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УДК 657
Беляєва О.О., ст. гр. ОАС-41
*Науковий керівник: Ткачук І. М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОЦІНКА ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОПЕРАЦІЇ
З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ»
Розглянуті підходи до трактування поняття «операції з давальницькою
сировиною», а також досліджено спільні та відмінні риси між толінгом та
давальницькими операціями.
Ключові слова: давальницька сировина, операції з давальницькою сировиною,
толінг.
Approaches to the interpretation of term ‗‘operation of tolling ‘‘ and investigated the
common features between tolling and tolling operations.
Keywords: raw materials supplied, the operation of tolling, tolling

У 90-ті роки коли Україна стала незалежною державою,
широкого поширення набули операції з давальницькою сировиною.
Переробка давальницької сировини досить широко застосовується в
легкій, харчовій і нафтопереробній промисловості. Найбільшого
використання давальницька сировина набула у галузях легкої
промисловості а саме швейної. Причинами використання
давальницькою сировини є відсутність власних сировинних ресурсів
та обігових коштів для її придбання. Тому єдиним виходом для
українських підприємств стало виробництво продукції на
давальницьких умовах.
Питанню сутності операцій з давальницькою сировиною
присвячено багато наукових праць, таких вчених як Бабіч І.В.[1],
Єдинак Т.С.[8], Гребельника О.[3], Дідівський М.І [5],
Дроздова.Г.М.[6], Стрельчинко М.Н.[4], Борисенка О.П.[2], Фісуненко
В.А., Розенталь В.В [11], та ін. Однак єдиного визначення поняттю
«операції з давальницькою сировиною» немає.
Операції з давальницькою сировиною регулюються значною
кількістю нормативно-правових актів, основним регулюючим
документом є Закон України «Про операції з давальницькою
сировиною». Вже судячи із назви давальницьких операцій можна
зробити
висновок,
що
вони
передбачають
використання
давальницької сировини. Отже, згідно Закону України «Про операції з
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давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах»
давальницька сировина - сировина, матеріали, напівфабрикати,
комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію
України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником
за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським
замовником для використання у виробленні готової продукції.
Давальницька сировина не може бути придбана іноземним
замовником на митній території України за національну валюту
України або отримана ним в результаті проведення інших операцій, у
тому числі товарообмінних. Право власності на давальницьку
сировину на кожному етапі її переробки, а також на вироблену з неї
готову продукцію належить замовнику [7].
Розглянемо наведені трактування поняття давальницьких
операцій законодавчими актами представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Трактування поняття «операції з давальницькою сировиною» згідно
законодавчих актів
№
з/п
1

1

Джерело

Визначення операції з давальницькою
сировиною

2

3

Закону України
«Про операції з
давальницькою
сировиною
у
зовнішньоеконо
мічних
відносинах»
15.09.1995 року
N 327/95-ВР

- операція з перероблення (оброблення,
збагачення чи використання) давальницької
сировини в результаті технологічного процесу із
зміною коду згідно з УКТ ЗЕД (незалежно від
кількості виконавців), а також етапів (операцій з
перероблення цієї сировини) з метою отримання
готової продукції за відповідну плату. До
операцій з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах належать
операції, в яких сировина замовника на
конкретному етапі переробки, а також на
заключному, є основним матеріалом та її
вартість становить не менш як 20 відсотків
загальної вартості готової продукції, при цьому
обов'язковим є попереднє здійснення поставки
виконавцю давальницької сировини відносно
повернення виготовленої з неї готової продукції
замовнику. [7].
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Продовження таблиці 1
2

Податковий
кодекс України
м.
Київ,
2
грудня
2010
року N 2755-VІ

3

Тимчасове
положення про
порядок
здійснення
у
1994
році
зовнішньоеконо
мічних операцій
з
давальницькою
сировиною
(розд.1, п.2) N
68 від 22.04.94

- операція з переробки (обробки, збагачення чи
використання)
давальницької
сировини
(незалежно від кількості замовників і
виконавців, а також етапів (операцій)) з метою
одержання готової продукції за відповідну
плату.
До операцій з давальницькою сировиною
належать операції, в яких сировина замовника
на конкретному етапі її переробки становить не
менш як 20 відсотків загальної вартості готової
продукції [9].
зовнішньоекономічна
операція
по
переробленню, обробленню чи збагаченню
давальницької сировини, ввезеної на митну
територію України або вивезеної за її межі з
метою одержання готової продукції за
відповідну плату [10].

Дані нормативні документи розглядають операції з
давальницькою сировиною як процес з перероблення, оброблення або
збагачення давальницької сировини з метою одержання готової
продукції. Розбіжністю у визначені поняття давальницьких операцій є
умова поставки. У Законі України «Про операції з давальницькою
сировиною в зовнішньоекономічних відносинах» вказано, що до
даних операцій відносять операції з попередньої поставки сировини, а
решта операцій, при яких не здійснюється дана умова, не будуть
відноситись до таких. В Податковому кодексі та Тимчасовому
положенні даного обмеження немає, тому варто внести корективи до
даних нормативних документів.
На основі чинного законодавства у науковців склалась своя
думка щодо досліджуваної категорії. Так на думку Гребельника О.П.
давальницькі операції є однією з форм зовнішньоторговельних угод
при здійсненні зустрічної торгівлі[3].
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Дроздова Г.М. зазначає, що операції з давальницькою
сировиною можна віднести до компенсаційних угод на основі угод
про промислове співробітництво. Однак автор зазначає що дані
операції не є суто компенсаційними адже вони володіють ознаками
зустрічної торгівлі, бо збалансовані, без валютні й насамперед оцінені
але сутність цих операцій зводиться до того, що країна, яка володіє
ресурсами але не володіє достатніми виробничими потужностями для
їх переробки, відправляє частину цієї сировини для переробки в іншу
країну і розраховується за це частиною виробленої продукції[6].
Дідівський М.І. також вважає, що даний вид операцій
відноситься до зустрічної торгівлі. На його думку такий різновид
зовнішньоекономічних операцій передбачає поставку однією
стороною сировини, напівфабрикатів, комплектувальних виробів для
їх подальшої переробки та або складання у країні торгового партнера і
зворотну поставку готових виробів у країну первісного експорту‖ [5].
Єдинак Т.С. під операціями з давальницькою сировиною
розуміє порядок організації виробництва з переробки давальницької
сировини, умови та форми розрахунків за переробку, способи
реалізації готової продукції, виготовленої з давальницької сировини.
Вчений стверджує, що даний вид операцій є різновидом
зовнішньоторговельних операцій з числа операцій зустрічної торгівлі
й мають відповідні ознаки цих операцій, а саме: міжнародний обмін
продукцією; зустрічні зобов‘язання експортерів закупити в імпортерів
товари або послуги на частину або повну вартість товарів, що
експортуються [8].
У сьогочасних дослідженнях деякі науковці визначають операції
з давальницькою сировиною як толінг або толінгові операції. У
таблиці 2 представлено аналіз окремих наукових праць з метою
з‘ясування, що ж таке толінг.
Таблиця 2
Підходи до трактування поняття «толінг» у науковій літературі
№
з/п
1

Автор

Визначення поняття «толінг»

Бабіч І.В. [1]

- операція з безмитного ввозу давальницької
сировини та безмитного вивозу продукції. Поняття
«переробка давальницької сировини» є загальним
поняттям, а поняття «толлінг» є частковим по
відношенню до загального і входить до поняття
«переробка давальницької сировини»
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Продовження таблиці 2
2

Борисенко
О.П. [2]

3

Лабурцева О.І.
[4]

4

Єдинак Т.С.
[8]

5

Стрельченко
Н.М. [11]

6

Матвєєва В.Н.
[4]

