страхувальників різних форм оподаткування, інші надходження,
передбачені законодавством, а також зараховані витрати, проведені
страхувальниками протягом звітного періоду. Крім того, на
рахунках 7 класу відображаються пасивні доходи органів Фонду,
які передбачені законодавством, а також непередбачені
надходження.
Облік доходів Фонду ведеться на пасивному рахунку 70
―Доходи Фонду‖, який має субрахунки, відкриті згідно з
класифікацією доходів:
701 ―Страхові внески‖;
702 ―Відрахування на соціальне страхування від спрощеної
системи оподаткування‖;
703 ―Надходження часткової плати за путівки‖;
704 ―Інші доходи‖.
З метою узагальнення інформації про результати виконання
бюджетів використовується субрахунок 422 ―Результати виконання
бюджетів органів Фонду‖.
Кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку доходів
ФССзТВП наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку доходів
ФССзТВП
№
з/п
1
1

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

2
Надходження страхових внесків та інших платежів, що
отримані органу Фонду, та зараховані витрати
страхувальників за даними зведеного Звіту за формою Ф4ФСС з ТВП

3
645

4
701
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Продовження табл. 1
1
2

3

4

5

7

2
Надходження, що отримані органом Фонду від органів
Державного казначейства України у результаті розподілу
надходжень від єдиного податку
Суми часткової оплати за путівки, отримані від
страхувальників протягом звітного періоду за даними
зведеного Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП, а також суми
надходжень часткової плати за путівки безпосередньо від
застрахованих осіб безпосередньо на рахунки органів
Фонду
Встановлено факти нецільового використання коштів
соціального страхування на фінансування оздоровчих
заходів за попередні роки
Отримано пені та штрафи як відшкодування органу Фонду
завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування
матеріальних цінностей, нестач та розкрадання грошових
коштів, якщо винуватця виявлено
Визначення результатів виконання бюджетів органів
Фонду при закінченні бюджетного року

3
3191

4
702

3190

703

365

7043

363

7041,
7042

70

422
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ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОКАЗНИКИ
ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Одним із складових інструментів фінансового обліку що
впливають на управлінські рішення є облікова політика. Вона має
велике значення для розуміння змісту фінансової звітності,
оскільки забезпечує формування інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Разом
з тим, питання формування облікової політики підприємств та її
подання
на сьогодні є недостатньо вирішеними в Україні,
нормативні документи, що регламентують ці питання, не узгоджені
між собою і містять суперечності. Зазначені фактори погіршують
якість та інформаційність фінансової звітності.
Питання формування облікової політики досліджуються у
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працях багатьох науковців, проте залишається досить вагома
частка не вирішених практичних проблем запровадження облікової
політики на підприємствах, визначення її впливу на показники
фінансової звітності.
Ефективність
ведення
бухгалтерського
обліку
характеризується можливістю одержувати повну, точну, достовірну
та оперативну інформацію з фінансової звітності про стан
підприємства і про зміни, що відбуваються. Однак цифри, які
представлені у фінансовій звітності, не несуть ніякої інформації
про те, за допомогою яких методичних прийомів вони були
отримані і, отже, прийняте на їх основі рішення не завжди може
бути достатньо об‘єктивним. Визначення дійсних причин
конкретних змін і ухвалення правильного управлінського рішення
можливо тільки за умови ознайомлення з обліковими принципами,
якісними характеристиками і оцінкою, за допомогою яких
сформована інформація фінансової звітності, тобто обліковою
політикою підприємства.
Користувачі фінансової звітності мають право і повинні бути
поінформованими щодо застосованих методів і процедур, оскільки
альтернативні їх варіанти суттєво змінюють показники фінансової
звітності підприємства. З огляду на це, Міжнародним стандартом
бухгалтерського обліку вимагається подання облікової політики, як
окремого компонента повного комплекту фінансових звітів. В
свою чергу в національних положеннях (стандартах) зазначено, що
облікову політику підприємства слід розкривати у примітках до
фінансових звітів для того, щоб фінансова звітність була
зрозумілою користувачам. Розкриття інформації про облікову
політику та її зміни є передумовою зіставності і дасть можливість
користувачам порівнювати фінансові звіти підприємства за різні
періоди, а також фінансові звіти різних підприємств.
Підприємство вільне у виборі форм і методів, спрямованих
на виконання вимог стандарту. Головне, щоб достовірні дані про
господарські операції відобразилися у потрібних рядках
фінансових звітів і / або в примітках.
Правильно розроблена облікова політика, яка враховує
особливості
ведення
господарської
діяльності,
повинна
забезпечувати: повноту відображення у фінансовій звітності всіх
фактів господарського життя; відображення в бухгалтерському
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обліку фактів і умов фінансово-господарської діяльності, виходячи
не тільки з їх правової форми, але й з їх економічного значення;
тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам
рахунків синтетичного обліку, а також показників фінансової
звітності даним синтетичного і аналітичного обліку; раціональне
ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов фінансовогосподарської діяльності і величини підприємства. Іншими словами
при формуванні облікової політики повинне бути передбачено:
майнова відособленість підприємства; безперервність діяльності;
послідовність застосування облікової політики. Окрім цього,
облікова політика повинна відповідати вимогам повноти,
несуперечності, раціональності, доцільності та зіставності.
Отже, можна зробити висновок, що облікова політика є
сукупністю конкретних елементів організації бухгалтерського
обліку,
які
визначаються
підприємством
на
підставі
загальноприйнятих правил. Від того, яка буде прийнята облікова
політика, залежить система бухгалтерського обліку, а в свою чергу,
від системи бухгалтерського обліку та якості фінансової звітності
залежить обґрунтованість рішень.
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЦІННОСТІ ЛІСУ
Проблема збалансованості екологічної цінності всіх видів
використовуваних людиною природних ресурсів і їх споживчої або
товарної цінності є головною із споживчої точки зору. Природно,
що серед всіх природних ресурсів особливе місце займає ліс. Не
зважаючи на бурхливий розвиток хімії, ніякий штучний матеріал,
ні метал, ніщо інше не замінить властивостей деревини, яку нам
дає ліс. Крім того, ліси – «потужні фабрики кисню», чудове місце
для відпочинку. Лісове повітря має незначну кількість пилу і
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хворобливих бактерій, збагачене озоном та іншими корисними
виділеннями лісової рослинності (фітонциди), які сприяють
відновленню сил людини [1, с 4].
Існуюча система організації і планування охоплює лише
питання господарського характеру, які виявляються в процесі
виробництва і не стосуються питань, які виходять за межі їх
діяльності, тобто питань взаємодії виробництва і природного
середовища. А проблема виникає саме тут на стику виробничої
діяльності і природи.
Актуальність економічного аспекту проблем сучасного
природокористування полягає в тому, що економічна теорія поки
що, не може повністю пояснити, а практика планування та
організації виробництва адекватно відобразити ті нові
закономірності і зміни, які відбуваються під впливом науковотехнічної революції у взаємовідносинах двох глобальних систем
"суспільного виробництва" і "природи". Незалежно від свідомості
людей ці системи об'єктивно становлять діалектичну єдність і в
умовах стрімкого науково-технічного прогресу все тісніше
взаємодіють між собою. Це вимагає переходу від традиційного
економічного аналізу та оцінки виробничо-господарської
діяльності людини до інтегрального, еколого-економічного аналізу
і еколого-економічної оцінки цієї діяльності [2, с. 145].
З метою організації ведення лісового господарства на засадах
сталого розвитку, підвищенні ролі лісового сектору в економіці
держави розроблено концепцію реформування та розвитку лісового
господарства. Це зумовлене становленням нових економічних
відносин у державі, появою комплексу екологічних, економічних і
соціальних проблем, необхідністю ведення лісового господарства
на засадах збалансованого розвитку, підвищення ефективності
лісоуправління, багатоцільового використання лісових ресурсів і
корисних властивостей лісу, а також збільшення площі лісів до
оптимальної.
Економічний механізм природокористування в умовах
ринкових відносин повинен сприяти охороні, відтворенню і
комплексному використанню природних ресурсів. Якщо деревні
лісові ресурси не викликають сумніву щодо можливості їх оцінки
та обліку, то вплив корисних властивостей на економічний
розвиток підприємств та відображення в системі бухгалтерського

Тези доповідей I Всеукраїнської науково-практичної конференції
198
молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (18 грудня 2009 р.. м.Луцьк)

обліку, з урахуванням багатоцільового призначення лісів, фактично
неможливий. Зрозуміло, що дослідити і правильно оцінити об‘єкт
можливо лише при порівнянні його характеристик з іншими
подібними об‘єктами. Достовірна оцінка в таких умовах
ускладнюється
тим,
що
особливого
значення
набула
середоутворююча, захисна, рекреаційна роль лісу. Крім того, ліси є
джерелом одержання різних плодів, ягід, грибів та інших технічних
продуктів і лікарських рослин. В них розводять цінних
промислових тварин і птахів, випасають худобу, заготовляють сіно
і полюють. Перераховані об‘єкти підлягають плануванню, але не
підлягають достовірному обліку. Крім того, всі вони мають
сезонний характер і їх поява залежить від урожайності та
метереологічних умов.
Загальний стандарт лісоуправління передбачає збір даних
щодо кількості всієї зібраної лісової продукції; показники росту,
лісовідновлення та стану лісів; структура та зафіксовані зміни у
флорі й фауні; екологічні та соціальні наслідки від збору врожаю
чи іншої діяльності; витрат, продуктивності та ефективності
лісового господарства. Така інформація повинна формуватися за
результатами моніторингових досліджень в системі управлінського
обліку для внутрішньої оцінки ефективності лісового господарства
та прийняття виважених управлінських рішень.
Оскільки фінансовий результат діяльності підприємств
лісового господарства залежить переважно від реалізації продукції
та витрат на лісогосподарську діяльність, особливу увагу слід
приділяти обліку та аналізу планових і фактичних витрат. При
цьому доцільно виділяти центри їх виникнення та сфери
відповідальності.
Отже, для ефективного управління лісовим господарством
важливим є формування комплексу управлінських заходів,
спрямованих на комплексне використання природних ресурсів,
покращення якості життя та збереження довкілля, що може бути
забезпечене налагодженою системою управлінського обліку.
Головною метою такої системи має бути забезпечення
управлінського персоналу інформацією про комплексне і
невиснажливе використання лісових ресурсів, а також реалізацію
продукції лісового господарства, що є вирішальним фактором у
забезпеченні лісового господарства власними коштами.
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ТОЛЛІНГ ТА ДАВАЛЬНИЦЬКА СИРОВИНА - ТОТОЖНІ
ЕКОНОМІЧНІ ЯВИЩА
У останніх час у всіх на слуху стало таке поняття як толлінг,
дискусії навколо якого все активніше розгораються на сторінках
вітчизняних газет і журналів. Причому в різних виданнях
трактування цього терміну різне.
Саме поняття «толлінг» походить від англійського «toll»
(мито) і почало уживатися в російській економічній літературі для
позначення операцій по переробці давальницької сировини, що
надавалася фірмами.
Толлінг – це вид взаємин між господарюючими суб'єктами,
при якому власник сировини передає його підприємствупереробнику і отримує у вигляді результату готову продукцію і
відшкодовує підприємству-переробнику суму понесених ним
витрат по переробці і узгоджений відсоток прибутковості.
Абстрагуючись від перекладних визначень, відзначимо, що толлінг
фактично означає переробку сировини на давальницьких початках.
Операція з давальницькою сировиною – це надання
виконавцем замовнику за відповідну плату послуг з переробки
давальницької сировини, з метою виробництва готової продукції.
Неправомірно стверджувати, що толлінг «створений» в Росії.
Толлінгові операції давно застосовуються у всьому світі. У
німецькій мові поняттю толлінга відповідає позначення
«Lohnveredelung»,
а
також
часто
«Neue
internationale
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Arbeitsteilung»,
в
англогомовних
країнах
«International
Subcontracting» або «Offshore Assembly/ Production», а на іспанській
мові толлінгові операції позначаються як «maguila».
Мотивами для здійснення толлінгових операцій служать,
головним чином, наступні причини:
- для замовника:
прагнення підприємств індустріалізованих країн знайти
можливість понизити собівартість продукції за рахунок здійснення
частини або всього виробничого процесу в країнах з нижчими
витратами на заробітну плату;
відсутність в країні-замовнику технології або виробничих
потужностей для отримання необхідної продукції, що
супроводжується браком ВКВ для її закупівлі за кордоном.
- для переробника:
бажання завантажити простоюючі виробничі потужності;
часто при цьому - брак оборотних коштів для самостійного
придбання
сировини,
недоступність
кредитів,
наявність
заборгованостей, що не дозволило б використовувати передоплату,
що за призначенням поступає на розрахунковий рахунок.
Толлінгові операції як нова форма міжнародної кооперації
стали реальністю, коли паралельно створенню виробничотехнічних і організаційних передумов у всьому світі під тиском
міжнародній конкуренції виникло питання про співвідношення
виробничих витрат, що ґрунтуються на відмінностях у витратах на
оплату праці в різних країнах, і, таким чином, все більше значення
почало приділятися умовам для вибору місця виробництва.
Сенс застосування толлінга для постачальника сировини можливість понизити собівартість продукції за рахунок
розміщення виробничого процесу в країнах з нижчими витратами
на заробітну плату, або відсутність в країні-замовнику технології
або виробничих потужностей для отримання необхідної продукції.
Для переробника сенсом застосування толлінга є бажання
завантажити простоюючі виробничі потужності при браку коштів
на самостійну закупівлю сировини або недоступності кредитів.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЛЯ
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В умовах фінансової кризи в Україні зростає заборгованість
підприємств, зокрема за податками і зборами. Проте детальний аналіз
цієї заборгованості, а звідси і прийняття ефективних управлінських
рішень утруднюється через відсутність єдиних методологічних
підходів щодо дослідження окремих її видів.
Одним із основних документів в Україні, що регулює
зобов'язання, є Цивільний кодекс України, в якому визначено два
види зобов'язань – договірні та недоговірні. Детальніше поділ
зобов'язань розглядається у Господарському кодексі України.
Основні види заборгованості та правові засади їх регулювання
визначено у розд. IV «Господарські зобов'язання». Так, у ст. 173
цього документа записано: «основними видами господарських
зобов'язань є майново-господарські зобов'язання та організаційногосподарські зобов'язання» .
Дещо інший підхід до класифікації заборгованості
використовують бухгалтери як в Україні, так і за кордоном, беручи
за основу господарські процеси. Так, згідно з вимогами
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової
звітності визначають такі види зобов'язань: короткострокові,
довгострокові, стандартні (юридичні та нараховані), резервні та
умовні. Основні принципи Міжнародних стандартів покладено в
основу національних Положень (стандартів) бухгалтерського
обліку. Зокрема, подібні за своїм змістом види зобов'язань
визначені П(С)БО 11 «Зобов'язання», у якому виокремлено такі
види:
довгострокові
зобов'язання,
поточні
зобов'язання,
забезпечення, непередбачені зобов'язання та доходи майбутніх
періодів.
Таким чином, класифікація видів заборгованості у
національних стандартах зводиться до простого їх переліку, але
цього, на нашу думку, недостатньо. Врахувавши розглянуті вище
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позиції, ми пропонуємо здійснювати поділ заборгованості за
наступними класифікаційними ознаками:
1) за строком погашення - короткострокові (поточні) та
довгострокові зобов‘язання;
2) за фактом погашення - теперішні, прострочені та погашені
зобов‘язання;
3) за джерелами фінансування - фінансова, операційна та
інша заборгованість;
4) за джерелами погашення - монетарні та немонетарні; ,
5) за видом оцінки - юридичні, фактичні та умовні
зобов‘язання;
6) за видами правовідносин при поділі зобов'язань виходять
із вимог чинного цивільного права. В основі юридичного
тлумачення заборгованості лежать види таких відносин, що
виникають між суб'єктами;
7) за процедурою погашення - прості та складні зобов'язання;
8) за суб'єктами зобов'язань - зобов'язання перед власниками
підприємства, працівниками, державними податковими органами,
фінансовими
установами
та
іншими
підприємствамиконтрагентами;
9) за суб‘єктами зобов‘язань - зобов‘язання за кредитами,
векселями, облігаціями, з оренди, з постачальниками і
підрядниками, за податками та зборами, соціальним страхування,
перед персоналом, з учасниками та інші зобов'язання.
Результати проведеного нами системного аналізу методичних
і практичних засад класифікації заборгованості свідчать про
необхідність її систематизації та узагальнення, а також виділення
нових видів - національних та міжнародних зобов'язань. Це дасть
змогу розширити теоретико-методологічну базу обліку та аудиту
зобов'язань, а також уникнути помилок і зловживань у ході
господарської діяльності підприємства.
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ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО
АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Ефективним засобом адаптації підприємств до ринкових
умов господарювання, підвищення результативних показників їх
діяльності і на цій основі – рівня зайнятості та забезпечення
стабільності в українському суспільстві є реструктуризація в
реальному секторі економіки.
Реструктуризація – це комплексний і безперервний процес
перетворення діяльності підприємства. Крім того, вона є
високоефективним
ринковим
інструментом
підвищення
конкурентоспроможності підприємства, оскільки дозволяє при
мінімальних
витратах
досягнути
суттєвого
підвищення
ефективності.
Для того, щоб реструктуризація дійсно виявилася
ефективною, не була одноразовим заходом, а забезпечувала
безперервний автоматичний процес зміни системи управління
відповідно до швидких змін у зовнішньому середовищі, необхідно
застосовувати нові методи проведення реструктуризації. До таких
нових методів відноситься впровадження управлінських інновацій.
Досвід провідних консалтингових компаній з проведення
реструктуризації системи управління свідчить про ефективність
функціонально-вартісного аналізу (ФВА) як управлінської
інновації.
Історія ФВА почалась у 40-ві роки двадцятого століття, коли
практично одночасно американський інженер Л. Майлз з компанії
General Electric, Inc (1947 р.) та радянський інженер Ю.М. Соболєв
з Пермського телефонного заводу (1948 р.) запропонували нові
методи зниження собівартості продукції. З того часу в США та
Радянському Союзі безперервно проводилися дослідження
функціонально-вартісного аналізу та його застосування на
промислових підприємствах.
ФВА може виявитися ефективним для вирішення питань
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раціоналізації структури апарату управління, уточнення посадових
обов‘язків підрозділів і окремих працівників, для підвищення
якості функціонування оргструктур, а також для зниження витрат
на утримання апарату управління. ФВА дозволяє розглянути
систему управління або бізнес-процес з двох боків: склад і якість
виконання функцій управління; витрати на реалізацію функцій.
Тому завдання ФВА можна сформулювати як досягнення єдності
функціонального та вартісного боку систем чи процесів шляхом
вирішення суперечності між якістю функцій та витратами на їх
реалізацію.
Необхідно зазначити, що в діяльності кожного підприємства
завжди існує непропорційний розподіл функцій. Але при
застосуванні ФВА проведення вартісного моделювання бізнеспроцесів дозволяє визначити їх структуру з найбільш оптимальною
вартістю. Важливим критерієм, що характеризує бізнес-процес, є
час його виконання. Тому ФВА з застосуванням часових витрат
суттєво розширює можливості для правильної оцінки бізнеспроцесу та пошуку шляхів його оптимізації. При проведенні ФВА
використовують як вартісні, так і часові витрати, які в деяких
випадках можуть бути взаємопов‘язаними.
Впровадження ФВА бажано проводити із застосуванням
методів та інструментарію проектного менеджменту, тому можна
виділити три основні етапи проведення ФВА: передпроектний,
проектний, впровадження проекту.
За допомогою ФВА можна досягнути таких результатів:
визначення і проведення загального аналізу собівартості бізнеспроцесів на підприємстві; визначення і аналіз основних,
додаткових і непотрібних функціональних витрат; виключення
непотрібних функцій та скорочення часу, необхідного для
виконання функцій; порівняльний аналіз альтернативних варіантів
зниження витрат у виробництві, збуті і управлінні за рахунок
впорядкування функцій структурних підрозділів підприємства;
організація сумісного виконання функцій; перерозподіл ресурсів,
що вивільнилися в результаті удосконалень; аналіз інтегрованого
покращення результатів діяльності підприємства.
Отже, використання функціонально-вартісного аналізу при
реструктуризації підприємств дозволить скоротити вартісні та
часові витрати процесів підприємства.
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ЗНАЧИМІСТЬ ПОЕТАПНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
В результаті ведення управлінського обліку інформація
акумулюється в більш деталізованому вигляді, ніж при веденні
бухгалтерського обліку. При цьому, виникають нові звітні форми,
які надаються внутрішнім та зовнішнім користувачам за потребою.
Бухгалтерський облік – це основне джерело інформації,
необхідної для проведення економічної діагностики з метою
прийняття управлінських рішень. Проте, у своєму первинному
вигляді він є доступним лише фахівцям. На жаль, керівники та
управлінці не завжди вірно трактують складові фінансової
звітності. Як результат, прийняття неефективних рішень, які
негативно впливають на фінансовий результат підприємства.
На основі бухгалтерського обліку та за допомогою
відповідних інструментів здійснюється управлінський облік.
Унікальність останнього полягає у його гармонійному поєднанні з
управлінським плануванням та контролем. Відображення
інформації у режимі реального часу у бухгалтерському обліку
дозволяє, за аналогічних часових обставин, відобразити її в
управлінському обліку та виявити відхилення від запланованих
результатів.
Взаємозв‘язок
між
структурними
підрозділами
та
керівництвом підприємства можна назвати вертикальним, а
інформаційне забезпечення є міцним ланцюгом, який зв‘язує їх.
Правильність структурної схеми управлінської політики
залежить від вдало побудованого облікового процесу на
підприємстві. Оптимальна структура управління передбачає
наявність добре налагодженої системи забезпечення інформацією
керівництва про результати роботи кожного структурного
підрозділу та підприємства в цілому.
Чимало досліджень у галузі управлінського обліку є суто
теоретичними, тобто не завжди придатні для використання на
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практиці. Особливо важливим є питання запровадження
управлінського обліку на великих промислових підприємствах, де
здійснюється виробничий процес. Такий факт ускладнює процес
здійснення економічного діагностування та отримання необхідних
аналітичних продуктів для прийняття управлінських рішень.
Базисний підхід до формування систематичного вивчення
господарських операцій дає змогу фахівцям вдало використовувати
теоретичні знання на практиці. Постійне самовдосконалення та
вивчення нормативно-правових документів дозволяє підтримувати
кадровий потенціал на достатньому рівні та вдосконалювати
політику управління ним. Запорукою успішної діяльності
підприємства є чітке врегулювання системних механізмів, які
дозволяють фахівцям усіх рівнів дотримуватись єдиного
методичного підходу при розв‘язанні різних завдань.
На основі аналізу теоретичних надбань економічної науки
нами запропоновано методичні етапи запровадження ведення
управлінського обліку на підприємствах. Їх дотримання дає змогу
ефективно використовувати технологічний, виробничий та
фінансовий потенціал підприємства, заощаджувати час фахівців з
метою активізації їх аналітичної діяльності, що приводить до
значної економії грошових коштів.
На першому етапі конкретизуються цілі діяльності
підприємства в цілому та окремих його виробничих підрозділів.
Постановка мети розпочинається з розробки стратегічних планів на
довготривалий період. Такі плани мають суттєві обмеження з точки
зору конкретизації, проте відіграють важливе значення, так як
визначають перспективи розвитку підприємства. Після того як
сформовано
розуміння
довгострокових
перспектив
для
промислового
підприємства,
з‘являється
можливість
сформулювати адекватні стратегії розвитку цілі формування
систем управлінського обліку, їх „архітектуру‖. Ефективним
інструментом виступає облік за центрами доходів та витрат. Саме
тому на даному етапі підприємство має чітко визначитись з
напрямками обліку і наступні етапи запровадження узгоджувати з
обраною методикою.
Другий етап – проектування. Воно розпочинається з
визначення або уточнення для підрозділів, менеджерів всіх ланок
структури сфер повноважень, контролю та відповідальності. Кожен
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управлінець такої структури має мати чітко визначену сферу
контролю та бути підзвітним менеджеру більш високого рівня.
Виділені таким чином сфери контролю та управлінської звітності в
особі керівників та їх підрозділів визначаються як центри
відповідальності.
Абсолютно недостатньо обмежитись лише одними вимогами
до керівництва підрозділів відносно обсягів виробництва,
постачання продукції, показників прибутковості бізнесу. Необхідно
добитись від керівника підрозділу реального виконання таких
планів через добре продуману та скоординовану систему звітів,
оперативного контролю та аналізу, методів прямого та непрямого
впливу, систему мотивації. Для цього, при проектуванні системи
необхідно відшукати розумний баланс самостійності та
відповідальності для кожного підрозділу, обов‘язково зафіксований
у основних внутрішніх нормативних документах підприємства:
статуті, положеннях про підрозділи, посадових інструкціях.
Детальний аналіз існуючої організаційної структури, системи
взаємозв‘язку структурних підрозділів вимагають детального
аналізу. Причому, в результаті аналізу необхідно внести
коригування відповідно до визначених довгострокових планів
підприємства.
На третьому етапі розробляється система показників оцінки
діяльності всіх центрів відповідальності. Вона має відповідати
виділеним сегментам контролю, з одного боку, та завданням
поточного і довгострокового розвитку підприємства в цілому – з
другого. Підлягають детальній розробці також системи постійного
обліку, включаючи облікову політику, процедури обліку, контролю
та звітності. Розробка такого комплексного характеру може бути
логічно завершена проектуванням запровадження програмних
продуктів, що забезпечують взаємозв‘язані інформаційні потоки
планування, обліку звітності та управлінського аналізу.
Світовий досвід показує, що причини серйозних невдач
запровадження „комплексної автоматизації‖ управлінського обліку
часто полягають в тому, що розробники намагаються розпочати
запровадження без проектування нової організаційної структури
управління, методики обліку та планування відносно інших
необхідних змін об‘єкту.
Заключний етап стосується безпосереднього запровадження –
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виміру результатів діяльності, планування та складання звітності
центрів відповідальності та підприємства в цілому.
Специфіка заключного етапу полягає у необхідності
апробації всіх елементів нової системи, навчанні персоналу. На
даному етапі відбувається налагодження систем, при необхідності
вносяться корективи в певні рішення. На протязі певного часу
можливе паралельне використання окремих елементів раніше
існуючої системи обліку.
Сутність заключного етапу полягає у повному переході на
використання нової налагодженої інтегрованої системи обліку і
аналізу витрат. Результатом даного етапу має бути успішне
проходження повного циклу з використанням нової системи,
починаючи від складання плану до аналізу його виконання на
основі даних управлінської звітності.
В інтегрованій системі бухгалтерського обліку управлінський
облік виступає як мова, за допомогою якої фінансова та
нефінансова інформація передається керівникам, менеджерам,
аналітикам підприємства. Відповідно, послідовне впровадження
управлінського обліку за розглянутими етапами сприятиме
вдосконаленню управлінського процесу і досягненню цілей
підприємства.
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ДО ПРОБЛЕМ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Перехід сільськогосподарського виробництва у площину
приватного
сектору,
суттєво
змінює
філософію
внутрішньогосподарських відносин. Вбачаючи у суб‘єкті пізнання
– працівнику, менеджеру - один із основних факторів впливу на
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побудову єдиної функціонуючої системи, яка здатна результативно
працювати на забезпечення повноцінного життєвого циклу
підприємства, власник (інвестор) – себто той, хто найбільше
зацікавлений у результаті, готовий капіталізувати виробництво та
системи роботи з інформацією, за умов наявності кваліфікованих
кадрів нового покоління, що здатні, використовуючи власний
інтелектуальний потенціал, життєву енергію і творчість при
прийнятті управлінських та виробничих рішень на місцях, досягати
намічених показників роботи.
Зважаючи на зростаючі темпи поповнення армії
дипломованих спеціалісті
в Україні, сільське господарство
держави все ж відчуває «кадровий голод», що пов'язаний із цілою
низкою факторів об‘єктивного і суб‘єктивного характеру.
Найчастіше
у
межах
потенціалу
сільськогосподарських
підприємств є можливість кадрово забезпечувати лише
виробництво, при цьому вимушено ігноруючи якісне наповнення
бухгалтерії, планово – економічного відділу, менеджерів управлінців. Зрозуміло, що така ситуація перекладає на плечі
керівника додаткові функції і лишає можливості виконання
пріоритетних обов‘язків пов‘язаних із управління підприємством
на найвищому рівні. На фоні стрімкого прогресу техніки та
технології «старі» кадри поволі втрачають кваліфікацію, а до
кардинального переозброєння власного арсеналу знань і вмінь є
просто неготовими. Крім того, стереотипи мислення, життя і
поведінки, що перейшли у спадок від радянської системи
господарювання, формують численні бар‘єри при переході до
сучасних форм і методів співпраці, управління та розподілу
суспільного продукту на селі.
Варто зауважити, що враховуючи усі позитиви і негативи
роботи на сільськогосподарських підприємствах, не можна
забувати про один з основний критеріїв кадрового відбору до
сільгосппідприємств
розуміння
особливостей
сільськогосподарського виробництва та взаємозв‘язків між
виробничими, обліковими, аналітичними та управлінськими
операціями.
Останні роки характеризуються збільшенням уваги до
налагодження системи внутрішньогосподарського обліку, аналізу і
контролю у сільському господарстві. Особливістю організації
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сільськогосподарських підприємств є те, що усі служби пов‘язані
між собою те лише виробничими відносинами, але й постійним
суцільним аналізом загальної ситуації щодо технологічних змін,
причому таких, які знаходяться у рамках технологічної схеми, і
незапланованих
подій
(погодних
коливань,
біологічних
перетворень ті ін.). При цьому, важливо щоби виробнича ситуація
трактувалася із використанням єдиних базових засад, формування
яких, залежить від глибокого розуміння особливостей процесів
постачання, виробництва і реалізації на сільськогосподарських
підприємствах.
Першим кроком в напрямку оптимальної організації усієї
сукупності процесів, що у підсумку збільшить привабливість
роботи у сільському господарстві, має стати чітке визначення
організаційної структури підприємства, системи підпорядкування
та підзвітності працівників, визначення переліку обов‘язків, прав та
меж
відповідальності фахівців. Документальне закріплення
подібної інформації передбачає розробку та затвердження Наказу
про облікову політику, про роботу підрозділів, посадових
інструкції працівників, причому не формально (формалізація
багатьох функцій обліку, контролю, аналізу та ін. для
сільськогосподарських підприємств є надзвичайно проблемним
питанням). Крім того, вважаємо за необхідне, зробити наголос на
необхідності гнучкості системи стимулювання працівників, що
може бути виражене, найперше, у грошовому еквіваленті, і
звичайно ж розраховане на підвищення морального та
психологічно клімату у колективі, кар‘єрного росту найкращих
працівників і.т.д.
Можна вважати, що те сільськогосподарське підприємство,
яке має можливість функціонально оптимально поєднати усі власні
підрозділи, сформувати колектив на принципах єдності та
підпорядкованості, забезпечити чіткий розподіл обов‘язків та
відповідальності,
гарантувати
працівникам
реально
–
забезпечуючий соціальний пакет - при цьому сформувати дієву
систему внутрішнього обліку, аналізу і контрою - у кінцевому
підсумку вчасними обґрунтованими та дієвими управлінськими
рішеннями досягне виконання стратегічних планів підприємства.
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СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Інтеграція вітчизняної економіки у світовий економічний
простір на засадах партнерства потребує проведення поглиблених
досліджень теоретико-методологічного і практичного характеру,
направлених на забезпечення кардинального підвищення
ефективності господарювання. В умовах ринкової економіки
основний показник ефективності господарювання, основа
економічного розвитку підприємства - прибуток, що є головним
фактором, який визначає гостроту та необхідність вирішення
проблем удосконалення обліку фінансових результатів з метою
формування надійного фундаменту для підвищення економічної
результативності підприємств.
Незважаючи на те, що принципи, організація й методика
обліку, порядок формування облікової політики підприємств
України відповідають міжнародним стандартам фінансової
звітності, все ж існує ряд невідповідностей в окремих
концептуальних підходах щодо їх визнання.
Методика визначення фінансових результатів, як основного
узагальнюючого
показника
діяльності
підприємства,
на
сьогоднішній день є достатньо відпрацьованою. Але так як
обліковий процес визначення фінансового результату є досить
складним, виникають деякі суперечності, яких можливо було б
уникнути доопрацювавши основні нормативні документи.
Основним нормативним документом, яким керуються суб‘єкти
господарювання при визначенні прибутку (збитку), є П(С)БО 3
―Звіт про фінансові результати‖, в якому поетапно розписано
порядок розрахунку показників, за допомогою яких ми, власне, і
визначаємо прибуток (збиток) від різних видів діяльності в
числовому виразі, а також відображення цих показників у Формі 2.
Обліковий процес формування фінансових результатів за
своєю суттю, складний і тривалий. Причому, проблема виникає не
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в самому визначенні чистого прибутку (збитку), адже з цією метою
в обліку передбачене послідовне зіставлення доходів і витрат.
Неточності в обліку виникають саме у визнанні доходів і витрат від
різних видів діяльності. Встановлена П(С)БО 15 "Дохід" і П(С)БО
3 "Звіт про фінансові результати" класифікація доходів за групами
не збігається, саме тому ми пропонуємо уточнити класифікацію
доходів. Що ж стосується витрат, то організація і методика їх
обліку потребує вдосконалення за окремими напрямами, зокрема:
необхідність уточнення підходів щодо віднесення витрат до
конкретної їх складової, уточнення і конкретизація методичних
засад класифікації та обліку витрат звітного періоду, забезпечення
витрат наступних періодів, витрат майбутніх періодів і зменшення
доходу та власного капіталу.
Для правильного вимірювання фінансових результатів
необхідно, щоб виручка і витрати були визнані в одному
обліковому періоді. Можливо, якщо П(C)БО 3 буде змінене в плані
використання замість терміну ―витрати‖ понять «видатки»,
«виплати», «затрати», то це допоможе швидше і якісніше
визначати період визнання витрат. Це, в свою чергу, позитивно
вплине на визначення фінансових результатів
діяльності
підприємств.
Слід звернути увагу на те, що терміни ―реалізація‖ і ―виручка
від реалізації‖ ототожнюються. Датою реалізації і виручка від
реалізації товарів вважається дата підписання приймальноздавальних документів про виконані роботи та надані послуги.
Отже, у чинному законодавстві операція з реалізації продукції не
пов‘язується з фактом реальної оплати її вартості, до строків
здійснення оплати. Розділення цих понять в П(С)БО 3 дало б змогу
точніше відображати доходи в обліку.
Такі зміни в П(С)БО щодо відображення доходів і витрат
позитивно вплинуть на відображення фінансових результатів
діяльності підприємства. Прибуток має вигляд різниці між
виручкою від реалізації продукції і витратами на її виробництво та
збут. Тобто, вдосконалення відображення хоча б одного елементу
беззаперечно позитивно вплине на точність відображення
фінансового результату.
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ПРИРОДНИЙ УБУТОК: ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА
СПИСАННЯ
Кожне підприємство має втрати товарних цінностей, що
зумовлюється
рядом
причин:
неуважністю
матеріально
відповідальних осіб, крадіжками, розтратами тощо. Однак є й такі
втрати, що виникають у зв‘язку з природними обставинами, і не
залежать від будь-кого, їх не можливо ані уникнути, ані
спрогнозувати. Такі втрати називають природними.
Характерною особливістю природних втрат є те, що вони
виникають внаслідок природних властивостей об‘єкта, вони не
підлягають відшкодуванню, однак повинні бути оцінені,
задокументовані та належним чином відображені в обліку.
Доцільно застосовувати поняття природних втрат, під яким
слід розуміти зменшення або пошкодження майна, викликане його
фізико-хімічними властивостями, стихійним лихом, особливостями
технологічного процесу виробництва тощо. До змісту поняття
природних втрат слід включати складові, перелік яких наведений
на рис. 1.
ПРИРОДНІ ВТРАТИ

Природний убуток
Втрати, викликані особливостями технологічного процесу
виробництва (відходи, зачистки, крихти, обрізки тощо)
Псування (прострочення терміну придатності)
Втрати внаслідок природних катаклізмів (надзвичайних
подій) тощо

Рис. 1. Складові природних втрат
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Всі автори погоджуються з тим, що природний убуток – це
втрата майна, яка виникає при транспортуванні, зберіганні та
реалізації, спричинена його хіміко-фізичними властивостями.
Прикладом цього є
усушка,
вивітрювання,
розпил,
розкришення, виморожування, витікання (танення та
просочування), розлив при перекачуванні й продажі рідких
товарів, витрата речовин на дихання (борошно, крупа) тощо.
Тобто в результаті дії природних процесів кількість майна
змінюється, зберігаючи при цьому основні властивості.
На сьогодні можна виділити значну кількість різних норм
природного убутку залежно від виду товарів (продовольчі,
непродовольчі,
за
окремими
видами
товарів),
шляху
транспортування (морський, річковий або залізничний транспорт),
умов зберігання, реалізації тощо. Аналізуючи зарубіжний досвід,
можна стверджувати, що норми природного убутку залежать також
від пори року та місцезнаходження.
Природний убуток застосовується не для всіх товарноматеріальних цінностей. Так, не мають природного убутку майже всі
промислові вироби, а також деякі продовольчі товари. Норми
природного убутку не застосовують до штучних товарів і товарів,
що надійшли до магазину у фасованому вигляді. Якщо ж товари
фасують у магазині, то норми до них застосовують у тому ж
розмірі, що й для нефасованих товарів.
Підприємствам, які на практиці мають справу з таким
явищем, як природній убуток, відображаючи дану господарську
операцію в обліку слід пам‘ятати про основні особливості (рис. 2).
Отже, дані рис. 2 вказують на ряд особливих умов, які
дозволяють застосовувати норми природного убутку. Безпосередньо
групи товарів, для яких можливим є застосування норм, розміри
списання визначаються нормативними актами.
Списання недостач матеріальних цінностей, що утворилися за
рахунок природного убутку, може бути проведено:
— у разі виявлення недостачі цінностей після проведення
інвентаризації;
— при наявності затверджених норм природного убутку на
цінності, яких не вистачає;
— у випадку непричетності матеріально відповідальної особи
до створення недостачі матеріальних цінностей.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРИРОДНОГО УБУТКУ
Норми стосуються тільки природного убутку товарів внаслідок: усушки, розпилу,
розкришення, які виникають під час продажу товарів; витікання (танення,
просочування); розливу під час перекачування і продажу рідких товарів, тобто
внаслідок природних фізичних процесів, яких не можливо уникнути
Норми є граничними і застосовуються лише у випадках, коли під час перевірки
фактичної наявності товарів встановлено невідповідність з обліковими даними. При
цьому слід списувати фактичну недостачу, але не вище за норму

Списання природного убутку товарів здійснюється тільки після проведення
інвентаризації
Списання природного убутку товарів проводять на підставі відповідного
розрахунку, складеного і затвердженого в порядку, передбаченому кожними
нормами

Рис. 2. Особливості застосування норм природного убутку
Недостача в межах норм природного убутку списується за
розпорядженням керівника підприємства.
Списання з матеріально відповідальної особи недостачі
майна, яка утворилася за рахунок природних втрат, без проведення
інвентаризації і до встановлення факту недостачі забороняється.

УДК 657.422.8
Кузьмін Дн.Л., аспірант
Житомирський державний технологічний університет
ОБЛІК ПРИДБАННЯ ЗАПАСІВ: ДОСВІД БОЛГАРІЇ
Облік придбання запасів в Болгарії дещо схожий до
вітчизняного бухгалтерського обліку, але має свої особливості.
Надходження на підприємство запасів може відбуватися шляхом
придбання, одержання у вигляді подарунків, асигнувань, виявлених
лишків при проведенні інвентаризації, внесення до статутного
капіталу тощо.
Для документування операцій , пов‘язаних з придбанням
запасів використовуються наступні первинні документи:
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Складська розписка про приймання/передачу товарноматеріальних запасів (форма 3-01) – складається комірником в 3-х
примірниках при:
 придбанні запасів за фактурою, протоколами або іншими
документами;
 прийманні/передачі запасів з одного складу на інший, які
закріплені за різними матеріально відповідальними особами;
 поверненні на склад невикористаних у виробництві
запасів, одержанні відходів виробництва та матеріалів від
розбирання бракованої продукції;
 оприбуткуванні готової продукції з виробництва.
 Тимчасова розписка (форма 3-02) – використовується
коли однорідні запаси надходять від одного постачальника
протягом одного дня декількома партіями та надходять на один і
той же склад. Складається комірником в 2-х примірниках, один
яких передається постачальнику, а інший залишається у комірника.
На основі даної розписки в кінці дня складається складська
розписка про приймання/передачу товарно-матеріальних запасів.
 Протокол про приймання товарно-матеріальних запасів
без фактури (форма 3-03) – складається при нефактурованій
поставці запасів. Складається в 3-х примірниках комісією,
призначеною керівництвом підприємства для прийняття запасів.
Один примірник передається в бухгалтерію, другий – комірнику,
третій – постачальнику.
 Акт про встановлення розбіжностей при прийманні
товарно-матеріальних запасів (форма 3-04) – складається, якщо при
прийманні запасів встановлюється невідповідність фактичних
даних за кількістю, асортиментом та якістю з даними, вказаними в
супровідних документах. На основі Акту підприємство має право
виставити рекламацію (в Україні – претензію) постачальнику та
вимагати сплати неустойки згідно з чинними законодавством.
 Фактура (форма 5-11) – складається особами, які не
зареєстровані платниками ПДВ при документуванні операцій,
пов‘язаних з поставкою товарів та наданням послуг.
Синтетичний облік запасів в Болгарії ведеться на рахунках
300 ―Поставки‖, аналогом якого в Україні є рахунок 201/ТЗВ
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―Транспортно-заготівельні затрати‖ та 301 ―Матеріали‖ (в Україні
– рах. 20 ―Виробничі запаси‖).
Рахунок 300 ―Поставки‖ є калькуляційним рахунком, за
допомогою якого визначається первісна вартість придбаних
запасів.
Рахунок 301 ―Матеріали‖ призначений для обліку всіх видів
матеріалів
підприємства.
Даний
рахунок
може
не
використовуватися, коли доставлені матеріали визначаються як
уже витрачені.
1. Нефактурована поставка ТМЗ. В такому випадку
матеріали надходять на підприємство без фактури. Вони
оцінюються за можливими цінами реалізації або за цінами запасів
минулих поставок та складається Протокол про прийняття товарноматеріальних запасів без фактури. На основі цього документу
складається наступна кореспонденція рахунків:
Д-т ―Поставки‖ або ―Матеріали‖;
К-т ―Постачальники‖
Коли при одержанні фактури від постачальника виникають
розбіжності в ціні, яка вказана у фактурі та за якою запаси
оприбутковані раніше, необхідно сторнувати попередню проводку.
Після цього відображається нарахування ПДВ наступною
кореспонденцією рахунків:
Д-т ―Нарахований податок на придбання‖; К-т ―Постачальники‖
2. Поставка, яка незавершена до кінця звітного періоду
(матеріали та товари в дорозі). В даному випадку складається
кореспонденція рахунків:
Д-т ―Матеріали та товари в дорозі‖; К-т ―Постачальники‖
Вказаний у фактурі ПДВ відображається в обліку лише після
одержання таких запасів. Дані фактури ведуться в Щоденнику про
придбання за період, протягом якого вони отримані. В кінці
періоду сторнується попередня проводка та відображається:
Д-т ―Товари‖ або ―Матеріали‖; К-т ―Постачальники‖
3. Поставка, при якій встановлені нестачі запасів. При
встановленні комісією розбіжностей між протоколом про
прийняття запасів без фактури та одержаною фактурою
складається Акт про встановлення розбіжностей при прийманні
запасів.
1. При оприбуткуванні запасів складаються наступні
кореспонденції рахунків:
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Д-т ―Поставки‖ або ―Матеріали‖ за фактично одержаною
кількістю матеріалів;
Д-т ―Заборгованість за рекламаціями‖ за вартістю нестачі;
Д-т ―Нарахований податок на придбання‖;
К-т ―Постачальники‖
2а. Постачальник приймає рекламацію та відправляє
кількість матеріалів, якої не вистачає, що відображається
кореспонденцією:
Д-т ―Матеріали‖
К-т ―Заборгованість за рекламаціями‖
2б. Постачальник приймає рекламацію, але замість запасів
перераховує їх вартість на поточний рахунок підприємства. В
такому випадку постачальник повинен надати податкове кредитне
повідомлення про зменшення вартості угоди, за якою раніше була
видана фактура:
Д-т ―Розрахунковий рахунок‖;
К-т ―Заборгованість за рекламаціям‖.
Д-т ―Нарахований податок на придбання‖;
К-т ―Постачальники‖

УДК 657
Левчук І.О., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Нагірська К.Є., асистент
Луцький національний технічний університет

МСФЗ ЯК ОСНОВНИЙ ОРІЄНТИР УДОСКОНАЛЕННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Міжнародний
бухгалтерський
облік
багато
років
обслуговував ринкову систему, в якій діяльність підприємств
спрямована на отримання прибутку та збагачення власників, тому і
ведення бухгалтерського обліку здійснюється, насамперед, в їх
інтересах.
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Питаннями МСФЗ в Україні займались, як окремі науковці, а
саме Олійник О.В., Мельникова О.В, які досліджували проблеми та
перспективи удосконалення бухгалтерського обліку в Україні , так
і професійні установи, як Федерація професійних бухгалтерів та
аудиторів України (ФПБАУ) та Українська консалтингова мережа
(УКМ).
Сьогодні в Україні активно розвиваються недержавні форми
власності та різні організаційні форми бізнесу. Бухгалтерський
облік поступово адаптується до реалій господарювання, чому
сприяє його гармонізація з міжнародними стандартами. До
важливих передумов також належить рух України до статусу
країни з ринковою економікою. Система обліку після СРСР та
зокрема УРСР не здатна обслуговувати економічні відносини
такого роду, що перешкоджає достатнім темпам розвитку країни.
Поглиблення міжнародних відносин, розвиток економічних
зв‘язків потребує інтенсивної модернізації у багатьох сферах,
кожна з яких неминуче торкається бухгалтерського обліку.
Міжнародні стандарти – це лише напрямок, орієнтир, вектор
ведення обліку, який не враховує національні, економічні,
юридичні й соціальні особливості. Тому на цьому етапі основним
завданням є створення й подальший розвитку національної системи
бухгалтерського обліку.
Для розуміння і практичного застосування МСФЗ важливе
значення мають концептуальні основи, які є своєрідним вступом до
стандартів. Вони визначають: мету фінансової звітності;
припущення, що покладені в основу фінансових звітів; якісні
характеристики фінансових звітів; склад фінансової звітності;
визнання елементів фінансових звітів.
Основними передумовами необхідності удосконалення
бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ є:
- економічні реформи, що призвели до формування нової
економічної системи;
- розширена приватизація;
- розширення вертикальних і горизонтальних господарських
зв‘язків та активізація самостійності суб‘єктів господарювання як
наслідок;
- стара бухгалтерська звітність не відповідає вимогам
сьогодення, тому що не відображає реального стану підприємства;
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- збільшується кількість підприємств, що займаються
міжнародним бізнесом;
- вихід українських підприємств на міжнародні фінансові
ринки вимагає надання фінансової звітності відповідно до
міжнародних стандартів;
- потреба в значних іноземних капіталах;
- поступова інтеграція в європейський економічний простір.
Отже, удосконалення бухгалтерського обліку в Україні
зумовлене багатьма зовнішніми і внутрішніми факторами, зокрема:
розвитком євроінтеграційних процесів, розвитком міжнародного
співробітництва, участі у міжнародному розподілі та кооперації
праці, залученні іноземних інвестицій, розвитком недержавних
форм власності. Як результат такі процеси вимагають оформлення
економічної інформації відповідно до МСФЗ.