- операції з давальницькою сировиною, які є
різновидом зустрічної торгівлі, що передбачає
постачання однією стороною сировини,
напівфабрикатів, комплектувальних виробів для
подальшої їх переробки та/або складання в країні
торгового партнера й зворотне постачання готових
виробів у країну первісного експорту
– це послуги з перероблення імпортної сировини,
що ввозиться на митну територію держави без
оподаткування і передачі прав власності
вітчизняному підприємству, яке її переробляє, із
подальшим вивезенням готової продукції за межі
держави
вважає, що поряд з операціями з переробки
давальницької сировини в межах толінгових
операцій існують ще й інші, а саме: обробка товарів
(монтаж, збирання, монтування та налагодження,
внаслідок чого одержуються інші товари), ремонт
товарів, у тому числі відновлення та регулювання;
використання окремих товарів, що не є продуктами
переробки, але які сприяють чи полегшують процес
виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони
при цьому повністю витрачаються
є різновидом схеми роботи підприємства на основі
давальницької сировини, за якої іноземний
замовник сплачує виробникові за перероблення
сировини і стає власником отриманої готової
продукції, яку потім вивозить за кордон та реалізує
на зовнішніх ринках
- різновид схеми роботи підприємств на основі
давальницької сировини, де іноземний замовник
сплачує українському виробнику за переробку і
стає власником отриманої продукції, яку потім
вивозить за кордон і реалізує на зовнішніх ринках;
- це схема переробки сировини, з використанням
яких постачальник сировини вивозить готову
продукцію за кордон, не сплачуючи при цьому
певних митних платежів
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Отже, погляди вчених неоднозначні. Зокрема, такі науковці як
Бабіч І.В., Лабурцева О.І., Матвєєва В.Н. при дослідженні даної
категорії акцентують увагу на безмитному ввезенні давальницької
сировини для виготовлення продукції і подальшому її вивезені за
кордон.
Стрельникова Н.М.і Бабіч І.В. відносять толінг до різновиду
операцій в основі яких є використання давальницької сировини і
зауважують на їх частковості до давальницьких операцій.
Єдинак Т.В. незгідна з вище наведеними трактуваннями і
стверджує, що толінг включає не тільки переробку давальницької
сировини але ремонт, монтаж, налагодження та ін. Борисенко О.П дає
визначення даному поняттю наближено до значення давальницьких
операцій і відносить їх до зустрічної торгівлі.
І так, одні вважають толінг підвидом давальницьких операцій а
інші наполягають на тому, що толінг – це ширше поняття, яке містить
у собі операції з давальницькою сировиною. Але всі погоджуються з
тим, що дані операції використовують давальницьку сировину.
Для ґрунтовнішої оцінки розглянемо спільні і відміні риси між
толінгом і давальницькими операціями. У таблиці 3 наведені
результати досліджень.
Таблиця 3
Порівняльна характеристика толінгу і операцій з давальницькою
сировиною
№
з/п
1

Ознака

Толінг

Давальницька операція

Законодавчонормативне
регулювання

Відсутнє

- Закон України «Про
зовнішньоекономічну
діяльність»;
- Закон України «Про операції з
давальницькою сировиною в
зовнішньоекономічних
відносинах»;
- Митний Кодекс України;
- Податковий Кодекс України;
- Цивільний Кодекс України та
ін.
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Продовження таблиці 3
2

Митне
регулювання

3

Суб‘єкти
операцій
Види операцій

4

5

Форма
розрахунків

Безмитне
ввезення та
вивезення
давальницької
сировини та
готової продукції
- Замовник;
- Виконавець
- Внутрішній
толінг;
- Зовнішній толін
- грошова;
- частиною
переданої
сировини;
- частиною
виробленої
продукції
- оплата відсутня

Підлягає тільки сировина
іноземного походження

- Замовник;
- Виконавець
- Зовнішньоекономічні;
- між резидентами
- грошова;
- частиною переданої сировини;
- частиною виробленої
продукції;
- комбінована

Відповідно до даних наведених у таблиці толінг – вужче
поняття аніж давальницькі операції. Адже даний вид операцій не має
регулюючих нормативно-правових документів і масштаб діяльності
обмежується тільки закупівлею сировини на митній території України
або її ввезенням з закордону. Операції з давальницькою сировиною
навпаки регулюються значною кількістю нормативно-правових актів,
якими передбачено порядок здійснення даних операцій як між
резидентами так і з іноземними партнерами. Тому можна зробити
висновок, що толінг це підвид давальницьких операцій.
Висновок. Провівши аналіз наукової літератури, можна
стверджувати, що операції з давальницькою сировиною це особливий
вид діяльності який передбачає виконання робіт з переробки наданої
виконавцю сировини та поверненні замовникові готової продукції.
Даний вид операцій може здійснюватись як в зовнішньоекономічній
діяльності так і між резидентами. Операції з давальницькою
сировиною, що відносяться до зовнішньоекономічних в економічній
літературі називаються толінгом.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ: ОБЛІКОВОУПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
В статті розглянуто класифікацію трансакційних витрат з точки зору
обмежених ресурсів (економічна) і власних інтересів (опортуністична).
Обгрунтовано наукові підходи до класифікації трансакційних витрат з позиції
управлінського обліку, що дозволить зацікавленим користувачам дослідити їх
економічну сутність і юридичний характер в процесі посилення економічної
глобалізації.
Ключові слова: трансакційні витрати, управлінський облік, класифікація,
теорія трансакцій.
The article deals with the classification of transaction costs in terms of scarce
resources (economic classification) and personal interests (opportunist classification).
Scientific approaches to the classification of transaction costs from the perspective
of management accounting were grounded that will allow interested users to explore their
economic essence and legal nature in the process of increasing of economic globalization.

Keywords: transaction costs, management accounting, classification,
theory of transactions.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Теорія прав
власності породила теорію трансакційної економіки, яка відкрила
цілий клас невимірних витрат. Незважаючи на проблеми ідентифікації
та облікового виміру, так звані трансакційні витрати є реальними і
визначають поведінку учасників господарського процесу і стан
економічних систем. Особливого загострення питання врахування
трансакційних витрат як «специфічного класу обмежень» набуло на
етапі неоінституціоналізму [1, с. 5].
В
стандартних
неокласичних
моделях
розглядаються
обмеження: ресурсні (фізичні); пізнавальні, які виражаються через
досягнутий рівень знань і практичних навиків; інституційні.
Пріоритетним однозначно визнається індивідуум, який через властиві
лише йому прояви опортунізму здійснює вплив на формування та
еволюцію прав власності, подвійну роль держави як виробника
суспільних благ та як економічної зброї в руках впливових
угрупувань.
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За висловлюванням класика теорії бухгалтерського обліку
Г. Г. Кірейцева «…практичні зміни в обліку лишаються поки без
достатнього впливу на них положень економічної теорії, методології
економічної науки та вимог менеджменту» [2].
Недосконалість національної економіки на даному етапі її
розвитку спричинила значне зростання частки трансакційних витрат,
які в обліковій системі не отримують належного відображення у
зв‘язку із відсутністю відповідного поняття у теорії бухгалтерського
обліку та у нормативно-правових актах.
Поряд з тим, підґрунтям для прийняття результативних
управлінських рішень є достовірна та своєчасна інформація, яка є
результатом збору та обробки даних обліку. Основою обліку є
детальна класифікація об‘єкта. На потребу наукових досліджень в
напряму обліку трансакційних витрат неодноразово в своїх наукових
доповідях наголошував Г. Г. Кірейцев, акцентуючи увагу на
визначенні сутності і класифікаційних ознаках як основи методології
їх обліку, контролю і аналізу в управлінні підприємством в умовах
глобалізації економічних процесів [2].
Аналіз останніх наукових досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. За період дослідження проблематики
трансакцій науковцями запропоновано близько 30 класифікаційних
ознак, за якими виділено більше 80 видів витрат [3]. Сьогодні
дослідження
цього
питання
займаються
С. І. Архієреєв,
О. П. Власенко, О. В. Євтушенко, Г. А. Макухін, Н. Т. Лабинцев,
В. С. Литвиненко, М. В. Назрієва, О. В. Шепеленко, М. М. Шигун,
Ж. М. Ющак та інші. Різноманітність поглядів дослідників з однієї
сторони, розвиває теорію трансакційних витрат, поглиблює розуміння
поняття, а з іншої – створює додаткові перешкоди для введення його у
практичну діяльність.
Тому науково обґрунтована класифікація, на основі якої буде
виділено склад витрат та побудовано систему обліку та аналізу,
відіграє важливе значення, адже сприяє здійсненню ефективного
оперативного і стратегічного управління поведінкою підприємства на
ринку, диверсифікації ризиків при укладанні угод та підвищенні
ефективності його діяльності загалом.
Окрім того, трансакційні затрати виникають і в середині
підприємства у процесі взаємодії управлінського персоналу між
собою. Тому їх рівень дозволить виявити прорахунки у побудові