УДК 657:338.432
Лесік І.М., асистент
Миколаївський державний аграрний університет
ОБЛІК НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
На сьогоднішній день триває процес реформування
бухгалтерського обліку щодо відповідності його міжнародним
стандартам фінансової звітності.
Специфіка аграрного сектору пов‘язана з особливостями
приватизації, використанням землі як основного засобу
виробництва, формування результатів праці, під впливом
природних і економічних процесів до цих пір не достатньо
враховується у законодавчо - нормативних актах, які регулюють
облік і звітність.
Гальмування процесу реформ обліку та звітності в АПК
пов‘язане із відсутністю взаємодії фінансової, податкової,
статистичної та інших видів звітності, які повинні ґрунтуватися на
даних бухгалтерського обліку.
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Так, податковий облік вимагає значних трудових витрат
пов‘язаних із збором, систематизацією інформації та розрахунком
нових
показників
податкової
звітності.
Кримінальна
відповідальність регламентує бухгалтерам першочергове ведення
податкового обліку та звітності на шкоду бухгалтерському обліку,
як основної функції управління.
Статистичні
спостереження
та
дослідження
в
сільськогосподарських
господарствах,
що
проводяться
Держкомстатом
України
поступово
руйнують
систему
статистичної звітності за даними бухгалтерського обліку
підприємств. Повноваження та функції щодо збору інформації для
забезпечення нею, в першу чергу, державного управління та науки,
виявили неспроможність Держкомстату досягти головної мети –
достовірності статистичної інформації.
Державні запити, а саме їх відсутність з боку держави
(податкова та статистична звітність) стимулюють тінізацію
бухгалтерського обліку.
Фактично, до сьогоднішнього дня, документування більшості
господарських операцій підприємствами АПК здійснюється на
типових бланках. Останні мало підходять новим умовам роботи
підприємств та умовам комп‘ютеризації обліку. Чинне
законодавство
покладає
відповідальність
за
організацію
первинного обліку на власників підприємств, які з різних причин
не готові до належного вирішення цього питання.
Господарюючі суб‘єкти не мають достатніх мотивацій для
організації на своєму підприємстві регламентованого державою
бухгалтерського обліку.
Така ситуація потребує вирішення проблеми шляхом
уніфікації фінансової, податкової та статистичної звітності.
Важливе значення має відпрацювання в державі вимог та
критеріїв щодо форм бухгалтерського обліку. Має проводитись
робота не тільки з врахуванням комп‘ютерних технологій, а також
з урахуванням технології виробництва, уніфіковуючи аналітичні та
синтетичні регістри паперових та комп‘ютерних форм обліку по
галузях.
Розробка
єдиної
системи
первинного
облікового
документообігу, який би задовольняв потреби бухгалтерського і
податкового обліку при відображенні господарських операцій, що
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формують об‘єкти оподаткування потребує спільних зусиль з боку
Мінфіну, Держкомстату, ДПАУ та Мінагрополітики.
Отже, основним напрямом вдосконалення обліку на аграрних
підприємствах є розробка і впровадження в практику моделі
взаємодії системи бухгалтерського і статистичного обліку та
оподаткування, тобто фінансова, податкова, статистична та інші
види звітності повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського
обліку.

УДК 657
Літвінчук А.О., ст. гр. ОА-42
*Керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ
ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ
З метою вдосконалення податку на прибуток підприємств
необхідно звернути увагу на недосконалість та нестабільність
податкового законодавства. Зокрема, до Закону України „Про
оподаткування прибутку підприємств‖, який набув чинності в
липні 1997 р., з моменту його прийняття було внесено понад 7
тисяч змін і доповнень. Значним недоліком законодавства зі сфери
оподаткування прибутку підприємств є те, що зміни до нього
вносяться при необхідності наповнення казни держави та носять
переважно фіскальний характер, а якщо десь і є регулюючі чи
стимулюючі моменти, то їхню дію одразу призупиняє Закон «Про
Державний бюджет».
Законодавці
неодноразово
намагалися
вдосконалити
оподаткування прибутку підприємств, щоб унеможливити
ухиляння від сплати податку і забезпечити відповідні надходження
до бюджету. Зміни податкового законодавства повинні бути
спрямовані, насамперед, на гармонізацію інтересів держави та
суб‘єктів господарювання – платників податку на прибуток.
Першочерговим кроком до вдосконалення функціонування
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податку на прибуток є виявлення витоків та сфер прояву
протистояння держави та платників податків, серед яких
найбільшим на сьогодні можна вважати відсутність єдиного
Податкового кодексу. Податковий кодекс має забезпечити
комплексний підхід у регулюванні податкових відносин,
систематизувати та усунути недоліки податкового законодавства,
спростити механізм адміністрування податку на прибуток.
Отже, необхідно створити цілісне, узгоджене, стабільне та
раціональне податкове законодавство, яке б забезпечило
гармонізацію інтересів держави та платників податку на прибуток.
Цього можна досягнути за допомогою прийняття та введення в дію
Податкового кодексу.
Інший напрямок покращення функціонування механізму
податку на прибуток полягає в більш ґрунтовному перегляді
Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств‖ з
метою наближення податкового обліку до бухгалтерського.
Сьогодні ми маємо дуже складну систему податкового обліку
податку на прибуток. Поряд з цим паралельно існує система
бухгалтерського обліку. Отже, платник податку на складання
фінансової та податкової звітності витрачає вдвічі більше робочого
часу, ніж у тих країнах, де за базу для визначення об‘єкта
оподаткування приймаються дані бухгалтерського обліку. До того
ж П(С)БО 17 „Податок на прибуток‖ вимагає відображати різницю
між бухгалтерським та податковим обліком, тобто розраховувати
відстрочені податкові активи і зобов‘язання. Ускладнена система
податкового обліку податку на прибуток призводить також до
зростання податкових зловживань, що негативно позначається на
стані бюджетних надходжень, ускладнює адміністрування податку.
Тому виникає необхідність спрощення податкового обліку,
максимального наближення його показників до системи
бухгалтерського обліку.
У країнах Західної Європи, зазвичай, об‘єкт оподаткування з
податку на прибуток визначають, виходячи з даних фінансової
звітності. Для цього є об‘єктивні причини: дані фінансової
звітності мають високий ступінь достовірності, оскільки ефективно
діє система аудиту; контролюючі органи забезпечені ефективними
програмами перевірки декларацій платників податків у частині
аналізу щодо узгодженості інформації фінансової звітності та
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податкових зобов‘язань, що значно посилює контроль за
податковими зобов‘язаннями підприємств.
При забезпеченні зазначених умов об‘єкт оподаткування з
податку на прибуток визначають коригуванням фінансового
результату на постійні та тимчасові різниці. Така система
визначення об‘єкта оподаткування є простою як для платників
податків, так і для контролюючих органів. До того ж вона
забезпечує оподаткування реальних прибутків платників податків.
Фіскальна та регулююча складові податкової політики
забезпечуються ставкою податку на прибуток, наявністю постійних
та тимчасових різниць, які зведено до мінімального рівня.
Зазначений підхід дає можливість забезпечити головне –
економію робочого часу як у платників податку, такі у
контролюючих органів, оскільки не потрібно перевіряти
достовірність даних двох систем обліку – податкового та
бухгалтерського, а достатньо сконцентрувати зусилля на
правильності формування фінансової звітності, яка буде визначена
базовим інструментом для обчислення об‘єкта оподаткування.

УДК 658
Лукашук Т. М., ст. гр. ОАм-51
*Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМА УЗГОДЖЕНОСТІ НОРМАТИВНОЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Зовнішньоекономічна діяльність є однією з основних форм
економічних відносин України з іноземними державами.
Зовнішньоекономічною діяльністю суб‘єктів господарювання,
відповідно до положення Господарського Кодексу України, є
господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує
перетину митного кордону України майном та/або робочою силою.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності – форма
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впливу
держави
на
суспільні
відносини
суб'єктів
зовнішньоторговельної діяльності, здійснювана за допомогою
правових норм. Сьогодні проблема суперечливості багатьох
нормативних актів призводить до негативної роботи підприємства.
Основним законом, яким регламентується здійснення
зовнішньоекономічна діяльність є Закон України ―Про
зовнішньоекономічну діяльність ‖. Відповідно до ст. 1 Закону
України ―Про зовнішньоекономічну діяльність‖ від 16 квітня
1991 р., ЗЕД – це діяльність суб‘єктів господарської діяльності
України та іноземних суб‘єктів господарської діяльності,
побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на
території України, так і за її межами. По-іншому визначив поняття
ЗЕД Господарський кодекс України. Згідно з ч. 1 ст. 377 Кодексу
зовнішньоекономічною діяльністю суб‘єктів господарювання є
господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує
перетинання митного кордону України майном та/або робочою
силою.
Відповідно до Митного кодексу України переміщуватися
через митний кордон і проходити митні процедури можуть лише
товари
та
транспортні
засоби.
Однак
предметом
зовнішньоекономічної операції (згідно з ст. 4 Закону про ЗЕД, до
якого відсилає норма ст. 379 Господарського Кодексу) можуть
виступати і роботи, послуги, об‘єкти інтелектуальної власності,
фінансові активи тощо, про перетин якими митного кордону не
може йти мова.
Необхідною умовою перетинання митного кордону України
при експорті продукції є виконання митних формальностей,
порядок здійснення яких регулюється Законом України ―Про
Єдиний митний тариф‖, а також Митним Кодексом України. Так,
відповідно до ст. 5 Митного Кодексу України єдину митну
територію України становлять територія України, зайнята сушею,
територіальне море, внутрішні води і повітряний простір тощо, на
які поширюється виключна юрисдикція України. Території ж
спеціальних митних зон, розташованих в Україні, вважаються
такими, що знаходяться поза межами митної території України,
крім випадків, визначених законами України. У свою чергу, ст. 6
МК встановлює, що межі митної території України є митним
кордоном України. Митний кордон України збігається з державним
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кордоном України, за винятком меж території спеціальних митних
зон. Для цілей оподаткування товари, ввезені на території
спеціальних митних зон, розглядаються як такі, що знаходяться за
межами митної території України. Ввезення на митну територію
України цих товарів здійснюється в режимі імпорту. Згідно з
визначенням ч. 1 ст. 377 Кодексу операції щодо ввезення товарів з
територій спеціальних митних зон на митну територію України
мають визнаватися зовнішньоекономічними, навіть якщо
здійснюватимуться між українськими суб‘єктами господарювання
(адже
вимоги
різної
державної
належності
суб‘єктів
зовнішньоекономічної операції ч. 1 ст. 377 ГК не висуває,
обмежуючись вимогою перетину предметом операції митного
кордону).
Нечіткість формулювань в нормативних актах приводить до
їхньої
непогодженості.
Для
вирішення
неузгодженості
систематизувати протиріччя, які наявні в законодавстві, слід
урегулювати його на державному рівні. Підприємці повинні
уважно слідкувати за змінами в державному законодавстві. На
нашу думку, Закон про ЗЕД визначає термін зовнішньоекономічна
діяльність більш адекватно, у перспективному плані доцільно
говорити не про приведення його у відповідність з Господарським
кодексом України, а коригування основних положень Кодексу, які
не відповідають потребам практики.
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ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
Сучасну світову економіку можна охарактеризувати, як
інтелектуальну економіку, головним багатством якої виступає
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ресурс інтелектуальної власності.
Глобалізація економіки та збільшення обсягів міжнародної
торгівлі призвели до різкого підвищення вигоди від використання
результатів винахідницько-раціоналізаторської роботи і таких
засобів індивідуалізації товарів та послуг, як товарні знаки, фірмові
найменування, промислові зразки. Наявність зареєстрованих знаків
є дуже суттєвою перевагою будь-якої компанії. Все більший
сегмент ринку займають комп‘ютерні програми, бази даних,
типології інтегральних мікросхем. Тому важливим і актуальним
питанням є врахування об‘єктів інтелектуальної власності в
господарській діяльності підприємства, оскільки проблема полягає
в тому, що більшість таких об‘єктів не ідентифікуються і не
оцінюються, а тому і не відображаються в бухгалтерському обліку.
Об‘єкти інтелектуальної власності включають сукупність
виняткових прав, що відносяться до майна організації і мають
обґрунтовану грошову оцінку, тому їх можна розглядати як об‘єкт
бухгалтерського обліку.
Ідентифікація є обов‘язковою умовою для обліку
нематеріальних активів, а інтелектуальна власність відображається
в обліку саме через категорію нематеріальних активів
підприємства. Ідентифікація об‘єкта права інтелектуальної
власності означає встановлення наявності та чинності документів,
які засвідчують правомірне набуття права авторства, права
власності, а також інших документів, які є підставою для
оприбуткування об‘єкта нематеріального активу [2, с.19]. Від того,
наскільки вірно буде ідентифікований об‘єкт інтелектуальної
власності, залежить його вартість, облік на відповідних регістрах,
наявність чи відсутність права на амортизацію.
Потрібно пам‘ятати, що необов‘язково будь-який об‘єкт
інтелектуальної власності може бути об‘єктом обліку і включений
до складу нематеріальних активів. Адже існують певні умови, за
яких даний об‘єкт визнається, ідентифікується та ставиться на
облік. Об‘єкт інтелектуальної власності відображають в обліку
якщо він має вартісну оцінку, тобто його вартість може бути
достовірно визначена, а також коли існує ймовірність одержання
майбутніх економічних вигод, пов‘язаних з його використанням.
При введенні об‘єкта інтелектуальної власності
в
господарський оборот необхідно розглядати документи, що
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підтверджують його ідентифікацію. У Національному стандарті №
4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» зазначено:
«Під час обстеження об‘єкта права інтелектуальної власності, яке
проводиться з метою його ідентифікації, з‘ясовується наявність
матеріального носія об‘єкта та документів, що засвідчують майнові
права інтелектуальної власності і факт видачі дозволу на
використання об‘єкта права інтелектуальної власності».
Ідентифікація об‘єкта інтелектуальної власності на
підприємстві може здійснюватись, лише вповноваженим органом –
комісією (компетентними фахівцями з питань інтелектуальної
власності), котра призначається наказом керівника. Завданням
комісії є встановлення наявності, відповідності та чинності
документів, що підтверджують права власності на об‘єкт.
Тобто, об‘єкт інтелектуальної власності може бути
визнаний нематеріальним активом підприємства за умови
підтвердження права власності на такий об‘єкт (наявність чинного
свідоцтва, патенту, ліцензії, дозволу, виписки з відповідних
державних реєстрів та інші документи, пов'язані з ідентифікацією
майнових
прав інтелектуальної власності). Документи, що
підтверджують
наявність
у
підприємства
результатів
інтелектуальної діяльності і виключних прав на них, забезпечать
можливість захисту прав у випадку незаконного використання
результату інтелектуальної діяльності іншими особами.
Список використаних джерел:
1. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної
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АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ
НА ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Дебіторська заборгованість разом із виробничими запасами
найчастіше складає значну частку в структурі активу балансу
підприємства. Дебіторської заборгованості викликає зниження
платоспроможності підприємства. Для проведення розрахунків по
зобов‘язаннях
підприємству
доводиться
перетворювати
високоліквідні активи на грошові кошти, у протилежному випадку
йому загрожує банкрутство.
Дебіторська заборгованість є складовою частиною заходів,
орієнтованих на ведення економічних відносин ринкового
спрямування. Саме у процесі виробничо-фінансової діяльності з
приводу реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг
підприємства вступають у розрахункові відносини з покупцями і
замовниками.
Метою дослідження є обґрунтування перспектив розвитку
бухгалтерського обліку та аналізу дебіторської заборгованості,
розробка методичних підходів і складання практичних
рекомендацій щодо вдосконалення існуючих методик обліку та
аналізу дебіторської заборгованості в умовах регулювання
фінансово-господарського стану підприємства. Спираючись на
закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», національні стандарти бухгалтерського обліку не повинні
суперечити міжнародним. Але на відміну від українських П(С)БО,
МСФЗ не передбачають єдиного стандарту, що регулює порядок
обліку і відображення у звітності дебіторської заборгованості.
Питання щодо обліку дебіторської заборгованості регулюються
декількома міжнародними стандартами, серед яких: МСФЗ 1
«Подання фінансових звітів», МСФЗ 32 «Фінансові інструменти:
розкриття та подання», МСФЗ 39 «Фінансові інструменти:
визнання та оцінка». В МСФЗ 32 не дається визначення
дебіторської заборгованості, говориться тільки про те, що вона
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визначається, як фінансовий актив. Це відповідно обумовлює
постійний перегляд нормативних актів і регламентуючих
документів, вироблення нових шляхів удосконалення організації та
методику обліку розрахунків з дебіторами. Серед проблемних
питань можна виділити такі: облік довгострокової дебіторської
заборгованості згідно з вимогами П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість»; відсутність чіткої схеми деталізації та
співвідношення різних видів дебіторської заборгованості у
загальній їх структурі; облік сумнівних боргів; потреба змін у
будові регістрів аналітичного та синтетичного обліку дебіторської
заборгованості. Передусім необхідно внести зміни у П(С)БО 10, в
яких чітко були б розмежовані поняття довгострокової та
короткострокової дебіторської заборгованості. Їх облік нині
ведеться на різних рахунках бухгалтерського обліку, що не
відзначено у вищезазначеному стандарті. Разом із тим слід вказати,
що поточна дебіторська заборгованість є оборотним активом, а
довгострокова – необоротним, і вони обліковуються на різних
рахунках. В зв‘язку з тим, що дебіторська і кредиторська
заборгованості, - 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», необхідно вести синтетичний облік цих
заборгованостей у різних регістрах. 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; ведення форми первинного
документу для списання з балансу дебіторської заборгованості.
Необхідно запропонувати підхід до аналізу дебіторської
заборгованості як інструменту покращення фінансового стану
підприємства в умовах інфляції, а також надати наступні
пропозиції: своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням
дебіторської і кредиторської заборгованості.
Створення ефективної моделі дебіторської заборгованості
дозволить уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження
показників ліквідності внаслідок отримання об‘єктивної та
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своєчасної інформації для прийняття оптимальних управлінських
рішень.
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*Науковий керівник: Нагірська К.Є., асистент
Луцький національний технічний університет
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ
ЗВІТНОСТІ
На сьогоднішній час організація системи управлінської
звітності є актуальним питанням, оскільки кожне підприємство
складає управлінську звітність за власним досвідом, потребами і
вподобаннями. У багатьох підприємствах управлінський облік і
управлінська звітність знаходяться на примітивному рівні. Тому
для ефективного функціонування підприємства потрібно
затвердити стандартні вимоги до управлінської звітності. Це
сприятиме прийняттю ефективних управлінських рішень з
раціональним використанням ресурсів підприємства.
На сьогодні вивченням всіх питань щодо управлінської
звітності займаються, як іноземні вчені: Б.Нидлз, Х.Андерсон,
Д.Колдуелл, Ч.Т.Хорнгрен, Дж. Фостер, А.Ягурова та інші, так і
вітчизняні
науковці:
О.В.Ластовецький,
С.Ф.Голов,
В.М.Добровський, А.Д.Шеремета, Ф.Ф.Бутинець, Л.Е.Калинчук,
І.Белоусова, О.А.Лисиченко, С.Король, М.І.Бондар, О.Романченко,
Н.Цвєткова,
Р.В.Варічева,
Т.Сльозко,
З.Задорожній,
П.П.Самофалов, М.Чумаченко, П.В.Пузирьова, С.Кузнецова,
В.Савчук, О.В.Карпенко, В.Д.Новодворський, В.П.Індукаєв та інші.
Однією з основних вимог управлінської звітності є те, що
вона повинна бути адресована певній особі і звіт повинен бути
конкретним. Зміст наданої інформації впливає на вибір способу
подання, формату та структури звіту. Слід приймати до уваги
побажання та потреби користувачів цієї інформації. В
управлінському обліку немає стандартних бланків і форм звітності,
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вони індивідуальні за різними ознаками: суттю, формою, строками
подання [1].
Ступінь деталізації інформації в управлінській звітності
повинен визначатися, так як для вищого керівництва данні повинні
бути в узагальнюючих показниках, а для керівників відділів,
начальників цехів необхідні більш деталізовані звіти [2].
Для прийняття управлінських рішень повинна надаватися
корисна оперативна інформація у формі внутрішніх звітів.
Частота подання оперативних звітів залежить від того,
скільки часу є актуальною певна інформація. Чим швидше
відбувається застаріння інформації, тим частіше потрібно подавати
такі звіти.
Для того щоб управлінський звіт відповідав вимогам
користувачів, потрібно знати особисті якості користувача, його
побажання і плани [3].
Управлінську звітність не
слід
перезавантажувати
розрахунками, якщо цього не вимагає користувач.
Важливе значення має спосіб подання облікової
управлінської інформації: формат даних, методи їх постачання,
супутні дані пояснення.
Отже, головними вимогами управлінської звітності є
доступність для сприйняття, ступінь деталізації інформації,
порядок оформлення звітів, необхідність їх стандартизації, звіт
повинен бути простим, зрозумілим, лаконічним.
Список використаних джерел:
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР
РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСИ ТРУДА
Увеличение объемов производства в значительной мере
зависит от эффективности труда. Важнейшим показателем
указанной эффективности является производительности труда.
Повышение производительности труда является одним из
объективных экономических законов, присущих человеческому
обществу, каждой общественно-экономической формации.
В
настоящее
время
экономическая
природа
производительности труда приобретает новый экономический
смысл, отвечающий рыночным условиям, и требует поиска новых
факторов, обеспечивающих повышение производительности труда.
Главные рычаги мотивации – стимулы (например, заработная
плата) и мотивы (внутренние установки человека).
Основными формами мотивации работников предприятия
являются:
- заработная плата, как объективная оценка вклада работника
в результаты деятельности предприятия;
-мероприятия,
повышающие
привлекательность
и
содержательность труда, самостоятельность и ответственность
работника.
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих рост
производительности труда, является соответствующая оплата
труда. Основной формой оплаты труда рабочих является сдельная
оплата, которая зависит от количества произведенной продукции и
норм оплаты труда за единицу продукции. Интенсивность труда
при этом никак не учитывается.
В
частности,
часовая
производительность
труда
характеризует ее уровень за непосредственно затраченное время.
Она могла бы точно характеризовать уровень производительности
труда, если бы в отработанных человеко-часах отсутствовали
потери. Тем не менее, мелкие потери на практике не учитываются,
и поэтому часовая производительность труда не является точной
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мерой ее уровня с точки зрения непосредственных затрат труда.
В показателе дневная производительность труда также
отражаются как потери рабочего времени (внутрисменные простои,
отвлечения на другие работы), так и искусственное удлинение
рабочего дня в результате сверхурочных работ.
Таким образом, потери рабочего времени не по вине
рабочего никак не учитываются при расчете этих показателей.
Предлагается норму оплаты труда устанавливать с учетом
интенсивности работы (сдельно-интенсивную). При этом часовую
производительность труда следует рассчитывать как отношение
объема продукции к фактически отработанным человеко-часам, т.
е. к отработанным часам за вычетом простоев не по вине рабочего.
Для учета этих потерь рабочего времени предлагается ввести
так называемые контрольные листки.
В большинстве случаев потери возникают из-за
сравнительно небольшого количества причин, таких как поломка,
ремонт, нехватка запасов, срыв сроков поставки сырья, отсутствие
электроэнергии и др. Выяснив с помощью контрольных листков
эти причины и сосредоточив усилия на их ликвидации можно
устранить почти все потери.
В решении этой проблемы может помочь построение
диаграммы Парето по результатам деятельности.
Введение такой формы оплаты труда позволит не только
заинтересовать рабочего в увеличении производительности труда,
но и помочь руководству предприятия в выявлении и ликвидации
причин потерь рабочего времени.
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НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Однією з найважливіших складових бухгалтерських
процедур є оцінка, як елемент методу бухгалтерського обліку, яка
дозволяє досягнути достовірність звітних показників. Дослідження
різних підходів до оцінки активів (в тому числі запасів) зумовлена
розбіжністю бухгалтерського і податкового обліку.
Це
підтверджує створення спеціального Комітету з міжнародних
стандартів оцінки активів, що розробляє та публікує міжнародні
стандарти оцінки та надає практичне керівництво з оцінки активів.
Для визначення балансової вартості активів Міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку передбачають такі види оцінки:
історична (фактична) собівартість, поточна (відновна) собівартість,
чиста вартість реалізації, ринкова вартість, сума очікуваного
відшкодування, теперішня вартість, справедлива вартість. Кожна з
цих оцінок має свої особливості і свою сферу застосування.
Оцінка запасів регулюється П(С)БО 9 ,,Запаси‖, яка
відбувається на трьох етапах їх руху: при надходженні, при вибутті
та на дату складання балансу. Причому, порядок формування
первісної вартості чітко врегульований в П(С)БО 9 ,,Запаси‖, а
щодо справедливої вартості – то немає навіть визначення, що слід
під нею розуміти та на які джерела спиратись при її розрахунку.
Щодо оцінки запасів при вибутті, то П(С)БО 9 ,,Запаси‖
пропонує використовувати для однорідних запасів один з методів:
ідентифікованої собівартості
відповідної оцінки
запасів,
середньозваженої собівартості, собівартості перших за часом
надходження запасів (FIFO), нормативних затрат та ціни продажу.
Аналогічний
міжнародний
стандарт
обліку
дозволяє
використовувати
метод собівартості останніх за часом
надходження запасів (LIFO), який активно використовується в
США.
Крім, того у зарубіжній практиці оцінку відпущених у
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виробництво запасів та при іншому їх вибутті проводять за
допомогою альтернативних методів – середньозваженої середньої і
середньозваженої плаваючої, базової оцінки (BS), за ціною
відновлення (NIFO), за ціною найбільш дорогої партії (HIFO), за
ціною внутрішньогосподарських надходжень запасів (KIFO).
Останні чотири методи мають практичний потенціал для
використання в управлінському обліку на підприємстві.
Суть методу BS полягає на припущенні, що частина
матеріалів постійно задіяна у виробничому процесі. Вартість цієї
мінімально необхідної частини встановлюється при заснуванні
підприємства на підставі собівартості першої закупівлі, а інші
матеріали оцінюються, як правило, за методом FIFO.
Метод KIFO заснований на тому, що в першу чергу
враховується вибуття запасів за поставками в середині
підприємства, що є актуальним для великих підприємств,
холдингів тощо.
Оцінка запасів на дату балансу відбувається за найменшою з
двох оцінок – або за первісною вартістю або за чистою вартістю
реалізації. У міжнародній практиці використовують й інші методи
обліку для відображення запасів у звітності, наприклад – метод без
посереднього зниження вартості запасів і метод відрахувань на
знецінення запасів В Російській Федерації переоцінка запасів не
здійснюється, а для коригування відхилень вартості запасів
створюється відповідний резерв.
Підсумовуючи все вищенаведене, можна зробити висновок,
що основна дискусія щодо оцінки запасів ведеться в розрізі
протистояння історичної (фактичної) собівартості і вартості
теперішньої (відновної, ринкової). Саме тому виникає необхідність
подальшого дослідження науково-практичних аспектів оцінки в
бухгалтерському обліку.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ
Проблемам обліку запасів присвятили свої наукові праці такі
відомі вчені, як Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Сопко В.В., Грабова
Н.Н., Чумаченько М.Г., Іваненко В.М., Білуха М.Т., Попович П.Я.,
Савицька Г.В., Гетьман О.О., Шаповал В.М., та ін. Проте, на
сьогодні існує ряд проблемних питань, які потребують подальшого
вивчення і дослідження.
Сучасні стандарти бухгалтерського обліку ставлять перед
підприємствам нові вимоги, часом досить складні, розв‘язання яких
потребує ґрунтовних знань економічних процесів, що відбуваються
не лише всередині підприємств, але і за їх межами. Положення
(стандарти) бухгалтерського обліку у багатьох випадках
передбачають можливість вибору одного варіанту з декількох
пропонованих методів і процедур, застосування яких і визначає
облікову політику підприємств. Позитивним моментом є те, що
розширюються права і можливості підприємств, але з іншого –
підвищується ризик, щодо кінцевих результатів їх діяльності.
Нормативним документом, який регламентує порядок
ведення обліку запасів є Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 9 «Запаси». Норми цього Положення визначать порядок
оцінки запасів, яку розглядають на таких етапах руху:
при придбанні запасів;
при їх списанні (вибутті);
на дату складання балансу.
Особлива увага в П(С) БО 9 «Запаси» приділяється оцінці
запасів при їх надходженні, тобто, собівартості придбаних запасів.
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс
підприємства за первісною вартістю. П(С)БО 9 «Запаси» визначив
склад собівартості придбаних запасів, яка включає фактичні
витрати на їх виготовлення та придбання, проте в структурі витрат
на придбання запасів не передбачено включення до собівартості
запасів відсотків за користування кредитом.
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Також, не включаються в склад первісної вартості запасів, а
відносяться на витрати звітного періоду:
 понаднормовані втрати і нестачі запасів;
 фінансові витрати (за винятком фінансових витрат,
які включаються до собівартості кваліфікаційних
активів відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» [3];
 витрати на збут;
 загальногосподарські витрати.
При надходженні запасів актуальним є питання розподілу
інформаційних,
посередницьких
послуг,
транспортнозаготівельних витрат між різними видами запасів, що
виготовляються. Вихід щодо обліку таких витрат та їх розподілу
можна бачити в розрахунку середнього проценту вартості інформаційних, посередницьких, транспортних послуг.
Отже, достовірне визначення фактичної собівартості
придбаних запасів є застосуванням одного з найважливіших
принципів бухгалтерського обліку - принципу історичної
(фактичної) собівартості, згідно з яким пріоритетною є оцінка
активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та
придбання.
На сьогодні існують ще деякі неврегульовані моменти
застосування П(С)БО 9 «Запаси». Для того, щоб в балансі запаси
були визнані оборотними активами, вони повинні задовольняти
таким умовам:
приносити в майбутньому економічні вигоди, пов‘язані з їх
використанням;
їх вартість може бути достовірно визначена;
використані або реалізовані впродовж одного року або
операційного циклу, якщо він більше одного року.
Отримання економічних вигод від використання запасів
означає, що вони утримуються для подальшого продажу за умов
звичайної господарської діяльності, або перебувають в процесі
виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва,
або утримуються для споживання під час виробництва продукції,
виконання робіт та надання послуг, а також управління
підприємством. Достовірність визначення вартості запасів
виражається у тому, що запаси повинні бути оприбутковані в
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результаті фактично здійснених подій на підставі виправдних
документів. Якщо з часом буде з‘ясовано, що запаси не
відповідають одному з цих критеріїв, то їх потрібно виключити зі
складу оборотних активів. Проте, вказівок щодо подальших дій у П
(С)БО 9 «Запаси» немає.
Ще одним проблемним питанням щодо обліку виробничих
запасів є оцінка запасів на дату балансу. Правило, згідно з яким
запаси оцінюються в балансі наступне: запаси відображаються в
бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок – первісною
вартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації –
це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності
за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва
та реалізацію [1]. Справедлива вартість – сума, за якою може бути
здійснений обмін активу, або оплата зобов‘язання в результаті
операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними
сторонами. Отже, зміст, який несе в собі термін «чиста вартість
реалізації» подібний зі змістом терміну «справедлива вартість».
У П(С)БО 9 «Запаси» не конкретизований метод
застосування правила найменшої оцінки. В міжнародній практиці з
цього приводу застосовується три основні методи:
повидовий метод;
метод основних категорій;
метод загальної величини запасів.
Згідно з першим методом зіставляється первісна вартість
запасів з їх ринковою вартістю по кожній окремій одиниці запасів,
в кожному окремому випадку визначається найменша величина, а
потім ці цифри сумуються.
Другий метод передбачає зіставлення первісної вартості
запасів з ринковою вартістю основних категорій запасів, по кожній
з яких визначається найменша величина, а потім ці величини
сумуються.
При застосуванні третього методу всі запаси оцінюються за
первісною вартістю і за ринковою вартістю, а потім зіставляються
загальні суми запасів.
У нормативній базі необхідно конкретизувати дозволений
метод застосування правила найменшої оцінки і зробити
застереження, що підприємства мають право самостійно підходити
до вирішення цього питання з подальшим розкриттям інформації
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про застосування певного методу в примітках до фінансової
звітності.
Список використаних джерел:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджено
Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. № 246
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджено
Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»,
затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006р. № 415
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ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИТРАТИ В
СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
В управлінському обліку значна увага приділяється
формуванню інформації про витрати підприємства. Вони є одною з
основних та базоутворюючих категорій системи управлінського
обліку та формують найбільший обсяг управлінської інформації.
Дослідження процесу формування інформації про витрати в
обліковій системі дозволяє відстежити ділянки, на яких може
відбуватись спотворення інформації, що в свою чергу дозволяє
удосконалити обліковий процес та покращити якість управлінської
інформації.

В системі бухгалтерського (фінансового) обліку згідно
П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності‖, П(С)БО 3
„Звіт про фінансові результати‖, під витратами розуміють
„зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов‘язань, які призводять до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілу власниками)‖.
Інструментами утворення інформації про витрати в обліковій
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системі підприємства є:
 групування
даних
щодо
витрат
за
різними
класифікаційними ознаками на рахунках аналітичного та
синтетичного обліку;
 калькулювання собівартості за правилами та принципами
різних калькуляційних систем.
Відповідно, інформація про витрати в обліковій системі існує
у вигляді показників щодо певного виду (групи) витрат та
показників собівартості. Основою вироблення інформації про
витрати на підприємстві є дані, надходження яких до облікової
системи забезпечують форми первинного обліку. Процес
перетворення первинних даних щодо витрат в управлінську
інформацію схематично представляє рис. 1.
Визначення у
наказі про
облікову політику
з управлінського
обліку напрямків
використання
інформації за
кожною з
класифікацій (вид
аналізу, модель
контролю чи
модель прийняття
управлінського
рішення,
удосконалення
нормативів,
планування, тощо)

1. Фіксація даних про витрати в первинних документах, в кожному з
яких передбачено кодування у відповідності з приналежністю до
чітко визначеної класифікації та групи
2. Перенесення даних у відомості аналітичного обліку відповідно до
кодів (формується інформація про витрати, а саме групи витрат
згідно різних класифікаційних ознак, собівартість, релевантна
інформація)
3. При необхідності вторинна обробка інформації про витрати
(перерозподіл непрямих, накладних витрат, складних статей витрат
відповідно до баз розподілу) у відповідних аналітичних документах
вторинного обліку
4. Паралельне відображення інформації на рахунках синтетичного
обліку в узагальненому вигляді (собівартість, релевантна
інформація)

5. Обробка інформації з рахунків синтетичного та аналітичного обліку у пеціалізованих
формах відповідно до (моделей аналізу, контролю, юджетування, прийняття рішень)
6. Формування показників внутрішньої звітності, відповідно до сфер відповідальності та
повноважень користувачів, що відповідають рівню управління

Рис. 1. Схема формування управлінської інформації на
будівельних підприємствах
Слід

відзначити, що

позиції

1-4

рис. 1

стосуються
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формування облікової інформації про витрати або, в іншому
формулюванні - проміжної управлінської інформації, а кроки 5-6
належать до процесу підготовки кінцевої (результативної)
управлінської інформації. На етапі 5 при формуванні показників
використовують не тільки інформацію про витрати, але й іншу
облікову інформацію, зокрема, про доходи, активи, зобов‘язання,
капітал, фактори зовнішнього середовища.
За логікою даної схеми пропонуємо проводити аналіз
придатності окремих даних та облікової інформації, сформованої в
системі бухгалтерського (фінансового) обліку, для підготовки
управлінської інформації.

УДК 657
Мельник Ю.П., ст. гр. ОА-32
*Науковий керівник: Приступа К.П., асистент
Луцький національний технічний університет
ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КАРТКИ ПРИ
ВІДРЯДЖЕННІ
Сучасне життя так чи інакше пов‘язане з використанням
нових технологій та послуг, в тому числі банківських,
розрахунково-фінансових та інших.
Популярність банківських платіжних карток в тому, що вони
мають безліч переваг перед грошовими коштами у вигляді банкнот.
Ці переваги сумірні з тими, які мали банкноти в час їх появи перед
грошовими коштами у вигляді монет із золота, срібла та інших
благородних металів [6,с.37].
Дослідженню проблем використання корпоративних карток
присвячено ряд наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених.
Серед яких О.Хамайдюк, О.Золотухін, Т.Синенко, В.Нагорний,
Є.Федоровський, О.Григорова, С.Пісочний, В.Кропивницький,
Ф.Ф.Бутинець, Н.М.Ткаченко, Р.Л. Хом'яка, Г.В. Нашкерська, Т.В.
Гладких, О.І. Коблянська та інші.
Вчені розглядали питання щодо методики відображення
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операцій з корпоративною карткою в бухгалтерському і
податковому обліках, вивчали способи списання коштів з рахунка,
уточнювали процедуру звітності підзвітної особи за використані
кошти. Але в сучасних умовах вважаємо за доцільне окреслити
особливості використання корпоративної картки у певних умовах
за конкретних потреб, а також дослідити переваги і недоліки
використання корпоративної банківської платіжної картки при
відрядженні.
В процесі господарської діяльності у підприємств виникає
необхідність видачі з каси готівки працівникам підприємства під
звіт на господарські витрати і службові відрядження. В цьому
випадку виникають розрахункові відносини з підзвітними особами
[2, с.53].
Згідно з «Інструкції про службові відрядження в межах
України та за кордон» №59 підприємство, що відряджає
працівника, зобов‘язане забезпечити його коштами (авансом) у
розмірах, установлених нормативно-правовими актами про
службові відрядження. Аванс відрядженому працівникові може
видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі
на відповідний рахунок для використання із застосуванням
платіжних карток.
Корпоративні картки – це платіжні картки, які дають
можливість фізичним особам, працівникам підприємства
здійснювати операції за рахунок грошових коштів, що є на
картковому рахунку тільки для підприємницьких цілей. Це гнучке
управління коштами та неодмінний атрибут сучасного бізнесу [1,
с.48].
Розглянемо позитивні і негативні сторони використання
корпоративних карток.
До переваг платіжної картки можна віднести:
1. у разі відсутності готівки в касі, дасть змогу відправити
працівника у відрядження;
2. спрощує перетин митного кордону України, адже ввезення і
вивезення таких карток здійснюється за умови усного
декларування їх митному органу;
3. дає економію за рахунок зменшення витрат на конвертацію
валют. Картковий рахунок може бути відкритий у гривнях, доларах
та іншій валюті або ж у двох різних валютах водночас;
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4.картка забезпечує оптимальне і своєчасне отримання і
використання готівки практично у всіх банкоматах і банках світу;
5.надає можливість здійснювати нелімітовані безготівкові
розрахунки протягом дня з одним або кількома продавцями;
6.надає можливість здійснювати контроль витрат коштів
співробітників за виписками, у разі потреби оперативно поповнити
картковий рахунок відрядженого співробітника;
7.полегшує роботу бухгалтерії і каси підприємства, пов'язану
з підготовкою розрахунку відрядних, перерахування, збереження і
доставки наявних коштів, зменшити кількість звітних документів;
8.власникам банківських платіжних карток у певних торгових
підприємствах і сервісних центрах надаються знижки і пільгові
тарифи при купівлі.
Незважаючи на численні переваги корпоративної платіжної
картки, вона має і недоліки:
1.використання банківських платіжних карток на території
України можливе ще не повсюдно;
2.певні типи карток можуть обслуговуватися лише в певних
банкоматах;
3.негативний
вплив
природних
чинників
(перепад
температури, волога, прямі сонячні промені, механічні
навантаження);
4.якщо власник платіжної картки забув або втратив ПІН-код,
деякі банки беруть додаткову плату.
5.можливі зломи комп‘ютерних мереж банку хакерами,
перехоплення даних про банківські платіжні картки і його
власників при розрахунках через мережу Internet
Отже, з впевненістю можна сказати, що підприємства, які
використовують корпоративні картки при відправленні працівника
у відрядження є більш успішними та мають вигоду, адже платіжна
картка має більше переваг ніж недоліків. Наявність таких карток у
підприємства є свідченням його надійності та фінансового
благополуччя.
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ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Одним з найважливіших показників інновативності
економіки є частка підприємств, що впроваджують інновації. За
даними Держкомстату України у 2000–2008 рр. інноваційною
діяльністю в промисловості займалося займалося у середньому 14–
18%
загальної
кількості
промислових
підприємств,
а
впроваджували інновації лише біля 13%, що набагато менше, ніж у
провідних країнах ЄС, де це значення коливається у межах 60-70%.
Аналіз динаміки інноваційно активних підприємств за 20002008 рр. свідчить, що, всупереч зменшенню кількості підприємств,
які впроваджували інновації в загальній кількості промислових
підприємств, з 2007 р. спостерігалося поліпшення ситуації, а
зазначені показники почали зростати (табл. 1). Проте в 2008 р. їх
кількість значно зменшилась та стала найменшою за весь
аналізований період. Разом з тим, кількість засвоєних нових видів
техніки, впроваджених нових технологічних процесів почала
збільшуватися.
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Таблиця 1
Інноваційна активність підприємств України
за період 2000–2008 рр., млн. грн
у тому числі за напрямами
Питома вага
придбання
підготовка
підприємств, Загальмашин та
придбання виробницщо займали- на
дослідженобладнання інші
Рік
нових
тва для
ся
сума
ня і
пов'язані з витравпрова1 технологінноваціями, витрат розробки
упроваджен- ти
2
гій
дження
%
ням
інновацій3
інновацій4
2000
18,0
1760,1
266,2
72,8
163,9
1074,5
182,7
2001
16,5
1979,4
171,4
125,0
183,8
1249,4
249,8
2002
18,0
3018,3
270,1
149,7
325,2
1865,6
407,7
2003
15,1
3059,8
312,9
95,9
527,3
1873,7
250,0
2004
13,7
4534,6
445,3
143,5
808,5
2717,5
419,8
2005
11,9
5751,6
612,3
243,4
991,7
3149,6
754,6
2006
11,2
6160,0
992,9
159,5
954,7
3489,2
563,7
2007
14,2
10850,9
986,5
328,4
Х
7471,1 2064,9
2008
13,0
11994,2 1243,6
421,8
Х
7664,8 2664,0

з 2007 року сума внутрішніх та зовнішніх НДР;
з 2007 року придбання інших зовнішніх знань;
3
з 2007 року показник віднесено до інших витрат;
4
з 2007 року придбання машин обладнання та програмного
забезпечення
1
2

Якщо за останні 15 років кількість працюючих в інноваційній
сфері в США і в Західній Європі збільшилася в два рази, в
Південно-Східній Азії – в чотири рази, в Україні знизилася в три
рази. Таким чином, проблема впровадження інновацій може
розглядатися як стратегічно важлива.
Важливо розуміти, що при використанні в умовах України
західного досвіду створення і функціонування інноваційної
інфраструктури необхідно враховувати, що ні зараз, ні в
найближчому майбутньому не доводиться розраховувати на
загальне бюджетне фінансування.
Разом з тим, бюджетні внески в Німеччині складають 78 %, у
Франції – 74 %, а у Бельгії сягають майже 100 %.
Практично єдиною можливою державною формою

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ

247

підтримки є спеціальний режим інноваційної діяльності,
передбачений законом «Про технопарки» і законом «Про
інноваційну діяльність». Проте і вони забезпечують компенсацію
не більше 10-12 % витрат підприємств на виконання інноваційних
проектів, але фінансування інноваційної діяльності тільки з
держбюджету неефективно. Україна вже має негативний досвід
фінансування інноваційної діяльності.
В українській економіці зберігається вкрай низький рівень
наукового забезпечення цілої низки галузей вітчизняного
виробництва. У провідних галузях промисловості, які випускають
три чверті товарної продукції, відношення витрат на НДДКР до
вартості товарної продукції складає менш ніж 0,4%, а у деяких
галузях воно є меншим за 0,05%. При цьому у 2009 р. близько 60%
коштів, що витрачаються на інноваційну діяльність, припадає на
закупівлю нового обладнання, в той час як на закупівлю прав на
той чи інший вид інтелектуальної власності було витрачено 1,2%
відповідних асигнувань. Особливістю структури інноваційних
витрат у промисловості України є також незначна частка витрат на
рекламу і маркетинг (6,6% у 2008 році).
Занадто повільно йде переорієнтація виробничого потенціалу
на новітні технології з метою подолання технологічного
відставання від світових лідерів. Це відставання суттєво
збільшилося за останнє десятиліття. На жаль, пріоритет державної
фінансової підтримки насправді надається галузям первинної
переробки сировини. У ці галузі вкладається до 70% бюджетних
коштів, в тому числі в паливну промисловість і чорну металургію
— понад 50%. В той же час частка машинобудування в товарній
продукції промисловості скоротилася з майже 30% у 1990 р. до
близько 10% у 2001 р., а у кризовому 1998 р. дорівнювала всього
8,3%.
Для більшості існуючих виробництв використання інновацій
ще не стало головним фактором розвитку. Це має цілу низку
причин, головними з яких є брак вільних обігових коштів для
модернізації виробництва та недостатньо ефективна державна
політика у галузі підтримки інновацій.
Для обґрунтування необхідних заходів, які мають сприяти
розбудові в Україні інноваційної моделі економічного розвитку,
важливо визначити системні труднощі і бар‘єри на цьому шляху.
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Найсерйозніші з них знаходяться в підприємницькому секторі.
Зокрема, до них відносяться наступні:
- структурна
деформованість
економіки
України,
домінування в ній сировинних галузей і галузей з низьким рівнем
обробки, які природно мають порівняно низький потенціал
інноваційної активності і ефективності;
- практично відсутній попит на високотехнологічну
вітчизняну продукцію на внутрішньому і особливо зовнішньому
ринках;
- неадекватність системи організації виробництва і рівня
менеджменту завданням інноваційного розвитку;
- відсутність системи підвищення кваліфікації і досвіду
організації праці робочої сили в умовах інноваційного розвитку;
- незадовільний стан виробничого апарату більшості галузей,
зумовлений зношеністю основних фондів;
- відсутність на підприємствах ефективних структур, що
спеціалізуються на зборі, зберіганні, обробці науковотехнологічної та економічної інформації з метою її оперативного
використання;
- відсутність законодавчого механізму дієвого захисту
інтелектуальної власності, а також об‘єктивної інформації про
наявний інтелектуальний потенціал країни;
- в своєму інноваційному розвитку вітчизняні підприємства
вимушені розраховувати в основному на власні фінансові ресурси,
в Україні як державні, так і недержавні фінансові інституції дуже
слабо орієнтовані на інвестування інновацій.
Отже,
інноваційний
шлях
розвитку
промислового
виробництва пов'язаний із необхідністю пошуку нових методичних
підходів, що дозволяють оцінювати найбільш ефективні напрями
наукових досліджень, технологій, відновлення виробничого
потенціалу і випуску нової конкурентоспроможної продукції.
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СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ:
АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У складних умовах господарювання автоматизація обліку
дозволяє економити підприємству свої ресурси і своєчасно
приймати ефективні управлінські рішення. Варто відзначити
наукові дослідження різних науковців у розрізі даної тематики:
Івахненкова С., Шквіра В., Загороднього А., Височана О., Сопка В.
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]. Доцільним є
підкреслити цікаве спостереження тенденції сьогоднішнього
розуміння багатьма спеціалістами під інформаційною системою,
власне, комп‘ютеризованої (чи автоматизованої) або ж
комп‘ютерної інформаційної системи. З нашої точки зору, це не є
коректно, адже не є обов‘язковою для інформаційної системи,
наприклад, обліку ознака автоматизації. Важливим є чітке бачення
«інформаційної системи» та «системи інформації».
Відомо, що 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 «MRP», «MRPII»
і «ЕRР», які фактично стали світовими стандартами. Відомо також,
що «МRР II» згодом еволюціонували у концепцію планування
ресурсів підприємства («Enterpris Resourse Planning» — «ЕRР»).
Для організації різних видів обліку впровадження концепції
«ЕRР», до якої будуть включатися окрім підсистем обліку ряд
інших важливих ІС, може виявитись досить ефективним рішенням.
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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;
постачання; фінанси / бухгалтерія; фінансовий аналіз; управління
кадрами і облік робочого часу.
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 випадках рекомендується бухгалтерська програма
класу «міні-бухгалтерія». 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.
Зауважимо, що для вибору програмного продукту для
автоматизації (комп‘ютеризації) ІС бухгалтерського обліку
важливим є розуміння глибокої та широкої (стосовно критеріїв)
класифікації таких програм. Така класифікація може здійснюватися
на основі таких критеріїв: за способом створення, за об‘єктами
обліку, за способом реалізації у програмах обліково-реєстраційних
функцій, за комплексністю виконуваних функцій, за призначенням.
Значного поширення, як відомо, на вітчизняному ринку
комп‘ютерних програм для автоматизації бухгалтерського та інших
видів обліку набули наступні продукти: «Финансы без проблем»,
«Финансист»; «Турбо Бухгалтер 6», «1С: Бухгалтерия-проф 6»,
«FinExpert»; «БЭСТ-ПРО», «БЭМБИ», «БЭСТ-Офис», система
«ЕRР» «ИС-ПРО»; «Галактика-Старт», «Галактика-Прогресс»;
«Парус» і «Парус-Предприятие 8»; «1С: Бухгалтерия 7.7», «ЕRР»система «1С:Предприятие 8.0».
Отже, у контексті розкриття теми статті 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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Використання в процесі управління господарськими
суб‘єктами достовірної та повної інформації про рух грошових
коштів підвищує якість управлінських рішень, позитивно впливає
на поточний та прогнозний фінансовий стан підприємства.
Важливість інформації про рух грошових коштів
обумовлюється необхідністю надання користувачам для прийняття
рішень повної та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух грошових коштів.
Значення та роль грошових коштів для діяльності
підприємства зумовлює потребу їх окремого дослідження,
визначення стратегії й тактики управління формуванням та
використанням грошових потоків, інформація про які впливає на
ефективність процесу управліннями господарськими суб‘єктами.
Оскільки на даному етапі ринкових відносин підприємства
контролюють переважно лише свій прибуток ігноруючи грошові
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потоки. А це з приводить до нарощення безгрошового прибутку і
значної суми дебіторської заборгованості, що є ризиковим для
господарської діяльності підприємства. Тому підприємствам
необхідно не лише збільшувати обсяг грошових коштів, але й
ефективно управляти грошовими потоками. Дослідження даної
теми дасть змогу точно визначити наявність вільних грошових
коштів, розробити стратегію для ефективного використання їх і
проаналізувати стабільність в діяльності підприємства, а саме його
кредитоспроможність та платоспроможність.
Питання обліку та аналізу грошових коштів та грошових
потоків в умовах ринкової економіки висвітлені в працях як
вітчизняних, так і зарубіжних авторів, зокрема: С.Л. Берези, М.Т.
Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Н.Г. Горицької, Є.В. Мниха,
М.Р. Метью, В.В. Палія, М.Х.Б. Перера, Г. Шілінглоу.
Ефективність організації грошових потоків є найважливішою
системою його «фінансового здоров‘я», запорукою забезпечення
його росту та досягнення високих кінцевих результатів його
господарської діяльності в цілому.
Проте, при веденні обліку грошових коштів виникає ряд
недоліків. Так згідно П(С)БО 2 «Баланс» передбачено
відображення грошових коштів та їх еквівалентів окремо в
національній та іноземній валюті. Така деталізація, на нашу думку,
є недоцільною. Оскільки вона не відображує додаткової та
обґрунтованої інформації про фінансовий стан підприємства. Тому
дані про наявність грошових коштів на підприємстві доцільно
відображати одним рядком. А інформацію про грошові кошти в
іноземній валюті відображати в Примітках до фінансової звітності.
Для підвищення ефективності управління грошовими
коштами
необхідно
прискорити
інкасацію
дебіторської
заборгованості. Це можна провести шляхом надання покупцям
грошових знижок при придбанні значного обсягу товару та надання
знижок за умови оплати його поставки в строки передбачені
договором. Це дозволить запобігти завищенню оцінки активів та
доходів підприємства.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ
ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ефективне управління виробництвом неможливе без
бухгалтерського обліку, як важливого елементу економічної
системи, головного джерела інформації про виробничу і фінансовогосподарську діяльність підприємств.
Поряд з цим, бухгалтерська інформація забезпечує контроль
за господарською діяльністю підприємств, збереженням їхніх
активів та є важливим засобом зміцнення фінансового стану
підприємств.
Діяльність досліджуваних підприємств Тернопільської
області спрямована, в кінцевому підсумку, на забезпечення
максимально можливого для даних умов обсягу прибутку. На нашу
думку слід розрізняти два види прибутку: попередній та кінцевий.
Попередній прибуток – це позитивний фінансовий результат,
одержаний від діяльності підприємства або різниця між доходами
та видатками від операційної та звичайної діяльності.
Кінцевий прибуток – це джерело розвитку підприємства та
стимулювання праці його працівників або фінансовий результат,
що залишився від розподілу попереднього прибутку.
У свою чергу це можливе при умові якнайбільшої реалізації
продукції, до того ж, поряд із її низькою собівартістю, за високими
цінами. Тому, організація управлінського обліку на підприємствах
ефективна буде при умові, що тут безперервно контролюються три
єдині складові фінансових результатів: обсяг реалізації,
собівартість продукції (робіт і послуг), ціни продажу.
Отже, реалізація продукції підприємств – це перш за все
відчуження активів, що належать підприємствам, шляхом їх
продажу з метою відтворення використаних засобів підприємств та
отримання прибутку для задоволення різноманітних потреб.
Бухгалтерією підприємств аналітичний облік доходів від
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реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт,
послуг регіонами збуту та іншими напрямами, визначеними
підприємствами.
Облік готової продукції, яка вироблена за годину, зміну,
добу, веде головний технолог згідно журналу обліку спирту по
показниках контрольних лічильників, який погодинно веде
апаратник
процесу брагоректифікації, згідно
показників
контрольних лічильників. Спирт, який
пройшов контрольні
лічильники поступає у зливне відділення. Головний технолог
передає готову продукцію у спиртосховище.
Процес передачі спирту проходить при участі комісії,
призначеної наказом по підприємству, про що складається акт про
виробництво спирту і спиртових продуктів і передача їх в
спиртосховище. Акт складається у двох примірниках. Його
підписують всі члени комісії, головний технолог і завідувач
спиртобазою.
Узагальнюючим
фінансовим
результатом
діяльності
підприємств є прибуток. Методика визначення прибутку за новим
Планом рахунків полягає у тому, що на рахунку 79 «Фінансові
результати» відображають закриття рахунків із обліку доходів та
собівартості реалізації.
У підприємствах облік фінансових результатів ведеться за
видами діяльності.
Бухгалтерією підприємств визначається прибуток від
операційної діяльності, який записується за кредитом субрахунку
791 «Результати операційної діяльності» та відображається в
порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової
продукції, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності.
Сальдо рахунка 79 «Фінансові результати» при його закритті
списують на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)».
Усі операції бухгалтерією оформляються первинними
документами, у яких відображають накопичення фінансових
результатів різних видів діяльності та віднесення до складу
нерозподіленого прибутку є довідки та розрахунки.
Основа організації поточного обліку фінансових результатів
формують дані аналітичного і системного обліку.
Основними носіями поточного обліку фінансових результатів
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є облікові реєстри аналітичного і системного обліку, де фінансові
результати відображаються за відповідними даними.
Облікові номенклатури узагальнюючого обліку фінансових
результатів формуються під впливом показників форм фінансової
звітності. Зокрема, на систему показників впливають вимоги
приміток до фінансової звітності та фінансового аналізу для
прийняття управлінських рішень.
Основним носієм узагальнюючого обліку є баланс звітного
періоду. Спиртові підприємства ведуть облік за журнальноордерною формою бухгалтерського обліку, яка ґрунтується на
принципах систематизації і нагромадження даних первинних
документів на відповідних рахунках із застосуванням їхньої
кореспонденції безпосередньо в реєстрах аналітичного і
синтетичного обліку. При цьому важливим методичним принципом
є те, що синтетичний та аналітичний облік, хронологічне та
систематичне групування даних в товаристві здійснюється в єдиній
системі записів, оскільки журнали та відомості аналітичного обліку
сконструйовані за шахматним принципом.
Заключним етапом
фінансових результатів діяльності
господарств є визначення прибутку (або збитку). Із десяти
підприємств спиртової промисловості п‘ять є прибутковим тому,
на рахунку 79 „Фінансові результати‖ відображають закриття
рахунків із обліку та собівартості реалізації інших витрат, а потім
тут визначають згорнуте сальдо яке і є сумою прибутку за звітний
період.
Таким чином, можна зробити висновок, що можливості
підприємств впливають на обсяг прибутку від реалізації, змінюючи
обсяг виробництва продукції, залишки нереалізованої продукції, її
рентабельність є досить істотними. Собівартість продукції являє
собою грошовий вираз затрат праці і матеріальних ресурсів на
виробництво продукції. Зниження собівартості продукції – одне з
головних джерел збільшення прибутків.
Отже, підприємства повинні постійно працювати над
оновленням асортименту конкурентоспроможної продукції, шукати
нові канали її збуту; впроваджувати різні заходи, з метою зниження
витрат, пов‘язаних з виробництвом та збутом продукції. Все це в
комплексі дасть змогу збільшити прибутковість та підвищити
економічну ефективність підприємств.
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СУТНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО
КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО РОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Новий
механізм
господарювання,
викликаний
реформуванням форм власності, призвів до суттєвих змін у системі
господарського контролю в цілому та методиці, завданнях і
організації проведення внутрішньогосподарського контролю
зокрема.
Домінуюча позиція матеріальних витрат у складі собівартості
виготовленої продукції, значна та різноманітна кількість
виробничих запасів, які використовуються у виробничому процесі
швейних підприємств, спонукають до пошуку нових підходів
організації внутрішньогосподарського контролю за їх станом,
наявністю та рухом.
Виявляючи недоліки в діяльності об‘єкта, що перевіряється,
контроль сигналізує про недосконалість окремих ланок його
механізму і надає суб‘єкту інформацію, необхідну для прийняття
ефективних управлінських рішень.
Про вагому роль внутрішньогосподарського контролю у
системі управління підприємством наголошує Каменська Т.О.,
Пилипенко І.І., Редько О.Ю., Дрозд І.К., Шевчук В.О., Нападовська
Л.В., Сук Л.К., Калюга Є.В., Кужельний М.В., Корінько М.Д.,
Максімова В.Ф. та інші вчені.
Зокрема Дрозд І.К., Шевчук В.О., Нападовська Л.В.
розглядають внутрішньогосподарський контроль як процес, який
сприяє досягненню мети та цілей, визначених підприємством,
шляхом реалізації прийнятих управлінських рішень.
Як
систему
безупинного
спостереження
визначає
внутрішньогосподарський контроль Калюга Є.В. Об‘єктами такого
контролю є законність господарських операцій і процесів,
доцільність їх здійснення, ефективність використання та стан
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зберігання майна і грошових коштів.
Кужельний
М.В.
зазначає
про
те,
що
внутрішньогосподарський контроль здійснюється всередині
підприємства їх адміністрацією, відповідними посадовими
особами, працівниками економічних і технічних служб,
громадськими організаціями, групами і постами народного
контролю.
Ряд
інших
вчених
зазначають
про
те,
що
внутрішньогосподарський контроль (через систему постійного
спостереження) повинен: сприяти ефективному використанню
цінностей; забезпечувати належний рівень їх зберігання;
контролювати законність і доцільність здійснюваних операцій.
Таке неоднозначне трактування внутрішньогосподарського
контролю пояснюється тим, що виробничий цикл кожного
господарюючого об‘єкта відрізняється певними характеристиками
та вимагає різного управлінського впливу для досягнення
заздалегідь поставленої мети.
Проте,
характерними
особливостями
внутрішньогосподарського контролю є:
- здійснення контрольних функцій особами, які являються
членами даного підприємства і представляють його інтереси;
- усестороння, систематична перевірка виробничої і
фінансово-господарської діяльності;
- забезпечення зворотного зв‘язку між структурними
підрозділами підприємства, об‘єктом та органом управління.
Отже, внутрішньогосподарський контроль – це особлива
функція управління, направлена на систематичну і суцільну
перевірку контрольованого об‘єкта особами, які представляють
інтереси даного підприємства.
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УДК: 336.225
Михалевич П.М., викладач Ковельського промисловоекономічного коледжу ЛНТУ
*Науковий керівник: Ліпич Л.Г, д.е.н., професор
ВНУ ім. Лесі Українки.
ЗАСОБИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ
ОПОДАТКУВАННІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ
АНАЛІЗ
Базою для розробки вітчизняного законодавства у сфері
оподаткування прибутку підприємств був використаний Закон
СРСР "Про податки з підприємств, об'єднань і організацій". Цей
законодавчий акт містив достатньо широкий спектр регулюючих
важелів, зокрема: ряд організацій звільнялись від сплати податку;
надавалися пільги підприємствам, розташованим на визначених
законом територіях; суб'єкти господарювання мали право
зменшувати суму оподатковуваного доходу на суму в розмірі 30%
затрат підприємств на проведення НДДКР, підготовку і освоєння
нових прогресивних технологій та видів продукції; зменшувати
суму оподатковуваного доходу на суму прибутку, який був
використаний на інвестиції (технічне переозброєння і
реконструкцію підприємств, освоєння сучасних видів продукції і
технологій, тощо), а також для погашення отриманих для цієї мети
кредитів; суб'єктам господарювання надавалось право включати до
складу собівартості продукції відрахування до амортизаційного,
ремонтного фондів; передбачалось встановлення шкали ставок
податку на прибуток; надавались також інші пільги.
З прийняттям Декларації про державний суверенітет України
розпочинається нова епоха розбудови податкової системи нашої
держави. П'ятого липня 1991 р. був прийнятий Закон Української
РСР "Про порядок дії на території Української РСР в 1991 р.
Закону СРСР "Про податки з підприємств, об'єднань і організацій".
Цим законодавчим актом вносились деякі уточнення до чинного
союзного законодавства. Однак не завжди ці уточнення були
логічними та однозначними.
Починаючи із 1995 року в Україні вводиться в дію Закон
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"Про оподаткування прибутку підприємств". В цьому
законодавчому акті були закладені такі засоби податкового
регулювання: деякі організації звільнялись від сплати податку;
новостворені підприємства мали право зменшувати балансовий
прибуток на суму збитків від операцій, отриманих протягом будьякого з трьох перших років господарювання, що передували
оподатковуваному періоду; підприємствам надавалось право
зменшувати суму податку на прибуток до 20% на відшкодування
витрат підприємства на реконструкцію і модернізацію активної
частини основних фондів; до складу матеріальних витрат
виробництва (обігу) мали право включатися витрати на
винахідництво і раціоналізаторство, включаючи витрати на
проведення
дослідно-експериментальних
робіт;
закон
встановлював диференційовані ставки податку для певних видів
діяльності; ряду підприємств надавалася можливість збільшувати
терміни сплати податку.
Проаналізувавши наявні засоби податкового регулювання,
приходимо до висновку про суттєве скорочення регулюючих
важелів, вбудованих у систему оподаткування прибутку, яка
здійснювалась згідно Закону України "Про оподаткування
прибутку
підприємств".
Необхідність
кардинального
удосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств
стало поштовхом до того, що вже через два з половиною роки
Верховна Рада України приймає Закон "Про внесення змін до
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", який
повністю змінив механізм справляння податку на прибуток. Згідно
цього закону, держава встановлювала такі додаткові засоби
податкового регулювання: строк віднесення балансових збитків на
майбутні податкові періоди був збільшений з 3 до 5 років, причому
ця пільга надавалась всім резидентам, а не тільки новоствореним;
до валових витрат могли бути включені витрати на поліпшення
основних фондів у визначених законом межах; до валових витрат
включались витрати на гарантійний ремонт (обслуговування)
товарів у визначених межах; до валових витрат включались суми
коштів, які внесені до страхових резервів платника; підприємства
отримували можливість проводити індексацію вартості основних
фондів на коефіцієнт індексації тощо.
Хоча держава і отримала додаткові важелі податкового
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регулювання, регулююча функція податку в законодавстві України
не стала домінантною.

УДК 657
Михалевич О.А., ст. гр. ОА-42
*Науковий керівник: Сардачук І. І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА
РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
УКРАЇНІ
Економічна ситуація, яка склалася за період становлення
незалежності нашої держави та входження її у світову спільноту,
потребує значних структурних змін, а також зумовлює закономірну
необхідність масштабного реформування системи бухгалтерського
обліку та звітності.
Сьогодні нагальними стали такі питання: як бухгалтерський
облік має розвиватися далі; що треба робити для того, щоб
бухгалтерський облік відповідав ринковим умовам господарювання
і забезпечував реалізацію тих функцій, які на нього покладені? Не
менш важливим фактом є неповна поінформованість в нормативно
правових актах.
Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» не дає відповіді на такі питання: у чому зміст державного
регулювання бухгалтерського обліку; хто є його суб‘єктом, а що –
об‘єктом; які складові входять у національну систему обліку; який
взаємозв‘язок між ними є і яка їх підпорядкованість? Наслідком
такої ситуації є неврегульованість на практиці питань
відповідальності за розробку і впровадження методологічного та
методичного забезпечення бухгалтерського обліку, брак єдиних
підходів щодо реформування бухгалтерського обліку в різних
галузях національної економіки.
З метою розв‘язання зазначеної проблеми ми вважаємо за
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доцільне запропонувати частину другу ст. 6 Закону «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» викласти в
іншій редакції.
Реформування бухгалтерського обліку відповідно до
міжнародних стандартів, створення нової нормативної бази
бухгалтерського обліку вимагає розв‘язання цієї проблеми на
національному рівні. Адже слід усвідомлювати, що міжнародні
стандарти – це лише певна збірка правил, трактування яких може
різнитись у країнах з перехідною економікою, тому механічне
перенесення МСФЗ і МСБО в ту або іншу економіку може мати
непередбачувані наслідки. Упровадженню певної облікової норми
повинне передувати глибоке розуміння економічної суті цього
процесу.
МСФЗ виступають на даний момент ефективним
інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка
розкриває діяльність суб‘єктів господарювання, створює
достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і
зобов‘язань, яка надає можливість об‘єктивно розкривати і
відображати наявні фінансові ризики у звітуючих суб‘єктів, а
також порівнювати результати їх діяльності з метою забезпечення
адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних
управлінських рішень.
Разом з тим, запровадження МСФЗ на підприємствах України
породжує багато наукових та суто практичних проблем. В умовах
реформування бухгалтерського обліку для приведення його у
відповідність із міжнародними стандартами залишається
нез‘ясованим,
що
являє
собою
національна
система
бухгалтерського обліку як об‘єкт стандартизації, з яких підсистем
та елементів вона складається.
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УДК: 657
Мітлош В.В., ст. гр. ОАмз-51
*Науковий керівник: Садовська І.Б., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО
ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ
Форма № 10-ПІ (річна) ―Звіт про зайнятість і
працевлаштування інвалідів‖ (далі – Звіт), що заповнюється за рік,
поширюється на всі підприємства, установи і організації, у тому
числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичних
осіб, які використовують найману працю, у яких працює за
основним місцем роботи від 8 і більше осіб.
Звіт складається роботодавцями щороку і до 1 березня,
наступного після звітного періоду, подається або надсилається
рекомендованим листом за місцем їх державної реєстрації
відділенню Фонду соціального захисту інвалідів.
Згідно статті 188 Кодексу України про адміністративні
правопорушення
невиконання
посадовою
особою,
яка
використовує найману працю, нормативу робочих місць для
працевлаштування інвалідів, неподання до Фонду соціального
захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування
інвалідів – тягнуть за собою накладання штрафу від 10 до 20
неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Отже, штраф накладається за невиконання нормативу на
посадову особу, яка має приймати на роботу і звільняти
працівників, і також фізичку особу, яка використовує найману
працю, та на посадову особу підприємства, зобов‘язану подати звіт.
При несвоєчасному поданні підприємством, установою,
організацією звіту про працевлаштування інвалідів та невиконання
нормативу згідно ст. 225 вище зазначеного Кодексу відділенням
Фонду складається протокол про адміністративне правопорушення,
який подається до суду для сплати штрафу.
Також на підприємство за підсумками року буде накладено
фінансові санкції – середня річна зарплата на підприємстві за
одного не працевлаштованого інваліда. Санкції сплачуватимуться
за рахунок прибутку з нарахуванням пені. На жаль, навіть якщо на
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підприємстві буде інвалідів не менше нормативу, то підприємство
все одно може потрапити під дію фінансових санкцій.
Проблеми, які при цьому виникають полягають в
наступному:
- окрім прийняття на роботу інваліда, необхідно провести ще
й атестацію його робочого місця відповідно до Положення про
робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів,
затвердженого постановою Кабміну України від 03.05.95 р. №314.
- центри зайнятості не несуть відповідальності в разі, якщо
підприємство фізично створило робоче місце для інваліда (і навіть
провело його атестацію), але вищеназвана установа не знайшли
жодного інваліда для працевлаштування, хоча саме вони, а не
підприємства працевлаштовують інвалідів.
- для інвалідів фактично неможливо створити робоче місце
вдома, що було б дуже зручно для багатьох інвалідів, обмежених у
пересуванні. Точніше, фактично створити його можна, і такий
спосіб роботи інвалідів передбачений чинним законодавством, але
це робоче місце не зараховуватиметься до нормативу робочих
місць інвалідів.
- у звітності щодо працевлаштування інвалідів визначається
та
порівнюється
середньооблікова
чисельність
штатних
працівників та чисельність інвалідів. Але, середньооблікова
чисельність штатних працівників обчислюється без урахування
сумісників, а чисельність інвалідів вказується у фактичній їх
кількості за штатом. Тобто інвалід, який працевлаштований на
підприємстві за сумісництвом, не потрапить у середньооблікову
чисельність персоналу і як працевлаштований, адже його немає у
штаті підприємства. При цьому нараховується штраф через
недосконалість
статистичної
звітності,
адже
фактично
працевлаштований інвалід є, хоч і за сумісництвом. Також не
включаються до штату працівники-інваліди, прийняті для
виконання разових спеціальних робіт: наприклад, консультації
лікарів у медичних закладах, виступи артистів, експертні, ремонтні
роботи тощо.
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Луцький національний технічний університет
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Основними умовами стабільного функціонування суб‘єктів
господарювання є визначення стратегії соціально-економічного
розвитку. У зв‘язку з цим перед вітчизняними підприємствам
постає потреба в організації ефективної системи управління.
Вивченням проблем організації управлінського обліку
займається багато вчених. Крім того, дане питання досліджується
також практиками – керівниками підприємств, фінансовими
директорами, бухгалтерами, менеджерами, які стикаються з
необхідністю вирішення конкретних проблем у процесі виконання
своїх безпосередніх обов‘язків. Разом з тим, деякі науковопрактичні аспекти побудови ефективної служби управлінського
персоналу на вітчизняних підприємствах є невирішеними та
потребують подальших наукових досліджень.
Основними
завданнями
організації
внутрішньогосподарського управління на підприємстві є
забезпечення високої ефективності роботи кожного зі структурних
підрозділів, а також організація обліку та контролю витрат і
доходів, правильне обчислення собівартості одиниці продукції
(робіт, послуг), визначення витрат за місцями їх виникнення та
центрами відповідальності тощо.
Нами пропонується створення окремого підрозділу, до
обов‘язків якого буде входити організація та ведення
управлінського обліку. Так як, внутрішньогосподарський облік не є
регламентований на законодавчому рівні, необхідно розробляти на
підприємствах положення про систему управлінського обліку, яке
включатиме:
 цілі та завдання внутрішньогосподарського обліку на
підприємстві;
 перелік користувачів управлінської інформації та
визначення осіб, відповідальних за організацію управлінського
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обліку на підприємстві;
 основні методи ведення управлінського обліку та їх
застосування;
 класифікація та групування об‘єктів управлінського
обліку;
 стислий зміст та вимоги до складання документів, що
допомагають веденню управлінського обліку;
 графік документообігу управлінських документів тощо.
Отже, впровадження управлінського обліку значно оптимізує
роботу вітчизняних підприємств. Крім того, дасть змогу
одержувати достовірну інформацію щодо тих показників
діяльності, які найточніше відображають фінансовий стан суб‘єкта
господарювання (зокрема, коефіцієнти фінансової стійкості та
платоспроможності, обіговості тощо). Оперативне отримання, а
також прийняття на їх основі ефективних управлінських рішень
забезпечить правильно організована система управлінського
обліку.

УДК 657.332
Морозова А.С.
*Науковий керівник: Вишневська О.М., к.е.н., доцент
Миколаївський державний аграрний університет
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В умовах ринкової трансформації виникла потреба у
докорінній зміні як у сфері правового регулювання відносин, так і
господарювання на землі. З початком земельної реформи (1992 р.)
виникли різні форми власності на землю, зокрема, приватна,
пов‘язаних з платним землекористуванням. При цьому вже нині
існує необхідність забезпечення належного обліку земельних
ресурсів, контролю за їх наявністю, станом та використанням.
Облік земель є дією щодо накопичення, систематизації і
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аналізу всесторонніх відомостей про кількість, розташування та
господарське використання земельних ресурсів. Основне завдання
обліку земель полягає в характеристиці земельного фонду за
складом угідь і їх підвидами, за землеволодіннями і
землекористуваннями,
за
адміністративно-територіальними
підрозділами.
За наявності державного акта на право власності на земельну
ділянку вона повинна відображатися в бухгалтерському обліку за
експертною вартістю на субрахунку 101 "Земельні ділянки"
рахунку 10 "Основні засоби".
Земля, взята в оренду по сертифікатах, оцінюється виключно
за вартістю сертифікатів на право на земельну частку (пай) і
обліковується на позабалансовому рахунку 01 "Орендовані
необоротні активи" в цілому за орендованим земельним масивом як
в грошовому, так і в натуральному вимірах за видами земель і їх
якісними характеристиками. На нашу думку, взяті в оренду
сільськогосподарські землі підприємства доцільно облічувати на
окремому
субрахунку
001
―Орендовані
землі
сільськогосподарського призначення‖.
Витрати на оплату орендної плати зазвичай ведуться у складі
загальновиробничих
витрат,
тобто
на
рахунку
91
―Загальновиробничі витрати‖. Але інколи, коли на земельній
ділянці вирощують якусь одну сільськогосподарську культуру,
вартість оренди можна зразу включити у склад витрат на
вирощування і записувати на субрахунок 231 ―Рослинництво‖
рахунку. На суму нарахованої орендної плати за користування
земельними ділянками дебетують рахунок 84 "Інші операційні
витрати" субрахунок 841 "Витрати по оренді земельних ділянок" та
кредитують рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" субрахунок 672
"Розрахунки за іншими виплатами". Аналітичний облік по рахунку
672 відкривають в розрізі власників сертифікатів на право на
земельну частку (пай) та актів на передачу землі у приватну
власність. Витрати по рахунку 841 в послідуючому відносять на
витрати виробництва.
Ми підтримуємо думку О.Ф. Ярмолюка щодо розмежування
субрахунку 101 «Земельні ділянки» на 3 категорії: перша - рахунок
101.1 «Власні земельні ділянки»; друга - рахунок 101.2 «Фінансова
оренда земельних ділянок», третя - «Земельні ділянки під
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заставою», які, в свою чергу, додатково поділити за видами угідь:
наприклад, 101.11, 101.21, 101.31 - рілля, а далі - сіножаті,
пасовища, багаторічні насадження, ліси, водойми, землі
несільськогосподарського призначення та інші угіддя. За аналогією
доцільно деталізувати й капітальні витрати на поліпшення земель
(102.1 - «Капітальні витрати на поліпшення власних земель»,
102.11 - ріллі). Така класифікація рахунків в обліку допоможе у
відображенні чіткої інформації не лише кількісних, а й якісних
характеристик земельних угідь та земельних ділянок по
землевласниках та землекористувачах. А це у свою чергу дасть
змогу проводити більш точну економічну оцінку землі, особливо
це
важливо
після
зняття
мораторію
на
землю
сільськогосподарського призначення.
Недоліки і проблеми обліку земельних угідь можна було б
значною мірою попередити та усунути за допомогою проведення
інвентаризації землі.
Процес управління, ведення правильного обліку земельних
ресурсів може здійснюватися лише за умови повного переходу від
книжної системи до державної автоматизованої системи реєстрації.
Це дозволить забезпечити зацікавлених осіб відомостями про
землю, веденню бухгалтерської документації, своєчасно приймати
адекватні заходи щодо охорони земель, збереження і відтворення
родючості ґрунтів, визначати пріоритети господарської діяльності
на землі, посилити відповідальність власників і користувачів та ін.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ
Основними оборотними активами діяльності виробничих
підприємств є готова продукція, напівфабрикати, продукція
сільськогосподарського виробництва, надані роботи та послуги.
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За сучасних умов глобалізації економіки,
підприємства
намагаються постійно збільшити виробництво своєї продукції та
розширити мережу її реалізації. Тому вдосконалення і водночас
спрощення обліку результатів виробництва підприємств є вимогою
часу.
На сьогодні в обліку продукції залишається досить багато
спірних питань. Першим з них є відсутність чіткого,
загальноприйнятого визначення продукції. Дана категорія досить
часто фігурує у ідентифікації активів (готова продукція, продукція
сільськогосподарського використання та ін.), проте вона не
знайшла власне відображення ні в П(С)БО, ні в жодному
нормативному чи законодавчому акті. Більшість науковців, які
досліджують запаси, також уникають визначення продукції, серед
інших – однозначного тлумачення не існує.
Найоптимальнішим, на нашу думку, є наступне визначення:
продукція – це сукупність матеріальних благ, добутих чи створених
внаслідок виробничої діяльності.
Ще одним спірним питанням є класифікація продукції, яка на
відміну від власне визначення, є більш поширеною серед
науковців. Проте, якщо дивитися на проблему з практичної точки
зору, та визначень дотичних активів, то випливає, що до складу
продукції
входять
готова
продукції,
продукція
сільськогосподарського
виробництва,
напівфабрикати,
як
продукція що не пройшла всіх установлених технологічним
процесом стадій виробництва й потребує доопрацювання або
укомплектування, брак у виробництві, як продукція, яка не
відповідає за своєю якістю встановленим стандартам або технічним
умовам .
Наступною проблемою, є відображення в обліку продукції, як
окремої категорії активів. Згідно діючого плану рахунків до 2-го
класу – «Запаси» входять окремим рядком брак у виробництві,
готова продукція, продукція сільськогосподарського виробництва.
Проте, якщо взяти до уваги класифікацію продукції, правильніше
було би ввести новий рахунок «Продукція», а вище перераховані
включити до нього як субрахунки.
Крім того, потрібно також дати чітке визначення роботам і
послугам. Окремі автори дані види діяльності також відносять до
продукції, хоча вони не мають матеріальної форми.
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З метою вирішення проблем визначення продукції та
вдосконалення її відображення в обліку ми пропонуємо внести
наступні зміни в її законодавчо-нормативне забезпечення:
1. В П(С)БО 9 «Запаси» дати чітке визначення продукції, яке
повністю відображало би її зміст. В цьому ж стандарті подати
чітку класифікацію продукції. Також дати визначення роботам і
послугам.
2. В 2-му класі Плану рахунків ввести новий рахунок:
«Продукція», який об‘єднав би наступні субрахунки: «Готова
продукція»,
«Напівфабрикати»,
«Продукція
сільськогосподарського виробництва» та «Брак у виробництві,
відходи».
Внесення даних змін і доповнень дасть змогу вдосконалити
облік продукції та спростити процес формування її собівартості,
що є дуже важливим в ринкових умовах та на фоні процесу світової
глобалізації.
Список використаних джерел:
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИТРАТИ
НА ВИКОРИСТАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Нинішній період розвитку вітчизняної економіки, пов'язаний
із значними змінами у формах власності, організації виробництва,
методах управління, в системі обліку. Відповідно до цього
змінюються цілі та завдання обліку, дані якого дають можливість
вивчити та проаналізувати попит і пропозицію на ринку
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будівельної
галузі,
оцінити
конкурентну
спроможність
підприємства, яка базується на покращенні якості будівельних
робіт.
Капітальне будівництво, як галузь економіки, є досить
трудомісткою
та
характеризується
значною
кількістю
організаційно-технологічних особливостей, які суттєво впливають
на організацію та методику обліку. Основними організаційнотехнологічними особливостями будівельного виробництва є:
нерухомість будівельної продукції, залежність від природних
факторів, переважно дрібносерійний характер виробництва,
територіальна віддаленість об‘єктів виробництва, рухомість
структурних підрозділів, будівельної техніки та обладнання.
У зв‘язку з цим, важливого значення набуває облік витрат на
виробництво будівельних робіт та послуг, який дозволить отримати
повну, точну, достовірну інформацію щодо усіх витрат, які
включають у собівартість будівельних робіт та послуг, в тому числі
і про витрати з використання будівельної техніки та обладнання.
Облік витрат з експлуатації будівельної техніки потребує
значного інформаційного забезпечення, оскільки дані витрати
виступають окремою калькуляційною статтею собівартості
будівельно-монтажних робіт і є досить громіздкими.
Так, будівельна техніка передислоковується на будівельний
об‘єкт на час виконання певних видів робіт і періодично
переміщається з одного будівельного майданчику на інший. При
цьому виникають витрати пов‘язані з її демонтажем,
транспортуванням, монтажем. Ці витрати включають в себе
заробітну плату робітників, що займаються навантаженням,
доставкою і розвантаженням машин, вартість пально-мастильних
матеріалів, вартість транспортних засобів.
Будівельна техніка також вимагає технічного обслуговування
й поточного ремонту. У зв‘язку з цим виникають наступні витрати:
заробітна плата робітникам, що здійснюють ремонт, придбання
запасних частин і деталей.
Експлуатація баштових кранів вимагає рейкових доріг, які
періодично необхідно ремонтувати. В результаті чого у
будівельних організацій виникають наступні витрати: заробітна
плата робітникам, зайнятим ремонтом рейкових доріг, витрати на
придбання та заміну рейок.
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Зазначимо, що Методичними рекомендаціями з собівартості
будівельно-монтажних робіт № 30 у собівартість будівельномонтажних робіт, крім вище зазначених, також включають витрати
на переміщення за допомогою будівельних машин матеріалів і
будівельних конструкцій у межах будівельного майданчика, суми
амортизаційних відрахувань, нарахованих відповідно до порядку та
умов, встановлених П(С)БО 7 „Основні засоби‖, від вартості
будівельних машин та механізмів, витрати на службові
відрядження
працівників,
які
зайняті
керуванням,
обслуговуванням, проведенням ремонту, технічних оглядів і
технічного обслуговування власних й орендованих будівельних
машин і механізмів, нараховані згідно з формами та системами
оплати праці, що застосовуються в будівельній організації,
податки, збори й інші передбачені законодавством відрахування,
пов‘язані з експлуатацією будівельних машин та механізмів,
вартість послуг, наданих управліннями механізації або іншими
спеціалізованими організаціями під час виконання будівельномонтажних робіт, включаючи перебазування будівельних машин з
об‘єкта на об‘єкт.
Прийнято вважати, що облік – це своєрідна інформаційна
система, яка вимірює, обробляє, зберігає та передає фінансову
інформацію про господарюючий суб‘єкт та аналіз даних якої дає
можливість управлінському персоналу підприємств приймати
важливі, стратегічні рішення. Проте бухгалтерський облік і сам
потребує інформаційного забезпечення.
Відповідно до статті 4 Закону України „Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні‖ від 16 липня 1999 року №
996-ХIV, статті 18 П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової
звітності‖ бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтується
на таких основних принципах:
- обачність;
- повне висвітлення;
- автономність;
- послідовність;
- безперервність;
- нарахування та відповідність доходів та витрат;
- превалювання сутності над формою;
- історична (фактична собівартість);
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- єдиний грошовий вимірник;
- періодичність [1].
Відзначимо, що даних принципів бухгалтерського обліку та
фінансової звітності слід дотримуватися при вимірюванні, оцінці та
реєстрації господарських операцій та складанні фінансової
звітності. Цими принципами керуються працівники бухгалтерії,
оскільки відхилення від них знижує інформаційну цінність даних
обліку та звітності.
Формуючи інформацію про витрати на використання
будівельної техніки, дані принципи можна доповнити наступними:
корисності, необхідності, доцільності, цінності та прогнозування,
єдності.
Принцип корисності ґрунтується на своєрідному відборі
найнеобхіднішої інформації на вимогу користувачів, кількість яких
постійно зростає. Серед користувачів такої інформації будуть
керівники підприємств та структурних підрозділів, організації, що
вступають у договірні відносини, орендарі та орендодавці,
банківські установи, податкова та інші. Корисність інформації
залежить від надійності її джерела.
Облікова інформація може бути необхідною і доцільною,
якщо вона дає можливість приймати обґрунтовані управлінські
рішення і забезпечує реальну оцінку стану господарювання.
Принцип цінності облікової інформації полягає в тому, що
несвоєчасно подана або ж опрацьована інформація може знижувати
корисність чи взагалі знецінювати її. Інформацію слід оцінювати не
тільки як своєчасно і несвоєчасно надану, але і як таку, що є
цінною в даному випадку. Вважаємо, що це дозволить виробити
певні оціночні критерії організації обліку на підприємстві.
Принцип прогнозування. Суть принципу полягає в
теперішній оцінці майбутніх господарських операцій. Дотримання
даного принципу дозволить уникнути негативних економічних
явищ у майбутньому.
Єдність інформації полягає в тому, що інформація може
надходити з різноманітних джерел, тому необхідно усунути
дублювання різних джерел інформації, оскільки кожна
господарська операція повинна реєструватися лише один раз.
Отже, організована належним чином система формування
інформації про витрати на використання будівельної техніки
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матиме вагомий вплив на виважену політику підприємства щодо
засобів механізації.
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УААН
ННЦ ―Інститут аграрної економіки‖ УААН
ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ
ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Ключ до успіху будь-якого підприємства – ефективне
управління, що відповідає його стратегічним цілям. Прийняття
обґрунтованих та своєчасних управлінських рішень неможливе без
точної інформації про діяльність як окремих підрозділів, так і
підприємства в цілому.
Для забезпечення менеджменту необхідною інформаційною
підтримкою, на підприємствах впроваджують різноманітні облікові
(трансакційні) системи. Це сприяє швидкому росту зібраної
інформації, що породжує нову проблему – навіть при
налагодженому обліку операцій господарської діяльності, немає
гарантії виділення серед сукупності показників саме тих, які є
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найбільш інформативними. Надлишок показників низького рівня
може лише суттєво ускладнити ефективне управління
підприємством та можливість реагувати на зміни ринкового
середовища. Вирішенням описаної проблеми є розробка та
впровадження на підприємстві системи управлінської звітності –
механізму обробки даних управлінського обліку, агрегування їх та
представлення у формі звітів про діяльність підрозділів та
підприємства в цілому за період. При цьому, користувачі, можуть
самостійно формувати звіти в бажаних аналітичних розрізах та
проводити усесторонній аналіз звітних показників.
Впроваджуючи
систему
управлінської
звітності,
підприємство отримує ефективний механізм, включаючи наступні
елементи:
1) нормативно-методологічна база управлінської звітності:
 взаємопов‘язана система показників, на основі яких
користувач може самостійно формувати необхідні йому звіти;
 регламентує процес формування та аналізу управлінської
звітності (регламенти, графіки документообороту, робочі інструкції
по формуванню та аналізі показників);
 дозволяє провести оцінку діяльності підрозділів і
окремих працівників;
 дає
можливість
формувати
прогнози
розвитку
підприємства;
2) інтегрована в автоматизовану систему управлінського
обліку підсистема, що забезпечує обробку облікових даних та
формування управлінських звітів
3) персонал
підприємства,
що
навчений
навичкам
формування та аналізу управлінської звітності.
Пропонуємо наступні етапи впровадження системи
управлінської звітності на підприємстві:
 етап 1 – діагностика поточного стану системи
управлінської звітності;
 етап 2 – розробка нормативно-методологічної бази
системи управлінської звітності;
 етап 3 – проектування та регламентація функцій системи
управлінської звітності;
 етап 4 – автоматизація системи управлінської звітності
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(формування вимог до програмного забезпечення та технічного
завдання);
 етап 5 – навчання працівників підприємства щодо
формування та аналізу управлінської звітності.
Таким чином, створення та впровадження системи
управлінської звітності на підприємстві дозволить перетворити
численні масиви даних на інформацію, яка придатна для
аналітичної обробки, формування змістовної звітності та в
наступному буде основою для прийняття управлінських рішень.