16
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю
в умовах глобалізації економіки

системи управління, ефективність діяльності вищого керівництва та
правильність прийнятих ним рішень.
Цілі статті. Метою даної публікації є розробка науково
обґрунтованих класифікаційних ознак поділу трансакційних витрат,
які сприятимуть побудові ефективної системи їх облікового
відображення з метою інформаційного забезпечення процесу
управління.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З 30-х рр. ХХ
століття – часу відкриття теорії трансакційних витрат, сутність
категорії значно розширилась та ускладнилась. Р. Коуз відносив до
них лише затрати, що виникають при використанні цінового
ринкового механізму, тобто ті, що забезпечують процес обміну.
Сучасні науковці, розглядаючи трансакційні витрати як економічні
витрати, що включають неявні витрати (втрати), які визначаються за
альтернативним принципом, трактують їх як сукупність втрат, що
виникають при обміні правами власності, і затрат, призначених для
зменшення цих втрат (С. І. Архієреєв) [4].
У загальному розумінні трансакційними вважаються усі
витрачання, що здійснює господарюючий суб‘єкт у процесі укладання
договору. Тому найзагальнішою є їх класифікація за етапами
здійснення угоди, яка була запропонована О. Уільямсоном.
Трансакційні витрати відповідно поділяють на ex ante (до обміну) та
ex post (після обміну).
Затрати ex ante включають витрати на розробку проекту
контракту, проведення переговорів і забезпечення гарантій реалізації
домовленостей. На думку вченого «дані дії потрібно проводити із
особливою ретельністю, і у такому разі розробляється складний
документ, у якому передбачаються багато чисельні можливі майбутні
події і відповідна адаптація до них учасників домовленостей. У
іншому випадку договір може залишитися неповним, і прогалини у
ньому будуть заповнюватися сторонами по мірі виникнення
непередбачених обставин» [5, с. 55].
Витрати понесені після укладання угоди (ex post) включають,
по-перше, витрати пов‘язані з повільною адаптацією до
непередбачених подій, які мають місце при порушенні відповідності
механізму контракту обставинам їх реалізації, по-друге, організаційні
та експлуатаційні витрати, пов‘язані із використанням структур
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управління (часто не судів), куди сторони звертаються для
врегулювання конфліктів, і по-третє, витрати, пов‘язані з точним
виконанням контрактних зобов‘язань [5, с. 55].
З часом ця класифікація отримала доповнення. Сьогодні
виділяють ще третій вид трансакційних витрат – ex enterim (під час
обміну), які пов‘язані із втратами під час очікування у чергах,
одержанням документів, завірених нотаріально, здійсненням
розрахунків, отриманням страхових полісів тощо.
Найпоширенішою є класифікація затрат на трансакції за їх
змістом та призначенням (рис. 1).
Трансакційні
витрати
Пошуку
інформації

Вимірювання

Ведення
переговорів

Опортуністичн
ої поведінки

Специфікації та
захисту прав
власності

Витрати
організаційних
структур

Рис. 1. Класифікація трансакційних витрат за змістом та
призначенням
Деякі науковці вважають її загальноприйнятою, проте
Р. І. Капелюшников заперечує цей факт, вказуючи лише що цей поділ
найчастіше використовують у західній літературі [6].
Витрати пошуку інформації – це витрати часу, ресурсів,
необхідних для ведення пошуку інформації як зі сторони продавця,
так і зі сторони покупця, а також втрати, пов‘язані з неповнотою
отриманої інформації [7, с. 210].
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Успішний вибір контрагента не завжди є запорукою успішної
домовленості. Від того наскільки точно сформульований предмет
угоди, завдання, обов‘язки учасників та їх усвідомленості у змісті
угоди залежить кінцевий результат. Ресурси, які були при цьому
понесені (на ведення переговорів, укладання і оформлення контрактів
і втрати через невдале їх оформлення) і є витратами на ведення
переговорів.
До витрати вимірювання кількості та якості товарів, що
вступають в обмін включають затрати підприємця на вимірювальну
техніку, на проведення процесу вимір та втрати, у разі помилки.
Витрати специфікації власності виникають тоді, коли предметом
обміну є особливий обмежений актив (наприклад, земля), який
потребує визначення прав власності суб‘єкта господарювання на ці
ресурси.
У разі, якщо необхідно звертатись до державних чи судових
органів для доведення права власності на об‘єкт, що є предметом
угоди, суб‘єкт несе витрати на захист прав. Ними можуть бути
витрачання на утримання судів, арбітражу, державних органів, затрати
на відновлення порушених раніше прав.
Опортуністичною вважається поведінка «ухиляння» від
виконання умов угоди з метою отримання прибутку за рахунок
інтересів партнерів. Витрати опортуністичної поведінки включають
затрати на контроль за виконанням угод, на страхування ризиків їх
невиконання, на запобігання такій поведінці контрагентам [8, с. 65].
Терміном «витрати організаційних структур» можна позначити
витрати, які супроводжують прийняття рішень всередині організації.
Якщо учасники наділені рівними правами, то рішення приймаються на
колективній основі, шляхом голосування. Якщо вони розташовуються
на різних щаблях ієрархічної драбини, то вищі в односторонньому
порядку приймають рішення, які обов‘язкові до виконання для
нижчестоящих. Проте і при колективному, і при централізованому
прийнятті рішень гарантія ефективності угоди однозначно відсутня
[9].
Відомо, що в основі будь-якої класифікації лежить принцип –
різний поділ для різних цілей. Оскільки завданням публікації є пошук
оптимальної класифікації трансакційних витрат для побудови системи
інформаційного забезпечення управління, то доцільно розглянути
поділ затрат з позиції їх обліку та аналізу.
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Варто зазначити, що вітчизняні науковці приділяють даному
питанню особливу увагу, оскільки вважають, що більшість витрат на
здійснення трансакцій у сучасних умовах відображаються в обліку
будь-якого підприємства. Тому О. В. Шепеленко [10] вважає, що
обґрунтованою є класифікація за можливістю відображення у
фінансових документах. Відповідно є трансакційні витрати, що
відображаються у документах (у грошовій або іншій формі), та ті, що
не відображаються у них, тому що формально не мають грошового
виміру.
М. В. Назрієва
подібно
до
О. В. Шепеленко
розділяє
трансакційні витрати на грошові, до яких відносить витрати на оплату
інформаційних послуг, суми держмита тощо. Витрати на пошук
інформації та очікування, на думку науковця, можна вважати не
грошовими, оскільки вони або не передбачають виміру у грошових
одиницях або здійснити його неможливо [11].
О. В. Євтушенко
застосовуючи
принцип
формалізації
(відображення у звітності) подає такі види витрат:
1) ті, що можливо формалізувати:
- затрати на специфікацію та реєстрацію прав власності;
- витрати пов‘язані з розробкою системи стандартів;
- витрати встановлення прав, що порушені при виконанні
контрактів;
- затрати непередбачуваних подій тощо;
2) ті, що не піддаються формалізації:
- витрати на підготовку установчих документів;
- втрати часу;
- збитки, пов‘язані з неповнотою та недосконалістю інформації
та дезінформацією;
- витрати на нелегальне оформлення угоди;
- витрати опортуністичної поведінки;
- втрати від різночитання умов контракту;
- витрати контролю над дотриманням умов угоди та інші [12].
На перший погляд вищенаведені класифікації є досить зручними
для використання та розуміння. Проте з іншої сторони, їх складно
застосувати на практиці, оскільки склад трансакційних витрат по
кожному із видів є об‘ємним та включає різні за економічним змістом
затрати підприємства. Можливо варто виділити у межах кожного
поділу додаткові класифікаційні характеристики, застосувавши при
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цьому інший принцип побудови, наприклад, за етапами укладання
угоди.
Вдалими є класифікаційні характеристики, які пропонують
Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорєлов, Г. А. Макухін (табл.1) [13, с.161].
Таблиця 1
Типологія трансакційних витрат
Ознаки типології
1
Економічні
наслідки
Характер
контрактів
Джерело
відшкодування
Тип інституцій