УДК 657
Назарук Ю.А., ст. гр. ОА-32
*Науковий керівник: Бортнікова О.О., асистент
Луцький національний технічний університет
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
Характерною особливістю сучасного розвитку економіки
України є глибокі економічні перетворення в сфері виробництва на
основі ринкових відносин. 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
бухгалтерського обліку в Україні є облік дебіторської
заборгованості, що пов‘язано з існуванням проблеми неплатежів.
Суб‘єкти господарювання на перший план висувають вирішення
власних проблем, замість виконання фінансових зобов‘язань по
платежах перед партнерами.
Дослідженню проблем обліку дебіторської заборгованості
присвячено ряд праць вчених, а саме: Л. Городянська, Н.
Матицина, В. Громов, О.Ф. Вівчурко, П. Хомин, М.Д. Білик, К.С.
Сурніна, С.А. Кузнєцова, Л.А. Некрасенко та інші.
У процесі дослідження питань обліку дебіторської
заборгованості були встановлені основні його недоліки, зокрема:
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- проблема розуміння сутності поняття дебіторської
заборгованості;
- проблема неплатежів;
- проблема
списання
безнадійної
дебіторської
заборгованості;
- проблема аналітичного обліку розрахунків з покупцями та
замовниками за відвантажену продукцію та ін.
- дискусії про визначення терміну ―розрахунки‖
Наведені вище проблемні питання обліку дебіторської
заборгованості можна вирішити за допомогою таких заходів:
1) своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням
дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення
дебіторської
заборгованості
створює
загрозу фінансовій
стабільності підприємства і робить необхідним залучення
додаткових джерел фінансування;
2) винаходити можливості збільшення кількості замовників з
метою зменшення масштабу ризику неоплати;
3) контролювати стан розрахунків за простроченими
заборгованостями;
4) своєчасно виявляти недопустимі види дебіторської і
кредиторської заборгованості, до яких, в першу чергу, відносяться
прострочена
заборгованість
постачальникам,
прострочена
заборгованість покупців понад три місяці, прострочена
заборгованість з оплати праці і по платежах до бюджету,
позабюджетних фондів;
5) змінити назву рахунку 38 з ―Резерву сумнівних боргів‖
на ―Коригування на сумнівні борги‖;
6) списувати сумнівну заборгованість з балансу лише тоді,
коли вона перетворилась на безнадійну, оскільки діючий План
рахунків призначений відображати за дебетом рахунку 38 списання
не безнадійної, а сумнівної заборгованості.
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МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОГНОЗОВАНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ЗВІТНОСТІ
На даному етапі економічного розвитку робота бухгалтерааналітика вийшла за межі бухгалтерського обліку та аналізу минулих
господарських операцій та показників. Постало важливе завдання
спрогнозувати показники діяльності підприємства на майбутнє.
Прогнозування фінансової діяльності є важливим, відповідальним і
складним процесом, при якому слід враховувати специфіку
економічних умов, які склалися на ринку та позицію самого
підприємства. Перспективне фінансове планування втілюється в
розробці прогнозованої звітності.
Застосування методів прогнозованого моделювання при
складанні стратегії подальшої діяльності підприємства дає можливість:
 значно підвищити ефективність фінансово–господарської
діяльності підприємства, шляхом забезпечення фінансовими ресурсами,
необхідними для його нормальної господарської діяльності, включаючи
розширене відтворення основних засобів підприємства, формування
обігових коштів, матеріальне стимулювання, забезпечення соціальних
потреб працівників. Результати аналізу, який проводять перед
складанням прогнозованих звітів дає можливість виявити резерви у
господарській діяльності підприємства та спрямувати їх на підвищення
ефективності виробництва;
 створити для суб'єктів господарювання такі важливі переваги,
як, наприклад, підготовка до використання майбутніх сприятливих для
підприємства умов та попередження про можливі проблеми.
Прогнозування показників звітності поліпшує координацію дій
управлінського персоналу та сприяє раціональному використанню
ресурсів підприємства;
 впроваджувати або вдосконалювати процес бюджетування на
підприємстві. Складання бюджету підприємства орієнтоване на
отримання оптимального прибутку і збереження позицій на ринку
товарів та послуг. Впровадження процесу бюджетування суб‘єктами
господарювання дозволить поліпшити фінансові результати на основі
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управління прибутком і витратами, раціонально розподіляти і
використовувати ресурси. В умовах світової кризи, важливою
залишається проблема оптимізації структури та розподілу витрат
підприємства. Тому особливу увагу слід приділяти прогнозуванню
статей змінних та постійних витрат ;
 за допомогою використання економіко-математичного
моделювання знайти кількісне вираження взаємозв'язків між
фінансовими показниками та факторами, які їх визначають. Економікоматематичне моделювання за функціональним та кореляційним
зв'язком дає змогу перейти в прогнозованих звітах від середніх величин
до оптимальних варіантів. Підвищення рівня наукової обґрунтованості
прогнозування показників звітності
потребує розробки кількох
варіантів планів виходячи з різних умов та шляхів розвитку
підприємства з наступним вибором оптимального варіанта прогнозу;
 сприяти активізації інноваційних процесів на підприємстві.
Оцінка зовнішнього середовища та інноваційного потенціалу
підприємства з одного боку є основою для формування інноваційної
стратегії, а з іншого – позитивні зміни зазначених параметрів в процесі
реалізації інноваційної стратегії свідчать про активізацію інноваційних
процесів на підприємстві, що в кінцевому випадку призводить до
покращання загальних результатів його діяльності: збільшення обсягів
виробництва, виручки від реалізації, кількості введених нових та
модернізованих видів продукції, частки експортованої продукції,
зменшення витрат на 1 грн. реалізованої продукції, зниження питомої
ваги сировини і матеріалів в собівартості продукції та питомої ваги
витрат на енергоресурси в собівартості продукції, підвищення
рентабельності продукції, рентабельності активів та інших фінансових
показників, збільшення частки ринку підприємства за основними
видами продукції.
Фінансове прогнозування не ставить за мету обов'язково звести
до мінімуму ризики. Навпаки, його зміст полягає в аналізі і виборі
ризиків, які необхідно прийняти, і тих, яких можливо було б уникнути.
При складанні прогнозованих звітів потрібно пам‘ятати, що успіх
підприємства гарантується, коли фінансові стратегічні цілі
відповідають реальним економічним та фінансовим можливостям
підприємства, а методи його є гнучкими та адекватними змінам
фінансово-економічної ситуації.
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ІЗ
ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ
Для ефективного функціонування аграрного сектора є
серйозна перешкода - нестача капіталу для технічного
переозброєння сільськогосподарського виробництва та його
забезпечення необхідними оборотними активами. Вирішення цієї
проблеми вбачається у залученні капіталу в аграрне виробництво із
внутрішніх та зовнішніх джерел, тобто у прискоренні капіталізації
галузі. Однак обмеженість власних коштів у сільськогосподарських
підприємствах обумовлює пошук зовнішніх джерел фінансування,
найбільш можливими серед яких на сьогодні виступають
короткострокові і довгострокові кредити комерційних банків.
Із 2000 р. одним із напрямів державної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників є кредитування їх на
пільгових умовах. Так, відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України „Про додаткові заходи по кредитуванню
комплексу сільськогосподарських робіт‖ від 25 лютого 2000 р.
№398 був запроваджений механізм часткової компенсації
відсоткової ставки за кредитами комерційних банків для
підприємств агропромислового комплексу. Цей механізм
передбачає компенсацію комерційним банкам різниці в ціні
кредиту за ринковою і пільговою відсотковими ставками з
бюджету.
За даними Міністерства аграрної політики України, з кожним
роком збільшуються обсяги одержаних сільськогосподарськими
підприємствами пільгових кредитів. У 2008 р. сільськогосподарські
підприємства одержали кредитів на загальну суму 16600 млн.
гривень, що у 7,9 рази перевищує відповідний показник 2000 р.
Стосовно пільгових кредитів, то у 2007 р. їх загальна сума для
сільськогосподарських підприємств становила 11400 млн. грн., що
у 25,1 рази перевищує рівень 2000 р.
Зросла й сума часткової компенсації ставки за кредитами від
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50 млн. грн. у 2000 р. до 975,5 млн. грн. у 2007 р. (у 19,5 рази
більше).
Питома вага пільгових кредитів у загальному обсязі кредитів,
наданих
сільськогосподарським
підприємствам,
протягом
досліджуваного періоду також зростає від 21,8% у 2000 р. до 68,7%
у 2008 р.
Позитивним моментом також є висока ефективність
використання бюджетних коштів: на 1 грн. компенсації з
Державного бюджету України залучено від 8,7 грн. кредитних
коштів у 2003 р. до 25,2 грн. у 2006 р.
Це свідчить про ефективність та дієвість урядової програми
щодо пільгового кредитування аграрних підприємств, спрямованої
на вирішення важливого завдання - забезпечення аграрних
підприємств кредитними ресурсами.
Однак не вдалось уникнути і деяких негативних моментів.
Зокрема, Порядок використання коштів для пільгового
кредитування практично щороку змінюється, і не завжди ці зміни
мають позитивну динаміку для аграріїв.
Так, для таких економічних операцій як кредитування
конкурси недоцільні. Основною умовою одержання кредиту
суб‘єктом господарювання має бути один критерій – можливість
своєчасного його погашення. Тому для банків не матимуть
суттєвого значення результати конкурсів, їх більше цікавитимуть
гарантії повернення виданих кредитів [2, с. 47].
Крім того, сьогодні вже не можна не брати до уваги світову
фінансову і безпосередньо пов‘язану з нею економічну кризу,
негативний вплив якої для АПК України вже відчутно
проявляється уповільненням інвестиційних процесів, у тому числі
й через проблеми у вітчизняній банківській системі, яка є
основною кредитування галузі [3, с. 6]. А це, в свою чергу, створює
перешкоди для здійснення капіталізації сільського господарства.
Влада реагує на складну ситуацію в сільськогосподарській
галузі і приймає відповідні рішення щодо її урегулювання. Так, у
зв‘язку із значним підвищенням курсу іноземної валюти внаслідок
негативного впливу світової фінансової кризи збільшено розмір
компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими в
іноземній валюті, до 14% річних [4].
Погоджуючись із думкою Дем‘яненка М.Я., зазначимо, що
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доцільним є продовження і вдосконалення програми пільгового
кредитування аграрних товаровиробників [1, с. 6], особливо в
умовах фінансової кризи.
На нашу думку, серед невідкладних заходів державної
політики цього періоду має бути передбачений максимально
можливий рівень підтримки сільськогосподарського виробництва,
особливо в частині збільшення обсягів інвестування в основний
капітал, що дозволить на даному етапі якщо не стабілізувати темпи
капіталізації, то хоча б уникнути зворотних процесів у її
здійсненні. Зокрема, необхідно пролонгувати кредити комерційних
банків, а також виділити кошти з Державного бюджету України для
часткової або повної сплати відсотків за кредитами для аграрних
підприємств.
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БЮДЖЕТНОЮ ПОЛІТИКОЮ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
Управління бюджетної політикою в соціальній сфері повинно
забезпечувати можливість ефективного використання коштів з
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отриманням найбільшого соціального результату.
Формування ефективної системи управління бюджетною
політикою в соціальній сфері зумовлює необхідність в
опрацюванні та аналізі великого обсягу інформації на всіх етапах
бюджетного процесу.
Переважна частина вихідної інформації для бюджетного
управління накопичується завдяки процедурам бюджетного обліку
який формує інформація про рух і стан фінансових ресурсів при
виконанні бюджету та виконанні кошторисів бюджетних установ.
Розглядаючи облік виконання державного бюджету вирізняють
облік виконання державного бюджету, що здійснюється органами
державного казначейства, та облік виконання кошторисів
бюджетних установ, що здійснюють всі бюджетні установи.
Бюджетний облік відіграє важливе значення в формуванні та
реалізації бюджетної політики на всіх стадіях бюджетного
управління.
Саме
раціонально
організована
система
бухгалтерського обліку надасть змогу визначити найголовніші
напрямки витрат та підвищити рівень бюджетного кошторисного
планування, забезпечить зіставність фактичних показників
бюджетних витрат з плановими та посилить контрольні функцій.
На сьогодні в структурі послуг установ соціальної сфери
зростає питома вага платних послуг, що ставить перед обліку
завдання з розробки методики калькулювання собівартості
соціальних послуг. Формування реальної вартості платних
соціальних послуг дасть змогу більш реально спланувати бюджетні
видатки та посилити результативність використання бюджетних
коштів.
В сучасних умовах особливо зростає роль управлінського
обліку, який, нажаль, не знайшов широкого поширення в діяльності
бюджетних установ.
Бюджетний облік є важливим фактором забезпечення
ефективного використання запланованих бюджетних коштів
значення якого особливо зростає в умовах обмеженості бюджетних
ресурсів.
Проведені дослідження свідчать, що виконання планових
показників бюджетних витрат на соціальні потреби здійснюється з
численними порушеннями. Питома вага порушень пов‘язаних з
неналежним веденням бухгалтерського обліку займає 1,5-2 %. При
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цьому обсяги виявлених рахунковою палатою бюджетних
правопорушень та неефективного використання обсягу бюджетних
коштів з кожним роком зростають.
Бухгалтерський облік є базою інформаційного забезпечення
проведення аналізу видатків державного бюджету як в розрізі всіх
розпорядників бюджетних коштів так і в розрізі державноцільових та бюджетних програм.
Особливо важливою задачею бухгалтерського обліку в
системі управління бюджетною політикою в соціальній сфері є
забезпечення прозорою та достовірною обліковою інформацією
про видатки державного бюджету. Надання достовірної та
всебічної інформації дасть змогу здійснити оцінку використання
бюджетних коштів.
Таким чином, бюджетний облік повинен сприяти
забезпеченню достовірною, повною та своєчасною інформацією
всіх внутрішніх та зовнішніх користувачів різних рівнів для
прийняття ними виважених управлінських рішень щодо
планування, організації та контролю за виконання видатків
державного бюджету. Виконання зазначених завдань вимагає
відповідного реформування облікової системи з метою її
задоволення вимогам сучасного бюджетного управління.

УДК 657
Оліферчук В.О., ст. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Писаренко Т.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
На сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих
питань обліку є облік дебіторської заборгованості. Це, відповідно,
обумовлює
постійний
перегляд
нормативних
актів
і
регламентуючих
документів,
вироблення
нових
шляхів
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удосконалення організації та методики обліку розрахунків з
дебіторами.
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»;
- удосконалення класифікації дебіторської заборгованості;
- потреба змін у будові регістрів аналітичного і синтетичного
обліку дебіторської заборгованості.
Вирішення багатьох проблемних питань дозволить значно
вдосконалити організацію та методику обліку розрахунків уз
дебіторами.
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. Разом із тим слід вказати, що поточна дебіторська
заборгованість є оборотним активом, а довгострокова необоротним, і вони обліковуються на різних рахунках.
Розгляд сучасних підходів до класифікації дебіторської
заборгованості дало змогу виявити низку проблем. 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, а також внесення змін до Плану рахунків, що діє в
Україні, які забезпечать окремий облік довгострокової та поточної
дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та
послуги.
Необхідно також внести зміни до Плану рахунків
бухгалтерського обліку та інструкції з його використання щодо
рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами». На нашу думку,
класифікація дебіторської заборгованості на ньому не вірна. Сюди
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увійшли різні види розрахунків із дебіторами, які неоднорідні за
своєю природою, що можна об'єднати в групи.
До сучасного рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і
замовниками» пропонуємо ввести субрахунок 363 «Розрахунки за
відстроченими платежами», на якому слід обліковувати розрахунки
за тією дебіторською заборгованістю по товарах, роботах,
послугах, за якою було відстрочено виконання зобов‘язань за
договорами. Це надасть можливість:
- здійснювати ефективний контроль за дебіторською
заборгованістю;
- чітко окреслити суми тієї заборгованості, за якою слід
нараховувати резерв сумнівних боргів.
Отже, в зв'язку з тим, що дебіторська і кредиторська
заборгованості - 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.

УДК 657
Омельчук О.О., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник Нагірська К.Є.,асистент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ДОХОДІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
У системі обліку інформація про витрати і доходи
підприємства є надзвичайно цінною, багатогранною та
швидкоплинною. За значенням для її користувачів вона займає
місце поряд з інформацією про активи, зобов‘язання та капітал
підприємства.
Облік витрат і доходів підприємства постійно розвивається й
поліпшується у зв‘язку із удосконаленням комп‘ютерної техніки і
комунікаційного
середовища,
методології
й
організації
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бухгалтерського обліку як основного інформаційного джерела про
витрати та доходи підприємства.
Питанням, пов‘язаним з проблемами обліку витрат і доходів
підприємства та перспективами їх вирішення приділяли достатньо
уваги як вітчизняні, так і зарубіжні вченні та практики. Проте ці
питання настільки широкі та глибинні, що були і залишаються
актуальними для багатьох наукових пошуків.
Однією з головних є проблема повноти та своєчасності
відображення витрат і доходів у системі обліку, адже на сьогодні
більшість українських підприємств не в повній мірі відображають
власні доходи і витрати. Найбільший відсоток витрат, що
залишаються поза обліком є витрати на оплату праці. Таким чином
з‘являється поняття «тіньова зарплата» джерелом погашення якої
виступають «тіньові доходи», які виникають за рахунок вартості не
облікованої реалізованої продукції. Внаслідок чого значно
звужується база для оподаткування підприємств податком на
додану вартість. Тому, з метою посилення контролю за рухом
податків облік ПДВ потрібно вести на окремому синтетичному
рахунку. У балансі підприємства доцільно передбачити виділення
окремими рядками в активі і пасиві ПДВ.
Наступною є проблема створення єдиної інформаційної
загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку та контролю
за витратами та доходами підприємства. Така база є вкрай
необхідною в Україні, адже матеріаломісткість вітчизняної
продукції у два-три рази вища, ніж у країнах Заходу. Це може,
попри всі інші чинники, означати, що велика частка списаних на
виробництво
матеріальних цінностей розкрадається чи
використовується на виробництво тіньової продукції. Розробка і
запровадження норм та нормативів сприяють наведенню
елементарного порядку в роботі підприємства та скороченню сум
необліковуваних доходів.
Ще однією проблемою обліку доходів і витрат є проблема
рівня відповідності обліково-контрольної системи підприємства
щодо його витрат і доходів чинному законодавству з обліку та
контролю. Цю проблему значною мірою вирішує головний
бухгалтер, адже це та особа від якої на 80-90% залежать
ефективність та якість обліково-контрольної системи підприємства.
Тому, сьогодні, головний бухгалтер підприємства повинен
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володіти повною інформацією про нові нормативно-правові акти
України, вміти порівнювати, аналізувати, надавати пропозиції та
грамотно використовувати ці акти на практиці, бути постійним
учнем, дбати про позитивний імідж підприємства та відстоювати
його інтереси перед представниками державних контролюючих
органів.
Проблема
матеріально-технічного
і
організаційного
забезпечення полягає в тому, наскільки достатньо підприємство
забезпечене сучасними матеріально-технічними засобами і який
рівень організації та ефективності ведення обліку, формування
звітної інформації. Щоб вирішити цю проблему потрібно щоб
керівники усвідомили, що вкладати кошти в розвиток матеріальнотехнічного та організаційного забезпечення ведення обліку
необхідно та вигідно. На вирішення цього питання має бути
спрямована стратегічна політика підприємства, яка передбачала б
оновлення, закупівлю, використання і фінансування матеріальнотехнічних засобів.
У науковий обіг також доцільно ввести поняття «витратнодохідна політика підприємства». Це дасть змогу краще зрозуміти,
які заходи використовує підприємство для скорочення витрат та
збільшення доходів.

УДК 657
Островець А.О., студентка 5 курсу
*Науковий керівник Сторожук Т.М., к.е.н., доцент
Національного університету державної податкової служби України
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ЗА СТРОКАМИ ПОГАШНЕННЯ
В умовах ринкової економіки розрахунки з покупцями та
замовниками набули нового значення та стали запорукою
конкурентоспроможності. Заради розширення кола покупців
підприємства-постачальники змушені поступатися та ризикувати.
Одна з поширених послуг, яку постачальник може надати покупцю
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– реалізація товару без попередньої оплати. Разом з тим у
підприємства
виникає особливий актив
–
дебіторська
заборгованість, оскільки існує ймовірність отримання майбутніх
вигод.
В Україні існує нормативна база, яка регулює порядок обліку
дебіторської заборгованості. Разом з тим, на нашу думку, існує
багато нерозкритих питань з даної теми. До проблемних питань
належать - відсутність рекомендацій щодо періодів оновлення
даних з обліку дебіторської заборгованості та відсутність облікових
регістрів для ведення аналітичного обліку різних видів дебіторської
заборгованості.
Проблеми обліку дебіторської заборгованості знайшла своє
відображення в працях багатьох економістів, серед яких можна
виділити: Бровко О.Т., Нагайчук В.В., Беднапчук Г., Білик М.Д.,
Плєшонкова Л., Гура Н. та інших.
Принципи формування, обліку та вимоги щодо відображення
у фінансовій звітності інформації про дебіторську заборгованість
визначено у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Крім того,
при відображені в обліку та фінансовій звітності дебіторської
заборгованості необхідно враховувати вимоги інших стандартів,
зокрема,: П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»,
П(С)БО 14 «Оренда», П(С)БО 15 «Доходи», а також Інструкції про
використання Плану рахунків.
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» визначає, що
дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів
підприємства на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні,
так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти,
їх еквіваленти або інші активи. Тобто дебіторська заборгованість
визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації
продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною
вартістю. У разі відстрочення платежу за продукцію, товари,
роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською
заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) у період
їх нарахування.
П(С)БО 15 «Дохід» визначає момент виникнення
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
Відповідно до цього стандарту дебіторська заборгованість
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визнається активом за таких умов:
- покупцеві передані ризики й вигоди, пов‘язані з правом
власності на продукцію (товар, інший актив);
- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за
реалізованою продукцію (товарами, іншими активами);
- сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться
збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов‘язані
з операцією, можуть бути достовірно визначені.
Класифікація дебіторської заборгованості за терміном
погашення передбачена П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»,
згідно з яким існує поточна та довгострокова дебіторська
заборгованість.
Поточна дебіторська заборгованість - сума заборгованості,
яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Довгострокова
дебіторська
заборгованість
сума
заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного
циклу та буде погашена після дванадцяти місяців від дати балансу.
Згідно П(С)БО 2 «Баланс» поточну дебіторську
заборгованість класифікують за окремими статтями залежно від
об‘єкту, щодо якого виникли зобов‘язання дебіторів, тобто:
- дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги,
- за розрахунками з бюджетом,
- за виданими авансами,
- за нарахованих доходів,
- із внутрішніх розрахунків,
- інша поточна дебіторська заборгованість.
За даними бухгалтерського обліку можна визначити суму
заборгованості на будь-яку дату, але звичайно така сума
визначається на дату балансу. Оскільки відповідно до вимог
національних стандартів бухгалтерського обліку підприємства
подають також проміжну (квартальну) звітність, то суму дебіторської заборгованості підприємства визначають щоквартально.
На нашу думку, доцільніше визначати суму дебіторської
заборгованості щомісячно для забезпечення своєчасного
переведення довгострокової заборгованості до складу поточної та
визначення простроченої поточної дебіторської заборгованості.
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Також необхідно згрупувати наявну дебіторську заборгованість за
строками погашення відповідно до укладених договорів,
контрактів, угод тощо. Разом з тим, в залежності від виду
дебіторської заборгованості, групування необхідно проводити за
різними строками. Приклад такого розподілу наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Групування поточної дебіторської заборгованості за
строками погашення
1

Вид дебіторської
заборгованості
за товари, роботи, послуги

До 30

30-60

2

за виданими авансами

До 15

15-30

3

з нарахованих доходів

До 30

30-60

4

із внутрішніх розрахунків

До 90

90-180

60-…330
30-…350
60-…330
180-270

5

інша поточна дебіторська
заборгованість

До 90

90-180

180-270

Група

Термін погашення (дні)
330365
350365
330365
270365
270365

Отже, дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги
та дебіторську заборгованість з нарахованих доходів необхідно
групувати щомісячно. Це пов‘язано з періодичністю нарахування
доходів, великого розміру дебіторської заборгованості за цими
видами та необхідністю володіти необхідною релевантною
інформацією стосовно складу та структури товарної дебіторської
заборгованості. Вчасне виявлення порушення строку погашення
цього виду заборгованості дасть можливість проаналізувати
причину та прийняти необхідні управлінські рішення щодо
контрагентів - боржників.
Для групування дебіторської заборгованості за виданими
авансами доцільніше брати менший термін (наприклад –
півмісяця),
що
пояснюється
призначенням
авансів
та
особливостями їхнього використання контрагентами. Аналіз
дебіторської заборгованості за виданими авансами та її
прострочення свідчить про ненадійність контрагента.
При групуванні дебіторської заборгованості із внутрішніх
розрахунків та за іншою поточною дебіторською заборгованістю
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можна використовувати більші терміни, наприклад квартал, у
зв‘язку з невеликими сумами за цими видами заборгованості та
відносної рідкості їх виникнення. Дебіторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків виникає не часто через регламентацію
більшості таких розрахунків, серед яких – видані кошти під звіт,
кредити працівникам тощо.
Нашу думку, аналітичний облік доцільно вести в розрізі
кожного дебітора та згруповано - відповідно до обраної
підприємством класифікації дебіторів. З метою розширення та
конкретизації, облік окремих дебіторів (особливо за товарною
дебіторською заборгованістю) необхідно вести в розрізі кожного
конкретного контрагента, а в середині них – за кожною
заборгованістю. В умовах використання ручних форм обліку
доцільним є відкриття окремих карток, а при автоматизації обліку –
окремі аналітичні рахунки. При такій організації ведення
аналітичного обліку у майбутньому можливо буде проаналізувати
надійність конкретного дебітора та імовірність погашення кожного
боргу. Групувати дані варто за видами дебіторської заборгованості
(див. таблиця 1) та строками їх погашення. Такі дані доцільно
акумулювати в різного роду регістрах аналітичного обліку типу:
книги, відомості, регістри та реєстри з обліку дебіторів, тощо.
В рамках організації бухгалтерського обліку дебіторської
заборгованості варто звернути увагу на питання облікової політики
щодо доходів. Серед них: встановлення переліку та складу доходів
на кожному підприємстві відповідно до видів та класифікаційних
груп; визначення умов визнання та критерії оцінки доходу від
надання послуг і виконання робіт на дату складання балансу; вибір
методу оцінки ступеню завершеності операцій з надання послуг,
методи визначення ступеню завершеності робіт за будівельними
контрактами та періодичність віднесення доходів на рахунок
фінансових результатів. Крім того, важливими питаннями є
встановлення переліку та складу доходів в розрізі видів діяльності,
зокрема, перелік та склад доходів від реалізації, інших операційних
доходів, інших фінансових доходів, інших доходів та виділення
доходів від надзвичайної діяльності.
Отже, для стабільного та беззбиткового функціонування
підприємству необхідно вчасно обліковувати дебіторську
заборгованість та аналізувати динаміку її зростання та погашення.
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Це зменшить ризик підприємства понести втрати через виникнення
безнадійної дебіторської заборгованості, дасть можливість реально
оцінити активи підприємства та надійність контрагентів. Значну
роль в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства
відіграє бухгалтерський облік.

УДК 657
Павелко О.В., аспірант
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: СУТНІСТЬ
ТА ОСОБЛИВОСТІ
Діяльність будь-якого суб‘єкта господарювання не може
здійснюватись без залучення економічних та фінансових ресурсів,
які
охоплюються
відповідною
системою
постійного
спостереження за збереженням та використанням товарноматеріальних цінностей, а саме внутрішньогосподарським
контролем.
Л.В. Нападовська, досліджуючи внутрішньогосподарський
контроль, характеризує його як процес, що забезпечує якісне
розроблення та ефективне досягнення цілей, накреслених
організацією, через реалізацію прийнятих управлінських рішень [1,
с. 6].
М.В.
Кужельний
визначає
внутрішньогосподарський
контроль як такий, що здійснюється всередині підприємства його
власними
органами
управління,
посадовими
особами,
працівниками економічних та технічних служб [2, с. 97].
Внутрішньогосподарський контроль охоплює всю виробничогосподарську сферу підприємства, всі фази відтворення –
постачання, виробництво, збут готової продукції та всі види
діяльності
колективу
підприємства,
пов‘язані
із
відтворювальним процесом.
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З нашої точки зору, під внутрішньогосподарським контролем
слід розуміти систему постійного спостереження і перевірки
функціонування певного об‘єкту контролю з метою встановлення
правильності, законності, обґрунтованості й економічної
доцільності управлінських рішень та виявлення результатів
управлінського впливу на керований об‘єкт шляхом дослідження
причин існування відхилень від запланованих показників та
встановлених критеріїв для усунення і попередження їх
виникнення у майбутньому.
Внутрішньогосподарському контролю притаманні наступні
особливості: виконання функцій контролю особами, які
представляють інтереси власників і є членами колективу;
здійснення контролю та самоконтролю безпосередньо виконавцями
певних управлінських рішень та господарських операцій;
забезпечення прямого й зворотного зв‘язків між структурними
підрозділами суб‘єкта господарювання, між підсистемою, яка
керує, та контрольованою підсистемою; охоплення усіх без
виключення напрямків господарської діяльності.
Об'єктом внутрішньогосподарського контролю виступає
діяльність підприємств з приводу ефективного, раціонального
використання наявних фінансових та господарських ресурсів і
дотримання норм законодавства у процесі реалізації управлінських
рішень. Предметом контролю є діяльність працівників та
колективів підприємств, об‘єднань та вплив цієї діяльності на стан і
використання виробничих ресурсів та виробничий результат.
Дослідження
предмету
контролю
із
допомогою
різноманітних прийомів і способів представляє собою метод
контролю, який можна розглядати як систему засобів
попереднього, поточного та наступного вивчення предмету
контролю з точки зору дотримання вимог його законодавчого
регулювання і включає загальнонаукові та специфічні (властиві
лише контролю) методичні прийоми.
Отже, внутрішньогосподарський контроль як ефективний
засіб системи управління підприємством має певні особливості, а
відтак в умовах сьогодення потребує вдосконалення і
раціоналізації.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
З початком запровадження ринкових відносин в Україні
розпочалося поширення різних форм підприємницької діяльності
та активізувалася ділова ініціатива суб‘єктів господарювання. Для
прийняття управлінських рішень необхідна достовірна інформація
про результати роботи підприємства, яка сформована на основі
первинної документації з урахуванням специфіки господарської
діяльності та їх організаційної структури.
Розглядом проблеми обліку доходів, витрат, формування й
відображення у фінансовій звітності результатів діяльності
підприємств займалися М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, О.А.
Садовников, В.В. Сопко, С.В. Матейко, Є.В. Мних,
Одним з аспектів проблеми організації обліку фінансових
результатів є класифікація доходів і витрат. Визнані доходи
класифікують згідно з вимогами положення (стандарту)
бухгалтерського обліку (надалі ПСБО) 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 [1].
Також в стандарті вказано, що склад доходів, віднесених до
відповідної групи, встановлено ПСБО 3 «Звіт про фінансові
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результати». Звідси випливає, що згідно з положенням, доходи
класифікують за такими групами: дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; доход
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 збігається, саме тому необхідним є уточнення такої
класифікації [1, 2].
Методологічні засади формування в обліку інформації про
витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності
визначає ПСБО 16 «Витрати». Організація і методика обліку
потребує вдосконалення за окремими напрямами, зокрема:
необхідність уточнення підходів щодо віднесення витрат до
конкретної їх складової, уточнення і конкретизація методичних
засад класифікації та обліку витрат звітного періоду, забезпечення
витрат наступних періодів, витрат майбутніх періодів і зменшення
доходу та власного капіталу [2].
При дослідженні впливу методів облікової оцінки, облікових
оцінок на фінансовий результат встановлено, що облікова політика,
яка формується адміністрацією підприємства, дає можливість для
обрання різноманітних методологічних прийомів, що може
радикально змінити фінансовий стан підприємства [4]. Вибір
методу амортизації, методу оцінки вибуття запасів, нарахування
резерву сумнівних боргів змінює показники балансу, звіту про
фінансові результати та усі інші. Важливе місце займає вирішення
проблеми доцільності регулювання облікової політики як на рівні
держави, так і на рівні професійних організацій, з врахуванням
світового досвіду. Проблема, пов‘язана з регулюванням облікової
політики та достовірним відображенням інформації про фінансовомайновий стан, охоплює організаційні і методологічні аспекти.
Також необхідним є чітке розмежування питання організації
обліку, зміст облікової політики і застосування облікових оцінок.
В економічній літературі питання щодо узгодження витрат з
податку на прибуток, відстрочених податкових активів і
зобов‘язань теж розкрите недостатньо [3]. Тому недостатня
теоретична обґрунтованість і складність реалізації методики
розподілу витрат з податку на прибуток на практиці викликає
сумнів щодо доцільності процедури розподілу як такої.
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ЕФЕКТИВНИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ЯК ЕЛЕМЕНТ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
З переходом до ринкових умов господарювання в економіці
України все більшу роль відіграє конкуренція, як основний
механізм регулювання господарських процесів. У ділових колах
розглядається перш за все можливість одержання економічних
вигод з найменшими втратами. Цього підприємство може досягти
вміло впроваджуючи системи управління витратами. Витрати важлива складна економічна категорія, яка є одним з вирішальних
чинників
впливу
на
фінансові
результати
суб‘єктів
господарювання. Виходячи з цього, інформація про витрати займає
одне із головних місць в системі управління як підприємством в
цілому , так і кожним його структурним підрозділом. Однак, на
практиці виникає безліч проблем в плануванні , розподілі, обліку
та управлінні витратами. І, як наслідок, виникають понаднормові
витрати, знижується ефективність виробництва, погіршується
політика закупівель, збільшується витрати виробничих ресурсів,
знижується прибуток.
В управлінні виробництвом та збутом продукції
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використовується низка методик . Наслідком цього процесу стала
поява досить великої кількості робіт, присвячених питанням
аналізу, обліку, планування, контролю собівартості та витрат
починаючи з робіт Луки Пачолі і закінчуючи сучасними роботами
науковців М.Г.Чумаченко, В.О.Меца, І.Ф.Бутинця, Є.В. Мних,
В.М.Івахненко, Г.Г.Кірейцева та ін.
В економічній літературі немає єдиного підходу до
визначення предмету та об'єкту обліку витрат підприємства.
Причинами цього є різні підходи щодо визначення та побудови
обліку витрат і калькулювання собівартості
Для того, аби ефективно управляти витратами, керівництву
необхідно розуміти, які види витрат існують і від чого вони
залежать, тому важливим інструментом для прийняття
господарських рішень в сфері управління витратами на
підприємстві є їх класифікація за певними ознаками . Необхідно
чітко розмежовувати два види витрат : витрати на виробництво
продукції в цілому та витрати у розрізі статей і елементів. На цьому
зупинявся у своїх дослідженнях М.С.Пушкар.
Доречним буде нагадати думку західних консультантів: «
Чим детальніше проводиться розподіл місць виникнення витрат,
тим точніше та справедливіше відбувається розподіл витрат з точки
зору виконання принципу причинності. Однак при цьому через
появу великої кількості місць виникнення витрат одночасно значно
збільшуються трудовитрати по котировках (бухгалтерських
проводках)».
В процесі управління витратами необхідно враховувати
галузеві особливості. Зокрема, на підприємствах харчової
промисловості , важливою функцією управління витратами є
калькулювання собівартості продукції , в ході якої, необхідно
охоплювати усі без винятку витрати , що зумовлені технологічним
процесом та виробничим циклом, розмежувати витрати основного
та допоміжного виробництва, виділяти невиробничі витрат в
окрему групу, детально аналізувати та групувати витрат відносно
об‘єктів відповідальності : бригади , цехи. З‘ясовано, що на
методику та організацію обліку виробничих витрат, істотно
впливають галузеві організаційно-технологічні особливості
рекламної діяльності, а саме: організаційна і виробнича структура
підприємства, специфіка використання виробничих і трудових
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ресурсів, значний ступінь безперервності технологічного процесу,
тісний взаємозв'язок між складовими частинами виробництва,
тривалий виробничий цикл тощо.
Необхідно також зупинитися на такому моменті, як витрати
від браку, що мають місце на будь-якому підприємстві.
Внутрішніми розпорядчими документами повинно бути чітко
обумовлено та затверджено норматив допустимих витрат від браку,
а понадлімітний брак повинен бути відшкодований в грошовому
виразі
матеріально-відповідальними
особами.
Працівники
підприємства будуть відповідальніше і пильніше ставитися до
якості виготовленої продукції , забезпечиться економія сировини та
робочого часу, і, відповідно, зменшаться витрати підприємства.
На сьогоднішній день підприємствам необхідно вирішувати
не тактичні питання одержання короткострокового прибутку, а
стратегічні завдання підвищення ефективності виробництва,
пов‘язані з управлінням ресурсами, поліпшенням стану
і
використання потужностей, вибором ринків, проведенням
обґрунтованої цінової стратегії з метою максимізації прибутку в
довгостроковому періоді, проведенням постійного аналізу
доцільності та ефективності витрат в діяльності підприємств.

УДК 657
Пекун Т.С., ст. гр. ОП-41
*Науковий керівник: Сардачук І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ
ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ
На шляху входження України в процеси євроінтеграції, щоб
посісти гідне місце у світовому економічному просторі серед
розвинутих
країн,
виникають
суттєві
проблеми
щодо
удосконалення діючої національної системи оподаткування. Серед
значної кількості проблем у цьому напрямку серйозною є проблема
гармонізації законодавства щодо непрямого оподаткування. Крім
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того, важливе місце займає питання створення ефективної
структури непрямих податків в національній податковій системі.
Непрямі податки є надійним та стабільним джерелом
доходної частини бюджету, тому в процесі можливості
ефективного просування України, необхідно знайти власний
напрямок ефективної інтеграції, який би якнайкраще відповідав
національним інтересам і враховував потенціальні можливості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про
активний пошук відповідей на питання щодо напрямків
вдосконалення українського національного законодавства з питань
оподаткування до європейської моделі . У вітчизняній науковій
літературі приділяється значна увага питанням реформування
непрямих податків. Вчені-економісти, а саме Т.Вовк, В.Коротун,
М.Науменко, І.Педь, О.Чередниченко та інші, у своїх роботах
доводять що даним питанням приділяється вагомий інтерес.
Отже, необхідно окреслити проблеми та шляхи адаптації
податкового законодавства щодо непрямого оподаткування до
європейських стандартів.
В Україні використовуються три види непрямих податків:
акцизний збір (специфічний акциз), податок на додану вартість
(універсальний акциз), мито. Непрямі податки включають у ціни
товарів, що реалізуються, робіт, що виконуються, послуг, що
надаються. Отже, ці податки є ціноутворюючим елементом і
можуть суттєво впливати на загальний рівень цін.
У податковій системі України перевага віддається
універсальним непрямим податкам, що відповідає принципам
побудови податкових систем, які функціонують в економіко
розвинених країнах світу, а саме в країнах Європейського Союзу.
Оскільки, країни-учасниці ЄС є і в довгостроковій
перспективі залишатимуться значними торговими партнерами
України, постає питання поглибленого вивчення економічних і
організаційних засад створення гармонійного податкового
простору в країнах-членах ЄС, та адаптації вітчизняного
податкового законодавства до податкового законодавства ЄС, яка
має проводитись з урахуванням особливостей національної
правової системи, економічних та соціальних умов українського
суспільства.
Аналізуючи об‘єктивні інтеграційні процеси і місце в них
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України, слід зауважити, що інтеграція може впливати на
економіку країни не лише позитивно, а й негативно. Позитивним є
те, що збільшуються розміри ринку (отже, масштаби виробництва
й додаткові прибутки від реалізації товарів на зовнішніх ринках, а
це актуально для галузей з малою місткістю національного ринку),
забезпечуються кращі умови торгівлі, поліпшується її
інфраструктура, застосовується передова технологія тощо.
Негативний вплив інтеграції полягає в тому, що у відсталих країнах
відбувається відплив ресурсів (чинників виробництва) і
перерозподіл на користь сильніших партнерів, з‘являється реальна
загроза потрапити в залежність від несприятливих стихійних явищ,
які часом охоплюють світову економічну систему. Маємо на увазі
періодичне загострення фінансової нестабільності, збільшення
розриву між країнами-лідерами і менш розвиненими країнами.
Подібні потенційні і реальні загрози мають ретельно враховуватися
у зовнішньоекономічній стратегії України з відповідним
запровадженням механізмів захисту національних інтересів та
системи економічної безпеки, адаптованих до умов відкритої
економіки.
Вдосконалення системи непрямого оподаткування в процесі
євроінтеграції полягає у проведенні низки змін у законодавстві
також з питань податку на додану вартість і акцизного збору. При
реформуванні непрямих податків, важливо не забувати про рівень
податкового навантаження і його розподіл між основними
факторами виробництва, оскільки, аналіз розподілу податкового
навантаження дає змогу оцінити вплив податкової системи на
економічне зростання та її позиції в міжнародній податковій
конкуренції.
Непрямі податки суттєво впливають на розвиток
зовнішньоекономічної діяльності
та участі держави в
міжнародному поділі праці, тому набувають великого значення в
умовах входження держави до світового ринку. На тлі
інтеграційних процесів, в Україні постає досить велика кількість
проблем щодо непрямого оподаткування. В сучасних умовах
важливими є вирішення питань щодо удосконалення:
- законодавства з питань податку на додану вартість і його
наближення до вимог ЄС , а саме скорочення переліку пільгових
операцій, а також поступовий перехід до диференційованої шкали
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ставок;
- механізму оподаткування акцизним податком, забезпечення
стабільності надходжень від цього непрямого податку до бюджету,
а також його ефективності, простого адміністрування та
мінімізацію ухилень від оподаткування;
- законодавства з непрямого оподаткування відповідно до
норм Світової організації торгівлі, а саме, зниження і навіть
скасування мита на імпортовані товари.
Отже, трансформація податкового законодавства приведе до
формування прозорого і стабільного правового поля діяльності
платників податків, сприятиме становленню справедливого
конкурентного середовища з одночасним збільшенням надходжень
до державного бюджету за рахунок скасування податкових пільг та
відповідного розширення бази оподаткування.