Сфера
виникнення
Періодичність
виникнення

Типи трансакційних затрат
2
- Трансакційні затрати
- Втрати
- Легальні трансакційні затрати
- Нелегальні трансакційні затрати
- Собівартість продукції
- Прибуток підприємства
- Трансакційні
затрати,
що
регламентуються
формальними інститутами
- Трансакційні
затрати,
що
регламентуються
неформальними інститутами
- Зовнішні трансакційні затрати
- Внутрішні трансакційні затрати
- Постійні трансакційні затрати
- Змінні трансакційні затрати
- Разові трансакційні затрати

На думку, В. С. Литвиненко наведена типологія може бути
корисною для прийняття управлінських рішень, а тому бухгалтерська
наука повинна розробити методи отримання таких даних [5, с. 56].
Ми вважаємо, що доречним для управління є поділ затрат за
періодичністю виникнення на постійні, змінні та разові. Така
класифікація дозволить здійснювати поточний аналіз витрат та
розробку планів на наступні періоди. Таким чином, підприємство
зможе контролювати рівень поточних трансакційних витрат та
уникнути небажаних перевитрат або втрат.
М. М. Шигун пропонує поділяти трансакційні витрати на такі
види:
1) по відношенню до середовища виникнення – зовнішні і
внутрішні;
2) за частотою виникнення – разові і регулярні;
3) за податковим визнанням – податкові і фінансові;
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4) за характером господарських процесів - інформаційні,
договірні, правові та торгові [14, с.230].
Автор вважає, така класифікація об‘єкту забезпечить
управлінський персонал релевантною інформацію та може бути
покладена в основу організації бухгалтерського обліку трансакційних
витрат.
Натомість Ж. М. Ющак пропонує по-іншому класифікувати
трансакційні витрати на контрольовані та неконтрольовані [15, с. 243].
До контрольованих науковець відносить ті витрати, що
відображаються у бухгалтерському обліку. Ними можуть бути витрати
на пошук інформації, проведення переговорів, укладання угод,
витрати вимірювання, специфікації та моніторингу. Контрольовані
витрати, на думку Ж. М. Ющак, необхідно відображати на рахунках
бухгалтерського обліку.
Неконтрольованими автор вважає витрати на захист від третій
осіб, опортуністичної поведінки та витрати, пов‘язані із «ціною
позалегальності». Вони не знаходять свого відображення в системі
рахунків бухгалтерського обліку, проте підлягають аналізу з метою їх
мінімізації.
На нашу думку, такий підхід до класифікації трансакційних
витрат також неприйнятний для використання в процесі побудови
системи бухгалтерського обліку. Однією із причин, є умовність поділу
затрат. Окрім того, вважаємо за недоцільне використовувати поняття
«контрольовані витрати» по відношенню до тих, що отримали своє
відображення у бухгалтерських записах. Під контрольованістю
розуміється можливість порівняння виконання певних показників.
Наприклад, співставлення планових або можливих трансакційних
витрат та фактично понесених. У даному випадку, в основі цієї
класифікації автор використовує принцип формалізації, тобто
відображення затрат у бухгалтерських документах. Проте у такому
випадку порушуються вимоги до інформації, яка необхідна для
прийняття рішень, оскільки вона буде неповною.
Проте Ж. М. Ющак пропонує й інші класифікації трансакційних
витрат для цілей бухгалтерського обліку. На нашу думку, варто
звернути увагу на поділ за видами діяльності. Науковець окремо
виділяє трансакційні витрати звичайної та надзвичайної діяльності.
Серед звичайних затрат виокремлює витрати:
1) на управління;

22
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю
в умовах глобалізації економіки

2) договірного процесу;
3) фінансової діяльності;
4) інвестиційної діяльності [3].
Розроблена класифікація дозволяє побудувати систему
аналітичного обліку та виділити окремі субрахунки у дійсному Плані
рахунків. Окрім того, підприємства отримають можливість
відобразити трансакційні витрати у фінансовій звітності, що складена
відповідно до МСФЗ 1 «Загальні вимоги до складання та подання
фінансової звітності».
Необхідно зазначити, що більшість із вищенаведених
класифікацій враховують лише ринкові (зовнішні) трансакційні
витрати. Поряд з тим, затрати виникають при реалізації права давати
розпорядження всередині підприємства. О .В. Замазій називає їх
внутрішньофірмовими витратами, а Р. А. Заблоцька – управлінськими
витратами.
Р. Коуз та О. Вільямсон у свої працях зауважували, що такі
трансакції переважно зумовлюються опортуністичною поведінкою
працівників
фірми.
Р. І. Капелюшніков
пов‘язував
їх
з
недоотриманням інформації про ефективність роботи кожного члена
трудового колективу та прийняттям відповідних заходів щодо
стимулювання трудової активності. При цьому він підкреслював, що
опортуністична поведінка може проявлятися у формі «ухиляння» або
«вимагання».
«Ухиляння» («моральний ризик») виникає тоді, коли в процесі
роботи одна сторона довіряє іншій, а отримання дійсної інформації
про її поведінку за діючої системи управління неможливе. Так, коли
працівник точно знає, скільки він витратив зусиль, а керівник
(менеджер) має про це лише приблизне уявлення, з‘являється стимул
до ухиляння, і працівник працює не з повною віддачею. Ця проблема
набуває особливої гостроти за умов спільної роботи, коли особистий
внесок кожного учасника визначити досить важко.
«Вимагання» спостерігається в тих випадках, коли довгий час у
тісній кооперації декілька виробничих факторів стають незамінними,
унікальними. Наприклад, працівник має ресурс, спеціально
пристосований для використання лише на даному підприємстві.
Вимагання може бути двох видів – або з боку власника специфічного
ресурсу, якщо він відчуває, що рівнозначну заміну йому знайти важко,
або ж з боку інших учасників організації, які мають можливість
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претендувати на частину доходу від специфічності цього ресурсу. Це
вимагання здебільшого стосується підвищення заробітної плати
працівникам [16, с. 154].
Р. А. Заблоцька подає таку класифікацію управлінських
трансакційних витрат:
1) витрати на створення, підтримку або зміну організаційної
структури (на управління персоналом, інвестиції в інформаційні
технології, зв‘язки з громадськістю);
2) витрати експлуатації організації, які поділяють на:
а) інформаційні (на ухвалення рішень, моніторинг виконання
наказів, агентські витрати, вимірювання результатів діяльності
працівників);
б) пов‘язані з фізичним перетином суміжних виробничих
процесів
товарами
та
послугами
(внутрішньофірмове
транспортування) [17, с. 145].
Інформація про внутрішні трансакції необхідна керівникам,
власникам чи аудиторам при оцінці ефективності діяльності систему
менеджменту підприємства. Їх високий рівень може свідчити про
непорозуміння між ланками управління, помилки керівника під час
прийняття рішень та може призвести до зміни організаційної
структури фірми.
З огляду на проведений аналіз можна зробити узагальнення, що
класифікації трансакційних витрат, яка б відповідала усім вимогам
користувачів та повністю забезпечувала інформацією процес
прийняття рішень, на сьогодні немає. Тому пропонуємо власний поділ
затрат (рис. 2).
Базовим принципом при побудові цієї класифікації – є ступінь
відображення трансакційних витрат в обліку. Тому вони поділяються
на зафіксовані та незафіксовані.
Зафіксованими є ті трансакційні витрати, які узагальнені на
рахунках бухгалтерського обліку (переважно це рахунки 9 класу) та
(або) підтверджені первинними документами. Операції, при яких
виникають такі витрачання, пов‘язані, перш за все, з процесом
укладання договорів, передачею права власності на об‘єкт,
«спілкуванням» із контрагентами. Тому вони отримали назву
«ринкових». Наприклад, це витрати на судові позови.
Документальним підтвердженням витрачань є виписки банків або
квитанції про оплату державного мита та витрат на інформаційно-
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технічне забезпечення судового позову, договір на надання допомоги
у господарському процесі (якщо підприємство зверталось за
послугами до адвоката), рішення суду.
Трансакційні витрати

Зафіксовані в
бухгалтерському обліку

Незафіксовані в
бухгалтерському обліку

Інституційні

Розрахункові

Ринкові

Суб‘єктивні

Тіньові

Рис. 2. Класифікація трансакційних витрат для потреб обліку та
управління
З іншої сторони, функціонування будь-якого суб‘єкта
господарювання неможливе без взаємодії з державними органами
(інститутами). Серед їх обов‘язків є видача дозволів та ліцензій на
провадження деяких видів діяльності, плата за які для підприємства є
трансакційними витратами. Будь-який перерахунок коштів у
державний або місцевий бюджети фіксується у банківських
документах та на рахунках обліку. Варто зазначити, що значне місце
серед фіксованих інституційних трансакційних витрат займають
податки.
Інші затрати, які пов‘язані із передачею прав власності, проте не
відображаються в обліку, є нефіксованими. Зокрема, це розрахункові.
Вони можуть відображатись в грошових або інших вимірниках. Їх
розмір можна математично представити з допомогою розрахунків.
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Розрахункові витрати дозволяють зробити висновки про доцільність
певних дій чи ефективність прийнятих рішень. Так, різниця між
вищою ціною придбання та середньою ціною на актив у прайсах
інших фірм – є трансакційними втратами фірми від угоди.
Водночас варто зауважити, що існування розрахункових затрат
не завжди свідчить про некоректні дії керівництва. Частота та
своєчасність поставок, додаткові послуги при отриманні товарів
(наприклад, оплата транспортних затрат постачальником) чи термін
договору можуть надавати додаткові переваги господарюючому
суб‘єкту. Тому при аналізі таких витрат управлінцю необхідно
враховувати і інші показники, зокрема прибуток від такої діяльності.
Витрати, які не піддаються розрахунку економічно доцільним
шляхом, є суб‘єктивними. Їх величина залежатиме від точки зору
людини, яка їх оцінюватиме. Якщо розрахункові трансакційні витрати
можна певним чином відобразити в управлінському обліку або
внутрішніх звітах, то суб‘єктивні – ні. Зазвичай вони характеризують
ефективність діяльності керівника та виділяють «промахи» в
управлінні, тому інформація про них в першу чергу цікавитиме
власників фірми. З цією метою вони можуть залучати незалежних
аудиторів або експертів, які оцінять менеджмент підприємства.
Негативні результати досліджень можуть сприяти зміні керівництва
або певних ланок управління.
Слід зауважити, що характерними витратами діяльності
вітчизняних підприємств – є тіньові або нелегальні. Ними є
винагорода чиновнику за успішне вирішення питання, плата за поза
конкурсний виграш тендеру тощо. Відобразити ці витрати в обліку у
більшості випадків неможливо, проте керівництво повинно
проаналізувати вигоди отримані від таких угод та співставити їх із
витратами.
Висновки. Численні дослідження провідних зарубіжних та
вітчизняних науковців вказують на те, що питання пов‘язані з
визначенням номенклатури трансакційних витрат не втрачають своєї
актуальності. Багаторічні пошуки оптимальної класифікації, яка б
могла стати основою для побудови системи обліку, на жаль не
увінчані успіхом.
Проаналізувавши пропозиції інших авторів та виділивши в них
окремі недоліки, які ставлять під сумнів їх практичну реалізацію, ми
запропонували власний підхід до класифікації трансакційних витрат.
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В його основі документальна забезпеченість операцій, в результаті
яких ці затрати виникають, а також можливість їх відображення у
зведених регістрах обліку. Вважаємо, що саме на такій основі повинна
будуватись вітчизняна система бухгалтерського обліку трансакцій.
З однієї сторони, частина витрат (явних) узагальниться на
рахунках обліку та дозволить бухгалтерам включати трансакційні
витрати у Звіт про прибутки і збитки.
З іншої сторони, неявні та розрахункові затрати на трансакції
можна буде відобразити в управлінському обліку. У будь-якому
випадку, підприємство отримує необхідне інформаційне забезпечення
для прийняття ефективних рішень. Адже нехтування даними про
рівень трансакційних витрат сьогодні рівнозначне заперечувати
існування сили тертя при руху механізмів.
Представлена класифікація трансакційних витрат з точки зору
обмежених ресурсів (економічна) і власних інтересів (опортуністична)
є найбільш прийнятною для їх облікового виміру, документального
відображення та систематизації з метою аналітичного опрацювання
відповідних показників для прийняття управлінських рішень.
Саме через призму класифікації трансакційних витрат з позиції
управлінського обліку зацікавлені користувачі зможуть дослідити
сутність і характер трансакційних витрат, які здійснюють
підприємства в процесі посилення економічної глобалізації; провести
системний аналіз характеру трансакційних витрат, їх структури та
динаміки з метою виявлення їх відповідності завданням, виконання
яких вони забезпечують; з‘ясувати відповідність існуючої методики
оцінювання трансакційних витрат з метою посилення управління
ними.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ
Окреслено заходи щодо удосконалення управління заборгованістю, яка
виникає при розрахунках з контрагентами, та формування заходів внутрішнього
контролю за розрахунками з контрагентами.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, внутрішній контроль,
класифікація дебіторів.
Outlines measures to improve debt management, which occurs when payments to
contractors, and the formation of internal control over payments to contractors.
Keywords: accounts receivable, internal control, the classification of debtors.