УДК 657.1
Писаренко Т.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Теоретичні основи формування облікової політики
підприємства висвітлено у працях вітчизняних і зарубіжних
науковців. Серед яких варто виділити праці Бутинця Ф.Ф., С.Ф.
Голова, Пушкаря М.С., Малюги Н.М., Горицької Н., Кергета В.,
Пантелійчук Л., Николаевої С.А., Соснаускене О.І. та інших
авторів.
Існування різних видів обліку на одному підприємстві
зумовлює облікову службу формувати свою облікову політику з
урахуванням різних підходів до організації таких видів обліку, не
забуваючи, при цьому, про економічні інтереси різних
користувачів облікової інформації.
Структурно облікова політика включає в себе три
компоненти: принципи обліку, методи обліку, процедури обліку.
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Принципи обліку – це ті правила, за якими вимірюють,
оцінюють і реєструють господарські операції, а потім їх результати
відображають у звітності підприємства.
Методи обліку – це способи і прийоми, за якими господарські
операції відображають в обліку. Для облікової політики встановити
метод – означає вибрати облікову оцінку статей фінансової,
податкової та управлінської звітності. Можливі варіанти облікових
оцінок статей фінансової звітності передбачені відповідними
Національними стандартами обліку, але кожне підприємство
обирає з них ту, яка дозволить максимально точно уявити його
фінансову картину. Що стосується методики оцінки статей
податкової звітності, то вона чітко визначена податковим
законодавством. Методи ведення управлінського обліку є
індивідуальними для кожного підприємства і повністю залежать
від принципів обліку.
Процедура обліку передбачає встановлення порядку
документообігу і технології обробки облікової інформації, форму
ведення обліку, переліку звітних форм, методику аналізу
результатів обліку та прийняття управлінських рішень в інтересах
підприємства на різних рівнях діяльності суб‘єкта господарювання.
Облікову політику повинні знати: керівник підприємства,
який несе відповідальність за її формування; бухгалтер
підприємства, за участю якого можна грамотно та всебічно
обґрунтувати зміст облікової політики; аудитор, оскільки облікова
політика є одним з об‘єктів дослідження при здійсненні
аудиторської перевірки; податковий інспектор, адже від багатьох
принципів облікової політики залежить порядок формування того
чи іншого об‘єкта оподаткування.
На облікову політику підприємства впливають різні фактори,
а саме: форма власності та організаційно-правова форма; галузь або
вид діяльності; система оподаткування; ступінь свободи дій в
ринкових умовах: можливість самостійного прийняття рішень з
питань ціноутворення, вибору партнерів; цілі й задачі
економічного розвитку організації на довгострокову перспективу,
очікувані напрямки інвестицій; забезпеченість комп‘ютерною
технікою, та іншими засобами автоматизованої обробки
інформації; система інформаційного забезпечення підприємства;
рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів та керівництва
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господарюючого суб‘єкта; система матеріальної зацікавленості
працівників в ефективності роботи підприємства та матеріальної
відповідальності за виконання своїх обов‘язків; обсяг діяльності,
кількість працюючих та ін.
Будь-яке підприємство формуючи облікову політику,
повинно враховувати наступні моменти.
 Формуючи облікову політику організації, варто пам‘ятати
положення стандартів обліку, якими регламентується облік
конкретних господарських засобів, джерел їх утворення та
господарських процесів (наприклад: облік запасів, облік дебіторів,
облік зобов‘язань та ін.). Обрані підприємством методи облікової
політики дійсні, якщо вони не суперечать діючим нормативним
актам.
 Облікова політика не повинна бути зайво перевантажена.
Це означає, що у наказі про облікову політику на підприємстві не
повинні бути розписані всі методи і процедури ведення обліку,
передбачені діючим законодавством, а лише ті, які безпосередньо
застосовуються на підприємстві.
 Якщо в нормативних документах не встановлені способи
ведення обліку для окремих господарських операцій, то
підприємство повинно виробити власний підхід до обліку таких
операцій. При цьому власний підхід повинен бути обґрунтований і
відповідати діючому законодавству.
Лист МФУ від 21.12.2005 року № 31-34000-10-5/27793 чітко
встановив компетентність у встановленні облікової політики:
«Питання встановлення облікової політики належать до
компетенції
власника
(власників)
підприємства,
органу,
уповноваженому управляти
державним
майном,
органу,
уповноваженому управляти корпоративними правами держави.
Повноваження власника (власників) підприємства встановлювати
облікову політику реалізується через визначення у розпорядчому
документі переліку методів оцінки, обліку і процедур, щодо яких
нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант.
Одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур до такого
розпорядчого документу включати не доцільно, як імперативні для
застосування підприємством норми. Розпорядчий документ
складається виконавчим органом управління підприємством і
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подається на затвердження (погодження) власнику (власникам),
органу, уповноваженому управляти державним майном, органу,
уповноваженому управляти корпоративними правами держави».
Згаданий вище розпорядчий документ має назву «Наказ про
облікову політику підприємства».
Слід відмітити, що і раніше система ведення бухгалтерського
обліку в Україні також передбачала створення та дотримання на
підприємстві певної облікової політики, але ці вимоги мали
формальний характер.
Часи, коли визначення облікової політики на підприємстві
обмежувалось комплексом основних параметрів обліку і звітності,
механічно переписаних із законодавчих циркулярів, минули.
Ринкові методи господарювання вимагають досконалих,
конкретних і незмінних правил ведення обліку та звітності на
підприємстві. А встановлення таких правил, в свою чергу, потребує
наукового аналітичного підходу, глибоких маркетингових
досліджень, зваженої і далекоглядної кадрової політики, поєднання
інтелекту та досвіду працівників підприємства. Такі підходи до
організації обліку передбачають інший рівень вимог до кваліфікації
головного бухгалтера та всіх облікових працівників, адже саме
вони є основними консультантами при розробці системи обліку на
підприємстві.
Можливо з часом з‘явиться окремий стандарт обліку, який
закріпить концептуальні підходи до формування облікової
політики підприємства, як це вже зроблено у Росії.
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ДО НОВИХ УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Аналізуючи погляди сучасних науковців з приводу впливу
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глобалізації на розвиток бухгалтерського обліку - існують різні
точки зору. На думку вітчизняних науковців, реформування
бухгалтерського обліку та приведення його до вимог міжнародних
стандартів значно прискорює загальний розвиток економіки.
Поділяючи точку зору останніх, потрібно зазначити, що
бухгалтерський облік починає змінюватися на користь глобальних
користувачів - світових організацій.
Ряд українських науковців зазначають, що згідно нової
парадиґми
регіональної інтернаціоналізації, транскордонне
співробітництво є завершальним етапом еволюції регіонів, яка
відображає результати проведення політики дивергенції та
конвергенції у країнах з ринково-інноваційною спрямованістю
економіки. Політика конвергенції, яка проводиться урядом, полягає
у нівелюванні економічних рівнів тих регіонів, що утворюють
основу економіки країни, і сприяє внутрішньореґіональній
інтеграції. Стимулювання на цьому етапі транскордонних зв‘язків
призводить нерідко до явища дисоціації, тобто до взаємного
проникнення регіонів та утворення спільних формувань
(єврореґіонів, єврозон, двосторонніх або багатосторонніх
технопарків, кластерів тощо) [1, с. 339]. Як видно з цієї моделі, у
розвитку міжрегіонального співробітництва існує закономірна
послідовність,
що
передбачає
спочатку
підвищення
конкурентоспроможності регіонів на національному рівні і
посилення на цій основі внутрішньореґіональної інтеграції, а потім
- участь регіонів у транскордонній співпраці, яка поряд зі всім веде
до прискорення розвитку вітчизняної системи бухгалтерського
обліку. На нашу думку, транскордонне співробітництво повинно
розглядатися не лише як результат розвитку регіонів, а також як
засіб економічного зростання прикордонних територій та чинник
прискореної адаптації як законодавства загалом так і системи
обліку загалом. Так, Н. Мікула поряд з інтеграційною функцією
транскордонного
співробітництва,
відзначає
можливість
формування „полюсів росту‖ у транскордонних регіонах [2, с.2329].
Вплив транскордонного співробітництва на економіку
регіонів проявляється також і у покращенні соціально-економічних
показників території на основі використання додаткових
можливостей, які одержуються в процесі такої співпраці.
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Ґрунтуючись на основних положеннях теорій впливу
інновацій на економічне зростання, наголосимо, що науковотехнічне співробітництво між регіонами сусідніх країн є не менш
важливим, ніж торговельне чи інвестиційне. Інноваційна співпраця
забезпечує підвищення рівня соціально-економічного розвитку
регіонів через використання новітніх зарубіжних технологій,
запозичення нових форм організації виробництва, залучення
досвіду і науково-технічних досягнень зарубіжних компаній,
створення і використання спільних наукових розробок. Таким
чином, прикордонний регіон може стати „полюсом росту‖ не
тільки здійснюючи участь у транскордонному співробітництві, а й
виконуючи функції джерела інновацій та науково-технічного
прогресу, що є особливо актуальним з огляду на перспективи
участі України у Європейському дослідницькому просторі.
У сучасних економічних теоріях регіон розглядається як
суб‘єкт економічних відносин, якому притаманні особливі
економічні інтереси.
Зупинившись конкретніше на вітчизняній системі обліку слід
відмітити про посиленням впливу глобалізації та поступову зміну її
на іншу облікову систему, яка є новою. В умовах глобалізації
виникає ряд інших користувачів системи бухгалтерського облікуглобальні.
З
погляду
професора
Кірейцева
Г.Г.
«розвиток
бухгалтерського обліку як економічної науки в контексті проблем
створення його ефективної національної системи в Україні
передбачає [3, с. 197]: 1) обґрунтування практичної значимості змін
його завдань і формування пов'язаних із глобалізацією економіки
нових завдань, адекватних до потреб управління на всіх зовнішніх
корисних його функцій практики бухгалтерського обліку шляхом
подальшого удосконалення методу обліку та його складових; 2)
розвиток теорії практики організації бухгалтерського обліку, більш
посилену орієнтацію на удосконалення облікових процедур, на
використання
можливостей
автоматизованих
інноваційних
технологій».
Результати та наслідки впливу глобалізації економіки на
розвиток
національного
бухгалтерського
обліку
можна
сформулювати наступним чином. Спираючись на розвиток
професора Кірейцева Г.Г, можна зазначити, що перше, управління
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розвитком бухгалтерського обліку перейде з національного рівня
на міжнародний. Відповідно до вищезазначеного твердження
бухгалтерський облік буде змінюватися відповідно до інтересів та
потреб переважно глобальних користувачів, зокрема інвесторів.
По-друге - складання фінансової звітності згідно вимог
МСФЗ означатиме зміну методології бухгалтерського обліку.
По-третє - необхідно згадати відомі залежність між
розвитком підприємства та ефективним управлінням, ефективним
управлінням та обліковою системою підприємства, суть даної
залежності розкривається в тому, що розвиток підприємства
досягається завдяки ефективному управлінню, яке в свою чергу
залежить від того, на якому рівні облікова система підприємства
відповідає вимогам останнього.
Дослідження питання впливу глобалізації на розвиток
національної системи бухгалтерського обліку дає змогу зробити
наступні висновки.
1. Глобалізація має значний вплив на розвиток національної
системи бухгалтерського обліку.
2. Під впливом глобалізації розвиток національної системи
бухгалтерського обліку буде відбуватися на користь та в напрямку
задоволення потреб управління глобального масштабу.
3. Неврахування інтересів безпосередніх користувачів
бухгалтерської інформації - управлінців, керівників та спеціалістів
підприємств, а лише врахування інтересів міжнародних інвесторів,
учасників міжнародних ринків капіталу призведе до послаблення
виконання всіх функцій управління: організації, планування,
обліку, аналізу та контролю та приведе до розвитку
«внутрішнього» бухгалтерського обліку, який буде відповідати
потребам управління підприємством та мати статус «комерційної
таємниці».
Узагальнюючи вищезазначені висновки потрібно зазначити,
що враховуючи неминучий вплив глобалізації на розвиток як
економіки країни, так і системи бухгалтерського обліку, яка існує в
Україні, потрібно перш за все, розвивати прикордонні Реґіни, що
мають змогу швидше, ніж інші території національних
господарств, досягти комплексно-інтегрованого стану на основі
суспільно-економічного зближення територій сусідніх держав.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасні економічні умови зумовлюють необхідність
здійснення інноваційної діяльності, оскільки саме інновації на
даний час є запорукою конкурентоспроможності підприємств. В
свою чергу успіх інноваційної діяльності залежатиме від наявності
повної та достовірної інформації, яка потрібна для прийняття
вірних управлінських рішень. Якісне інформаційне забезпечення
суб‘єктів інноваційної діяльності має стати головним принципом
інноваційної політики, адже інформація є передумовою ефективної
діяльності підприємства.
Основним джерелом інформації на підприємстві є дані
фінансового обліку, при цьому облікова інформація, яка стосується
інновацій, повинна формуватись відповідно до вимог діючих
стандартів обліку та нормативно-правових актів щодо здійснення
інноваційного процесу. Масив бухгалтерської інформації
деталізується на рахунках та в первинних документах, групується в
облікових
реєстрах,
журналах,
відомостях,
ордерах,
узагальнюється у звітності підприємства.
На наш погляд, для обліку інноваційної діяльності
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створювати спеціальні первинні документи не доцільно, – цілком
достатньо використовувати існуючі. В свою чергу, щоб
систематизувати розрізнену інформацію про інноваційні процеси і
ефективніше використовувати ці дані для цілей управління слід
формувати узагальнюючі документи, скажімо Відомість джерел
фінансування інноваційної діяльності, в якій відображатимуться
власні, залученні та позикові джерела фінансування в розрізі їх
окремих видів. Доцільно також формувати Відомість обліку
інноваційних витрат за статтями калькуляції.
Оскільки для поточного обліку та контролю господарських
активів та джерел їх утворення, а також господарських операцій
застосовують
систему
рахунків,
можливість
одержання
необхідного інформаційного забезпечення щодо здійснення
інноваційної діяльності пов‘язана з формуванням відповідних
бухгалтерських проведень [1].
На даний час багато сучасних науковців роблять спроби
комплексного вирішення питання обліку інноваційної діяльності.
Так, у статті Шатковської Л.С. та Камінської Т.Г. розглянуто
процес формування інформації в бухгалтерському обліку та
внутрішній звітності для забезпечення управління інноваційною
діяльністю. Дослідники пропонують витрати, що пов‘язані з
інноваційною діяльністю вести на додаткових субрахунках рахунку
23 «Виробництво» [2]. Поряд з цим, на наш погляд, найбільш
вірний варіант відображення витрат на підготовку та освоєння
виробництва нової продукції – їх розподіл на витрати на
дослідження (списуються на витрати періоду) та витрати на
розробки (капіталізуються в частині витрат, що витримують строгі
умови їх визнання активом). Доцільно було б також ввести до
Плану рахунків додаткові синтетичні рахунки, які б дозволяли
розділити облік результатів інноваційної та інвестиційної
діяльності, а також виділити власні та залучені джерела ресурсів на
її здійснення.
Враховуючи необхідність отримання оперативної та
достовірної інформації про результати інноваційної діяльності, на
підприємствах можуть розроблятися та затверджуватися внутрішні
звіти за виконаними етапами інноваційних проектів. Також
доцільно у Звіті про фінансові результати виділити окремий рядок
для відображення суми витрат, понесених у процесі інноваційної
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діяльності, що надасть додаткову інформацію інвесторам про
інноваційну активність на підприємстві.
Таким чином, належним чином організоване інформаційне
забезпечення дозволить вірно та ефективно контролювати й
аналізувати інноваційну діяльність на підприємстві, та розробляти
ефективні заходи її розвитку.
Список використаних джерел:
1. Інноваційний розвиток промисловості України / О.І. Волков, М.П.
Денисенко, А.П. Гречан та ін. Під ред. проф. О.І. Волкова, М.П. Денисенка. – К.:
КНТ, 2006. – 648 с.
2. Шатковська Л.С., Камінська Т.Г. Облік інноваційної діяльності // Облік і
фінанси АПК. – 2006. – №9-10. – С.122-127.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ
За сучасних умов конкурентного середовища та підвищення
вимог до якості управління, підприємства потребують постійного
підвищення якості облікової інформації. Роль і місце
управлінського обліку, як однієї з основних складових системи
управління, неухильно зростає.
Для забезпечення ефективного управління підприємством
необхідна облікова система, здатна оперативно реагувати на зміни
зовнішнього і внутрішнього середовища та задовольняти потреби
всіх
рівнів
менеджменту.
Саме
формування
системи
управлінського обліку покликано виконати такі завдання.
Дослідженню питань розвитку і значення управлінського
обліку в системі управління сучасним підприємством приділяли
увагу багато науковців, зокрема, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Т.П.
Карпова, Л.В. Нападовська, В.Ф. Палій, Г.О. Партин, М.С. Пушкар,
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В.В. Сопко та інші. Переважна більшість науковців підкреслюють
важливість розвитку і удосконалення управлінського обліку як
науки, покликаної вирішувати тактичні і стратегічні завдання
менеджменту.
З допомогою системи інформаційного забезпечення
здійснюється збір і аналітична обробка вихідних даних, необхідних
для прийняття рішень, покликаних оптимізувати споживання
ресурсів, формується інформація, що використовується з метою
контролю за їх виконанням.
Дослідження теоретичних аспектів управлінського обліку
показало, що багато науковців при з‘ясуванні суті управлінського
обліку перевагу надають якості інформації, хоча вона є продуктом
системи управлінського обліку.
Отже,
уваги
потребує
вивчення
методів
збору,
систематизації, надання менеджменту у прийнятному форматі
корисної інформації з врахуванням напрямів розвитку, розмірів та
галузевої приналежності підприємства.
Розгляд і оцінка якості інформації управлінського обліку
зумовлює її подальше дослідження як продукту, необхідного для
внутрішнього користування, отже, ефективність її створення і
використання слід вивчати у взаємозв‘язку із ефективністю
управління.

УДК 657. 446
Покидюк Ю.М., ст. гр. ОА-42
*Науковий керівник: Чудовець В.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Методика ведення розрахунків з бюджетом за податками та
платежами є найважливішою складовою облікового процесу будьякого підприємства. Адже нарахування та сплата обов‘язкових
платежів суворо контролюється з боку держави. Враховуючи
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недосконалість чинного податкового законодавства України, ми
вважаємо, що організацію податкового обліку суб‘єкта
господарювання необхідно розкривати в окремому наказі. Зокрема,
це пояснюється тим, що методика податкового обліку станом на
сьогодні не закріплена на законодавчому рівні. Тому кожне
підприємство формує її залежно від організаційно-правової форми,
форми власності, органу підпорядкування, галузі, масштабів
діяльності тощо.
Варто зазначити, що дослідженням особливостей побудови
податкового обліку на вітчизняних підприємствах приділяється
достатньо уваги. Зокрема, у періодичних виданнях систематично
друкуються наукові роботи щодо визначення статусу податкового
обліку, а також стосовно процесу нарахування та сплати окремих
платежів. Разом з тим, особливості побудови податкової політики
підприємств усіх форм власності є недостатньо вивченими та
потребують подальших наукових досліджень.
Метою дослідження є вивчення ролі та значення податкової
політики, а також визначення особливостей її побудови на
вітчизняних підприємствах.
Податкова політика – це сукупність способів, методів та
процедур відображення у звітності процесу нарахування та сплати
обов‘язкових платежів до бюджету. Тобто, можна стверджувати,
що це практично методика ведення податкового обліку. Тому, з
метою забезпечення належного стану податкового обліку та
контролю на підприємстві, ми вважаємо за доцільне розкриття усіх
аспектів оподаткування кожним з платежів у окремому наказі про
податкову політику.
На нашу думку, порядок обліку найбільш вагомих
обов‘язкових платежів (наприклад, податку з доходів фізичних
осіб, ПДВ, акцизу тощо) доцільно розкривати у окремих розділах.
Зокрема, у них варто наводити таку інформацію:
 види обов‘язкових платежів, що стягуються з
підприємства до бюджетів різних рівнів;
 об‘єкт оподаткування;
 спосіб розрахунку бази оподаткування тощо.
Крім того, у наказі варто також розкривати інформацію
стосовно первинного обліку податків та зборів, тобто перелік
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документів, за допомогою яких здійснюється розрахунок та сплата
окремих платежів.
Варто також зазначити, що наказ (положення) про податкову
політику необхідно доповнити 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 документообороту по кожному
податку чи іншому обов‘язковому платежу.
Отже, податкова політика є невід‘ємною складовою
облікової політики суб‘єкта господарювання. Ми вважаємо, що
реалізація
вищенаведених
пропозицій
допоможе
значно
оптимізувати процес нарахування та сплати податків і зборів до
бюджету. Але, сучасні умови потребують подальшого
вдосконалення теорії і практики податкового обліку.

УДК 657.01
Поліщук І.В.
*Науковий керівник: Сафарова А.Т., асистент
Волинський національний університет імені Лесі Українки
НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Будь-яка наука тісно пов‘язана з теорією пізнання. Наука
сприяє формуванню нових знань за допомогою притаманного їй
понятійного апарату. Вона включає в себе, з одного боку, факти і
дані досвіду, а з другого – певну систематизацію знань – теорію.
Тому наука повинна відображати дійсність, описуючи кількісні
відношення, математичні моделі, теоретичні конструкції тих явищ і
процесів, які відбуваються в реальному житті. Головне ж у
науковому пізнанні – точність й однозначність відображення
дійсності (описування, пояснення та передбачення дійсності на
основі системи законів) [1, 50]. Щодо теорії (грец. theoria –
дослідження), то вона становить систему узагальненого знання, яке
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пояснює ті чи інші сторони діяльності. Теорія відрізняється від
практики, оскільки є духовним і мисленим ―відбитком‖ реальної
дійсності, яку відображає і відтворює людина за допомогою
механізму пізнання [1, 68].
На необхідність сучасних наукових розробок з теорії обліку і
відсутність значних результатів з цієї проблеми вказували такі
вчені як Малишев І.В., Палій В.Ф., Соколов Я.В., Рашитов Р.С.,
Бутинець Ф.Ф. та інші.
Пушкар М.С. змістом науки про теорію обліку вважає вчення
про систему уявлень суспільства щодо загальних властивостей,
закономірностей, концептуальних основ системи обліку,
використання філософських категорій; розкриття принципів,
моделей, аксіом, процедур, процесу трансформації фактів
господарської діяльності в інформаційні ресурси, які описують в
знаковій формі господарську і фінансову діяльність підприємств [1,
50].
Сльозко Т. розглядає сутність теорії бухгалтерського обліку в
такій послідовності. По-перше, пропонує розкрити філософське
поняття теорії, її характерні особливості порівняно з іншими
методами пізнання. По-друге, дослідити облікові теорії та підходи,
які покладені в основу сучасної науки про бухгалтерський облік. І,
по-третє, знайти шляхи створення нового підходу до сучасної
теорії бухгалтерського обліку та обґрунтування необхідності її
вивчення у вищих навчальних закладах [2].
Проф. Ф.Ф. Бутинець відзначає, що підручники з теорії
обліку не відповідають за своїм змістом високим вимогам, які
ставляться перед теорією, оскільки теорія повинна бути пов‘язана з
узагальненням гіпотетичних, концептуальних та прагматичних
принципів природи обліку. Він вказує на відсутність теорії обліку,
що означає відсутність майбутнього цієї науки [3, с.10]
Найбільший внесок у розвиток теорії обліку зробили Палій
В.Ф., Соколов Я.В. і Рашитов Р.С., які практично наблизились до
розуміння того, що традиційна теорія описувала і пояснювала лише
практику обліку і не висувала нових концепцій, спрямованих на
удосконалення практики. Теорія ставила, в основному, дидактичну
мету – навчити основам обліку. Завдання теорії обліку вони
вбачали у розробці теоретичної концепції, розкритті сутності
облікової методології та шляхів її удосконалення, характеристиці
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якісного перетворення матеріально-речового змісту господарської
діяльності в інформацію, для різних груп користувачів. Теорія
обліку є відкритою системою, яка безпосередньо змінюється і
розвивається під впливом змін в економічній системі та практиці
обліку [1, 11].
Хедріксен Е.С., Ван Бреда М.Ф. розглядають теорію
бухгалтерського обліку, як аналіз методів нарахування прибутку.
Вчені відштовхуються від практичної діяльності, йдучи від
часткового до загального, від індукції до дедукції, від практики до
теорії, від рахівництва до рахунковедення. Хедріксен Е.С., Ван
Бреда М.Ф. вважають, що єдина бухгалтерська наука знаходиться
на примітивному рівні розвитку. Найкраще, чого вона може
досягнути на цьому етапі – це набір теорій, підтеорій, моделей, які
можуть доповнювати одна одну і конкурувати між собою [4, 63].
Отже, аналіз даного питання показав, що існують різні
підходи до визначення теорії бухгалтерського обліку. Тому є
потреба у наукових розробках теорії обліку з метою практичного
застосування та вивчення.
Список використаних джерел:
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Бухгалтерський облік і аудит – 2006. – № 7. – С. 18-21.
3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого. – Житомир: ПП
―Рута‖, 2001. – 100 с.
4. Хендриксон Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с
англ. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

УДК 657
Попов Л.Ю., ст. гр. ОАз-51
*Науковий керівник: Урбан О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКУ НА
ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Тези доповідей I Всеукраїнської науково-практичної конференції
316
молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (18 грудня 2009 р.. м.Луцьк)

Удосконалення системи оподаткування в Україні повинно
здійснюватися у двох напрямках. По-перше, шляхом створення
стимулюючої моделі оподаткування підприємницьких структур.
По-друге, через посилення соціального спрямування системи
оподаткування у цілому.
Реальні кроки назустріч підприємництву повинні бути
зроблені насамперед за рахунок удосконалення оподаткування
прибутку підприємств.
Щодо цього слід створити сприятливі умови для
самофінансування інвестицій, найважливішими з яких є:
 право вибору методу амортизації,
 можливість прискореної амортизації,
 збільшення
норм
амортизаційних
відрахувань
(наприклад, у Німеччині вони у середньому вдвічі більші, ніж в
Україні),
 спрощення
порядку
нарахування
амортизаційних
відрахувань (йдеться про надання дозволу підприємницьким
структурам нараховувати амортизацію з початку податкових
періодів).
Варто надати право підприємствам зараховувати поточні
збитки до минулих звітних періодів з виплатою раніше сплаченого
податку на прибуток підприємств.
Слід збільшити податковий період із кварталу до одного
року з тим, щоб надати можливість суб‘єктам підприємництва
більше уваги приділяти питанням господарської діяльності, а не
щоквартальним перерахункам та, як наслідок, оформленню
чисельних фінансових документів.
Необхідно розвинути та застосувати такі пропозиції:
 вивільнити від оподаткування ту частину прибутку, яка
інвестується у виробництво, а також прибутку від приросту обсягів
експортної продукції,
 визначити напрями розвитку системи оподаткування –
пряме чи непряме оподаткування повинно бути розвинуто,
визначити переваги та недоліки прямого та непрямого
оподаткування.
Одною із актуальних проблем є необхідність цілісної
податкової системи і законодавства, яке її регулює. Нормативні
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акти, які визначають податкові надходження часто суперечать один
одному. Складається враження, що про цілісність податкової
системи в Україні не може бути мови, не кажучи вже про якунебудь прив‘язку до механізму кредитування і бюджетного
регулювання. Вдосконалення податкової системи обмежується
зміною лише окремих її елементів (розмір ставок, строки, пільг,
об‘єктів оподаткування, посилення чи заміна одних видів на інші).
Якщо і змінюються якісь принципові моменти, то дуже рідко.
Останнім часом в періодичних виданнях все частіше
обговорюється проблема податкового кодексу. Дуже часто з ним
пов‘язують великі надії на поліпшення податкового законодавства.
Але на даний момент тяжко кодифікувати податкові нормативні
акти, так як іде тільки процес становлення податкової системи.
Швидкі зміни господарської ситуації, пробіли в податковому
законодавстві, відсутність готових схем та досвіду не дозволяє
досягти стійкої системи оподаткування.
Основним напрямом при розробці податкового кодексу
повинна бути не більш жорстока відповідальність і тотальна
перевірка, а шлях спрощення податкового законодавства,
загальнодоступності і зрозумілості норм, що використовуються.
Податковий кодекс принципово
повинен відповісти на три
питання:
 кого виділити як платника податку (юридичні та фізичні,
змішані),
 що виділити як податкові основи (об‘єкт, показники
виробництво і власності ),
 яка величина і механізм стягнення базового показника
(ставки, пільги, строки і бюджети надходжень)
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ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
Розроблення концептуальної основи фінансового обліку та
звітності є одним із визначальних факторів удосконалення
бухгалтерського обліку в Україні та наближення його до вимог
міжнародних стандартів фінансової звітності. Концепції
фінансового обліку та звітності складають основу всіх діючих
стандартів і є базовими принципами формування фінансової
звітності.
Метою даного дослідження є визначення необхідності
формування концепцій фінансового обліку та фінансової в Україні.
Розв‘язанню цієї проблеми присвячені роботи С. Голова,
В. Костюченка, Н. Горицької, Л.Л. Нишенко, О.А. Гальцова,
В.О.Чайка, І.І. Демко, Я.Р. Соколова, Н.Б. Литвина та О.Губачова.
Концепція фінансового обліку і звітності – це узгоджена
система взаємопов‘язаних цілей і принципів, на підставі якої є
можливим розроблення стандартів і яка визначає суть, функції та
межі фінансового обліку та звітності [2; 20].
По-перше, в Законі України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні та П(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» наводяться принципи, на яких ґрунтується
фінансова звітність: автономність,
безперервність діяльності,
періодичність, історична собівартість, нарахування та відповідність
доходів і витрат, повного висвітлення, послідовність, обачність,
превалювання змісту над нормою, єдиний грошовий вимірник [1; 1].
Згідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку та
звітності у банках України, бухгалтерський облік і фінансова
звітність у банках України ґрунтується тільки на восьми принципах:
принцип єдиного грошового вимірника та принцип періодичності у
цьому Положенні не згадуються, хоча на практиці ведення обліку
без цих принципів було б неможливим.
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По-друге, критерії віднесення певних облікових концепцій до
категорії «принципи» у П(С)БО 1 та в Положенні про
організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України
не збігається з концептуальною основою складання та подання
фінансових звітів, розробленої КМСБО (Комітет міжнародної
стандартизації з бухгалтерського обліку).
Концептуальна основа фінансового обліку та звітності повинна
бути єдиною для всіх юридичних осіб (як для підприємств, так і
банків) та охоплювати такі складові: мету фінансових звітів,
елементи фінансових звітів, якісні характеристики облікової
інформації, визнання та оцінку елементів фінансових з в і т і в ,
подання і розкриття інформації у фінансових звітах [2; 205].
Концептуальна основа фінансового обліку та звітності також
надасть допомогу:
- юридичним особам, які складають фінансову звітність відповідно до П(С)БО;
- користувачам фінансової звітності у питаннях тлумачення
інформації, яка міститься у фінансових звітах, складених за
П(С)БО;
- аудиторам, які перевіряють відповідність фінансових звітів
вимогам національних стандартів;
- студентам економічних навчальних закладів, які вивчають
бухгалтерський облік.
У розробленні концептуальної основи за приклад актуально
взяти проект спільної концептуальної основи, яка зараз
розробляється Радою зі стандартів фінансового обліку США та
Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Отже, з вище зазначеного можна зробити такі висновки:
1. Необхідність формування концепцій фінансового обліку та
звітності в Україні є цілком обумовленою;
2. Концепція фінансового обліку і звітності узгодить,
систематизує цілі, принципи, функції, методи обліку для всіх
користувачів.
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Успішне функціонування кожного підприємства значною
мірою залежить від отриманого ним прибутку, який виступає
безпосередньою метою господарської діяльності. За багаторічну
історію обліку виникало багато різних точок зору щодо обліку
прибутку, однак і на сучасному етапі існує багато проблем,
пов‘язаних з його визначенням, обліком та відображенням у
звітності, а також із наявністю відмінностей між обліковим та
податковим прибутком.
Багато вчених-економістів і практиків займалися вивченням
питання різниць між обліковим та податковим прибутком. Однак, в
сучасних умовах господарювання особливо необхідно дослідити та
вирішити проблеми практичної реалізації методики узгодження
бухгалтерського та податкового прибутків.
На відміну від фінансового обліку, який ведеться з метою
отримання достовірної інформації про діяльність підприємства,
податковий облік спрямований виконувати фіскальні та
регуляторні функції.
Різниця між двома видами прибутку також полягає у різних
методах обліку доходів і витрат. Проте ця різниця не змінює
ситуації і бухгалтери продовжують розраховувати і обліковий і
податковий прибутки. Але, як правило, вони акцентують свою
увагу на податкові інтереси, тим самим інтереси користувачів
облікової інформації відходять на другий план.
Основними факторами формування прибутку підприємства за
всіма видами його господарської діяльності є доходи і витрати.
Облік доходів і витрат істотно відрізняються один від одного як
метою, так і принципами.
У зв‘язку з цим виникають постійні та тимчасові різниці, які
регламентуються П(С)БО 17 „Податок на прибуток‖.
Однозначного вирішення проблеми розбіжності облікового і
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податкового прибутку не було, немає, і мабуть, не буде. Бухгалтери
підприємств продовжують вести паралельно обидва види обліку,
оскільки порушення податкового законодавства призводить до
економічних санкцій, а перекручування даних бухгалтерського
обліку викликає претензії з боку засновників.
Таким чином, науковцям слід звернути увагу питання
вдосконалення нормативної бази, що врегулює розбіжності шляхом
максимального узгодження двох взаємопов'язаних видів обліку на
підприємстві шляхом:
1) зміни порядку складання декларації з податку на прибуток, а
саме в частині використання принципу визначення об‘єкта
оподаткування шляхом послідовного коригування облікового
прибутку на тимчасові та постійні різниці;
2) внесення відповідних змін до Закону України ―Про
оподаткування прибутку підприємств‖ щодо визначення поняття
об‘єкта оподаткування податком на прибуток.
Реалізація зазначених організаційних робіт забезпечить
усунення порушень законодавства, уникнення штрафних санкцій,
уможливить прогнозування суми податків від здійснення
господарських операцій та визначення дій платника податків,
покращить якість обліку на підприємстві.

УДК 657
Приступа К.П., здобувач
*Науковий керівник: Сардачук І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНОГО
КОНТРОЛЮ
Сучасний стан ринкових відносин, невизначеність та
нестабільність соціально – економічної політики держави призвели
до системних змін в управлінні діяльністю суб‘єктів
господарювання. Обмеженість підприємств у власних і залучених
ресурсах вимагає посилення контролю за їх обґрунтованим і
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раціональним використанням. Вплив зовнішнього середовища, а
саме непередбачене коливання основних макроекономічних
показників є безумовним фактором результативності поточної
діяльності. В результаті, підвищується значення оперативного
контролю за фактичним станом господарювання, процесом
виконання визначених операцій та рівнями їх відповідності
передбаченим планам, нормам і нормативам. Роль оперативного
контролю, як засобу запобігання негативним господарським
явищам сьогодні відома, але визначення його завдань та мети
потребують подальших досліджень. Тому, вважаємо за доречне
уточнити мету та окреслити завдання оперативного контролю в
сучасних ринкових умовах господарювання.
Оперативний контроль здійснюється з метою збереження й
раціонального використання майна власника. Він забезпечує
користувачів різних рівнів управління якісною і своєчасною
інформацією про стан господарських операцій в процесі їх
здійснення, що дозволяє оперативно реагувати на відхилення від
поставлених завдань, приймати відповідні коригувальні заходи та
управлінські рішення. Оперативний контроль у формі раптових
перевірок, інвентаризацій, поточних спостережень та оглядів
спрямований на перспективу. Сфера його застосування не
обмежується операціями, що вже здійснені та представлені у
бухгалтерських чи інших документах і є незмінними фактами.
Оперативний контроль направлений на максимальне виправлення
та усунення відхилень, що порушують нормальний операційний
режим та ставлять під ризик досягнення тактичних і стратегічних
цілей управління. Тому його мету важко визначити та
конкретизувати для виконавців. Вона визначається конкретними
користувачами в залежності від їх потреб та здійснюваної
господарської операції на певну дату (момент).
Раціональність організації та ефективність здійснення
оперативного контролю в значній мірі залежить від чіткості та
правильності визначення його завдань. Постановка завдань будь –
якої діяльності в першу чергу ґрунтується на визначенні її
необхідності, а також спрямованості на конкретні об‘єкти чи умови
господарювання. Крім того, завдання є деталізованою програмою
досягнення поставленої мети. Оскільки мета оперативного
контролю полягає у попередженні і своєчасному виявленні
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відхилень фактичного стану об‘єкта управління від нормативних,
планових та інших його характеристик відповідно до яких можливе
його функціонування, то доречно визначити його завдання
наступним чином:
1. поточне спостереження за господарськими операціями, а
також факторами, що мають вплив на них в процесі їх здійснення;
2. раптові перевірки руху (списання в одних відділах,
оприбуткування в інших) господарських засобів, що дозволяє
виявити раціональність і обґрунтованість їх використання;
3. своєчасне попередження різного роду відхилень,
формування яких знизить ймовірність недотримання запланованих
результатів;
4. оперативне виявлення фактичних відхилень;
5. вибіркове співставлення через усні та письмові
інформаційні канали даних, отриманих від різних центрів
відповідальності, щодо виконання функціональних обов‘язків
робітниками та службовцями.
Отже, мета та завдання оперативного контролю основним
чином полягають у забезпеченні інтересів власника щодо
збереження та раціонального використання його майна. Їх коректне
та правильне визначення забезпечує результативність контрольних
заходів. Але, незбалансованість ринкових умов та мінливість
соціально – економічних явищ потребують подальших досліджень
теорії і практики оперативного контролю.

УДК 339.92
Проц К.В.
*Науковий керівник: Пиц М.І.
Ковельський промислово-економічний коледж
АДАПТАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ
В АПК ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Визначивши стратегічну ціль перехід до ринкових форм
господарювання, Україна взяла курс на проведення корінних
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економічних реформ. Складовою цього процесу став процес
входження національного господарства України в систему
світового господарства. Віхами на цьому шляху визначено вступ
України в Світову Організацію Торгівлі (СОТ) та до Європейського
Співтовариства (ЄС). Даний стратегічний курс об‘єктивно
потребує адаптації вітчизняної системи бухгалтерського обліку,
звітності та контролю до міжнародних стандартів.
Переважна більшість з вище окреслених проблем актуальні
не тільки для України, а і для інших країн Співдружності:
незалежних держав, які донедавна мали одну школу
бухгалтерського обліку. Тому не один рік триває міжнародна
наукова дискусія з цього приводу, у якій приймають участь
науковці й фахівці профільних міністерств і відомств.
Оцінка ситуації та напрями вирішення означених проблем
викладені в останніх монографіях і статтях провідних вчених
України і країн Співдружності П.С. Безруких, О.С. Бородкіна, М.Т.
Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, М.Я. Дем‘яненка, Г.Г.
Кірейцева, М.М. Коцупатрого, В.Г. Лінника, В.Б. Моссаковського,
В.М. Пархоменка, М.С. Пушкаря, П.Т. Саблука, Я.В. Соколова, В.І.
Стражева, П.Я. Хомина, М.Г. Чумаченка, В.І. Цуркану, В.Г. Швеця,
А.П. Шпака та інших. Аналіз цих публікацій дає підстави
стверджувати, що існує значний спектр оцінок триваючого процесу
реформування від повного схвалення запроваджених державою
новацій і закликів до тотального запровадження міжнародних
стандартів у національну систему обліку, звітності та контролю до
критичного неприйняття форсування цього процесу.
Зокрема серед причин занепаду бухгалтерського обліку в
АПК називались:
- по-перше, рішення облікових проблем АПК не знаходить
належного фінансування з боку Міністерства аграрної політики і
зацікавленості до участі у цьому міжнародних проектів;
- по-друге, у проведенні аграрної політики Міністерство не
спирається на результативну інформацію, яку надають за даними
бухгалтерського обліку підприємства АПК, а орієнтується на
звітність Держкомстату України, яка занадто відірвана від
реальних показників діяльності підприємств із-за відсутності чіткої
уніфікації окремих статистичних процедур спостережень [1, с.13].
Очевидно, що дану проблему слід негайно виправляти, в тому
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числі і через координацію дій всіх державних органів та
моніторинг стану бухгалтерського обліку з метою критичної оцінки
його результатів, внесення відповідних змін до чинного
законодавства.
Однією з причин низького кваліфікаційного рівня бухгалтерів
підприємств є офіційно невирішене питання щодо підвищення їх
кваліфікації.
Так,
наприклад,
на
сільськогосподарських
підприємствах деяких регіонів лише близько 30 % бухгалтерів
мають вищу освіту. Причин тут декілька, серед них - висока
відповідальність поряд з низьким рівнем оплати, що спричиняє
відтік кваліфікованих кадрів з аграрного сектора економіки.
Відсутність кваліфікованих кадрів — одна з причин недостатнього
виконання програми реформування обліку [2, с.17].
Проте широке залучення іноземних інвестицій, вихід
підприємств на фондовий ринок неможливе без запровадження
системи підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів.
Нагальною потребою сьогодні, погоджується С.І. Прилипко,
є формулювання пріоритетів національної політики у сфері обліку
та аудиту, яка має й надалі розвивати передумови для реалізації
професійного та інтелектуального потенціалу вітчизняних
фахівців, конкурентоспроможних по відношенню до відомих
міжнародних
кваліфікаційних
рівнів,
як-то:
АССА
(Великобританія), СРА (США), СОА (Канада) тощо. При цьому
сертифікація професійних бухгалтерів може мати переважно
добровільний характер, щоб завчасно не дискредитувати суть
процесу, але здійснюватись обов‘язково з урахуванням
загальноприйнятих освітніх стандартів МФБ та найкращої
міжнародної та національної практики з підтримкою і
координацією з боку держави [3, с.105].
Для врегулювання виявлених недоліків на галузевому рівні
пропонуємо:
Доцільно законодавчо посилити вплив Міністерства аграрної
політики України на роботу щодо адаптації до національних вимог
та галузевих особливостей міжнародних стандартів з обліку та
звітності задля широкого залучення іноземних інвестицій та
виконання інших важливих рішень нового Уряду України.
Для цього слід внести зміни до чинного законодавства
України, зокрема у частині:
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1. Уніфікації фінансової, статистичної та податкової звітності
підприємств АПК на базі даних бухгалтерського обліку з метою
перерозподілу трудовитрат економічних служб підприємств на
забезпечення управлінських функцій та підвищення ефективності
виробництва.
2. Забезпечення участі фахівців системи Міністерства
аграрної політики України в державному регулюванні
бухгалтерського обліку і звітності через підготовку галузевого
стандарту щодо сільськогосподарської діяльності та нормативних
матеріалів щодо особливостей застосування загальних П(С)БО в
АПК.
3. До прийняття галузевого стандарту з обліку та звітності,
відновлення річного звіту сільськогосподарського підприємства та
його подання, крім Державного комітету статистики України і по
системі Міністерства аграрної політики України, з метою
посилення впливу на методологію обліку сільськогосподарських
підприємств та покращення управління галуззю на регіональному
та державному рівнях.
4. Запровадження, відповідно до міжнародних принципів,
системи підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерських
кадрів, в першу чергу підприємств, що залучають інвестиції,
виходять на ринок цінних паперів з широким залученням до цього
вітчизняних професійних об‘єднань бухгалтерів та підтримкою з
галузевих бюджетів спеціалізованих науково-виробничих видань,
що сприяють вирішенню цього питання.
5. Запровадження обов‘язкового аудиту (у тому числі і
відповідними державними службами) сільськогосподарських
підприємств.
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УДК 657
Роговський Р.В., ст. гр. ОП-31
*Науковий керівник: Бортнікова О.О., асистент
Луцький національний технічний університет
АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Багато століть працівники бухгалтерії практично не
цікавились історією свого фаху. Тільки на початку XX ст.
зародився науковий інтерес до вивчення історії бухгалтерського
обліку.
Вивчаючи історію бухгалтерського обліку, науковці порізному розуміють і трактують методи її вивчення і дослідження,
оскільки в кожного з них своє бачення щодо узагальнення і
викладення даних питань. Найбільш повно методологічні засади до
вивчення бухгалтерського обліку сьогодні викладено у працях
російського вченого Я.В. Соколова. Саме за його працями можна
виділити такі підходи до вивчення однієї з найстаріших наук у
світі:
- філософський (основоположниками даного напрямку
були західний вчений А. Хаар і відомий оригінальними ідеями
російський вчений Ф.В. Єзерський);
- документальний
(прихильниками
документального
підходу слід назвати О.О. Бауера, В.Ф. Широкого, Ф. Меліса, Р. де
Рувера, В. Стона.);
- синтетичний (О.М. Ґалаґан, Н.С. Помазков, К.П. Кейл,
Р.Теофанович, Ф. Гертц);
- аналітичний (Відомі представники цього методу –
А.Ч. Літтлтон, Б.С. Ямей, Н.Р. Вейцман.).
Ціль публікації полягає в тому, щоб зацікавити студентів в
оволодінні необхідними знаннями з історії бухгалтерського обліку,
адже, на сьогоднішній день при зміні економічної реальності
необхідно приділяти особливу увагу проблемі розробки нових й
коригування існуючих основоположних засад розвитку обліку. При
цьому необхідно обов‘язково враховувати результати досліджень
обліку в історичному ракурсі.
Відомо, що історія бухгалтерського обліку своїми коріннями

Тези доповідей I Всеукраїнської науково-практичної конференції
328
молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (18 грудня 2009 р.. м.Луцьк)

сягає далеко в минуле. У своєму розвитку бухгалтерський облік
пройшов певну еволюцію, зумовлену ускладненням господарської
діяльності людей, виникненням потреби обліку знарядь
мисливства, здобичі та розподілу її між членами роду. Зі
стародавніх часів проводився облік господарської діяльності людей
як достовірний доказ у комерційних операціях, сплаті податків,
вирішенні спірних питань розподілу здобичі від полювання тощо.
Сучасний механізм обліку був відомий і працював ще до моменту
появи першої публікації на облікову тему. Можна лише
стверджувати, що система подвійного запису поступово почала
з‘являтись в 13 – 14 ст. в деяких торгових центрах Північної Італії.
Перші історичні свідчення про бухгалтерію, яка велася
методом подвійного запису, датовані 1340 p., - це були облікові
книги генуезької комуни, які повністю збереглися до наших днів, а
перша письмова праця з бухгалтерії «Про торгівлю та досконалого
купця» була написана у 1485 р. В. Котрулі. У 1494 р. виходить у
світ перша друкована книга Луки Пачолі «Сума арифметики і
геометрії, вчення про пропорції, відносини», один з розділів якої
«Трактат про рахунки і записи» був практичним посібником з
вивчення бухгалтерії, яка базується на принципі подвійного запису.
Послідовниками Л. Пачолі були: Дж. К. Кардано, Д. Мангіні, А.
Казанова, А. ді Пієтро, Л. Флорі.
Відомий у світі вчений А.Ч. Літтлтон описав передумови
розвитку системи подвійного запису, а також виділив історичні
передумови, які, на думку вченого, призвели до виникнення
подвійного запису в італійських містах – державах.
А.Ч. Літтлтон зазначає, що кожна з названих ним передумов
існувала окремо в різних місцях і в різний час, але одночасно вони
жодного разу не спостерігались. Поєднання цих передумов
відбулось, коли хрестові походи призвели до масового
переміщення людей через держави Північної Італії (тоді ще не
єдиної), яка відігравала роль центру торгівлі між Європою та
Близьким Сходом.
Середина 19 ст. – це рубіж, який характеризувався значним
розвитком наукової думки в різних країнах світу. Одночасно з
вченнями в галузі подвійної бухгалтерії з‘являлись, як і раніше,
вчення про потрійну та інші системи, і це ще більше посилило те
завзяття, з яким на підставі досвіду і знань продовжували
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дослідження.
Досліджуючи історію розвитку бухгалтерського обліку,
необхідно пам‘ятати і про інші науки, які так чи інакше пов‘язані з
обліком. Необхідно використовувати так званий корпоративний
(селективний, об‘єднуючий) підхід, суть якого полягає в тому, що
знання, отримані з різних дисциплін, так чи інакше пов‘язаних
бухгалтерським обліком, служать вихідним матеріалом, який може
бути використаний при побудові нових методологічних
конструкцій обліку. Адже, еволюція предмету бухгалтерського
обліку продовжується, і це буде тривати доти, доки існує людство.
Список використаних джерел:
1. Остап‘юк М.Я., Лучко М.Р., Даньків Й.Я. Історія бухгалтерського
обліку: Навч. Посібник.— К.:Знання,2005.– 276 с.
2. Пушкар М.С., Гавришко Н.В., Романів Р.В. Історія бухгалтерського
обліку та контролю господарської діяльності. Навч. Посібник. – Тернопіль: Картбланш,2003.– 223с.
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Обов‘язковим
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облікового
забезпечення
господарської діяльності підприємств є формування внутрішнього
нормативного документу, який розкриває особливості ведення
обліку на підприємстві. При цьому, мова йде не про «творчий
облік», а про виклад тих основних принципів обліку, що важливі
при організації облікової системи саме на даному підприємстві.
Стандарти обліку допускають альтернативу при виборі
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методів ведення обліку та відображення тих або інших операцій,
що призводить до різного фінансового результату. Як наслідок,
принципи облікової політики будуть відображати вибір серед
альтернатив, що допускаються стандартами обліку.
При організації фінансового обліку особливо важливо
зробити правильний вибір та відобразити його у облікових
регламентах, адже надалі прийдеться дотримувати принципу
консерватизму щодо обраних методів і використовувати їх
протягом декількох років. При будь-яких змінах – переході на інші
стандарти, зміні методу відображення, методу оцінок тих або
інших величин – окремим рядком прийдеться відображати
кумулятивний ефект від зміни в принципах облікової політики.
На нашу думку, облікова політика підприємства повинна
містити наступні складові:
- назву стандартів або принципів, яким відповідає
організація обліку в обліковій політиці: МСБО, GAAP або П(С)БО.
Перші два важливі в основному для підприємств, у структурі яких
існує частка закордонних інвестицій;
- дата введення описаних вище стандартів або принципів,
або дата переходу на них;
- інформацію про обліковий період підприємства. Як
правило – це календарний рік, але можуть бути і річні періоди, що
не збігаються з календарним. Це може викликатися специфікою
операційного циклу компанії або сезонних аномалій в
операційному циклі. Так для навчальних закладів більш вигідно
було б мати фінансовий рік, що починається 1 вересня;
- критерії відображення і визнання доходів та витрат
організації. Серед можливих виборів - методи нарахування або
касовий метод (у деяких системах). У першому випадку, доходи і
витрати визначаються по факту одержання доходів і понесення
витрат, у другому по факту надходження або оплати грошей на
розрахунковий рахунок. Податковий критерій «першої події»
звичайно не використовують, тому що він порушує принцип
відповідності доходів і витрат;
- положення про відображення доходів і знижок (дисконтів)
при реалізації. Можливе використання валового або нетто методу;
- положення про метод оцінки резервів на покриття
безнадійної дебіторської заборгованості. Вибирати приходиться з
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балансового методу і методу на підставі звіту про фінансові
результати;
- положення про відображення вартості запасів у структурі
собівартості продукції;
- принципи розподілу активів на фіксовані й оборотні і
принципи віднесення активів до малоцінних та швидкозношуваних
активів;
- положення про нарахування амортизації. Підприємство
самостійно визначає в наказі про облікову політику групи (класи)
основних засобів, методи і норми нарахування амортизації. Серед
методів нарахування можна вибрати прямолінійний; прискорений
метод на підставі зменшення залишкової вартості; прискорений
метод, що базується на обчисленні суми чисел; метод що базується
на інтенсивності експлуатації елементів активів;
- принцип відображення в обліку відстрочених податкових
активів та зобов‘язань і можливе створення резервів при
виникненні постійної різниці в податковому і фінансовому обліку;
- принципи відображення підприємством витрат і доходів
майбутніх періодів (вказуються продукція і види витрат, що
вимагають такого відображення);
- дати здачі і типи обов‘язкової проміжної фінансової
звітності, а також визначення вибору між прямим і непрямим
методами складання звіту про рух грошових коштів.
Опис викладених вище принципів дозволяє суб‘єктам
господарювання не тільки вести послідовну, а отже, порівняльну
облікову політику, але й дає можливість використовувати цю
інформацію для аналізу фінансової діяльності, планування і
бюджетування. Крім того, спрощується підхід до побудови
автоматизованих облікових систем на підприємстві.