Актуальність проблеми. Значна частина змін, пов‘язана з
прийняттям Податкового кодексу України та відміною основних
законодавчих та нормативних актів, на основі яких базувалась робота
суб‘єктів підприємницької діяльності, зумовила посилення контролю
та інтересу до питань розрахунків між контрагентами. Не зважаючи на
повний контроль з боку держави, в системі розрахунків існує ряд
проблем, пов‘язаних з несвоєчасністю погашення зобов‘язань.
Одним з найбільш складних та і суперечливих питань діяльності
українських підприємств є організація внутрішнього контролю
дебіторської та кредиторської заборгованості. Дане питання
зумовлене поширеною проблемою неплатежів та пов'язане з
існуванням
недостатньої
організації
обліку
в
структурі
господарюючого суб'єкта.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам теорії і
практики бухгалтерського обліку дебіторської та кредиторської
заборгованості, присвячені роботи таких вітчизняних вчених як:
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, В.О. Шевчук,
М.Д.Білик, Т.М. Браславська, Т.В. Момут та ін. Проте на разі низка
нерозв‘язаних облікових проблем залишається, а саме: низький рівень
автоматизації даних ділянок обліку, відсутність внутрішнього аудиту,
відсутність внутрішніх форм звітності необхідних для управління,
невизначеність обліку безнадійної заборгованості.
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Метою даної статті є розробка заходів щодо удосконалення
управління заборгованістю, яка виникає при розрахунках з
контрагентами, та формування заходів внутрішнього контролю за
розрахунками з контрагентами.
Виклад основного матеріалу. Для прийняття відповідальними
особами адекватних та вчасних рішень, щодо існуючої політики
управління в процесі антикризового регулювання фінансовогосподарського стану, все більшого значення набувають актуальність і
якість інформації про стан розрахунків з контрагентами, що
формується на базі даних бухгалтерського обліку конкретних
суб‘єктів господарювання. Неможливість отримання інформації в
обсязі та у вигляді, достатньому для проведення аналізу розрахунків,
призводить до здійснення прогнозування з викривленнями. В
розв‘язанні даної проблеми мають значення наступні суттєві аспекти:
- контроль якості бухгалтерських записів в процесі виникнення
заборгованості;
- розробка наукових та практичних форм бухгалтерського
обліку, що забезпечило б надання якісної та достатньої бухгалтерської
інформації про результати розрахунків з контрагентами.
З цією метою розглянемо основні аспекти в роботі з
документами, що впливають на якість бухгалтерської інформації при
веденні обліку.
При внесенні (реєстрації) документа в комп‘ютерній програмі
для ведення бухгалтерського обліку (створенні електронного
документа на основі первинного паперового) можна створити
можливість контролю програмою розрахунків з дебіторами та
кредиторами. В такому випадку при створенні електронного
документа необхідно здійснити наступні кроки:
1) заповнення основних реквізитів документа (найменування
контрагента,
номер
документу,
дата
документу,
умови
поставки/платежу);
2) заповнення додаткових реквізитів документу (термін
погашення, ступінь важливості і контролю для підприємства, рівень
суттєвості сум розрахунку);
3) заповнення облікових реквізитів, що контролюють
особливості податкового та бухгалтерського обліку витрат, доходів,
податків за здійсненими господарськими операціями.
Реквізит «термін погашення» контролюватиме термін сплати
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сум по відвантаженій продукції, виконаним роботам, наданим
послугам. Він може складати будь-який термін, який визначено
умовами договору між підприємствами і бути як короткостроковим
(від декількох днів до року), так і довгостроковим (більше року).
Функція даного реквізиту полягає в нагадуванні бухгалтеру чи
фінансовому менеджеру про граничний термін сплати. Важливим
моментом є те, що нагадування має відбуватись за певну кількість
днів до граничного терміну сплати, достатню для того, щоб зв‘язатись
з дебітором і, в разі необхідності, нагадати про сплату рахунків, або
для того, щоб акумулювати на розрахунковому рахунку необхідну
суму для сплати кредиторам згідно умов договору.
Кількість днів для попередження також як додатковий реквізит
вказується відповідальною особою (бухгалтером) при створенні
електронного документу за кожним контрагентом з врахуванням умов
співробітництва і має бути встановлений обліковою політикою
підприємства. Безпосередньо нагадування може відбуватись одним з
наступним запропонованих методів:
1) спливанням спеціального вікна-підказки (вікна-нагадування)
при відкритті комп‘ютерної програми щоденно з переліком
заборгованостей, строки погашення яких наближаються і є найбільш
актуальними на сьогодні;
2) формуванням спеціального звіту чи відомості можливостями
комп‘ютерної програми в разі запиту оператора;
3) виділенням в оборотно-сальдовій відомості рахунків 36
«Розрахунки з покупцями та замовниками» та 37 «Розрахунки з
різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та
підрядниками» та 68 «Розрахунки за іншими операціями»
заборгованості різними кольорами (виключаючи червоний) в
залежності від строків сплати, що надходять. Наприклад, встановити
для заборгованості, термін погашення якої більше року чорний колір,
термін погашення якої до року – синій, і термін погашення якої за
тиждень – зелений. З плином часу, коли довгострокова заборгованість
буде переходити в короткострокову, колір відображення її в відомості
повинен змінятись з чорного на синій, а за тиждень до календарної
дати погашення його колір змінить з синього на зелений, що буде
сигналом оператору до посиленого контролю і можливих дій з
нагадування про термін сплати платежу.
Реквізит «рівень суттєвості сум розрахунку». Суттєвість –
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показник відносний. Так, сума в 1000 грн. може бути абсолютно
несуттєвою у розрахунках великого підприємства, в той час, як для
малого підприємства буде суттєвою. Ця сума має розглядатись по
відношенню до:
- статей на рівні всього фінансового звіту;
- статей на рівні окремих залишків рахунках або операцій;
- інших вимог по розкриттю, відповідно до яких таке розкриття
необхідне незалежно від величини;
- інших вимог, обумовлених особливостями діяльності
підприємства.
Виходячи з встановлених норм, можна розглядати такі рівні
суттєвості:
І рівень – окремі суми заборгованості настільки дрібні і
незначні, що не здійснюють впливу на ліквідність балансу. Але якщо
таких заборгованостей набирається багато, то вони переходять на ІІ
рівень.
ІІ рівень - суми заборгованості можуть негативно вплинути на
ліквідність балансу. Але якщо таких заборгованостей набирається
багато, то вони переходять на ІІІ рівень.
ІІІ рівень - суми заборгованості негативно впливають на
ліквідність балансу.
Звичайно, визначення рівня суттєвості через вплив окремих сум
на абсолютну ліквідність підприємства є складним та непрактичним
підходом щодо кожної господарської операції за розрахунками. Тому
цей рівень розраховується та встановлюється на початок року за
результатами річного балансу підприємства.
Реквізит «ступінь важливості для контролю» в залежності від
суб‘єкта контролю має два фактори впливу: важливість для
підприємства з точки зору умов поставок та відношення до
контрагента тощо, та важливість для комп‘ютерної програми з точки
зору заданих параметрів та функцій оператором.
Перший фактор задається оператором при створенні
електронного документу, підлягає підвищеній увазі та постійному
контролю з боку менеджера, за допомогою певних функцій
програмного продукту. Наприклад, такому контролю можуть
підлягати документи по розрахунках за виданими кредитами, наданої
фінансової допомоги, отриманими векселями, цінними паперами
тощо. Стосовно таких розрахунків з контрагентами можуть
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формуватись окремі відомості, аналітичні таблиці, зведені реєстри
обліку.
Другий фактор залежить від двох попередніх додаткових
реквізитів електронного документу – терміну погашення та суттєвості
сум розрахунку. Він підлягає контролю прописаними функціями
програмного продукту, його ступінь важливості підвищується з
наближенням терміну погашення заборгованості і ряд категорій
важливості може бути високим, середнім і низьким. Його автоматично
визначає комп‘ютерна програма в результаті відповідних прописаних
аналітичних процедур.
Таким чином заборгованість треба впорядкувати за ступенем
важливості. Ідентифікація рівнів важливості цифрами або буквами
дозволить зберігати інформацію про них в пам‘яті комп‘ютера і
використовувати її при аналізі даних, а також для прискорення
вибіркових досліджень. Наприклад, легко можна зробити витяг із
звіту, що відображав би не тільки наявність рахунків, що свідчили про
прострочення, але й відмічені рахунки, що попали в категорію
високого ступеню важливості. Така додаткова інформація допомогла
управляти і контролювати заборгованість на підприємстві. Для
ефективності системи градація категорій повинна бути достатньою,
але не настільки подрібненою, щоб стерти межі між рівнями
важливості.
Отже, на підприємствах для контролю розрахунків з
контрагентами розробляти методичні положення щодо контролю
розрахунків.
На першому етапі здійснюється вибір контрагента, ступінь
важливості контролю розрахунків з яким буде визначатись.
На другому етапі здійснюється визначення терміну погашення
заборгованості. На третьому етапі здійснюється оцінка ступеню
суттєвості за кількісними показниками. Тобто відбувається
порівняння з встановленим показником суттєвості на підприємстві та
визначається її рівень: високий, середній, низький. .
На четвертому етапі відбувається визначення додаткових умов
співробітництва за якісними показниками: контрагент на особливому
рахунку, разове співробітництво, «ненадійний» контрагент тощо. Тут,
якщо хоча б один критерій має значення для визначення посиленого
контролю співробітництва, проставляється один бал.
З плином часу і наближенням терміну погашення заборгованості