Тези доповідей I Всеукраїнської науково-практичної конференції
332
молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (18 грудня 2009 р.. м.Луцьк)

УДК 657
Росовська Т. Л., ст. гр. ОАСз-21
*Науковий керівник: Сардачук І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ В АНАЛІЗІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ
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.
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.
Отже, нашою метою є вдосконалення бухгалтерського
балансу та визначення найефективнішої методики його аналізу.
Сучасний баланс ще не повністю відповідає міжнародним
стандартам, зокрема дотриманню «золотого правила ліквідності».
Відповідно до якого 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.
Для ефективного оцінювання фінансового стану підприємств,
багато вчених пропонують в Примітках до річної фінансової
звітності висвітлювати витрати і доходи майбутніх періодів,
відповідно у розрізі необоротних та оборотних активів, і
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довгострокових та поточних зобов‘язань[1, с.373].
Баланс надає інформацію для визначення фінансового стану
підприємств, за допомогою визначення низки фінансових
показників, 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 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.
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 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 більш точно розрахувати
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суму власного оборотного капіталу за вище поданими методиками.
Внесення змін у баланс забезпечує адекватність оцінок
фінансового стану суб‘єктів господарювання.
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НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБЛІКУ
Вітчизняна туристична галузь відіграє надзвичайно важливу
роль у соціально – економічному житті країни. Зростає її статус і
зацікавленість держави в подальшому розвитку галузі,
посилюється вплив туризму практично на всі сфери життя й
діяльності людини.
Прийнятий Верховною Радою України 15 вересня 1995 року
Закон „Про туризм" констатує, що держава проголошує туризм
одним із пріоритетних напрямів розвитку національної культури та
економіки і створює сприятливі умови для туристичної діяльності,
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а прийнятий 18 листопада 2003 року Закон України „Про внесення
змін до Закону України „Про туризм" встановлює засади
раціонального використання туристичних ресурсів та регулює
відносини, пов'язані з організацією і здійсненням туризму на
території України.
Нинішній і майбутній розвиток туризму потребує активнішої
підтримки з боку уряду у плані інформації та просування туризму,
а також забезпечення інфраструктури; необхідно освоювати нові
ринки, робити кроки щодо забезпечення співпраці в усіх сферах державних і приватних - в інтересах максимального заохочення
сектора туризму [3, с. 79]. Туризм необхідно планувати на
комплексній основі, брати до уваги всі аспекти законодавства, що
стосуються інших секторів економіки, таких як транспорт,
зайнятість, охорона здоров'я, сільське господарство, зв'язок та інші.
У працях багатьох вчених економічна діяльність туристичних
підприємств досліджується через використання показників
фінансового стану (рентабельність, ефективність використання
активів і джерел їхньою утворення тощо). Водночас не є
достатніми результати досліджень, спрямовані на визначення
впливу законодавчого та правового забезпечення на підвищення
ефективності туристичної діяльності в Україні.
Нормативно-правова
база
туристичної
діяльності
регулюється як спеціальним, так і загальним законодавством.
Окрім Закону України „Про туризм" в новій редакції, до
спеціального законодавства належать Закон України „Про курорти"
від 5 жовтня 2000 р. № 2026-ІІІ, Указ Президента України від 10
серпня 1999 р. № 973/99 „Основні напрями розвитку туризму в
Україні до 2010 року", Постанова Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2002 р. № 583 „Про затвердження державної програми
розвитку туризму на 2002 - 2010 роки" та інші.
До норм загального законодавства, крім Конституції
України, якою закріплено основні права і свободи людини, їх
гарантії, Цивільного та Господарського кодексів України, відносять
Закони України: „Про захист прав споживачів", який є основою
державного регулювання безпеки товарів і послуг із метою захисту
людини, її майнового та природного середовища; „Про порядок
виїзду із України і в'їзду в Україну громадян України"; „Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"; „Про
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страхування"; „Про рекламу"; „Про державний кордон України";
„Про охорону навколишнього природного середовища"; „Про
правовий статус іноземців"; „Про підприємництво"; „Про
підприємства в Україні"; „Про охорону культурної спадщини"
тощо.
На діяльність індустрії туризму поширюється дія всіх
законодавчих актів, регламентуючих підприємництво в Україні,
розширюючи таким чином правове поле діяльності туристичних
підприємств.
Для забезпечення охорони туристичних ресурсів України і
регіонів зокрема, їх збереження та відновлення, раціонального
використання, забезпечення безпеки туризму, конституційних прав
громадян на відпочинок та інших прав громадян, патріотичного
виховання, органами державної влади та органами місцевого
самоврядування в межах їх повноважень затверджуються державні
цільові, регіональні та інші програми розвитку туризму. Програми
розвитку
туризму
затверджуються
з
метою
реалізації
довгострокових пріоритетів країни або регіону в галузі туризму і
становлять комплекс взаємопов'язаних правових, економічних та
організаційних заходів, спрямованих на реалізацію конституційних
прав громадян, розвиток туристичної галузі [4, с. 55].
Вважаємо, що аналіз і дослідження нормативно-правової
бази та її впливу на діяльність туристичної галузі потребують
розробки науково обґрунтованих підходів до визначення
характеристики та механізмів посилення позитивного й
нейтралізації та усунення негативного впливів на туристичну
діяльність в Україні, формування, обґрунтування, прийняття і
реалізацію відповідних рішень.
Згідно з нормативним регулюванням виникають особливості
оподаткування та обліку туристичної діяльності [2]:
1. Туристична діяльність обкладається податком на
прибуток на загальних підставах.
2. Оподаткування операцій з поставки туристичним
оператором туристичного продукту на митній території України
здійснюється на загальних підставах (стаття 8 Закону „Про ПДВ‖).
3. Суб‘єкт туристичної діяльності може перейти на
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності зі сплатою
єдиного податку (як правило, за ставкою 10 %) за умови
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додержання критеріїв, передбачених Указом Президента № 727 від
03.07.98 р. (зі змінами від 28.06.99 р. № 746/99). Об‘єктом
обкладення єдиним податком, відповідно до ст.1 Указу, є виручка
від реалізації туристичних послуг.
4. Існує два погляди щодо дати визнання доходу
туристичної фірми в бухгалтерському обліку. Згідно з першим —
дохід виникає на дату надходження коштів на поточний рахунок
або до каси туристичної фірми в оплату турпродукту. Частіше
використовується на практиці другий підхід, згідно з яким дохід
визнається тільки за датою закінчення туру. В податковому обліку
валовий дохід визнається за першою подією.
5. Облік витрат ведеться згідно з П(С)БО 16, невеликі
туристичні фірми можуть вести облік тільки на рахунку 23 (не
використовуючи рахунків 92, 93) або лише на рахунках класу 8.
Санаторно-курортні заклади, турбази, будинки відпочинку
використовують рахунки 92 і 93.
6. Серед витрат туристичної діяльності незначне місце
посідають матеріальні витрати та витрати на амортизацію,
особливо це стосується діяльності фірм-турагентів.
7. Для міжнародного туризму характерними є операції з
валютою.
Також варто зазначити, що існуюча форма державної
статистичної звітності є застарілою і не враховує основних змін в
законодавстві, тому Держтурадміністрацією розроблено проект
нової форми звітності, яка знаходиться на затвердженні у
Державному комітеті статистики [5].
Вагомість туризму для національної економіки є нечітко
визначеною, оскільки в загальній кількості спожитих у певному
періоді товарів та послуг неможливо виокремити ту їх частку, що
припадає на споживання туристів. Практично неможливо із
загальної кількості продаж виділити частку товарів або послуг,
придбаних туристами.
Об‘єктивна оцінка економічної ефективності та соціальної
важливості розвитку туризму є можливою лише при комплексному
поєднанні
статистичної
інформації
та
показників,
що
характеризують внесок туризму в економіку держави, але не
підлягають статистичному облікові. Такі показники можна
отримати шляхом проведення експертних оцінок, статистичних
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спостережень, досліджень туристичних потоків, проведення
анкетування внутрішніх та міжнародних туристів тощо.
Така інформація дасть можливість здійснювати ефективний
аналіз ринку туристичних послуг, прогнозування та стратегічне
планування розвитку регіональної інфраструктури туризму,
галузевих інвестицій, розвитку людських ресурсів.
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ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У процесі становлення національної економіки в ринковому
середовищі належне місце займає трансформація бухгалтерського
обліку в повноцінну нормативну систему регламентації із власними
правилами і нормами. Враховуючи галузеві особливості організації
ведення бухгалтерського обліку, така система повинна бути в
достатній мірі структурована за їх правовою силою і
функціональною роллю. Водночас залишається не вирішеною
проблема узгодження методологічних положень щодо окремих
об‘єктів та видів діяльності в єдиній системі обліку і звітності як на
законодавчому рівні, так і в науковій літературі.
У Законі України „Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні‖ визначено, що бухгалтерський облік – це
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процес виявлення, вимірювання, реєстрації, узагальнення,
зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства
зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Звідси випливає, що в першу чергу облікова інформація
повинна була стати основою для формування звітних показників
про діяльність будь-якого суб‘єкта з метою їх уніфікації та
гармонізації із міжнародними стандартами, а вже потім – для
прийняття управлінських рішень.
Зважаючи на це, вважаємо, що досліджуване питання
повинно лежати у двох площинах. По-перше, це забезпечення
чітких вимог законодавства щодо ведення обліку та складання на
підставі нього фінансової звітності як обов‘язкового елемента
системи регулювання фінансового обліку.
По-друге, задоволення потреб внутрішніх користувачів
частково виходить за рамки законодавчої регламентації, в першу
чергу, організації управлінського обліку, тому застосування
існуючих методів і прийомів може відбуватись у необхідній формі,
строках, рівнях аналітичності, не порушуючи при цьому його
загальних принципів.
Із цим важко не погодитись, адже на сьогодні система
регулювання бухгалтерського обліку побудована таким чином, що
окрім законодавчих актів загального економічного спрямування,
нормативних документів, які визначають принципові засади
організації і ведення бухгалтерського обліку, існують ряд інших
інструктивних документів, якими певні галузеві міністерства чи
відомства встановлюють детальні правила обліку окремих об‘єктів.
Такий підхід зумовлений галузевими особливостями
промисловості, сільського господарства чи будівництва, існування
яких призводить до викривлень облікової інформації, що
формується у фінансовому, управлінському обліку, а також
фінансовій, податковій, статистичній та відомчій звітності.
Визначальним при цьому має бути обґрунтування
стандартизації та уніфікації обліку окремих об‘єктів, процесів та
узгодження їх із загальними методологічними положеннями у
єдиній системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності з
врахуванням управлінських потреб.
Ще один аспект полягає у застосуванні наявних підходів до
облікової роботи. В сучасних умовах із прийняттям єдиного плану
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рахунків в Україні набула поширення інтегрована система обліку.
Вона дає змогу поєднувати рахунки управлінського та фінансового
обліку. Так, узагальнена інформація формується на синтетичних
рахунках. Подальша деталізація даних здійснюється в розрізі
субрахунків та об‘єктів аналітичного обліку, які відкриваються до
синтетичних рахунків. Його застосування повинне забезпечувати
гармонізацію облікової інформації на різних рівнях аналітичності
та у системі бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
Таким чином, питання гармонізації системи бухгалтерського
обліку повинно вирішуватись комплексно і з огляду на ринкові
умови господарювання у формі встановлення чітких принципів
його організації та розробки уніфікованих правил відображення
окремих об‘єктів, процесів та видів діяльності, що
супроводжуються галузевими особливостями.
Це дозволить уникнути викривлень облікової інформації,
забезпечити узгодженість методологічних положень фінансового,
управлінського обліку та звітності, а також встановити єдині
правила його ведення на різних рівнях регламентації для
задоволення потреб як зовнішніх, так і внутрішніх користувачів.

УДК 657
Садовська І.Б., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПОЛІ:
УМОВИ ІСНУВАННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ
Управлінські рішення залежать від впливу економічних,
соціальних,
організаційних,
правових,
психологічних
та
педагогічних факторів, кожен з яких є багатогранним, вимагає
чіткої ідентифікації та визначення причинно-наслідкових зв‘язків.
Історичний розвиток суспільства відображається на усіх
економічних та політичних процесах. Відбувається еволюція, що
дає змогу обирати найбільш ефективні методи ведення управління
господарськими процесами. Взаємодія управлінців усіх рівнів
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відбувається шляхом обміну інформацією: первинною або
результативною. З огляду на те, що наслідки кожного прийнятого
чи не прийнятого управлінського рішення впливають на
фінансовий результат підприємства, констатуємо, що облікова
інформація відіграє одну з найвагоміших ролей в процесі
прийняття управлінських рішень.
Умовами існування управлінського рішення є:
- об‘єктивна потреба в керівництві до дій для досягнення
оперативних, тактичних і стратегічних цілей підприємства;
- можливість альтернативного вибору при прийнятті
управлінських рішень;
- наявність інтелектуального капіталу – рішення приймає
людина, дотримуючись об‘єктивної або суб‘єктивної точки зору.
З огляду на зазначене вище можна констатувати, що
управлінське рішення – це процес, у якому гармонійно
поєднуються математичні, психологічні та логічні методи.
Важливо, щоб рішення приймались відповідно до професійних
компетенцій, в рамках повноважень відповідальних осіб і
відповідно до наявних ресурсів, які характеризуються
обмеженістю.
Управлінське рішення з точки зору психології – це засіб
впливу суб‘єкта на об‘єкт управління, це сукупний результат
поєднання творчого процесу суб‘єкта та дій колективу об‘єкта.
З метою досягнення активної та прибуткової діяльності
підприємства доцільно приймати важливі та необхідні рішення,
вчасно їх виконувати. Запорукою досягнення поставлених цілей є
кваліфіковані, досвідчені, проінформовані фахівці, які вільно та
лаконічно можуть обґрунтувати усі дії. При цьому слід добре
пам‘ятати закон Максимена, сутність якого полягає у тому, що
людині завжди бракує часу, щоб виконати роботу як треба, але
завжди знаходиться час для того, щоб її переробити.
Особливо актуальними є методичні підходи до процесу
прийняття рішень, базисні або вихідні дані. Діяльність кожного
підприємства супроводжується рядом господарських операцій, які
виникають під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів. Останні
можуть бути як закономірними, прогнозованими, так і хаотичними,
непередбачуваними.
Слід відзначити науковий підхід до процесу прийняття
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управлінських рішень, сутність якого полягає в тому, що під дією
внутрішніх та зовнішніх факторів, на основі фінансового
результату підприємства, отриманого внаслідок акумулювання
облікового забезпечення відповідно до принципів бухгалтерського
обліку, виникає потреба в прийнятті управлінського рішення.
Методичні підходи, які супроводжуються логічною послідовністю,
точними математичними розрахунками та автоматизацією, дають
змогу спрогнозувати наслідки прийнятого чи не прийнятого
рішення, здійснити економічний аналіз його впливу на результати
діяльності підприємства та визначити економічний ефект від нього.
Як результат, управлінець приймає рішення з певною часткою
суб‘єктивізму, яке, в свою чергу, відображається на фінансовому
результаті та мотивує до прийняття нового рішення. Тобто,
діяльність підприємства не припиняється.
Процес прийняття рішень в контурі управління виступає
основним елементом, який, з одного боку, проявляє значимий
вплив на інші елементи процесу управління, пов‘язані з
реалізацією даного рішення та з оцінкою отриманих результатів, а з
іншого – сам піддається їх впливу в результаті дії зворотного
зв‘язку». Тобто, для прийняття рішення та оцінки його
ефективності, керівник не лише виконує послідовність дій, але й
набуває досвіду, навчається, самовдосконалюється.
З огляду на потребу фахівців підприємств у прийнятті
управлінських
рішень,
відображення
їх
результатів
у
бухгалтерському обліку та з метою оцінки ефективності їх
доцільно класифікувати за такими основними ознаками: 1) за
видами - операційні, інвестиційні, фінансові; 2) за ступенем
впливу на фінансовий результат – основні і додаткові (супровідні);
3) за ступенем впливу на податкове навантаження – рішення з
прямим впливом, рішення з непрямим впливом, рішення без
впливу на податкове навантаження; 4) за об‘єктом прийняття
рішення – окремої господарської операції, виду діяльності, центру
відповідальності, центру витрат, підприємства в цілому; 5) за
ступенем виконання – виконані, частково виконані, не виконані; 6)
за тривалістю виконання – оперативні, тактичні, стратегічнІ; 7) за
походженням – первинне, поточне, результативне; 8) за ступенем
участі колективу (індивідуальні чи колективні); 9) за змістом
управлінського процесу (соціальні, економічні, організаційні та
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технічні (інженерні)).
Запропоновані класифікаційні види управлінських рішень є
простими у застосуванні. Дотримання зазначеного підходу при
здійснені аналітичної діяльності дозволить сформувати базу даних
управлінських рішень, що, в свою чергу, спростить процес
прогнозування діяльності підприємства в майбутньому. Крім того,
базуючись на зазначеній класифікації можна визначити види
економічного аналізу та характерні ознаки інформаційного
забезпечення щодо обліку витрат, які є необхідними для прийняття
управлінських рішень.

УДК 657
Сардачук І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПИТАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ АПК
За часів формування дійсної самостійності підприємств
різних форм власності, їх власникам та керівництву важливо
володіти сучасними методами ефективного управління і контролю
фінансово-господарської діяльності суб‘єктів господарювання.
Побудова системи внутрішнього контролю особливо актуальна в
умовах децентралізації управління, обмежених можливостей щодо
залучення зовнішнього аудиту, а потребу дослідження організації і
методики її діяльності викликає відсутність відповідної
нормативної і методичної бази. Але, незважаючи на прогресивність
аудиту, як форми незалежного контролю, через високу його
вартість і недостатність аудиторських фірм в окремих регіонах
України,
він
залишається
недосяжним
для
більшості
сільськогосподарських підприємств (особливо у віддалених від
обласних центрів районах).
Вивчення норм і стандартів аудиту, пристосування їх до
застосування у практиці аудиту вітчизняних підприємств може
бути засобом наближення аудиторської практики до проблем
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діяльності
підприємств
окремих
галузей.
Теоретичним
обґрунтуванням і питаннями застосування положень Міжнародних
стандартів аудиту та загальноприйнятої методики господарського
контролю займались Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Дорош Н.І.,
Зубілевич С.Я., Калюга Є.В., Нападовська Л.В., Петрик О.А.,
Пилипенко І.І., Рудницький В.С., Усач Б.Ф. та інші. Дослідження
праць вітчизняних і зарубіжних вчених показало недостатність
розкриття окремих аспектів організації і методики аудиторських
перевірок.
Нормативні акти, що регулюють здійснення аудиту в Україні,
та Міжнародні стандарти аудиту, застосовувані відповідно до
рішення Аудиторської палати України, визначають загальні
принципи і вимоги до проведення аудиту. Стосуються вони в
основному аудиту щодо підтвердження повноти і достовірності
показників фінансової звітності.
Розглядаючи можливість застосування обов‘язкового аудиту
для підприємств аграрної сфери, створених у пореформений
період, з точки зору забезпечення інтересів власників майнових і
земельних паїв вважаємо, що ефект від результатів його
проведення має бути вагомим. Але дослідження свідчать, що
засновниками таких підприємств в основному є фізичні особи.
Вони особисто зацікавлені у здійсненні контролю за своїми
коштами та не мають можливості реалізувати його шляхом
залучення незалежних аудиторів.
Проблему обов‘язкового аудиту річної фінансової звітності
підприємств - сільгоспвиробників слід розглядати з точки зору
потреб її користувачів, а саме тих, кому потрібен висновок
незалежного
аудитора.
Практика
доводить,
що
у
сільськогосподарських підприємствах акцент переноситься на
внутрішнє використання облікової інформації.
Отже, щодо впровадження обов‘язкового аудиту фінансової
звітності підприємств аграрної сфери, то тут є позитивні та
негативні моменти. Можна вказати наступні аргументи проти
обов‘язкового аудиту для таких суб‘єктів:
- історично склалось, що аудит фінансової звітності
спрямований на те, щоб захистити інтереси власників акцій, а
також інших зовнішніх користувачів. У сільськогосподарських
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підприємствах власники є одночасно працівниками, які обирають
органи управління із складу своїх членів;
- висока вартість сучасного кваліфікованого аудиту може
переважати інформаційні вигоди від наслідків його проведення;
- недостатня кількість аудиторів, що спеціалізується на
питаннях обліку у сільськогосподарському виробництві.
На противагу запереченням обов‘язкового аудиту звітності
сільськогосподарських підприємств наведемо такі аргументи на
його користь:
- аудит захищає інтереси власника, контрагентів, інших
користувачів, які вимагають достовірної фінансової інформації;
- потреби управління економікою на макрорівні вимагає
реальних
показників
фінансових
результатів
діяльності
підприємства. У підприємствах АПК в період реформування і
невизначеності законодавства щодо вирішення майнових питань
залишається високим ризик наявності помилок та шахрайства,
особливо якщо врахувати, що багато підприємств сфери аграрного
виробництва не здатні забезпечити свій обліковий апарат
кваліфікованими кадрами, що призводить до навмисного чи
ненавмисного перекручення даних фінансової звітності;
- зовнішній контроль повноти та достовірності даних
бухгалтерського обліку та звітності у вигляді аудиту поліпшує
процес підготовки щорічної звітності, що є вигідним для
підприємств.
Отже, в сучасних економічних умовах діяльності підприємств
аграрного сектору України встановити у законодавчому порядку
обов‘язкове проведення аудиторської перевірки з метою
підтвердження
показників
фінансової
звітності
для
сільськогосподарських підприємств, було б доцільно, але
нереально для практичного виконання.
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УДК 657
Свинцицька М.Я., ст. гр. ОП-41
*Науковий керівник: Сардачук І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
Податкова політика як інструмент державного регулювання
економічних та соціальних процесів забезпечує інтереси держави
та підприємницьких структур. Практика показує що, податковій
політиці властивий низький рівень функціонування сучасної моделі
оподаткування підприємства, її невідповідність вітчизняному
розвитку підприємств в Україні. Оскільки сучасна податкова
політика України розроблялася та реалізувалася без достатнього
практичного досвіду, враховуючи постійні зміни та доповнення до
податкових ставок, без прогнозованого впливу цього процесу на
ділову активність підприємницького сектора, рівня прибутку
підприємства, розмірів пільг тощо.
Саме тому покращення сучасного стану податку на прибуток
підприємства знаходиться в числі найважливіших соціальноекономічних проблем, від швидкого вирішення яких великою
мірою залежить подальший розвиток малого та середнього бізнесу
в Україні.
Політика оподаткування прибутку , яка сьогодні проводиться
в Україні, має низку істотних вад, через що не змогла стати
надійним джерелом прогресивних починань незалежної держави.
Нинішній системі прибуткового оподаткування притаманні такі
проблеми:
1) Наявність двох паралельних обліків – бухгалтерського та
податкового: взаємозв‘язок бухгалтерського обліку з нормами
податкового законодавства є однією з найважливіших
бухгалтерських проблем сьогодення, котра вже декілька років
обговорюється обліковцями. Цей конфлікт змушує піднімати
питання про виділення податкового обліку із єдиної системи
бухгалтерського обліку. Головними причинами, що спричиняють
розбіжності показників фінансової і податкової звітності є: дата
визнання доходів і витрат у бухгалтерському обліку та відповідно
до податкового законодавства, обмеження щодо віднесення затрат
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до валових витрат. Розглянемо кожен із названих факторів.
Основними причинами різниці у часі між доходами (витратами)
бухгалтерського обліку і відповідними їм валовими доходами
(витратами) є: застосування правила «першої події»; коригування
витрат на залишки запасів; застосування різних методів
амортизації.
Описані протиріччя норм податкового законодавства і
національних стандартів обліку призводять до штучного
збільшення витрат на їх здійснення, а також виникнення помилок .
2) Безсистемне, необґрунтоване надання пільг: надання
економічно необґрунтованих пільг в оподаткуванні не можна
назвати ефективними стимулами чи регуляторами підприємницької
діяльності. Досвід розвинутих країн свідчить, що поширення
форми підтримки підприємства, як пільги на податок з прибутків
підприємства, не є перспективною.
Для України дуже важливим на сьогодні є вдосконалення
податку на прибуток підприємства, який має бути необхідністю
забезпечення достатніх державних надходжень. Першочерговим
кроком до удосконалення функціонування податку на прибуток
підприємства є прийняття Податкового кодексу, що має містити
такі напрями щодо:
реформування
системи
оподаткування
прибутку
підприємств фінансового сектора економіки;
- поширення дії загальної системи оподаткування прибутку
на всіх суб‘єктів господарювання (починаючи з 2011 р.);
- звільнення емісійного доходу від оподаткування при
здійсненні емітентом первинного розміщення цінних паперів;
- поетапного зниження ставки податку до 20%;
- забезпечення стимулюючої ролі податкової амортизації в
оновленні основних фондів шляхом застосування принципу
прискореної амортизації до пріоритетних інноваційних технологій;
- запровадження інвестиційного податкового кредиту з
податку на прибуток підприємств для суб‘єктів господарювання,
які реалізують інвестиційні проекти на територіях спеціальних
(вільних) економічних зон та територіях пріоритетного розвитку.
Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні
залишаються невирішеними велика низка питань стосовно
адміністрування податку на прибуток, головним чином через
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некомпетентність існуючих законодавчих та виконавчих органів
влади.
Податок на прибуток є найвагомішим із групи прямих
податків у податковій системі України, оскільки цей податок
становить вагому частину в обсязі фактичних надходжень
зведеного бюджету України. Також слід відмітити, що податок, має
широкі
можливості для регулювання і стимулювання
підприємницької діяльності.

УДК 657.44
Свідерський Д.Є., к.е.н., доцент, докторант
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ФОРМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Основним джерелом інформації про економічну і фінансову
діяльність підприємства є її щорічна (а також поквартальна чи
щомісячна) звітність. Інформацією користуються менеджери
підприємства, її акціонери, контрагенти, державні органи
регулювання, статистики і контролю, податкової адміністрації.
Кожний з користувачів має свої специфічні цілі і напрями аналізу
отриманих даних. Ми розглядаємо фінансову звітність
підприємства, на підставі якої можна скласти уявлення про його
фінансову стійкість, про борги підприємства і власний капітал,
ефективність використання активів, балансову вартість звичайних
акцій та інші показники. Фінансова звітність безпосередньо
пов‘язана з управлінською звітністю (у літературі її також
називають внутрішньогосподарською, або адміністративною).
Проте між ними є принципова різниця:
- управлінську звітність підприємство формує для власних
потреб, тому вона конфіденційна. Фінансову звітність
підприємство складає для широкого кола користувачів. Річні
фінансові звіти, публікуються в пресі, Інтернеті, інших засобах
масової інформації. Великі підприємства щорічно видають книги з
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річною звітністю, що водночас є рекламою товарів, які вони
виробляють, та послуг, що вони надають;
- управлінську звітність підприємство складає традиційними
засобами і методами, які для нього більш зручні і прийнятні.
Фінансова
звітність
регламентується
національними
і
міжнародними стандартами. Регламентація фінансової звітності дає
змогу порівнювати показники підприємства в динаміці, визначати
перспективи її розвитку. Національні органи статистики за
показниками фінансової звітності одержують основу для
розрахунку галузевих даних. Національні і міжнародні інвестиційні
й інформаційні інститути на підставі фінансової звітності
публікують аналітичні огляди економічного розвитку по країнах,
регіонах, інтегрованих співтовариствах.
Оскільки система управлінської звітності повинна охоплювати
всі рівні управління підприємством і покликана допомогти керівництву
в процесі планування, контролю та оцінки результатів діяльності підприємства,
то процес формування системи управлінської звітності можна розділити
декілька взаємопов‘язаних етапів:
- визначення цілей управлінської звітності;
- визначення потреби в інформації залежно від видів користувачів;
- визначення джерел даних;
- розробка форм внутрішньої звітності;
- призначення відповідальних осіб і встановлення термінів її подання.
Впровадження налагодженої системи управлінської звітності
забезпечить можливість одержання оперативної і якісної інформації про
поточні витрати, результати діяльності та підвищення ефективності
прийнятих управлінських рішень.
Для кожного з напрямків господарської діяльності доцільно створювати
окремі форми управлінської звітності, тобто система звітів повинна бути
диференційована і містити в собі:
- накопичені відомості по структурних підрозділах, центрах
відповідальності, видах продукції або групах тварин, статтях бюджету;
- зведення, що представлені короткими відомостями про діяльність
підрозділу на конкретну дату;
- підсумкові звіти за результатами діяльності підприємства в цілому
та його структурних підрозділів за певний період.
Метою складання управлінської звітності є задоволення
потреб різних користувачів інформації для прийняття рішень по
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запобіганню несприятливих відхилень. Складена відповідно до
завдань управління і своєчасно подана управлінська звітність
дозволить реалізувати найважливіші функції управління.
Основними вимогами до складання управлінської звітності,
яка б надавала корисну інформацію, є такі:
доцільність - інформація повинна відповідати тій меті, для
якої вона підготовлена;
ефективність - витрати на підготовку інформації не повинні
перевищувати вигоди від її використання;
об'єктивність (нетенденційність) - інформація повинна
бути підготовлена і представлена так, щоб вона не була
упередженою;
адресність (конфіденційність) - інформація повинна бути
доведена до відповідального виконавця з використанням
найефективніших (у кожному конкретному випадку) засобів
комунікації;
стислість - інформація повинна бути чіткою, не містити
нічого зайвого;
точність — ступінь погрішності не повинна перевищувати
такого рівня, щоб змінити рішення, що приймаються на її основі.
Звіти повинні надавати точну і потрібну інформацію тим, хто
потребує її для підвищення ефективності виконання своїх
обов'язків;
своєчасність — інформація повинна бути готова на той час,
коли вона необхідна. Своєчасність підготовки управлінської
звітності припускає два аспекти: частоту підготовки періодичних
звітів і інтервал (затримку) між закриттям періоду і часом, коли
звіт потрапляє до відповідального користувача.
Зростання значення управлінського обліку і звітності в роботі
підприємств визначило необхідність більш широкого використання
при проведенні контролю показників звітності, зокрема у формі
аудиту, методів економічного аналізу і аналітичних процедур.
Аналітичні процедури в аудиті використовують, з одного
боку, як доказові процедури на стадії перевірки по суті, з іншого як засіб привернення уваги аудиторів під час планування і
проведення завершальної стадії. Серед основних методів
проведення аналітичних процедур можна виділити такі, як метод
галузевого порівняльного аналізу (порівняння фінансових
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показників із середньогалузевими даними); метод порівняння
фактичних і планових показників (полягає у вивченні аудитором
змісту та порядку складання кошторису витрат і подальшого
детального тестування фактичних показників); метод порівняння
звітних даних клієнта за кількома періодами (який полягає у
вивченні аудитором відхилень за обраними показниками).
Використовується фінансовий аналіз в аудиторській
діяльності у двох напрямах: перший - як метод дослідження
фінансового механізму підприємства, процесів формування і
використання ресурсів, другий - як вид послуг аудитора
керівництву підприємства про фінансовий стан з метою визначення
стратегії його розвитку. Перед безпосереднім проведенням аналізу
аудитор визначає його мету і завдання та розробляє програму, яка
складається з наступних етапів: вибір прийомів та методів
фінансового аналізу для досягнення поставлених завдань;
визначення інформаційної бази аналізу; встановлення оптимальних
критеріїв при прийнятті рішень у випадку виявлення
непередбачених відхилень.
Використання фінансового аналізу в аудиторській практиці
не дає відповіді на абсолютно всі питання, однак він сприяє
перетворенню даних у корисну інформацію для користувачів, його
використовують як засіб відбору інформації, як інструмент
прогнозування майбутніх фінансових умов і результатів, він
створює системну й обґрунтовану базу для прийняття
управлінських рішень.
Для нормального виконання функцій управління необхідна інформація,
яку надає система управлінського обліку, що виявляє закономірності поведінки
об‘єктів управління і систематизує дані про всі види господарської діяльності
підприємства, створюючи тим самим можливості підготовки і прийняття
обґрунтованих управлінських рішень.
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ВПЛИВ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ІНВЕСТИЦІНУ
ПРИВАБЛИВІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
На сьогоднішній день в економіці України все більш
помітною стає діяльність акціонерних товариств, які займають
вагоміші та міцніші позиції на ринку у будь-якій сфері
виробництва. Внаслідок діяльності таких товариств можна
простежити активне збільшення їхньої частки у виготовленні
промислової продукції.
Та для стабільної та ефективної діяльності необхідним є
фінансування. Діяльність з урахуванням внутрішніх джерел
фінансування акціонерних товариств не завжди дає бажаний
результат, і не завжди його вистачає для покриття всіх витрат
виробничого процесу. Тому, у зв‘язку з обмеженістю внутрішніх
джерел фінансування будь-яке товариство намагається залучати
зовнішні інвестиційні ресурси, які в подальшому будуть
використані у виробничій діяльності.
Для обґрунтування доцільності фінансування товариств уся
необхідна інформація акумулюється саме за допомогою даних
бухгалтерського обліку. Він відображає процес формування
власності, обсяг прав власників акціонерних товариств, розподіл
результатів їх діяльності, тобто інформацію про формування та
використання власного капіталу як фінансової основи діяльності
акціонерних товариств. Тому облік власного капіталу акціонерних
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товариств та його вплив на їх інвестиційну привабливість на
сьогоднішній час є актуальним для дослідження.
Розглядаючи різні трактування науковців поняття власного
капіталу та адаптація його до акціонерних товариств, можна
зазначити, що власний капітал - це сукупність фінансових
ресурсів, акумульованих з різних джерел, які належать АТ на
правах власності, користування та розпорядження, мобілізованих в
процес економічних відносин шляхом включення їх в
господарський оборот без часових обмежень з метою підвищення
прибутковості та рентабельності власного капіталу акціонерного
товариства. Кожний компонент власного капіталу має відповідне
функціональне призначення, що дозволяє забезпечити ефективну
господарську діяльність акціонерного товариства.
Усі акціонерні товариства в Україні сформувалися під дією
трьох основних чинників: приватизації державної власності,
створення нових акціонерних товариств юридичними та фізичними
особами й реорганізації існуючих недержавних юридичних осіб,
але більшість утворилися в результаті приватизації, що мало
відповідний вплив на процес формування власного капіталу.
Оскільки внутрішніх джерел фінансування, зазвичай
власного капіталу, недостатньо для здійснення активної діяльності
акціонерних товариств, то залучення зовнішніх інвестицій є
найбільш оптимальним та необхідним для них. Оцінка
інвестиційної привабливості певного товариства починається із
оцінки інвестиційної привабливості галузі економіки, у якій воно
функціонує. Існує ряд критеріїв, на які орієнтуються потенційні
інвестори, це можуть бути: передумови розвитку галузі та її
інвестиційної привабливості, її місце в економіці, організація
галузі, характеристика ринку, попиту й споживання її продукції,
технічна база й виробничий апарат, рівень державного втручання у
розвиток галузі, фінансові умови її роботи тощо.
Але нормативно-законодавчої бази для визначення єдиної
методики аналізу інвестиційної привабливості акціонерних
товариств наразі в Україні немає. Діє лише один нормативний
документ, зареєстрований в Міністерстві юстиції, а саме:
«Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості
підприємств та організацій, затверджена наказом Агентства з
питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від
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23.02.98 р. №22». Даний документ складений до реформування
бухгалтерського обліку, що ускладнює його використання в
сучасних умовах. Тому виникає необхідність здійснення
подальших досліджень підходів до аналізу інвестиційної
привабливості, зокрема в частині визначення впливу власного
капіталу на неї, з метою встановлення найбільш інвестиційної
привабливих акціонерних товариств.

УДК: 336.2
Січкар І.О.
*Науковий керівник: Михалевич П.М.
Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ
ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ПОДАТКІВ ТА НАПРЯМКИ
РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА
ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Податки є важливою ланкою фінансових відносин у
суспільстві і як форма фінансових відносин виникають одночасно з
появою держави. Податки – це обов‘язкові платежі, що їх
встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою
формування
централізованих
фінансових
ресурсів,
які
забезпечують фінансування державних витрат. Суспільне
призначення податків виявляється в тих функціях, які вони
виконують.
Значний внесок у дослідження функцій податків зробили такі
вчені: А. З. Дадашев, Є. А. Алісов, Л. Г. Ходов, В. Л. Клюня, М. Л.
Зеленкевич, Н. В. Черченко, Ю. І. Семенов, В. В. Бурковський, П.
В. Мельник, Т. Ф. Юткіна, Н. В. Міляков, А. М. Поддєрьогін, А. В.
Бризгалін, М. М. Свердан, М. П. Кучерявенко.
Зокрема, В. Л. Клюня, М. Л. Зеленкевич, Н.В. Чеченко та Ю.
І. Семенов вважають, що податки крім фіскальної виконують ще й
економічну функцію. Колектив авторів під керівництвом В. В.
Буряковського пов'язує контрольну функцію із фіскальною і
вважає її підфункцією останньої. М. М. Свердан вважає головною
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стимулюючу функцію, адже за допомогою податків держава може
здійснювати стимулювання підприємницької діяльності. На нашу
думку, найбільш обґрунтованим є погляд, що податки виконують
дві основні функції – фіскальну та регулюючу.
Фіскальна функція податків полягає в мобілізації коштів у
розпорядження держави та формуванні централізованих
фінансових ресурсів для виконання державних функцій. Вона
реалізується через розподіл частини валового національного
продукту. Фіскальна функція є дуже важливою для характеристики
податків, їх суспільного призначення. Для здійснення цієї функції
важливе значення має постійність і стабільність надходження
коштів.
З підвищенням ролі держави зростає значення регулюючої
функції податків. Ця функція реалізується через вплив податків на
різні сторони діяльності суб‘єктів господарювання. Використання
податків у цій функції є достатньо складним процесом і залежить
від оптимального вирішення таких завдань:
1. Визначення об‘єкта оподаткування. Згідно із чинним
законодавством, оподатковуються прибуток, вартість майна, сума
заробітної плати, вартість товарної продукції, обсяг реалізації,
тощо.
2. Визначення джерел сплати податків. Такими джерелами
можуть бути: прибуток, собівартість, частина виручки від
реалізації продукції.
3. Установлення розміру ставок податків і методики їх
розрахунку. Ставки податків є дуже складною проблемою
оподаткування. Вони істотно впливають на прояв регулюючої
функції податків. Податкові ставки можуть бути універсальними і
диференційованими. Вони можуть встановлюватися в грошовому
вираженні на одиницю оподаткування, а також у відсотках до
об‘єкта оподаткування.
4. Установлення термінів сплати податків. Для різних
податків вони різні і залежать від об‘єкта оподаткування, розміру
податків і джерел сплати.
5. Надання податкових пільг. Пільги істотно впливають на
прояв регулюючої функції податків і можуть надаватися окремим
платникам податків, а також визначатися для окремих об‘єктів
оподаткування.
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6. Застосування
штрафних
санкцій
за
порушення
податкового законодавства суб‘єктами господарювання. Штрафні
санкції застосовуються за таких порушень: неподання або
несвоєчасне подання необхідних документів, форм звітності, тощо.
Дослідження показали, що основною функцією податків є
фіскальна функція. Незалежно від того, як економісти називають
інші функції податків (регулююча, стимулююча, економічна, тощо)
вони одностайні в тому, що за їх допомогою здійснюється
державний вплив на економічні процеси в країні. Держава може
посилювати чи послаблювати ту чи іншу функцію, впливаючи
таким чином на економіку.

УДК 657:631
Слєсар Т.М., к.е.н., доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК – ПІДСИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТУ
Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає підвищення
ефективності господарювання і потребує корисної інформації для
якісного управління виробництвом. Керівники підприємств не
отримували від бухгалтерського обліку достатньої для планування,
контролю і прийняття рішень інформації. На протязі тривалого
періоду аналіз, який здійснювався на основі наявної облікової
інформації, не міг забезпечити підготовки управлінських рішень
стосовно всіх аспектів діяльності підприємств. Причиною такої
негативної тенденції було недостатнє вивчення і використання
функцій бухгалтерського обліку в механізмі управління в повній
мірі.
Вітчизняні вчені постійно працюють над удосконаленням
теорії і практики господарського обліку. Розвитку обліку як сфери
управління виробництвом присвячені праці Кірейцева Г.Г., Сопка
В.В., Чумаченка М.Г., Голова С.Ф., Добровського В.М. та інших
провідних вчених, що дало змогу поглибити накопичений

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ

357

зарубіжний
і
вітчизняний
досвід
і
виділити
внутрішньогосподарський
(управлінський)
облік
окремим
сегментом.
Управлінський облік в умовах ринкових відносин на
підприємствах АПК України набув значимості. Але якщо світова
історія розвитку управлінського обліку налічує чотири етапи
(середина ХIХ ст. – 80-і роки ХХ ст.), то вітчизняні підприємства
лише на середині шляху (90-і роки ХХ ст. – наш час ). Вихідною
інформацією для внутрішньогосподарського обліку слугують дані
фінансового
обліку.
Деталізація
даних
бухгалтерського
фінансового обліку в частині затрат і доходів виробництва в
незначній мірі збільшує витрати на його ведення, оскільки
потрібно опрацьовувати додатково необлікову : планову,
нормативну, технологічну, маркетингову та іншу інформацію, що
впливає на ефективне використання ресурсного потенціалу,
завдяки оптимальним управлінським рішенням.
Слід відмітити, що організації управлінського обліку на
підприємствах АПК України постійно перешкоджає ряд проблем.
На жаль, вітчизняні економісти ще формують уявлення про
сутність, методи і прийоми управлінського обліку. Також
недостатньо
спеціалістів
здатних
організувати
систему
внутрішньогосподарського обліку на вітчизняних підприємствах.
Але є в історії розвитку економіки України і позитивний
досвід для впровадження управлінського обліку.
В умовах
соціалістичного розвитку на вітчизняних підприємствах успішно
використовувалась система внутрішньогосподарського розрахунку,
яка забезпечувала достовірний облік і контроль закріплених за
підрозділами основних і оборотних засобів виробництва,
виконаних робіт по строках і їх якості, виробничих витрат в
натуральному і вартісному виразі по об`єктах калькуляції,
виробленої і реалізованої продукції з врахуванням її якості.
Система внутрішньогосподарського розрахунку сприяє
впровадженню в Україні управлінського обліку завдяки одній з
його основ – обліку за центрами відповідальності. На даному етапі
розвитку економіки ефективне виробництво можливе лише за
обґрунтованих витрат, чому сприятиме закріплення витрат і
доходів за керівниками певних рівнів управління і систематичний
контроль за виконанням ними виробничих програм і лімітів витрат.
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Роль управлінського обліку на даному етапі не повинна
обмежуватись лише розв`язанням задач виробництва. Він має бути
інформаційною базою для прийняття стратегічних рішень і
повинен становити комерційну таємницю підприємства.
Управлінський облік має формуватись на засадах і принципах
бухгалтерського обліку та з врахуванням індивідуальних
особливостей конкретних підприємств на основі їх технологічних,
організаційних і маркетингових потреб.
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ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СТРУКТУРИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Для перспектив подальшого дослідження та оцінки впливу
інтелектуального капіталу на ефективність діяльності підприємства
актуальною є проблема визначення сутності даної економічної
категорії та класифікаційних ознак її структурних елементів.
У науковому світі немає однозначного погляду на
економічну категорію «інтелектуальний капітал», оскільки вона не
закріплена жодним законодавчим документом і є однією з
найновіших щодо історії дослідження.
На думку Білова Г. О., інтелектуальний капітал – це складова
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невідчутних активів підприємства, яка є результатом діяльності
людського
і/або
машинного
інтелекту,
представлена
інтелектуальними ресурсами та включає в себе інтелектуальні,
людські, структурні і ринкові засоби підприємства, у тому числі
нематеріальні активи, які формують конкурентні переваги
підприємства [1, 99]. Це визначення базується на виділенні
складових капіталу і їх ролі в процесі його створення. Аналіз
наукової літератури дозволяє виділити наступні класифікації
структурних елементів (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація елементів інтелектуального капіталу
Класифікаційна ознака
1
За типами (звіт Конрада)
[1]
За типами (Схема вартості
«Скандії», Едвінсон) [1]
За типами (Брукінг) [1]
За типами (Стюарт) [1]
За типами (А. Чухно) [1]
За стратегічними
напрямками (ЗСП,
Каплан, Нортон) [1]
1) за роллю у виробничогосподарському процесі;
2) за типами;
3) за належністю;
4) за використанням у
виробничо-комерційній
діяльності (О. Кендюхов)
[3]

Класифікаційні види
2
Індивідуальний, структурний І К
Людський капітал, структурний капітал
Ринкові активи, людські активи,
інфраструктурні активи, ринкова
вартість
Людський капітал, структурний капітал,
клієнтський капітал
Людський капітал, технологічний
капітал
Клієнти, внутрішня структура
підприємства, інноваційні та навчальні
процеси, фінанси
1) основний; той, що забезпечує;
2) персоніфікований, інфраструктурний,
клієнтський, марочний, формалізована
інтелектуальна власність;
3) невідчужуваний, відчужуваний;
4) у використанні, в розвитку, в резерві
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Продовження табл. 1
1
1) за формою власності;
2) за корпоративними
трансакціями;
3) за резедентністю;
4) за формою залучення;
5) за терміном
знаходження у
розпорядженні;
6) за формуванням;
7) за можливістю
визначення розміру
вартості ІК (О. БутнікСіверський) [2]

2
1) приватний, колективний, державний;
2) акціонерний, пайовий;
3) національний, іноземний;
4) у формі права на об‘єкти промислової
власності; у формі авторського та
суміжного права; в інших формах;
5) власний, строковий;
6) створений самим об‘єктом, придбаний
у інших;
7) оцінка вартості визначається: прямим
методом або експертним методом

Така різноманітність складових може свідчити про постійне
вивчення категорії інтелектуального капіталу та її розширення в
процесі науково-технічного розвитку, що зумовлено підвищенням
ролі інтелектуальних ресурсів у функціонуванні сучасних
підприємств.
За даними табл.1 ми бачимо, що більшість науковців
вказують типи, як основну ознаку класифікації складових
інтелектуального капіталу, таким чином виділяючи джерела його
формування – працівники, їх інтелект, клієнти.
Інтелектуальний капітал відіграє важливу роль для
підприємства в тих умовах ринку, які склалися сьогодні. Це
проявляється у впливі на результати діяльності підприємства
елементів інтелектуального капіталу, основними з яких є людський
капітал (працівники), ринковий капітал (клієнти) та інтелектуальна
власність (нові технологічні рішення). Вивчення особливостей
кожного структурного елементу інтелектуального капіталу
забезпечить більш повне розуміння сутності цієї категорії в
комплексі.
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Економіка. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. С. 96-100;
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Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Сучасна податкова система України об‘єктивно потребує
наявності в її складі надійного та стабільного джерела доходної
частини бюджету. Одним із таких джерел є податок на додану
вартість.
У Європі податок на додану вартість набув поширення у 50-х
роках ХХ століття. Комісія Європейського союзу оголосила ПДВ
однією із обов‘язкових передумов членства в ЄС, що помітно
впливає на країни, які прагнуть такого членства, та сприяє
підтримці цього податку в інших державах. Але не можна сказати,
що він однаково інтенсивно почав застосовуватися у всіх
європейських країнах. Так, в Україні ПДВ був впроваджений у
1992 році замість чинних податків з обороту та з продажу і став
головним непрямим податком. Податком на додану вартість, який
є універсальним акцизом оподатковується приріст ціни виробу у
процесі його виробництва або доробки на ціну, за якою матеріали
чи послуги, які використовувалися при виготовленні такого товару,
були придбані у фірм-постачальників.
Щороку в Україні третина доходів державного бюджету
формується
за
рахунок
надходжень
саме
ПДВ.
У
бюджетоформуючих регіонах показники збору ПДВ також має
позитивну динаміку. Наприклад, в Донецькій області у 2008 році
надходження ПДВ зросли в 1,3 рази порівняно з 2007 р. і склали у
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структурі надходжень до бюджету більш ніж 33% при скорочені
кількості суб‘єктів підприємницької діяльності – платників ПДВ.
Аналіз змін, унесених до Закону «Про податок на додану
вартість» у 2005 р., свідчить, що завдяки ним було вирішено низку
системних
проблем,
які
перешкоджали
ефективному
адмініструванню податку. А саме:
- запроваджено норму, якою передбачено, що авансова оплата
вартості товарів, які експортуються чи імпортуються, не змінює
значення податкового кредиту або податкових зобов‘язань
платника податку – відповідно експортеру або імпортеру;
- удосконалено механізм відшкодування ПДВ шляхом
запровадження єдиного порядку відшкодування як за операціями з
експорту товарів, так і за операціями з постачання товарів на
митній території України;
- обмежено право на отримання бюджетного відшкодування
для окремих груп платників, зокрема тих, що були зареєстровані як
платники ПДВ менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за
наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування.
Однак, не дивлячись на позитивні тенденції в залученні
коштів до держбюджету, існують вагомі недоліки застосування
податку на додану вартість. Серед них : високий рівень ставки
ПДВ стимулює інфляційні процеси і негативно впливає на
наукоємні виробництва; відбувається прискорене витіснення з
ринку слабких виробників; через списання боргу платників
податків знизилися доходи бюджету, внаслідок чого зменшилися
можливості відшкодування ПДВ з бюджетних коштів; велика
кількість пільг з оподаткування (особливий клопіт викликає
використання нульової ставки ПДВ для заохочення експорту
сировини, що не стимулює високотехнологічне виробництво), що
може сприяти перетворенню України на сировинний «придаток».
Дані
переваги
і
недоліки
обумовлені
особливостями
функціонування механізму оподаткування ПДВ і підтверджують
важливість його вдосконалення у напрямку підсилення
позитивного регулюючого впливу на економічні процеси. Таким
чином, доцільно було б провести реформування податку на
додану вартість за наступними напрямами:
- створення необхідних передумов для запровадження
податкової звітності в розрізі контрагентів в електронному вигляді;
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- застосування нульової ставки податку виключно при
здійсненні експортних операцій та недопущення її застосування
при здійсненні операцій на митній території України;
- поетапного зниження ставки податку на додану вартість (
ставка податку на додану вартість вища за середній рівень,
установлений у розвинутих державах – членах ЄС – 19,7%, та
державах-нових членах ЄС - 19% ).
Світовий досвід та аналіз функціонування податкової
системи в Україні, переконує, що найефективніше реформування
слід проводити комплексно. Отже, використання всіх
вищезазначених напрямів, призведе до прозорості облікової
звітності, рівномірного розподілу податкового тягаря між усіма
суб‘єктами підприємницької діяльності, зменшення податкового
навантаження, а також до збільшення доходів бюджету та держави
в цілому.