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ступінь важливості підвищується і в кінці переходить в статус
високий.
Комп‘ютерна програма ранжує заборгованість з встановленою
періодичністю та алгоритмом. Форма, спосіб та термін нагадування
менеджеру визначаються та прописуються окремо. Всі встановлені
реквізити прописуються в конфігураторі програми [6].
Треба звернути увагу, що всі моменти, встановлені
керівництвом в умовах організації роботи бухгалтерського та
внутрішньоконтрольного персоналу з дебіторами та кредиторами
необхідно зазначити в Наказі про облікову політику підприємства [2].
Висновки. Запропонований алгоритм визначення ступеню
важливості контролю заборгованості має ряд переваг:
по-перше, він може бути пристосований до будь-якої
комп‘ютерної програми;
по-друге, він дозволяє звести різні категорії заборгованості до
єдиної бази оцінки, враховуючи значимість кожного з факторів
впливу;
по-третє, він не потребує великих витрат часу та праці,
полегшуючи при цьому аналіз заборгованості, контроль над її
погашенням та управлінням.
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Актуальність теми. З метою ефективного функціонування
підприємства здійснюють інвестиційну діяльність.
Сталий розвиток економіки України вимагає значних інвестицій
не лише на загальнодержавному чи регіональному рівнях, але й на
рівні окремих підприємств. Адже, в умовах жорсткої конкурентної
боротьби, фізичного та морального зносу основних засобів,
особливого значення для підприємств усіх галузей національної
економіки набувають капітальні інвестиції.
Досліджень потребують питання прийняття стратегічних
управлінських рішень щодо ефективного та менш ризикованого
здійснення капітального інвестування.
Аналіз наукових досліджень. У дослідження питань теорії і
методології обліку та аналізу реальних, в тому числі капітальних,
інвестицій вагомий внесок зробили зарубіжні вчені: Дж.М.Кейнс, Е.
Дж. Долан, К. Р. Макконел, С. Л. Брю, Ж. Перар, У. Гете, Ю.Блех та
інші. У сучасній вітчизняній літературі, що присвячена фінансовим
аспектам функціонування економіки, своє визначення цього поняття
приводять вчені: І. О. Бланк, В.М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І.
Лепейко, Л. С. Ситник, В.С. Пономаренко, О. М. Ястремська та інші.
Різниця в трактуванні сутності інвестицій визначається як цілями і
завданнями дослідження окремих авторів, так і багатоаспектністю
істотних ознак цієї економічної категорії.
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Цілі статті. Дослідження місця системи стратегічного
управління капітальними інвестиціями в цілісній системі управління
підприємством.
Виклад основного матеріалу. Об‘єктом дослідження є
капітальні інвестиції підприємств, які є більш вужчим поняттям ніж
інвестиції. Предметом виступає система стратегічного управління
капітальними інвестиціям на підприємстві.
В.М. Гриньова, В. О. Коюда та Т. І. Лепейко пропонують, на
наш погляд, найбільш узагальнююче та комплексне поняття
"інвестиції" - це кошти, майнові та інтелектуальні цінності держави,
юридичних та фізичних осіб, що спрямовані на створення нових
підприємств, розширення, реконструкцію й технічне переоснащення
діючих, придбання нерухомості, акцій, облігацій та інших цінних
паперів і активів з метою отримання прибутку та (або) іншого
позитивного ефекту [4, с.162-163].
Інвестиції є ширшим поняттям, ніж капітальні вкладення. І. О.
Бланк за об‘єктами вкладення виділяє фінансові (портфельні) та
реальні інвестиції [3, с. 443-446]. На нашу думку, наведена
класифікація інвестицій є найбільш придатною для використання при
досліджені капітальних інвестицій.
Саме реальні інвестиції - це вкладення у створення нових,
реконструкцію та технічне переобладнання діючих підприємств,
інноваційні проекти та приріст матеріально-виробничих запасів.
Насамперед це вкладення в реальні об'єкти: у формі будівництва
та запровадження в дію нових основних фондів; купівля нерухомості;
придбання об'єктів приватизації й інші об'єкти реального
інвестування. Реальне інвестування забезпечує інфляційний захист
інвестицій, тому що теми зростання цін на ці об'єкти не тільки не
відповідають, але в багатьох випадках навіть перевищують темпи
зростання інфляції.
І найважливіше - реальні інвестиції є найефективнішим
інструментом забезпечення високих темпів розвитку та диверсифікації
діяльності зростаючих підприємств і фірм відповідно до обраної ними
загальної економічної стратегії.
В рамках проведення даного дослідження вся увага буде
сконцентрована саме на капітальних інвестиціях як основної частини
реального інвестування: вкладення коштів на придбання, створення
або капітальний ремонт, модернізацію необоротних активів
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підприємства.
Відмітимо також, що серед нормативно-правових документів,
регламентуючих інвестиційну діяльність в Україні, неможливо знайти
однозначного та коректного трактування поняття капітальних
інвестицій,тому запропонуємо власне визначення поняття ―капітальні
інвестиції‖.
Капітальні інвестиції – це сукупність витрат на будівництво та
придбання нових основних фондів, розширення, реконструкцію,
технічне переозброєння діючих основних фондів та придбання
необоротних активів з метою отримання прибутку чи соціального
ефекту.
Систему стратегічного управління капітальними інвестиціями
можна представити як сукупність об‘єктів, суб‘єктів та процесів
управління за інвестиційною діяльністю підприємства[2, с. 343].
Зазначимо, що об‘єкт стратегічного управління – це елемент,
заради якого і створюється система управління. Звідси, об‘єктом
системи управління капітальними інвестиціями є інвестиційні
проекти, інвестиційний процес в цілому та результат від капітального
інвестування.
В цілому суб'єктом системи управління капітальними
інвестиціями на підприємстві виступає власник підприємства та
посадові особи, що спрямовують управлінські дії на інвестиційну
діяльність підприємства.
Для визначення доцільності, раціональності, напрямів діяльності
і обсягів інвестування передусім має бути сформована інвестиційна
стратегія підприємства.
На наш погляд, сукупність суб‘єктів системи стратегічного
управління капітальними інвестиціями доцільно розподілити за
окремими рівнями:
- Перший рівень – власники підприємства. Можуть брати окремі
інвестиційні проекти під власний неопосередкований контроль, а
управління
іншими
інвестиційними
проектами
доручати
Спостережній раді, Раді директорів, засновників підприємства.
- Другий рівень – структурні підрозділи, що мають відношення
до інвестиційної діяльності підприємства, на чолі з керівником або
генеральним директором . Цей рівень може бути представлений: 1.
Фінансовою службою підприємства, де виділяють загальний центр
управління інвестиційною діяльністю. В цьому центрі управлінські
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функції виконує інвестиційний менеджер з питань капітального
інвестування.
2. Планово-економічним відділом, де також виділяється центр з
планування та економічного обґрунтування інвестиційних проектів.
Перші два відділи працюють в тісному взаємозв‘язку щодо
конкретних інвестиційних проектів.
3.Облікова служба (централізована бухгалтерія підприємства).
На чолі із головним бухгалтером, якому надходить інформація щодо
поточного стану капітального інвестування на підприємстві у вигляді
регістрів синтетичного та аналітичного обліку необоротних активів, у
тому числі і капітальних інвестицій, та який на підставі цієї
інформації готує та передає фінансову звітність.
4. Також до цього рівня можна відносити й інші структурні
підрозділи підприємства, наприклад, юридичний відділ, в складі якого
управлінські дії щодо законності здійснення інвестиційної діяльності
виконує юрист-консультант.
Ефективне управління інвестиціями обумовлює необхідність:
1. З‘ясування сутності інвестицій та можливість їх реалізації в
різних формах.
2. Розробки і реалізації інвестиційної стратегії як головної мети
інвестиційної діяльності
.
3. Вибору та оцінки ефективності інвестиційних проектів
підприємства.
4. Забезпечення оптимального співвідношення джерел
фінансування в реальних капітальних інвестицій.
Управління необхідно розглядати як процес, що постійно діє на
підприємстві. Звідси, процес стратегічного управління капітальними
інвестиціями – це дії посадових осіб, що мають відношення до
прийняття управлінських рішень щодо капітального інвестування на
підприємстві.
Цей процес передбачає такі етапи:
1) визначення періоду формування інвестиційної стратегії;
2) вибір стратегічних цілей інвестиційної діяльності;
3) визначення напрямків капітального інвестування та джерел
фінансування;
4) конкретизація інвестиційних програм та термінів;
5) оцінку розробленої інвестиційної стратегії;
6) перегляд стратегії у залежності від зміни зовнішніх умов та
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становища підприємства.
Ефективність розробленої інвестиційної стратегії досягається за
умови:
1. Узгодженості інвестиційної стратегії із загальною стратегією
економічного розвитку підприємства.
2. Внутрішньої збалансованості інвестиційної стратегії та
узгодженості інвестиційної стратегії із зовнішнім середовищем.
3. Реалізації інвестиційної стратегії з урахуванням наявного
ресурсного потенціалу.
Висновок. Таким чином, особливого значення для підприємств
усіх галузей національної економіки набувають капітальні інвестиції,
а тому питання прийняття стратегічних управлінських рішень щодо
ефективного та менш ризикованого здійснення капітального
інвестування набувають великого значення.
В ході проведеного дослідження нами була уточнена та розкрита
система стратегічного управління капітальними інвестиціями з її
складовими частинами.
1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України,
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3. Інвестування: Підручник / В.М. Гриньова, В.О.Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. –
к.: Знання, 2010.-452 с.
4. Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П.. Інвестування: Підручник. К.: Знання, 2011.-452 с.