УДК 338
Стаднюк І.В., ст. гр. ОАм-51
*Науковий керівник: Сардачук І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА СИСТЕМУ
УПРАВЛІННЯ І ОБЛІКУ
Сільське господарство відіграє винятково важливу роль як
каталізатор розвитку ринкової економіки.
Сільськогосподарське виробництво - це важливе джерело,
по-перше, нічим не замінних на сьогодні предметів споживання;
по-друге, додаткової робочої сили для несільськогосподарських
галузей: по-третє, джерело чистого прибутку. І, нарешті, ця галузь
суттєво впливає на соціально-економічний розвиток суспільства в
цілому. Так, у сільському господарстві України створюється більш
як 30% національного доходу та близько 75% фонду споживання. У
сільськогосподарському виробництві з урахуванням витрат праці
на присадибних ділянках зайнято майже 6 млн. чол.
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Фахівці ФАО відзначають, що 78% земної поверхні
випробовують серйозні природні обмеження для розвитку
землеробства, 13% площ відрізняються низькою продуктивністю,
6% середньою і 3% високою. В даний час розорано близько 11%
всієї суші, ще 24% використовується під пасовища.
На даний час постає необхідність ефективного використання
специфічних особливостей сільського господарства для прийняття
управлінських рішень. Особливості функціонування аграрних
підприємств необхідні менеджеру не тільки для розробки стратегії і
поточних планів його розвитку, а й для належної організації обліку
на підприємстві, зокрема, податкового. В міру вдалого поєднання
специфіки галузі та знань управлінця у сфері податкового обліку,
можливо створити оптимальну систему обліку для мінімізації
податкових платежів або ж раціональної їх сплати.
Аналіз різних літературних джерел дав можливість виділити
основні особливості сільського господарства [1-3].
Сільському господарству притаманний ряд особливостей,
пов‘язаних з характером його виробництва, яке ґрунтується на
здатності рослинних і тваринних організмів до природного
відтворення. У цьому полягає докорінна відмінність сільського.
Іншою особливістю є відносна іммобільність ресурсів, яка є
бар‘єром на шляху перерозподілу їх із сільського господарства в
промисловість та інші галузі.
До особливостей сільського господарства належить і
надзвичайна роль землі як чинника виробництва. Земля, з одного
боку, є засобом виробництва, а з іншого - предметом праці. На
відміну від інших засобів виробництва земля не зношується і не
змінюється. Більш того, при правильному використанні її
родючість суттєво підвищується.
Сільськогосподарське виробництво здійснюється в різних
грунтово-кліматичних умовах – добрих, середніх і поганих, що
безпосередньо позначається на результатах господарської
діяльності підприємств і має наслідком істотну диференціацію
рівня їх економічного розвитку.
Іншою особливістю сільського господарства є розбіжності у
робочому періоді з часом виробництва, а отже, сезонності
виробництва і переробки сільськогосподарської продукції.
Сезонний характер виробництва, в свою чергу, зумовлює
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специфічну організацію праці в цій галузі, особливості реалізації
продукції та надходження грошових коштів.
У сільському господарстві на відміну від промисловості
поширені кооперативні форми організації виробництва, які більш
повно враховують тип виробництва, що склався - історично,
характер праці, вимоги науково-технічного прогресу тощо.
Сільське господарство – це кредитомістка галузь, яка не
може нормально розвиватись без залучення зі сторони додаткових
фінансових ресурсів.
Специфіка сільськогосподарського виробництва виявляється
в аграрних відносинах. Як складова виробничих відносин у
сільському господарстві вони виникають між людьми з приводу
володіння землею та використання її як головного чинника
виробництва, з одного боку, і як об‘єкта власності - з іншого.
В сільському господарстві порівняно з іншими галузями
значно ускладнюється процес управління виробництвом.
Отже, в становленні ринкової економіки України ця галузь,
враховуючи її масштаби, може відіграти виключно важливу роль
завдяки своїм специфічним властивостям. Важливість цієї галузі
для країни проявляється і в низці спеціальних режимів, зокрема у
зменшенні податкового тиску, що направлені на забезпечення
оптимальної роботи аграрних підприємств. Звичайно, особливості
галузі характеризуються певним рівнем ризику і відсутністю
стабільності, проте її важливість змушує державу запроваджувати
різні механізми пільг, що не допустимі для інших галузей, а
управлінців ефективно використовувати їх. Оскільки найбільший
тиск на підприємства має фіскальна функція держави, то і мережа
механізмів стимулювання розвитку аграрного сектору здебільшого
сконцентрована у даному напрямку. Тому для управлінця у сфері
сільського господарства важливим є раціональне використання
специфіки галузі та запропонованих стимулів держави для
якнайкращого розвитку підприємства та задоволення потреб
керівництва. Отже, і облікова система, як основне джерело
інформації для прийняття управлінських рішень як на рівні
сільськогосподарського підприємства, так і на рівні управління
галуззю,
потребує
коректного
врахування
зазначених
особливостей. Облік, як одна із функцій управління, повинна
забезпечувати своєчасну, достовірну і повну інформацію про
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наявні
ресурси
сільськогосподарського
ефективність господарювання.

виробництва

та
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Для ринкового етапу розвитку економіки України і практики
обліку характерне значне відставання стану обліку нематеріальних
активів від потреб господарської практики.
Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку і
відображення у звітності активів підприємства визначають
використання в практиці обліку нового виду активів –
нематеріальних активів. В Україні їх залучення відбувається дедалі
інтенсивніше. Виникає необхідність здійснення постійного
контролю, ефективним видом якого є аудит.
Оскільки кількість операцій з нематеріальними активами на
підприємствах незначна – аудит доцільно проводити суцільним
способом.
Перед безпосереднім здійсненням перевірки повинна бути
укладена домовленість із замовником та розробка програми
проведення аудиту нематеріальних активів.
Послідовність проведення аудиту можна розділити на
декілька етапів.
На першому етапі перевіряють політику щодо обліку
нематеріальних активів. Зміст та спрямованість облікової політики
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підприємства розкривають ся в наказі про облікову політику, що
дає змогу організувати ведення бухгалтерського обліку
нематеріальних активів у такий спосіб, щоб максимально впливати
на фінансові результати діяльності підприємства. В обліковій
політиці має бути зазначено питання оцінки нематеріальних
активів, метод і термін нарахування амортизації, відображення на
рахунках бухгалтерського обліку.
На другому етапі аудитор перевіряє реєстрацію в
бухгалтерському обліку об‘єктів, які належать до нематеріальних
активів, а також їх відповідність ознакам.
Відповідно до ПСБО 8 ―Нематеріальні активи‖ існує сім груп
нематеріальних активів: права користування природними
ресурсами, права користування майном, права на знаки для товарів
і послуг, права на об‘єкти промислової власності, авторські та
суміжні з ними права, незавершені капітальні інвестиції в
нематеріальні активи та інші нематеріальні активи.
Характерними ознаками цього виду активів є:
- відсутність матеріальної форми
- використання впродовж тривалого терміну
- невизначеність в отриманні прибутку в майбутні періоди
- здатність приносити економічну вигоду підприємству
На третьому етапі перевіряються результати відображення
інвентаризації нематеріальних активів на кореспондуючих
рахунках, а також досліджуються результати інвентаризації.
При інвентаризації нематеріальних активів перевіряють:
- наявність супровідних документів, що підтверджують права
підприємства на їх використання
- правильність і своєчасність відображення нематеріальних
активів в обліку
На четвертому етапі перевіряють правильність оцінки
нематеріальних активів. Оцінку визначають виходячи з вартості
відповідно до договору і порядку включення витрат на доведення
їх до стану, придатного до використання в запланованих цілях. При
цьому аудитор повинен визначити порядок формування первісної
вартості.
Проблемним питанням у частині оцінки є оцінка самостійно
створених підприємством нематеріальних активів, тому потрібно
розподілити витрати на дослідження і розробки на витрати періоду
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або до вартості новоствореного об‘єкта.
На п‘ятому етапі здійснюється перевірка правильності
заповнення первинних документів щодо руху нематеріальних
активів: авторські та ліцензійні договори, договори про
передавання
ноу-хау,
науково-дослідні
та
дослідноконструкторські розробки, установчі договори, ліцензії, свідоцтва,
тощо.
На шостому етапі аудитор перевіряє правильність та порядок
нарахування амортизації по нематеріальних активах і відображення
в бухгалтерському обліку.
На сьомому етапі перевіряється правильність складання
кореспонденції рахунків по руху нематеріальних активів.
Восьмий етап є етапом перевірки тотожності:
- показників звітних форм по нематеріальних активах
- даних звітності та Головної книги
- показників Головної книги і регістрів синтетичного і
аналітичного обліку.
На основі зібраної в процесі перевірки інформації щодо
нематеріальних активів аудитор формує відповідний розділ
завершального аудиторського висновку, вказує виявленні
порушення.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
ПРОДУКЦІЇ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасний етап розвитку економіки України обумовлює
високі вимоги до оцінки ефективності функціонування
підприємств. Найповніше уявлення про ситуацію на підприємстві
можна одержати за допомогою детального аналізу відповідності
витрат і результатів виробничо-господарської 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.
У роботах вітчизняних і зарубіжних економістів Болюха
М.А., Бурчевського В.З., Горбатка М.І., Чумаченка Н.Г.,
Швіданенка Г.О., Олексюка О.І., Савіцькой 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 гривню товарної продукції, окремих
елементів і статей витрат на виробництво продукції. При цьому
ефективність понесених витрат не оцінюється. У зв'язку з цим
виникає необхідність у вдосконаленні методики аналізу витрат
хлібопекарських підприємств, яка дозволяє оперативно і без
складних математичних обчислень вивчити ефективність і
окупність витрат.
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
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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:

Åâèò . 

Ï î ñí
100 ,
Â î ñí

(1)

де Е вит. –ефективність витрат, %;
Ï î ñí - прибуток від основної діяльності, тис. грн.;
Â î ñí - витрати основної діяльності на виробництво і реалізацію
продукції, тис. грн.
Зауважимо, що показник економічної ефективності витрат
може розраховуватися в коефіцієнтах і у відсотках, залежно від
потреби користувачів. За економічною суттю 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.
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, як відомо, 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 обсягів виробництва і обсягів реалізації від
величини повсякденного попиту на хлібопекарську продукцію.
Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що в
хлібопекарських підприємствах сума витрат основної діяльності,
яка впливає на величину одержуваного прибутку, складається з
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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 (міру, рівень)
впливу чинників на її величину. З цією метою нами пропонується
проводити аналіз чинника ефективності витрат основної діяльності
з урахуванням взаємообумовленості і підлеглості ознак чинників.

УДК 657.3007:615
Титенко Л.В., здобувач
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана»
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ СИРОВИНИ І
МАТЕРІАЛІВ НА ВИРОБНИЦТВО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Стратегічним чинником розвитку конкурентоспроможності і
розширення
економічного
потенціалу
для
підприємств
фармацевтичної галузі є управління потоками сировини та
матеріалів.
Сировина і матеріали складають значну частину витрат
підприємства в собівартості продукції. Тому підвищення
ефективності їх використання є одним з найважливіших чинників
зниження собівартості продукції і зростання прибутку. Раціональне
використання сировини і матеріалів багато в чому визначається
належним веденням бухгалтерського обліку і організацією
аналітичних робіт.
Динаміка зростання матеріальних запасів як елементу
оборотного капіталу підприємства утрудняє процес управління
ними. Вирішити дану проблему допоможе своєчасно доведена до
управлінців аналітична інформація про стан запасів матеріалів та
сировини.
Раціональне
управління
матеріальними
запасами
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фармацевтичного підприємства можливо лише за наявності дієвого
механізму їх оцінки і аналізу. В даний час пропонується безліч
методик, покликаних сприяти вирішенню проблеми управління
матеріально-виробничими запасами. У основі методик, що
склалися, лежать різні прийоми економічного аналізу, такі, як
використання абсолютних, відносних і середніх величин;
застосування порівняння, групування, індексного методу, методу
ланцюгових підстановок, балансового методу і ін.
Метою аналізу матеріалів та сировини фармацевтичного
підприємства є отримання необхідного обсягу інформації, що дає
точну і своєчасну оцінку стану запасів сировини і матеріалів, їх
відповідності потребам ринку або виробництва, виявлення резервів
для розширення економічного потенціалу підприємства.
Відповідно до мети виділимо основні завдання аналізу матеріалів
та сировини на виробництво лікарських засобів:
оцінка поточного стану запасів сировини та матеріалів, їх
динаміки, структури;
визначення зміни рівня матеріаломісткості випущеної
продукції в динаміці і в порівнянні з планом;
визначення і кількісна зміна чинників відхилення фактичної
витрати матеріалів від планової;
виявлення причин змін і визначення динаміки досягнутих
результатів (економії або перевитрати) по видах матеріалів, що
витрачаються, масштабах дії окремих чинників, що зумовили зміну
цього рівня;
виявлення
невикористаних
внутрішньогосподарських
резервів зниження матеріальних витрат і їх впливу на формування
собівартості продукції, обсягу виробництва, прибутку і
рентабельності;
вивчення дотримання технологічного регламенту, контроль
виконання завдань по зниженню норм втрат в процесі
виробництва;
вивчення динаміки показників по використанню матеріалів;
оцінка рівня ефективності використання матеріалів;
оцінка організації планування матеріально-технічного
постачання і контролю за матеріалами по центрах витрат і місцях
виникнення і ін.
Джерела інформації для аналізу використання сировини та
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матеріалів є: план матеріально-технічного постачання, заявки,
контракти на постачання сировини і матеріалів, форми
статистичної звітності про наявність і використанні матеріальних
ресурсів, форма 5-С про витрати на виробництво, оперативні дані
відділу матеріально-технічного постачання, зведення аналітичного
бухгалтерського обліку про надходження, витрати і залишки
матеріальних ресурсів, калькуляції, наряди і та ін.
Для комплексної характеристики використання матеріальних
ресурсів у фармацевтичній галузі можна скористатись
розрахунково-аналітичними показниками (узагальнюючі і часткові)
наведеними в табл. 1, які враховують специфіку галузі.
Таблиця 1
Показники ефективності використання сировини і
матеріалів на виробництво лікарських засобів
Показники

Формула розрахунку

Економічна
інтерпретація
показника

1. Узагальнюючі показники
Матеріаломісткість
продукції (загальна
матеріаломісткість)
(MМ)
Матеріаломісткість
господарської
діяльності
(ММг)
Матеріаловіддача
продукції (загальна
матеріаловіддача)
(МВ)
Матеріаловіддача
господарської
діяльності
(МВг)
Питома вага
матеріальних затрат
в собівартості
продукції (ЧМ)

Сума матеріальн их затрат ( З )
ММ 
Виручка від реалізації продукції

ММ г 

МВ 

Виручка від реалізації продукції
Сума матеріальн их затрат (З )

МВ г 

ЧМ 

Сума матеріальн их затрат ( З)
Загальна сума витрат

Загальна сума витрат
Сума матеріальн их затрат ( З)

Сума матеріальн их затрат (З)
Собівартіс ть продукції

Матеріальні затрати
на 1 грн. продукції

Частка матеріальних
затрат в структурі
операційних витрат
Вихід продукції з
кожної гривні
спожитих
матеріальних ресурсів
Витрати, пов‘язані з
господарською
діяльністю на
1 грн. матеріальних
затрат
Рівень використання
матеріальних ресурсів
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Коефіцієнт
співвідношення
темпів зростання
обсягу виробництва
і матеріальних
витрат (Кс)

Кс 

у
Темп зростання виручки від реалізації продукціїХарактеризує
відносному
динаміку
Темп зростання суми матеріальн их затрат (Звираженні
)

матеріаловіддачі і
одночасно розкриває
чинники її зростання

2. Часткові показники
Сировинномісткість
продукції (СМП)

СМП 

Енергомісткіс
ть продукції (ЕМП)

ЕМП 

Питома
матеріаломісткість
виробу (ПМВ)

ПМВ 

Вартість сировини та матеріалів
Показники
Виручка від реалізації продукціївідображають

Вартість спожитої
Виручка від реалізації

ефективність
споживання окремих
енергії елементів
матеріальних ресурсів
продукціїна 1 грн. продукції

величина
Вартість всіх матеріалів , витрачених на виріб
матеріальних затрат,
витрачених на один
Ціна виробу
виріб

Абсолютна
матеріаломісткість
виробу (АМВ)

АМВ 

Загальні витрати сировини
Кількість виробів

Витрати сировини за
абсолютними
значеннями на
фізичну одиницю
виготовленої
продукції
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ДАСОА
БАНКРУТСТВО. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ
ПІДПРИЄМСТВА-БОРЖНИКА
Історичним кроком у розвитку інституту банкрутства стало
прийняття Верховною 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.
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. Боржнику дається змога самому
оголошувати себе банкрутом, що надає йому переважне право при
затвердженні санаційної програми і реальний шанс відновити
платоспроможність підприємства.
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.
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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. 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
зацікавленість у її успіху. На цьому етапі можуть далі розвиватися
симптоми банкрутства або, навпаки, підприємство почне
відновлюватися.
Провадження у справах про банкрутство складається з
процедур встановлення факту неплатоспроможності боржника та
безспірності вимог кредитора, що ініціює провадження 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.
Провадження у справах про банкрутство складається з
процедур встановлення факту неплатоспроможності боржника та
безспірності вимог кредитора, що ініціює провадження виявлення
усіх можливих кредиторів і санаторів, санації або визнання
боржника банкрутом. 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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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В сучасних умовах розвитку ділової активності в Україні
макро- та мікросередовище господарювання підприємств стає все
більш динамічним, тому виникає необхідність здійснення
стратегічного аналізу, стратегічного планування та формування
ефективної стратегії розвитку підприємства.
Стратегічне планування — процес здійснення сукупності
систематизованих та взаємоузгоджених заходів із визначення
довгострокових цілей та обґрунтування напрямків прибуткової
діяльності підприємства.
Зміна ринкового середовища зумовлює необхідність
застосування стратегічного підходу до системи господарювання на
підприємстві. Розробляючи комплексну програму дій по
вирішенню пріоритетних завдань, визначаючи місію та головну
мету, стратегічне планування формулює цілі та способи досягнення
цих завдань таким чином, щоб зміцнити його конкурентний статус.
Перспективи
розвитку
підприємства,
стратегічні
альтернативи досягнення цілей формуються на основі
комплексного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища,
визначення обмежень в діяльності підприємства, загроз й
можливостей для нього з боку зовнішнього середовища.
Стратегічне планування має бути спрямоване на зміцнення
ринкової позиції підприємства, підвищення рівня прибутковості,
фінансової стійкості та конкурентоспроможності.
Важливим кроком здійснення стратегічного управління та
планування є аналіз внутрішнього середовища, який проводиться у
розрізі оцінки обсягів виробництва та реалізації продукції,
ефективності діючої системи управління та стимулювання, що є
особливо цікавим для інвесторів.
Зважаючи на загальну місію підприємства, формують його
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інші стратегічні цілі. Реальність та ефективність стратегії буде
забезпечено, якщо стратегічні цілі будуть конкретними та
вимірюваними, чітко зорієнтованими в часі, досяжними,
ресурсозабезпеченими та взаємообумовленими.
Ще одним важливим кроком є вивчення зовнішнього
середовища. Аналіз зовнішнього середовища – це безперервний
процес спостереження, вивчення та контролю за діями зовнішніх
щодо підприємства чинників для того, щоб своєчасно та вичерпно
визначити можливості і загрози для підприємства, тобто позитивну
та негативну дію зовнішніх чинників (політичних, економічних,
науково – технічних, соціальних, міжнародних) [1].
Теоретична основа стратегічного планування довгий час
спрямовувала підприємство на пошук винятково портфельних
стратегій, що визначають перспективні напрямки інвестування
капіталу, і на вибір найбільш ефективних стратегій розвитку та
конкуренції за допомогою яких розробляються способи
життєдіяльності на ринку [2].
Для стратегічного планування особливого значення набуває
ефективно проведений фінансовий аналіз діяльності підприємства,
результати якого використовуються для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень щодо попередження збитковості та
банкрутства,
забезпечення
фінансово-економічної
безпеки
підприємства,
управління
грошовими
потоками
та
платоспроможністю суб'єкта господарювання [3].
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА
АВТОДОРОЖНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В умовах ринкових перетворень які відбуваються у галузі
будівництва автомобільних шляхів значна увага повинна
приділяється питанням побудови ефективного внутрішнього
контролю за витрачанням коштів фонду заробітної плати.
Особливо актуальним дане питання є для підприємствах де
проведенням внутрішнього контролю в основному займаються
працівники бухгалтерії, які несуть відповідальність за правильність
нарахування зарплати. При цьому плановий відділ питанням
оплати праці цікавиться лише при формуванні кошторису витрат.
Для раціонального витрачання коштів призначених на оплату
праці саме плановий відділ є тією ланкою, що відповідає за
повноту і правильність планування фонду заробітної плати. Так,
контролюючи виконання планового рівня витрат на зарплату,
підприємство має можливість оцінити для себе доцільність
переведення на нову систему планування і економічного
стимулювання розподілу фонду заробітної плати при формуванні
внутрішнього річного (квартального) бюджету витрат.
Проводячи розподіл річного (квартального) фонду заробітної
плати по кварталах (місяцях), а усередині них по будівельних
ділянках та інших підрозділах, працівники планового відділу
повинні виходити з поквартального (щомісячного) розподілу
об‘ємів будівельних робіт, їх структури, що безпосередньо впливає
на форму оплати праці робітників. Плановий відділ зобов‘язаний
систематично (щомісячно, поквартально, за рік) проводити
контроль за:
 витрачанням фонду заробітної плати з метою
встановлення причин його перевитрат та винних в цьому осіб, а
також розробляти конкретні пропозиції стосовно усунення
недоліків та економії фонду заробітної плати;
 відповідністю нарахованої заробітної плати обсягам
виконаних робіт, перевіряючи ідентичність даних про обсяги
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виконаних будівельних робіт які відображені в звітності на
відповідність їх даним первинних документів.
Здійснюючи внутрішній контроль, слід мати на увазі, що
перевитрата фонду заробітної плати виникає за рахунок:
 приписок об‘ємів виконаних будівельних робіт у нарядах;
 неправильного застосування розцінок і доплат;
 допущення браку та переробки робіт;
 оплати простоїв й доплати за роботу в понадурочний час;
 непланових об‘єктів і об‘єктів, не забезпечених проектнокошторисною документацією;
 надплановим збільшенням робіт.
Бухгалтерія автодорожніх підприємств несе відповідальність
за правильність і своєчасність нарахування й виплати заробітної
плати. Головний бухгалтер повинен перевірити чи достовірно та
повністю зазначено фактично нараховані суми основної і
додаткової заробітної плати й премій, а також відпускних та
лікарняних. Слід відмітити, що відповідно до законодавства саме
головний бухгалтер несе відповідальність за збиток заподіяний
підприємству та зобов‘язаний прийняти необхідні заходи по
виявлених фактах приписок в нарядах й інших незаконних
виплатах з фонду заробітної плати, забезпечивши відшкодування
нанесеного збитку винними особами.
Отже,
керівництву
автодорожніх
підприємств
для
забезпечення належного використання коштів призначених на
оплату праці раціональним є побудова внутрішнього контролю за
фондом заробітної плати не лише на рівні відділу бухгалтерії, а й
на рівні планового відділу.
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БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
Процес планування діяльності підприємства є однією із
складових частин управління в цілому, від якого залежать майбутні
результати роботи.
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.
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).
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 (гнучких) бюджетів.
Оперативні
бюджети
дозволяють
вирішувати
в
короткотерміновому періоді, що в загальному вигляді
зводитиметься до вибору альтернатив, що вигідніше для
підприємства з позицій отримання максимальної урожайності
(продуктивності), грошової віддачі за рахунок оптимального
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
результат виробництва буде найвищим.
До оперативних бюджетів в сільському господарстві
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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 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 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.
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ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ:
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Процес виробництва є одним із основних процесів
господарської діяльності будь-якого суб‘єкта господарювання, в
якому спочатку використовують природні ресурси, сировину,
матеріали, паливо, енергію, трудові ресурси, основні засоби, і в
кінцевому результаті одержують готову продукцію для реалізації.
Характерною його особливістю є формування витрат на
виробництво продукції, що становлять її виробничу собівартість.
Облік виробництва повинен забезпечити отримання
достовірної та своєчасної інформації про виробничі витрати, яка
використовується для визначення фактичної собівартості
продукції,
контролю
за
раціональними
використанням
матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, прийняття
управлінських рішень і планування діяльності підприємства на
майбутнє, що відповідає цілям управлінського обліку. Особливо
проблемним є процес виробництва сільськогосподарської
продукції, на виробництво якої окрім виробничих ресурсів
впливають ще й природнокліматичні умови, тривалість
операційного циклу, наявність біологічних активів.
На сьогодні перед підприємствами агропромислового
комплексу досить гостро постають питання щодо формування,
розрахунку та відображення в обліку виробничої собівартості
продукції тваринництва і рослинництва, які пов‘язані із
специфікою галузі та з її місцем у системі галузей народного
господарства, так як аграрний сектор економіки є одним із
провідних.
Саме правильний розрахунок собівартості продукції (робіт,
послуг) сприяє більш ефективному управлінню процесами її
формування, покращенню якісних показників роботи підприємства,
усуненню причин недостовірної собівартості продукції і низької
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рентабельності її виробництва, що в кінцевому результаті сприяє
зростанню прибутків та рентабельності господарських суб‘єктів.
Нині
порядок
розрахунку
фактичної
собівартості
сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) нормативними
документами не регламентується. Затверджені Методичні
рекомендації з планування, обліку і калькулювання продукції
(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств мають
рекомендаційний характер і можуть агроформуваннями не
використовуватися. Тому вибір конкретних методів калькулювання
входить до компетенції підприємства і залежить від потреб
отримання необхідної інформації для прийняття оперативних,
тактичних і стратегічних рішень.
Враховуючи
багатогалузевість
сільськогосподарських
підприємств та специфіку виробництва готової продукції, при
калькулюванні сільськогосподарської продукції доцільним є
використання попередільного і нормативного методів обліку
витрат, які найбільш точно відображають витрати виробництва як
за стадіями виробничого процесу, так і за встановленими
нормативами.
З метою відповідності виробничого обліку потребам
управління слід переглянути Наказ про облікову політику
підприємства, форми зведених документів, призначених для
прийняття управлінських рішень та аналізу витрат, період
калькулювання, види собівартості, які розраховуються на практиці,
внутрішні відпускні ціни на основну продукцію, виробничі центри
відповідальності, які повинні бути виділені та узгоджені з
керівництвом.
Для забезпечення керівництва повною інформацією про
собівартість сільськогосподарської продукції та можливості
відокремлення її від даних фінансового обліку на рахунках
управлінського
обліку
повинна
своєчасно
і
правдиво
відображатися інформація про фактичні витрати виробництва,
тому, при впровадженні управлінського обліку на агропромислових
підприємствах варто в межах єдиного плану рахунків виділяти
рахунки фінансового і управлінського обліку, що відповідає
міжнародній практиці обліку.
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ
ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В Україні відбувається поступовий процес ринкової
трансформації економіки. Система оподаткування, як інструмент
державного регулювання економічних і соціальних процесів має
відображати інтереси держави, підприємницьких структур та
громадян. В той же час практика свідчить про низький рівень
ефективності вітчизняної моделі оподаткування підприємств, її
неадекватність умовам функціонування ринкового господарства.
Оцінюючи стан податкових відносин в Україні, більшість
вчених, сходяться на тому, що основними вадами податкової
системи є її надмірна фіскальна спрямованість та нерівномірний
розподіл податкового навантаження, спричинений масштабними
ухиленнями від сплати податків
Саме тому покращення податкової системи в економічній
науці приділяється багато уваги, однак залишається і багато
неоднозначних проблем.
Значне місце даному напрямку наукових досліджень
приділено у роботах таких авторів, як Савченко Т.Б., Василик О.Д.,
Кучерявенко Н.П., Федосов В.М., Опарін В.М., Крисоватий А.І.,
Мельник П. та інші. Не зважаючи на наявні дослідження,
недостатньо
розробленими
лишаються
питання
щодо
реформування податкової системи в Україні.
Метою роботи є виявлення актуальних проблем та напрямків
реформування податкової системи в Україні.
Податкову систему країни треба змінювати таким чином, щоб
враховувались економічні інтереси обох сторін - держави і
платників податків, а також усувалась зацікавленість платників в
податкових незаконних ухиляннях.
Сучасна податкова система України має низку суттєвих
недоліків і потребує реформування.
Основними проблемами в сфері податкової політики
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залишаються:
нестабільність
та
недосконалість
податкового
законодавства, відсутність Податкового кодексу, невідповідність
окремих норм діючого податкового законодавства вимогам
законодавства ЄС;
- надмірність податкового тягаря, що є однією з причин
фінансової нестабільності підприємств, зменшення частини
податкових надходжень до бюджету;
- безсистемне та невиправдане надання податкових пільг та
звільнень від оподаткування, що звужує базу оподаткування та
призводить до нерівномірності податкового навантаження;
- зростання податкового боргу;
- неузгодженість бухгалтерського і податкового обліку;
Для того, щоб змінити стан податкової системи необхідні
структурні зрушення в даній сфері.
Серед основних напрямків реформування податкової системи
доцільно назвати: поетапне зменшення податкового навантаження;
спрощення механізму обчислення податків; підвищення фіскальної
ефективності податків за рахунок розширення податкової бази,
поліпшення адміністрування; зближення податкового та
бухгалтерського обліку; стимулювання розвитку бізнесу та
підвищення ефективності виробництва.
Отже,
для
реалізації
запропонованих
напрямків
реформування податкової системи є створення цілісного та
стабільного податкового законодавства, а саме прийняття
Податкового кодексу України. Він підніме на новий щабель
відносини між платниками податків і податковими органами задля
спільної мети - стабільного розвитку держави та її громадян.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ АУДИТУ В
УКРАЇНІ
У сучасних умовах господарювання аудит є обов‘язковою
частиною функціонування ринкової економіки кожної країни.
Основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість
підприємства (компанії), держави (в особі податкової адміністрації)
та самого аудитора в забезпеченні чіткої організації проведення
аудиту.
Аудиторський бізнес в Україні швидко зростає, проте
залишається ряд невизначених і суперечливих питань, з якими
стикаються аудиторські фірми у своїй діяльності. Тому проведене
дослідження є актуальним.
На думку спеціалістів компанії «Експерт», основна проблема
вітчизняних аудиторів полягає в інформаційній закритості ринка
[4]. Недостатньо розробленим з боку Аудиторської палати України
є підготовка інформаційних, методичних і навчальних матеріалів,
необхідних для проведення й удосконалення аудиту. Відсутність
належної системи принципів і норм поведінки аудиторів,
невідповідність системи контролю якості масштабам ринку
аудиторських послуг – основні причини незадовільної якості
більшості аудиторських перевірок, які, крім того, формують
недовіру до вітчизняного ринку. Лише незначний відсоток
аудиторських фірм надають публічну інформацію про свою
діяльність.
Проте, на сьогоднішній час, як зазначає генеральний
директор аудиторської компанії «Експерт» (українського партнера
мережі RSM International) Дмитро Алєксєєнко, ринок аудиту
перейшов у стабільну фазу розвитку та без сумніву має хороші
перспективи [1].
На серпень 2008 року в Україні зареєстровано 2371 суб‘єктів
аудиторської діяльності, що на 88 одиниць більше у порівнянні з
2007 роком. Крім того, в Україні тепер дозволена діяльність
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іноземних аудиторських компаній, при умові отримання їх
засновниками українського сертифікату аудитора. Зараз під їх
торговою маркою працюють фірми, що на 70% засновані
українськими аудиторами. На думку Д. Алєксєєнка, у недалекому
майбутньому під контроль зарубіжних аудиторських фірм перейде
значна частина українського ринку [1]. Тобто формується
перспектива виходу національних аудиторів на міжнародний ринок
капіталу.
Гальмує ринок і повільне впровадження аудиторами у свою
практику міжнародних стандартів. Як показав аналіз АПУ, за весь
час існування українського аудиту було сертифіковано більше
6 000 аудиторів; зараз працюють біля 3 000, з них половина є
новими людьми (які вперше отримали сертифікат).
Як зазначає голова АПУ С.О. Столярова, Україні потрібно
також реформувати вищу економічну школу: студенти, що
приходять на роботу в аудиторські фірми, мають низькій рівень
теоретичних знань і потребують додаткового навчання [8]. Питання
стосовно якості аудиту є на сьогодні головною умовою розвитку
ринку аудиторських послуг. Відсутність визнаної системи
контролю за професією аудитора в Україні дозволяє багатьом з них
працювати не професійно, неякісно, віддаючи перевагу гонорарам,
а не престижу й репутації. Україні потрібен інститут методології і
стандартизації аудиту, який об‘єднає теоретиків і практиків [8].
Багато суперечностей викликає невизначеність стосовно
різноманітних видів послуг, які на сьогодні можуть надавати
аудиторські фірми України. Широким полем для здійснення
діяльності є аудит фінансової звітності вітчизняних компаній
відповідно до національних та міжнародних стандартів,
податковий консалтинг і перевірка податкового обліку, ведення та
відновлення обліку, інвентаризації, консультації з багатьох питань
обліку й звітності, включаючи питання правового регулювання. До
речі, попит на послуги в сфері обліку по міжнародним стандартам
зростає в той час, як об‘єми податкового консалтингу знижуються
(цим питанням бухгалтери почали займатись самостійно).
З одного боку, в умовах гострої конкурентної боротьби за
клієнта, що ведеться практично в кожному сегменті ринку,
широкий спектр послуг відкриває нові можливості як перед самими
аудиторами та аудиторськими фірмами, так і перед замовниками
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їхніх послуг.
З іншого – основним об‘єктом діяльності незацікавленого,
незалежного аудитора є перевірка (аудит) фінансової звітності та
надання виключно консультаційних послуг стосовно інших питань
фінансово-господарської діяльності замовника.
Аудит – це інструмент збільшення довіри до фінансової
інформації. Він не є засобом формування фінансової звітності і тим
більше засобом мінімізації оподаткування. Аудит покликаний
захистити суспільство від недостовірної фінансової інформації.
Однак, на думку президента Української асоціації сертифікованих
бухгалтерів і аудиторів В. Лінніка, українські споживачі
аудиторських послуг до такого сприйняття аудиту поки не готові
[4]. Тому у більшості випадків аудитори підстроюються до вимог
ринку, надаючи послуги від ведення бухгалтерського обліку до
консалтингу, автоматизації, бюджетування, до питань бізнеспроектів, розробки і впровадження програмного забезпечення
тощо. Сам аудит не завжди користується достатнім попитом. А
широкий спектр послуг призводить до погіршення їх якості.
Однією з проблем здійснення аудиту в Україні є також
несправедлива
вартість
аудиторських
послуг.
Директор
аудиторської компанії «Експерт» зазначає, що послуги з
бухгалтерського обліку на сьогодні мають низьку рентабельність,
оскільки у вітчизняного споживача ще не сформоване розуміння
того, що його ведення аудиторською фірмою є набагато дорожчим,
ніж оплата послуг штатного бухгалтера [4]. Аудит в чистому виді
(достовірність фінансової звітності, її правильність та
об‘єктивність), як правило, цікавить великі компанії (особливо
зарубіжні). І саме вони здатні реально оцінити якість наданих
послуг.
Відношення різних науковців та спеціалістів до
сьогоднішньої системи аудиту в Україні є неоднозначним та
суперечливим.
Так, дуже позитивно на розвиток аудиту налаштований Д.
Алєксєєнко [1]. Він робить акцент на тому, що велика
різноманітність послуг аудиту сприяє зростанню рівня доходів
аудиторських фірм та окремих аудиторів. Хоча здійснення деяких
операцій не відповідає стандартам, такі види аудиторської
діяльності є на сьогодні дуже популярними і високо оцінюються.
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Таким чином, низькими темпами, але зростає кількість
сертифікованих аудиторів. За рахунок збільшення гонорарів
аудиторських компаній зростає об‘єм ринку в грошовому виразі.
Ринок аудиту має хороші перспективи для подальшого
розвитку, проте основними перешкодами для цього залишається:
відсутність сильної і впливової професійної організації, яка би
представляла інтереси професійної спільноти, приймала б участь у
розробці законодавчих актів і об‘єднала би таких спеціалістів;
низька публічність більшості українських компаній та слабо
розвинений фондовий ринок; зменшення кількості інвестицій та
нових зарубіжних компаній, що викликане умовами міжнародної
фінансової кризи та певної нестабільності у національній
економіці.
Отже, основна місія аудиторської діяльності з поглядом на
майбутнє полягає в тому, щоб професійні послуги незалежного
аудиту, підтверджені високою якістю, сприяли становленню
професії аудитора в Україні, підвищенню рівня довіри суспільства
та бізнесу до неї, а також наступному впровадженню в країні
європейських стандартів ведення бізнесу.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В СИСТЕМІ
ІНФОРМАЦІЇНОЇ БЕЗПЕКИ
Промислово розвинуті країни, які зробили захист об‘єктів
інтелектуальної власності пріоритетним напрямом розвитку,
посідають передові позиції у світі за всіма показниками
економічного зростання.
Однією з причин відставання нашої країни є відсутність
цілісної системи інформаційної безпеки, тому виникає гостра
необхідність створення науково-практичних основ її розвитку.
Для цього необхідно використовувати досвід інших країн. В
цьому контексті необхідно внести зміни до вітчизняного
законодавства, що регулює розвиток інтелектуальної власності.
На сьогодні постає багато проблем, пов‘язаних з визначенням
прав власності та їх узаконенням. Не секрет, що в Україні майже
легалізованим є плагіат, що пов‘язаний з присвоєнням наукових
винаходів та розробок.
Слід також розуміти, щоб поряд з внутрішнім присвоєнням
чужих напрацювань існує гостра проблема витоку інформації за
кордон.
З розвитком системи Інтернет в нашій країні проблема
захисту об‘єктів інтелектуальної власності набула ще більшої
актуальності.
Оскільки
без
відповідного
законодавчого
регулювання стає дедалі важче контролювати інформаційні потоки
та їх використання.
Саме тому необхідно в найближчий час вжити заходів по
захисту прав інтелектуальної власності, що дасть можливість
України бути повноправним учасником інформаційного світового
простору, а не середовищем з нелегального використання джерел
інформації.
Отже, розвиток національної системи безпеки в цілому та
інформаційної зокрема полягає у реалізації національних інтересів,
що відображають фундаментальні цінності та прагнення
українського народу, його потреби в гідних умовах
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життєдіяльності, а також цивілізовані шляхи їх створення і способи
задоволення, тобто виступають як реалізація природного права
народу на самостійне існування та включення його у світову
цивілізацію.

УДК 331.225.3
Фик Н.Л., ст. гр. ОАмз-51
*Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
ПРОЦЕСІ НАРАХУВАННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ
Перехід України до ринкових відносин, ускладнення у
формуванні державного бюджету, регулюванні фінансових
відносин між платниками податків та фіскальними органами
зумовили потребу у запровадженні нового виду обліку –
податкового.
Податкова система більшості країн світу, в тому числі й
України, будується на сполученні між прямими та непрямими
податками. 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 .
Найвагомішим серед непрямих податків, які використовують
в Україні, є податок на додану вартість (ПДВ). Вперше ПДВ ввів у
Франції у 1954 році економіст М. Лоре. Нині податок на додану
вартість стягується майже у 80-ти країнах, серед яких практично
всі промислово розвинуті. В Україні ПДВ використовується з 1992
року, в зв‘язку з чим введено поняття податкових накладних,
декларацій з ПДВ, заповнення яких вимагало додаткової
інформації з обліку.
Акцизи сплачували ще з давніх-давен, спочатку - із землі, на
якій вирощувалась підакцизна сировина, потім з напівфабрикатів і
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аж згодом з готових товарів і виробів, які стали головними
об‘єктами оподаткування. В Україні стягнення акцизного збору
здійснюється також з 1992 року.
Ще одним видом непрямих податків є мито, яке справляється
при переміщенні товарів через кордон держави. Історично, багато
країн отримували доход від використання свого вигідного
географічного положення. В Україні порядок справляння мита
регулюється Митним кодексом України, який є зведеним
документом про ставки мита та порядок оподаткування.
Слід відзначити, що незначні трансформації у плані рахунків
та введення додаткових документів дозволили повністю
забезпечити потребу бухгалтерів у обліковій інформації для
розрахунку непрямих податків. Податковий облік, як система
контролю за нарахуванням і сплатою податків, в Україні має свою
специфіку, так як виділився в самостійний з бухгалтерського тільки
з 01.07.1997 р., у зв‘язку із внесенням змін до Закону України «Про
оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. № 334/94ВР. У Законі України «Про податок на додану вартість» від
03.04.97 р. №168/97-ВР взагалі не згадується про податковий облік
як такий. Єдиним посиланням можна назвати положення
останнього абзацу п. 1.2 цього Закону про те, що порядок
податкового обліку результатів спільної діяльності встановлюється
центральним податковим органом. Згідно з п. 7.2 ст. 7 Закону про
ПДВ суб‘єкт господарювання, зареєстрований як платник ПДВ,
зобов‘язаний вести такі елементи податкового обліку, як податкова
накладна, реєстри виданих та отриманих податкових накладних.
Спеціальним нормативним актом з податкового обліку можна
назвати лише Порядок заповнення податкової накладної, який
регламентує складання первинного документа з ПДВ.
Отже, формування податкової системи впливає на облік
підприємства, що зумовлює необхідність розробки додаткового
облікового забезпечення управління непрямими податками з метою
максимального використання даних бухгалтерського обліку без
додаткового узагальнення інформації в окремій системі.
Поступова адаптація бухгалтерського обліку і податкового
законодавства забезпечить об‘єктивність даних у формуванні
показників податкової звітності, доходів і витрат підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ НА
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
На даний час однією з найактуальніших проблем для
суб'єктів господарювання є відсутність взаємоузгодженості між
існуючим податковим і бухгалтерським обліком.
У аспекті податкового обліку об‘єктом оподаткування
податком на прибуток визначено прибуток, який обчислюється
шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу на суму
валових витрат і амортизаційних відрахувань. Наразі у
бухгалтерському обліку фінансовий результат визначається як
різниця між доходами і витратами.
В основі побудови бухгалтерського обліку лежить принцип
нарахування, який визначає, що доходи і витрати відображаються в
обліку та звітності у момент їх виникнення, а не в момент оплати
коштами, та відповідності доходів і витрат, що передбачає
зіставлення доходів виключно з витратами, які були понесені
заради отримання цих доходів. У податковому ж обліку датою
виникнення валових доходів і витрат вважається дата події, що
сталася раніше. Щодо валових доходів, – то це або дата одержання
коштів або дата відвантаження продукції; щодо валових витрат, то
це або дата сплати або дата одержання продукції. В цьому полягає
основна відмінність показників прибутку за двома видами обліку.
Друга причина пов‘язана з відмінностями у трактуванні
доходів і витрат у двох видах обліку. З позицій бухгалтерського
обліку витратами є все, що принаймні чогось коштує підприємству.
У податковому ж обліку перелік витрат є чітко визначеним і
жорстко обмеженим.
І на сам кінець, досить суттєвими є відмінності при
визначенні сум амортизаційних відрахувань підприємств:
відмінний перелік об‘єктів, що амортизуються; різні методи та
терміни нарахування амортизації; різний порядок відображення в
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обліку витрат на ремонт та амортизацію об‘єктів, проведення їх
переоцінки тощо.
Результатом цих відмінностей є два непов‘язані між собою
результати діяльності підприємства: прибуток (збиток) у
бухгалтерському обліку та прибуток (збиток) як об‘єкт
оподаткування у податковому обліку. Через різні методики їх
розрахунку підприємство, будучи збитковим за даними фінансової
звітності, може сплачувати податок на прибуток і навпаки. За цих
обставин, коли належні до сплати суми податків можна одержати
виключно з даних податкового обліку, необхідність його
запровадження та ведення стає беззаперечною. Разом з тим
обчислені за правилами податкового обліку суми податків,
впливаючи на стан та рух фінансових ресурсів суб‘єктів
господарювання вимагають і відповідного відображення у
бухгалтерському обліку.
Чинний механізм бухгалтерського обліку податку на
прибуток, визначений П(С)БО 17 „Податок на прибуток‖ є, на
нашу думку, необґрунтованим і недоцільним для подальшого
застосування: він не тільки ускладнює сам облік, а й безпідставно
викривляє фінансову звітність та результати фінансової діяльності
підприємств, може обумовлювати прийняття необґрунтованих і
деяких випадках небезпечних для бізнесу рішень.

УДК 657.371
Хвищун І.П., здобувач
Луцький національний технічний університет
*Науковий керівник: Крупка Я.Д., д.е.н., професор
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УЧАСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У
РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах ринкової економіки головним джерелом успіху стає
сума знань, якими володіє підприємство, так званий
інтелектуальний капітал, і особливо його складова – інтелектуальна
власність. Інтелектуальні цінності беруть участь у створенні
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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.
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 [1],
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.
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
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.
Узагальнюючи висловлювання таких науковці як Ю.Лисенко,
П.Єгоров, [3] Г. Астапова, [2] О. Єрьоменко-Григоренко, [4]
І. Булєєв котрі працювали в цьому напрямі 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.
Формування
організаційно-економічного
механізму
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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;
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
 Економічні
 Соціальні [5]
Управління формуванням та використанням інтелектуального
капіталу є необхідним етапом у розвитку теорії та практики
управління. Водночас організаційно-економічний механізм
управління інтелектуальним капіталом підприємства є одним із
найменш досліджених та розвинутих функціональних напрямів
управління формуванням та використанням інтелектуального
капіталу.
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ВИВЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВЛАДИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА
ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
У сучасній ринковій економіці будь-яке підприємство
функціонує в певному конкурентному середовищі, всі суб‘єкти
господарювання якого мають рівні законодавчо визначені
можливості для здійснення господарської діяльності.
Проте практика господарювання в Україні свідчить, що на
сьогодні існують певні обставини та різноманітні бар‘єри, що
ускладнюють, обмежують, а подекуди навіть унеможливлюють
конкуренцію. У зв‘язку з цим особливої актуальності набувають
питання визначення економічної природи бар‘єрів, пізнання
закономірностей та тенденцій формування конкурентного
середовища.
Проблема бар‘єрів входу на товарний ринок потенційних
конкурентів і наявність перешкод розвиткові діяльності суб‘єктів,
що функціонують на ринку, проблема виходу з ринку є елементами
характеристики стану конкурентного середовища. Дослідження
бар‘єрів потребує врахування особливостей конкретного ринку,
його структури, стану та перспективи розвитку галузі й економіки
регіону, країни в цілому.
Оскільки одним з завдань статистичного дослідження
конкурентного середовища є вивчення складу конкурентів на
даному ринку, а також характеристика інтенсивності та
спрямованості конкуренції, то за даних умов важливим є
дослідження ринкової влади та форм її прояву.
Ринкову владу можна визначити як здатність підприємства,
що володіє значною часткою ринку, управляти ціною через
обмеження обсягу продажу або управління попитом, та за рахунок
цього збільшувати прибуток.
Серед умов виникнення ринкової влади можна визначити
високий рівень концентрації ринку, охоплення окремими
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суб‘єктами господарювання значної частки ринку, наявність
бар‘єрів входження на ринок нових суб‘єктів господарювання.
Крім того це можуть бути суттєві кількісні переваги частки певного
суб‘єкта господарювання над найближчими частками конкурентів,
наявність контролю з боку суб‘єкта господарювання над
вертикально-суміжними
ринками,
наявність
у
суб‘єкта
господарювання особливих прав, пільг чи інших переваг, наданих
органами влади чи органами місцевого самоврядування.
Визначення показників ринкової влади базується на
порівнянні досліджуваного ринку з ринком досконалої конкуренції.
Наскільки ринок наближується до стану досконалої конкуренції
можна визначити за допомогою аналізу поведінки підприємства по
відношенню до ціни та витрат. Саме тому більшість показників
визначення ринкової влади в певній мірі оцінюють різницю між
ціною та граничними витратами. Серед показників, що
використовуються для оцінки ринкової влади та поведінки
підприємств на досліджуваному ринку можна визначити коефіцієнт
Бейна, коефіцієнт Лернера, коефіцієнт Тобіна та коефіцієнт
Папандреу.
Володіння підприємством значною ринковою владою
визначає його високу конкурентоспроможність, тобто підвищення
рівня ринкової влади підприємства є індикатором зміцнення його
конкурентоспроможності.
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Луцький національний технічний університет
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасний стан України характеризується необґрунтованими
політичними подіями, некерованими інфляційними процесами,
нестабільністю суспільних зв‘язків та іншими несприятливими для
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розвитку економіки чинниками.
В таких умовах особливо зростає роль ефективного
управління заборгованістю, своєчасного її повернення та
попередження виникнення безнадійних боргів.
Проблеми
управління
дебіторською
заборгованістю
висвітлені у багатьох підручниках, посібниках, монографіях
провідних вітчизняних і зарубіжних авторів, серед яких варто
виділити О.І. Бланка, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, Н.М.
Новикову, Г.В. Ситник тощо. Проте інформаційному забезпеченню
дебіторської заборгованості приділено недостатньо уваги, тому
актуальним є дослідження іноземного досвіду з метою
удосконалення існуючої ситуації в Україні.
Фінансовий облік фіксує інформацію про господарську
діяльність підприємства, яку складають процеси придбання,
виготовлення та реалізації готової продукції. Виникнення
дебіторської заборгованості
характерне для всіх зазначених
процесів, проте найбільше-для процесу реалізації.
Фінансовий облік дебіторської заборгованості в системі
управління підприємством повинен здійснюватися з моменту
підписання договору, де зазначаються суть та умови угоди,
обов‘язки сторін щодо домовленості та відповідальність сторін.
На
нашу
думку,
шляхом
створення
графіку
документообороту необхідно регулювати рух первинних
документів.
Сформований графік документообороту можна вважати
початком управлінського обліку в системі інформаційного
забезпечення обліку дебіторської заборгованості.
Систему управління дебіторською заборгованістю такі вченіекономісти, як Є.О. Іванов, М.С. Пушкар, М.М. Уткіна, С.А.
Кузнецова, Л.Л. Носач, М.Н. Крейнина, А. Ходус, поділяють на два
блоки: кредитну політику, що дозволяє максимально ефективно
використовувати дебіторську заборгованість як інструмент
збільшення продаж, і комплекс заходів, які спрямовані на зниження
ризику виникнення простроченої або безнадійної дебіторської
заборгованості.
Існує наступний
алгоритм управління дебіторською
заборгованістю, який містить два етапи:
Перший
етап
етап
інвентаризації
дебіторської
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заборгованості, який передбачає можливість її повернення
підприємству.
На цьому етапі доцільно виділити безнадійну, сумнівну та
прострочену дебіторську заборгованість. Виділивши з наведеного
переліку безнадійну, можна переходити до наступного етапу.
Другий етап управління передбачає розробку заходів щодо
скорочення або стягнення простроченої та сумнівної дебіторської
заборгованості: нагадування по телефону, факсу, пошті про
наявність заборгованості; фінансові санкції, призупинення
постачань; подача позову в суд.
Застосування вище перерахованих методів залежить від
строку заборгованості і дає можливість підприємству повернути
свої кошти, що скоротить величину дебіторської заборгованості та
підвищить його абсолютну ліквідність.
Слід зазначити, що досконала обробка та підготовка
інформації для прийняття управлінських рішень неможлива без
впровадження на підприємствах політики управлінського обліку.
З метою деталізації вимог до підготовки інформації про
управління дебіторською заборгованістю на підприємстві доцільно
розробити внутрішній стандарт управління обліку дебіторської
заборгованості.
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МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
Розвиток економіки насамперед залежить від успішної
діяльності всіх її елементів, якими є підприємства, установи,
організації, окремі особи та держава зокрема. Діяльність цих
суб‘єктів тісно пов‘язана з матеріальними, технічними, трудовими,
а особливо інформаційними ресурсами.
На сучасному розвитку суспільства інформація є одним із
найважливіших засобів виробництва та управління. Тому важливу
увагу слід приділяти джерелам та способам її отримання. Адже
лише доречність та правдивість інформаційних потоків забезпечить
якісне та ефективне управління. Тому важливим етапом в
інформаційному забезпеченні суб‘єктів господарювання є її
перевірка, яку забезпечує контроль. Саме контроль є невід‘ємною
частиною діяльності будь-якого підприємства: від визначення
мети, цілей, завдань та стратегії діяльності, до перевірки
виробничого процесу та прийняття рішень.
Будь-який контрольний процес в практиці неможливий без
попереднього вивчення його наукового підґрунтя: вивчення
предмету, об‘єктів, а також методичних прийомів. Саме вибір
методів забезпечує якість, економічність та доцільність проведення
контрольних дій.
Дослідженням методів економічного контролю займалися
такі вчені як М.Т.Білуха, В.П.Бондар, Ф.Ф.Бутинець, І.В.Ващенко,
Б.І.Валуєв,
Н.Г.Виговська,
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 з розвитком нових
технологій та появою нових завдань та цілей, дане питання
потребує подальшого вивчення.
Вивчення методичних прийомів контролю науковцями
здійснювалося на основі його класифікаційних ознак. Так
наприклад одні автори здійснюють вивчення контрольних методів
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з точки зору господарського контролю (Бутинець Ф.Ф., Бардаш
С.В., Малюга Н.М., Петренко М.І., Шпіг О.А.), друга група авторів
– аудиту (Кулаковська Л.П., Піча Ю.В., О.А.Петрик), третя ревізії (Мурашко В.М., Сторожук В.М., Мурашко О.В, Б.Ф.Усач),
четверта (Дрозд І.К., Шевчук В.О.) розглядають методи
державного фінансового контролю, тобто на макроекономічному
рівні. Проте не дивлячись на різноманітність думок щодо даного
поняття єдиного його визначення не існує.
Дослідивши класифікаційні ознаки методу контролю з точки
зору різних вчених можна прослідкувати такі спільні їх риси як те,
що вибір методів повинен базуватися на вивченні інформації в
часовому просторі ( опрацювання даних за день, місяць, квартал,
рік), бути документально підтвердженим та мати законне
нормативно-правове підґрунтя.
Вивчивши методичні прийоми економічного контролю
можна виділити наступні фактори, які впливають на вибір
методики проведення контрольних дій, а саме рівень проведення
контрольних перевірок (макро- та мікрорівні); організаційноправова форма підконтрольного об‘єкта (приватне підприємство,
ТзОВ, ВАТ, або підприємства державної форми власності); мета,
цілі та завдання, які потребують вирішення; періодичність та
терміни проведення перевірок; залучення та використання
фінансових ресурсів (кошти держави, міністерств, фізичних та
юридичних осів, а також їх об‘єднань); обов‘язковість проведення
(згідно законодавства чи за ініціативою власника).
Таким чином слід зазначити, що вибір методів економічного
контролю є досить важливим моментом в проведенні перевірок на
підприємства. Саме від правильності їх обрання залежить
ефективність та раціональність контролю, можливість виявлення,
усунення та попередження неточностей та помилок в господарській
діяльності та управління, а також перевірки доцільності
впровадження прийнятих економічних рішень.
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СУТНІСТЬ ВИТРАТ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ
Важливим об‘єктом обліку промислових підприємств є
витрати, понесені в процесі господарській діяльності. Від величини
витрат залежить фінансовий результат діяльності підприємства –
прибуток чи збиток. Для ефективного управління господарською
діяльністю керівництву необхідно володіти оперативною, повною,
достовірною інформацією про величину, склад, місце виникнення
витрат на підприємстві. А тому актуальним є встановлення
сутності витрат для належної організації їх обліку з метою
контролю та своєчасного прийняття ефективних управлінських
рішень.
Аналіз економічної літератури свідчить про те, що вчені, як
вітчизняні так і зарубіжні, по-різному трактують суть витрат.
Так В.В.Сопко зазначає, що витрати – це загальноекономічне
поняття, що характеризує використання різних речовин і сил
природи у процесі господарювання. Аналогічно трактує витрати
С.Ф.Покропивний, а Н.М.Ткаченко акцентує увагу на витратах
виробництва і розглядає їх як спожиті в процесі виробництва
засоби виробництва, які втілюють у собі минулу працю (сировину,
матеріали, амортизацію основних засобів, працю працівників,
зайнятих у процесі виробництва теперішньому) з відповідними на
неї нарахуваннями.
А.В.Шегда зазначає, що підприємство в процесі своєї
діяльності здійснює матеріальні та грошові витрати.
І.М.Бойчик, Ю.І.Палкін говорять про те, що витрати – це
сукупність матеріальних витрат і живої праці, що показує, скільки
коштує виробництво підприємству.
За А.М.Румянцевим витрати являють собою капітал,
спрямований на виробництво товару.
Представник італійської бухгалтерської наукової школи
Л.Флорі підкреслював, що витратами є не виплати грошових
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коштів, а зобов‘язання їх сплатити.
В. Рігер – представник німецької наукової школи ХХ ст. в
межах її динамічного розвитку, під витратами розумів тільки
грошові кошти фактичного або абстрактного порядку.
Не має узгодженості щодо змісту досліджуваного об‘єкта і у
діючих нормативних актах.
Так у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16
«Витрати» витратами визнаються або зменшення активів, або
збільшення зобов‘язань, що призводить до зменшення власного
капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок
його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці
витрати можуть бути достовірно оцінені.
У Податковому законодавстві наведено трактування валових
витрат до складу яких відносять суму будь-яких витрат платника
податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах,
здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які
придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх
подальшого використання у власній господарській діяльності.
Отже, дослідження економічної літератури та нормативноправових актів свідчать про розбіжності у визначенні витрат та
встановленні їх сутності. Це призводить до ускладнення обліку та
не сприяє чіткій організації контролю за їх виникненням та
формуванням. Зазначені недоліки свідчать про те, що об‘єкт
дослідження потребує додаткового вивчення з метою
вдосконалення.

УДК 657
Чміль А.В., ст. гр.ОА-51
*Науковий керівник: Талах Т.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Здійснення економічних реформ в Україні протягом останніх
років спрямоване на трансформацію вітчизняного господарського
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механізму з урахуванням умов ринкової економіки. Ці
перетворення стосуються бухгалтерського обліку, аналізу і
контролю,
тобто
найбільш
вагомої
частини
загальної
інформаційної системи управління підприємством.
Однією з важливих та дискусійних категорій є амортизація
основних засобів. Значний внесок у розробку теоретичних і
методологічних підходів до вирішення проблемних питань
амортизації зробили сучасні українські вчені Л. Дутчак, Т.
Кононенко, В. Замлинський, Г. Ямборко, Д.Ковальов, Л.
Городянська.
В Україні термін «амортизація» є універсальним, оскільки
його застосовують як в обліку основних засобів, так і
нематеріальних активів. Галина Ямборко виділяє наступні кроки
формування амортизаційної політики: 1.Визначення амортизації в
обліковій політиці підприємства, який готує бухгалтер до початку
нового фінансового року і подає на затвердження власнику.
2.Підприємство має обрати методи нарахування амортизації для
груп необоротних активів.
В практиці виділяють наступні методи нарахування
амортизації:
прямолінійний,
виробничий,
кумулятивний,
зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення
залишкової вартості.
Прямолінійний метод набув найбільшого поширення до
переходу на ринкові відносини, за яким річну суму амортизації
визначають ділення вартості, яка амортизується, на очікуваний
період використання об‘єкта основних засобів.
Виробничий метод – при його застосуванні суму амортизації
визначають як добуток фактичного обсягу вироблених у звітному
періоді продукції на виробничу ставку амортизації. Кумулятивний
метод – при його використанні протягом перших років експлуатації
накопичується більша частка амортизаційних відрахувань, а в
наступних звітних періодах сума знижується. За даним методом
річну суму амортизації обліковують як добуток вартості, що
амортизується, та кумулятивного коефіцієнта.
Метод прискореного зменшення залишкової вартості – при
застосуванні даного методу річну суму амортизації визначають як
добуток залишкової вартості об‘єкта на початок звітного року або
первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та
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подвоєної річної норми амортизації та подвоєної річної норми
амортизації, яку обчислюють виходячи із строку корисного
використання. Метод зменшення залишкової вартості – за цим
методом річну суму амортизації розраховують як добуток
залишкової вартості об‘єкта на початок звітного періоду або
первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та
річної норми амортизації.
Метод амортизації обирається підприємством самостійно,
воно має враховувати особливості діяльності і з урахуванням
очікуваного способу отримання економічних вигід від його
використання.
Удосконалення
облікового
процесу
нарахування
і
використання амортизації забезпечить підприємству оперативне
отримання необхідної інформації, сприятиме прийняттю
оптимального управлінського рішення в разі потреби коригування
стратегії діяльності підприємства відповідно до поточних
фінансово-економічних умов.
Список використаних джерел:
1. Городянська Л.В. Особливості нарахування і використання амортизації і
обліково-аналітичній та податкових системах // Актуальні проблеми економіки. –
2006. - №2(56) – С. 101-112.
2. Ямборко Г. Бухгалтерська амортизація основних засобів: обираємо метод та
обліковуємо // Все про бухгалтерський облік – 2006 - № 31 – С. 21 – 26.

УДК 336.02
Чудовець В.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ
ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
Економічний контроль є невід‘ємною частиною системи
менеджменту будь-якого суб‘єкту господарювання, що забезпечує
його ефективну роботу. Практична реалізація контролю залежить
від належним чином розроблених теоретичних основ. Так,
наприклад, класифікація видів економічного контролю багато в
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чому визначає його організаційні методичні принципи.
Однак, 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.
Задля уникнення принципових розбіжностей, на основі
дослідження економічної 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 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.
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
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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.
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.
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.
Взагалі, розвиток теорії економічного контролю шляхом
уточнення його видів за означеними в статті класифікаційними
ознаками (джерела контрольних даних, суб‘єкти здійснення
контролю (організаційні форми), час проведення контролю) сприяє
підвищенню ефективності здійснення контрольного процесу в
господарських одиницях та є передумовою подальшого
удосконалення його організації і методики.

УДК 338
Шагієва А.Р., ст. гр. ОАм-51,
*Науковий керівний: Талах Т.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСНОВНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
В умовах ринку ніхто в діловому світі не сприймає всерйоз
підприємців звітні дані яких не підтверджені аудиторським
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висновком.
Видатний американський вчений і практик Роберт
Монтгомері писав що факти, відображені у фінансових звітах, є
предметом аудиторської перевірки. Обов'язок аудитора –
висловити думку про стан фінансової звітності в цілому у формі
аудиторського висновку.
Основна передумова аудиту – взаємна зацікавленість
підприємства в особі його власників (акціонерів), держави в особі
податкової інспекції і самого аудитора в забезпеченні реальності й
достовірності фінансової звітності.
На самому початку аудиту фінансової звітності суб'єктів
підприємницької діяльності встановлюється відповідність її
чинним законодавчим та іншим нормативно-правовим актам.
Під час аналізу показників фінансової звітності з метою
встановлення її реальності й достовірності аудитори покликані
виявляти нереальну дебіторську заборгованість. При цьому
особливу увагу слід зосередити на контролі позовної давності
заборгованості, що рахується на балансі як реальна, а фактично
термін її стягнення через арбітраж чи суд адміністрацією
підприємства пропущений і вона підлягає списанню на збитки. У
такому разі аудитор зобов'язаний встановити причини утворення
нереальної дебіторської заборгованості, місце її виникнення та
відповідальних осіб.
Аудит
встановлює
також
несвоєчасно
погашену
кредиторську заборгованість (кредити і позики, не погашені в
строк; кредити за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк;
поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, з оплати праці
тощо).
Аудитор перевіряє правильність і своєчасність складання
балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух коштів, звіту
про власний капітал. Однак насамперед слід встановити
відповідність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам із
рахунків синтетичного обліку у головній книзі, оборотній відомості
за синтетичними рахунками і балансу. Перевірка ідентичності
даних синтетичного й аналітичного обліку в умовах
автоматизованої системи обліку здійснюється в автоматичному
режимі. При цьому кожна стаття балансу має бути
проінвентаризована і підтверджена актами звірки, довідками тощо.
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Необхідність аудиторської перевірки фінансової звітності
пов'язана з її публікацією. Це передбачено Законом України "Про
аудиторську діяльність", у якому вказується, що суб'єкти
підприємницької діяльності, звітність яких оприлюднюється,
повинні бути перевірені на предмет достовірності такої звітності і
для підтвердження зобов'язані мати аудиторський висновок.
Світова практика аудиту свідчить про те, що відповідальність
за фінансову звітність несе керівництво суб'єкта підприємницької
діяльності.
Після дати складання балансу аудитору слід ознайомитися з
усією доступною інформацією, яка належить до фінансових справ
клієнта, з проміжними фінансовими звітами, з протоколами нарад
акціонерів, директорів і всіх відповідних комітетів, із доповідями
про відхилення.
Аудитору слід розуміти клієнта, знати, які ділянки об'єкта
схильні до найбільшого ризику і яка інформація про них, імовірно,
буде придатною. Для цього аудитор налагоджує тісні робочі
стосунки з клієнтом, оперативно робить запити про фінансову
діяльність, про незвичайні показники й коригування звітності, про
потенціальні проблеми, виявлені під час аудиторської перевірки.
Отже, аудит фінансової звітності підприємства є надійною
гарантією достовірності результатів фінансово-господарської
діяльності для її оцінки за звітний період та розробки заходів щодо
її подальшого удосконалення, для задоволення інформаційних
потреб власників, а також податкових, статистичних та інших
органів державного і господарського управління.
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УДК 631
Швед І., ст. гр. ОА – 51
*Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
ВІТЧИЗНЯНОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Протягом останніх років в Україні докладається чимало
зусиль для створення стабільної податкової системи, яка б
забезпечила достатній обсяг надходжень платежів до бюджетів усіх
рівнів,
ефективне
функціонування
економіки
держави,
справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників
податків, а також створення умов для інтеграції України до
Європейського Союзу.
Пріоритетним питанням в області адаптації податкового
законодавства до законодавства ЄС є податок на додану вартість.
Для того, щоб ПДВ став універсальним фінансовим інструментом
ринкової економіки слід ліквідувати хиби, закладені в Законі „Про
податок на додану вартість‖ оскільки він не відповідає
загальносвітовим стандартам і не враховує специфічних умов
переходу України до ринкових відносин, зокрема рекомендується:
- виключити з бази оподаткування інші податки і збори та
обов'язкові платежі;
- знизити ставку ПДВ з 20% до 17%, оскільки саме цей
показник відповідає європейським стандартам;
- доцільно здійснити диференціацію ставки податку на
додану вартість залежно від поділу на товари першої і не першої
необхідності, як це практикується у більшості країн світу;
- скоротити перелік пільгових операцій за рахунок
звільнених від оподаткування операцій, що безпосередньо не
пов‘язані з соціальним захистом малозабезпечених верств
населення;
- встановити механізм оподаткування, відповідно до якого
суб'єкт підприємницької діяльності в галузі сільського
господарства, рибальства та лісового господарства без реєстрації

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ

413

його платником ПДВ може обрати режим оподаткування за
фіксованою ставкою (12%);
- встановити, що об‘єктом оподаткування у підприємств
торгівлі та посередницької діяльності виступає валовий дохід, який
визначається як різниця між ціною реалізації та ціною придбання,
що дасть можливість не застосовувати механізм відшкодування
податку на додану вартість;
- суб‘єктам підприємницької діяльності, які реалізують
інвестиційні проекти на територіях пріоритетного розвитку,
пропонується запровадити вексельну форма сплати ПДВ при
імпорті устаткування, обладнання та комплектуючих до них.
Таким чином, трансформація податкового законодавства
приведе до формування прозорого і стабільного правового поля
діяльності
платників
податків,
сприятиме
становленню
справедливого конкурентного середовища з одночасним
збільшенням надходжень до державного бюджету за рахунок
скасування податкових пільг та відповідного розширення бази
оподаткування.

УДК 657.37
Шкабура М.О., здобувач
*Науковий керівник: Садовська І.Б., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ
ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
На сучасному етапі ринкових відносин і, зокрема в умовах
фінансової кризи, стає все більш очевидною важливість уміло
сформованої облікової політики. 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
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виробничу систему до умов зовнішнього середовища, знизити
економічний ризик і досягти успіхів у конкурентній боротьбі.
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 тим, що виробнича
діяльність в Україні здійснюється в умовах не сформованих
стійких товарних та фінансових ринків, що посилюється
фінансовою кризою. Тому об‘єктивно складається ситуація, коли
неможливо достатньо повно реалізувати такі 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.
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. 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.
Ступінь свободи підприємства у формуванні облікової
політики обмежений державною регламентацією бухгалтерського
обліку, яка визначена переліком методик і процедур, серед яких
однак припустимі альтернативні варіанти. Якщо система не
встановлює спосіб ведення бухгалтерського обліку з конкретного
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питання, то при формуванні облікової політики підприємство
самостійно розробляє відповідний спосіб виходячи з діючих
положень.
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.
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.
Вміння фахівців пристосовуватися до обліку змін чинників не
є гарантією формування облікової політики належного рівня. В
даному випадку пріорітетним має бути системний підхід. 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.
Для подолання проблем формування облікової політики
фахівці з обліку повинні не тільки керуватися основними
принципами обліку, а мати системний підхід та водночас
керуватись принципами, оскільки вони не є суто обліковими, а
відповідають загальнонауковим принципам і логіці організації
господарського обліку та управління виробничими системами.

УДК 657
Шолом Л.О., ст. гр. ОАз-31
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ І
АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Методика і принципи побудови обліку нематеріальних
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активів перебувають під пильною увагою світової економічної
науки і практики.
Теоретико-методологічні та практичні питання аудиту
нематеріальних активів досліджували в своїх працях вітчизняні та
зарубіжні вчені, зокрема, І. Маміоф, Б.Ф. Кекух, Н.О. Шайдуров,
А.А. Кліменко, Н.Н. Хахонова, В.П. Астахов, А.Б. Борисов, А.К.
Шишкін, Е.С. Хендріксен, Велш Глен А., Шорт Деніел І. та ін.
Для економіки України і практики обліку характерне значне
відставання відображення в обліку нематеріальних активів від
потреб суб‘єктів господарювання. Зокрема, діючий в Україні підхід
для оцінки або визначення даного виду активів не може
забезпечити підготовку об'єктивної інформації.
У той же час, глибокі і всебічні теоретичні дослідження в
даній галузі з комплексним аналізом як вітчизняної, так і
міжнародної облікової практики дуже рідкісні.
Нематеріальні активи - немонетарні активи, які не мають
матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані і утримуються
підприємством з метою використання протягом періоду більше
одного року для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях
або надання в оренду іншим особам.
Для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух
нематеріальних
активів
Планом
рахунків
передбачений
синтетичний рахунок 12 «Нематеріальні активи» та 13 «Знос
нематеріальних активів».
Об'єктом нематеріальних активів є позитивна ділова
репутація, яка розглядається як надбавка до ціни, що сплачується
покупцем.
Негативна ділова репутація розглядається як знижка з ціни,
що надається покупцеві, і враховується як доходи майбутніх
періодів.
Важливим є розуміння того, що нематеріальні активи як
економічна і облікова категорія характеризується такими
основними взаємопов'язаними компонентами:
 відсутність матеріально-речової форми;
 корисність в реалізації цілей з виробництва продукції;
 перспективність отримання прибутку не тільки в даний
момент часу, але і в майбутніх періодах господарської діяльності.
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Суть аудиторської перевірки нематеріальних активів полягає
у дослідженні юридичних і бухгалтерських документів, що
засвідчують володіння ними, та перевірці дотримання методики
бухгалтерського обліку нематеріальних активів.
Під аудитом інтелектуальної власності (нематеріальних
активів) розуміється перевірка прав підприємств на користування
землею, водою, об‘єктами промислової та інтелектуальної
власності (авторське право у сфері науки, літератури, мистецтва
тощо).
Результати перевірки операцій з обліку нематеріальних
активів узагальнюються у звіті аудитора. По кожному порушенню
зазначаються: нормативний документ, вимоги якого порушені;
сума збитку; оцінка суттєвості і значущості впливу виявленого
порушення на результати діяльності організації та достовірність
бухгалтерської звітності.
Невизначеність отримання економічної вигоди за рахунок
використання нематеріальних активів та особливості їх моральної
амортизації
диктує
необхідність
перегляду
методології
нарахування амортизації для забезпечення об'єктивності інформації
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також
правильного прийняття рішень щодо подальшого використання
нематеріальних активів.

УДК 331.101.262
Шоляк О.Ю.
Ужгородський національний університет
МЕТОДИКА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ
ВИКОРИСТАННЯ BSC
Виконання стратегічних планів підприємства є доволі
складним завданням. Основними недоліками загального підходу до
виміру ефективності господарювання на сучасному етапі є
наступні: використовуються лише кількісні показники, що не дає
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можливості об‘єктивної оцінки ефективності; немонетарні
показники розглядаються як другорядні; аналіз здійснюється лише
окремих напрямів діяльності.
Питанням даної проблематики приділено увагу у працях
Е.Шевченка, Л. Пана, Л.Мельничука тощо.
Система збалансованих показників (Balanced Scorecard –
BSC) розроблена Р.С. Капланом і Д.П. Нортоном для досягнення
стратегічної мети господарювання шляхом акцентування уваги на
блоках показників (фінанси, навчання та перспективи зростання,
клієнти, внутрішньогосподарські процеси та ін.) як фінансових так
і немонетарних. Вона використовується як основний інструмент
управління бізнесом, оскільки надає можливість встановлювати
індивідуальні завдання, завдання структурних підрозділів та загальні
завдання підприємства, доводити їх до свідомості співробітників і
керівників різного рівня, оцінювати досягнення поставлених завдань
за допомогою використання збалансованої системи вимірників
ефективності, одержувати швидкий зворотний зв‘язок.
Відповідно, в ході дослідження порядку використання
збалансованої системи показників сформовано методику
аналітичного забезпечення відтворення людського капіталу в
контексті використання BSC. Дана методика передбачає ряд
послідовних дій.
На першому етапі підприємство повинно поставити
стратегічну ціль, наприклад збільшення прибутковості. На другому
етапі підприємство повинно зосередити свою увагу лише на тих
напрямах діяльності, які дійсно відповідають досягненню
поставленої цілі. Третій етап передбачає визначення завдань,
наприклад, зменшення плинності кадрів, підвищення кваліфікації
персоналу, четвертий визначає як кожне із завдань, при його
виконанні, вплине на досягнення цілі підприємства. На п‘ятому
слід обрати певні фінансові показники, що характеризують
поставлене завдання. Наприклад, завдання щодо зниження
плинності кадрів можна вирішити, проаналізувавши коефіцієнти
плинності, постійності, вибуття та приймання. Шостий
призначений для розробки певного плану дій, який допоможе
вирішити поставлені завдання, на основі наведених фінансових
показників. На сьомому необхідно обрати відповідальних за кожен
етап виконання завдання, а на восьмому відбувається саме
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впровадження проекту. Останній етап передбачає можливість як
повернення на етап формування показників ефективності, так і на
перший етап – формування стратегічної цілі.
Відповідно до концепції BSC сукупність стратегічних цілей
підприємства необхідно представляти у вигляді стратегічних карт.
Однією з важливих проекцій BSC є проекція «Навчання та
розвиток», адже без працівників, їх кваліфікації, умінь підприємство
не зможе досягти поставлених стратегічних цілей. У даному блоці
слід зосередитися на розгляді таких цілей як підвищення
задоволеності та мотивації працівників, зменшення плинності
кадрів, підвищення кваліфікації працівників, ефективності роботи
інформаційних систем тощо, що підтверджує важливу роль
людського капіталу в досягненні стратегії підприємства.
Список використаних джерел:
1. Збалансована система показників як інструмент ефективного управління
стратегією організації [Електронний ресурс] /Пан Л.В./ Режим доступу:
http://www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV21_2003_economy/09_pan_lv.pdf
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
Важливим етапом реформування обліку ринкової економіки є
затвердження національного Положення бухгалтерського обліку 30
«Біологічні активи».
Біологічні активи – це тварина чи рослина, яка в процесі
біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську
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продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в
інший спосіб економічні вигоди [1]. Цей стандарт визначає основні
методичні принципи організації та ведення бухгалтерського обліку
активів сільськогосподарського виробництва. Впровадження
П(С)БО 30 викликало ряд проблем щодо їх практичного
застосування.
Ряд вчених, наприклад В.М. Жук, сформували пропозиції
щодо визнання об‘єктів обліку біологічних активів. Їх враховано
при розробці Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
біологічних активів затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 29.12.2006р. №1315. [5].
М.Я. Дем‘яненко та С.Ф. Голов розкрили практичні підходи
застосування
П(С)БО 30 «Біологічні активи». При цьому
С.Ф. Голов вважає, що ринкова вартість ефективніша для опису
поточної здатності активу генерувати майбутні грошові потоки [3].
Аналогічних думок дотримуються інші учені, які виступають
за необхідність впровадження оцінки активів за справедливою
вартістю:
потреба
у
реальній
оцінці
майна,
активів
сільськогосподарського виробництва, для аналізу фінансового
стану і платоспроможності, та показників які характеризують
результати біологічних перетворень активів;
- можливість запровадження об‘єктивної оцінки результатів
господарської діяльності підприємства шляхом відображення у
фінансовій звітності біологічних активів за справедливою
собівартістю;
- залежність обсягів інвестування в аграрний сектор
економіки від забезпечення прозорості бухгалтерської звітності,
об‘єктивної оцінки майна, капіталу і зобов‘язань, а також рівня
доходів перерозподіленого прибутку і обсягу витрат за напрямками
господарської діяльності [4].
- порядок регулювання взаємовідносин між виробниками і
покупцями сільськогосподарської продукції через форвардні та
ф‘ючерсні контракти, що дасть змогу заздалегідь визначити ціни на
продукції.
Багато науковців обґрунтовують важливість оцінки
біологічних активів за справедливою вартістю виходячи з
необхідності реального відображення вартості капіталу. Саме тому,
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впровадження П(С)БО 30 та методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку біологічних активів в частині оцінки
продукції при первісному визнанні в бухгалтерському обліку
потрібно переглянути в частині методики оцінки біологічних
активів у сільськогосподарських господарствах.
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ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ:
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
В сучасних умовах зростає роль прибутку, як
узагальнюючого показника діяльності підприємства. Тому, однією
з актуальних задач, яка постає перед керівниками підприємств,
бухгалтерами та науковцями, є розробка і впровадження методів
ефективного управління формуванням прибутку в процесі
господарської діяльності. Це передбачає удосконалення існуючих
методів його обліку та аналізу, з врахуванням вимог національних,
міжнародних стандартів та сучасних досягнень інформаційних
технологій. Розв‘язання цих завдань потребує ретельного
дослідження існуючого на сьогоднішній день досвіду, що
необхідно для встановлення об‘єктивності у визначенні напрямків
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удосконалення методики фінансового та управлінського обліку
фінансових результатів.
Фінансовий результат це не що інше, як найважливіша
частина фінансової діяльності підприємства, тому необхідно
привернути належну увагу до організації бухгалтерського та
управлінського обліку результатів діяльності підприємства з метою
забезпечення користувачів повною, достовірною та об'єктивною
інформацією про його фінансовий стан та результати діяльності.
Кінцевий фінансовий результат визначається з урахуванням
змін залишків матеріальних запасів, незавершеного виробництва і
готової продукції. При цьому затрати визначаються в фінансовому
обліку за елементами (рахунки 8 класу «Витрати за елементами»), а
в управлінському обліку – по статтях.
У фінансовому обліку результат в цілому по підприємству
визначається без калькулювання собівартості продукції, шляхом
порівняння затрат (розрізі елементів) з випуском продукції. В
управлінському обліку фінансовий результат визначається по
виробах, а потім по внутрішнім і зовнішнім сегментам.
Міжнародна практика передбачає ведення обліку прибутків і
збитків на базі використання методу «затрати-результат» по 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 обліку. При цьому взаємозв‘язок між цими двома
обліками здійснюється на основі спеціальних відображуючих
рахунків, що є перехідним містком, який забезпечує єдність
формування облікових даних. Застосування цього судження дає
можливість значно оперативніше отримати фінансовий результат
по підприємству.
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

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ

423

обліку
буде використовуватися для прийняття тактичних і
стратегічних рішень, зорієнтованих на кінцеві результати
діяльності підприємства.
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В умовах нинішнього розвитку економіки, використання
векселів
є
оптимальним
варіантом
розрахунків
між
підприємствами, адже може виникнути така проблема, як
відсутність коштів, і не лише готівкових.
Проблеми використання векселів висвітлювали у своїх
працях не тільки вітчизняні, але й зарубіжні науковці, серед яких
Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.М. Бервено, В.В. Воловик, І.Ф.
Сидоров, В.Л. Яроцький, В.А. Бєлов, Л.Г. Єфімов, О. Виговський,
В.В. Грачьов, Л.Ю. Добринін, Д.Л. Іванов, Є.О. Крашенінніков,
Н.А. Крутицький, Ю.Н. Мороз, Лисенков Ю.М.
Відповідно до статті 14 Закону України ―Про цінні папери і
фондовий ринок‖ векселем є ―цінний папір, який посвідчує
безумовне грошове зобов‘язання векселедавця або його наказ
третій особі сплатити після настання строку платежу визначену
суму власнику векселя (векселедержателю‖).
Вексельна форма розрахунків – це розрахунки між
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постачальником (одержувачем коштів) і покупцем (платником
коштів) з відстрочкою платежу, які оформлюються векселем.
Тобто, вексель – це письмове безумовне зобов‘язання, боргова
розписка стандартної форми, що дає право її власнику вимагати
сплати визначеної у векселі суми від особи, яка видала вексель, у
відповідний строк і у відповідному місці.
Погоджуючись із думкою вчених, зазначимо, що необхідним
етапом у формуванні вексельного права в Україні повинна бути
кодифікація діючих нормативних актів шляхом розробки і
прийняття Вексельного Статуту України. У рамках цього періоду,
якщо це не буде зроблене раніше, виникне необхідність внесення
змін і доповнень до законодавчих і підзаконних актів, спрямованих
на підвищення ефективності функціональних можливостей векселя
і надання йому статусу повноцінного платіжного засобу.
У європейських країнах уже давно стали широко
користуватися векселями, але для ефективного їх обігу також
потрібно було в свій час вдосконалити законодавство. Початок
цього найефективніше був покладений у 1988 році за допомогою
Конвенції ООН ―Про міжнародні переказні векселі і міжнародні
прості векселі (Конвенція ЮНСІТРАЛ)‖, яку підписала й Україна.
Таким чином, в Україні є певні законодавчі основи
застосування векселів у розрахунках між постачальниками та
покупцями – законодавчі, нормативні акти, розроблені згідно з
положенням Єдиного вексельного закону, ухваленого Женевською
вексельною конвенцією 1930 року. Але варто зазначити, що
ефективного і повноцінного обігу векселів вони не забезпечують.
Навіть якщо у прискореному темпі будуть видаватися
нормативно-правові та законодавчі акти щодо вдосконалення
вексельного обігу, то для широкого розповсюдження вексельних
розрахунків потрібен певний час, що пов‘язано із набуттям
практики коректного використання векселя вітчизняними
спеціалістами.
Тому ми вважаємо, що на даному етапі запровадження
вексельної форми розрахунків для ефективного використання
нововведених законів потрібно використовувати закордонний
досвід. Зокрема, слід налагоджувати організаційні й правові
інститути, використовувати спеціальну економічну і юридичну
літературу з питань застосування векселів.
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АУДИТ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОЛІГРАФІЧНОЇ
ГАЛУЗІ
Аудит як нова форма фінансово-гогосподарського контролю
діяльності суб‘єктів господарювання зумовлений появою нових
організаційно-правових форм та відносин між акціонерів,
менеджерів, кредиторів та інших зацікавлених сторін.
Деталізуючи об‘єкт дослідження, необхідно відзначити, що в
сучасних умовах в Україні термін аудит починає використовуватися як
синонім до терміну контроль, оскільки згідно діючого законодавства
окрім аудиторської діяльності запроваджено державний фінансовий
аудит, в акціонерних товариствах як альтернатива службі внутрішнього
контролю запроваджено внутрішній аудит, в податкових органах відділи
аудиту тощо. Розширення кола застосування терміну ―аудит‖ усуває
потребу розглядати його лише з професійного виду діяльності –
аудиторської діяльності. До недавнього періоду склалося декілька
концепцій аудиторської діяльності. Як відзначає М.В. Мельник, що
найбільш поширеним є концепція «аудиту відповідності», при якій
аудитор повинен дати висновок про достовірність звітності, залишивши
питання консультування іншим фахівцям. Друга концепція «аудиту -
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консалтингу» припускає, що аудитор не тільки виявляє помилки і
неточності, але і рекомендує клієнтові міри по усуненню цих помилок,
по вдосконаленню обліку і складання звітності. Третя концепція «аудиту
- контролінгу» припускає, що аудитор оперативно контролює звітність і
попереджає виникнення помилок [1, с.36].
І.Ю.Чумакова за умови існування демократичного
суспільства обґрунтовує нову парадигму аудиту, де передбачається
запровадження для України органів державного аудиту. Такі
обґрунтування зроблені на основі досвіду високо розвинутих країн
світу, де основним радником щодо питань відповідальності
державних керівних органів є вища аудиторська установа ( в
оригіналі – вища аудиторська інституція – BAI (Supreme Audit
Institution – SAI) [2, с. 520].
Враховуючи використання поняття аудит в законодавчих на
нормативно-правових актах уже є неможливим ототожнення
терміну ―аудит‖ з ―аудиторською діяльністю‖.
У сучасній економічній літературі не склалося однозначної
думки про аудит і об‘єкт його вивчення. У ―Положенні про основні
концепції аудиту‖ Комітет з основних концепцій аудиту
Американської асоціації бухгалтерів [3, с.4] так визначає аудит:
«Аудит - це системний процес отримання і оцінки об‘єктивних
даних про економічні явища і події, що встановлює рівень їх
відповідності певному критерію і що представляє результати
зацікавленим особам». Це визначення охоплює все різноманіття
видів і цілей аудиторської перевірки.
Досліджуючи суттєвість бухгалтерської інформації на
предмет її використання, слід відмітити, що достовірні дані
бухгалтерського обліку не обов‘язково є суттєвими, проте суттєві –
обов‘язково мають бути достовірними.
Розглядаючи фінансову інформацію, потрібно враховувати
рівень її надійності, оскільки це є якісна ознака інформаційного
забезпечення, що може вплинути на прийняття рішень
зацікавленими особами .
З метою підвищення корисності інформації, що надається її
користувачам, аудитор, окрім своєчасності подання інформації, її
достовірності, повноти та об‘єктивності, повинен враховувати таку
характерну ознаку, як співставимість [4, с.271].
Вдосконалення інформаційної системи неможливо без
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періодичного її оцінювання та аналізу ефективності її
функціонування. На даний час, оцінювання якості інформації
бухгалтерського обліку здійснюється аудиторськими фірмами та
державними
контролюючими
органами
(податковою
адміністрацією, органами соціального страхування). Оцінюючи
основні завдання вказаних перевірок, слід визнати, що зовнішній
аудит спрямований на підтвердження лише двох характеристик
бухгалтерського обліку – достовірності та повноти. Проте
функціонування служби внутрішнього аудиту передбачає для
керівництва або власника окрім вказаних вище характеристик, ще і
консультаційне значення, з метою прийняття ефективних
управлінських
рішень,
запобіганню
фактів
нецільового
використання активів підприємства, розробки рекомендацій щодо
підвищення
ефективності
функціонування
контрольного
середовища підприємства.
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