УДК 657.47
Галащук А. А., ст. гр. ОАмз-51
*Науковий керівник: Савош Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ
Досліджено історичні аспекти теорії фінансових результатів в системі
економічних наук. Розглянуто різні наукові підходи до формування прибутку як
систему, призначену для рішення багатоцільових завдань складної управлінської
системи підприємства.
Ключові слова:. фінансові результати, прибуток, економічні теорії.

39
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю
в умовах глобалізації економіки

The historical aspects of the theory of financial results in the economic
sciences.Different scientific approaches to profit as a system designed to solve
complexmulti-task management system company.
Keywords:. income, profit, economic theory.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Трактування
сутності категорій фінансовий результат і прибуток є важливою
науковою проблемою. В філософії та економічній теорії приділяється
увага прибутку, що є основною метою підприємницької діяльності,
тоді як у бухгалтерському обліку розглядається поняття фінансових
результатів, тобто прибутку і збитку.
Проблеми організації і методики обліку й контролю фінансових
результатів у підприємствах розглянуті в працях провідних
вітчизняних і зарубіжних науковців. Теоретичні положення та
практичні рекомендації щодо фінансового й управлінського обліку,
контролю фінансових результатів обґрунтовані в працях М.Т. Білухи,
О.С. Бородкіна,
Ф.Ф. Бутинця,
Б.І. Валуєва,
Ю.А. Вериги,
С.Ф. Голова, О.В. Карпенко, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного ,
Ю.Я. Литвина, В.Г. Лінника й інших.
У зарубіжній літературі питання обліку й контролю фінансових
результатів розкриті в працях М.Ф. Ван Бреда, Джері Ж. Вейганта,
К. Друрі,
Т.П. Карпової,
Т.М. Малькової,
Д. Міддлтона,
Р. Мюллендорфа, Б. Нідлза, Я.В. Соколова.
Проте, недостатньо розкритими залишаються питання
історичних аспектів теорії фінансових результатів в контексті обліку й
контролю у світлі концепції відповідальності.
Цілі статті. Метою публікації проведення дослідження
історичних аспектів теорії фінансових результатів в системі
економічних наук та встановлення взаємозв‘язку з розвитком обліку ы
контролю.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Різноманітними
трактуваннями прибутку (збитку) відзначається економічна теорія,
макроекономіка й мікроекономіка, що потребує розгляду тлумачення
його сутності більш детально. На думку Є.М. Причепій., А.М. Черній
та Л.А. Чекаль [4, с. 517], філософський вимір економічного життя
значно ширший від його змістовного кола – як самодостатньої умови
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існування й життєдіяльності людини. У ньому економічна сфера
постає як особливий засіб самореалізації людини в процесі зміни нею
зовнішнього і внутрішнього світу, а економіка набуває статусу
людиновимірної, універсальної, єдиної матеріально-духовної сфери, в
якій особистість реалізує себе як біосоціодуховна цілісність. Як
зауважує С.В. Синяков [5, с. 349–350], людина організовує та регулює
процес виробництва й обміну матеріальних благ, а визначальною
метою останнього вважається одержання прибутку та найповніше
задоволення зростаючих потреб суспільства. Підприємство не може
виробляти прибуток, а здійснює виробництво тільки готової продукції
(робіт, послуг). Саме прибуток є результатом діяльності підприємства
по відношенню до ступеня відповідності виробленої продукції
суспільним потребам. Отримання збитку передбачає відмову
підприємства від задоволення потреб суспільства, оскільки основна
мета діяльності суб‘єкта господарювання є не досягнутою.
Однак, світові економічні школи не приділяли достатньої уваги
трактуванню збитку, виходячи з пріоритетності отримання саме
позитивних фінансових результатів господарювання.
У ХV–ХVІІ столітті меркантилісти вважали, що прибуток
виникає у сфері обігу, в зовнішній торгівлі як продаж товарів за
вищою ціною. Цієї концепції притримувалися Т. Ман, Д.М. Кейнс,
Е. Хекшер та інші [8, с. 191]. За фізіократами (ХVІІ–ХVІІІ століття),
прибуток створюється тільки в сільському господарстві через вплив
природи, що призводить до зростання споживчих вартостей понад
витратами виробництва (Ф. Кене) [1, с. 63].
А. Тюрго [1, с. 63], на відміну від традиційних поглядів
фізіократів, виділив прибуток на капітал як особливий вид доходу,
самостійну економічну категорію. Крім того, на його думку,
підприємець повинен отримувати прибуток як винагороду за талант,
ризик.
Практика господарювання впродовж століть спростувала
механізм отримання прибутку тільки в сільському господарстві чи в
зовнішній торгівлі та довела можливість його обчислення у всіх
галузях народного
господарства
за
умови впровадження
підприємствами оптимальної економічної політики. На жаль, в умовах
сьогодення переважна більшість сільськогосподарських та інших
підприємств характеризуються низькою прибутковістю, а частіше –
збитковістю чи беззбитковістю, що свідчить про порушення дії
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економічних законів. Однак, здобутки фізіократів та меркантилістів у
сфері економіки не втратили важливості й до нашого часу, оскільки
методика визначення фінансових результатів шляхом порівняння
доходів і витрат є найбільш поширеною і сьогодні.
Представники класичної школи (ХVІІІ–ХІХ століття) А. Сміт та
Д. Рікардо [3, с. 232] обґрунтували ідею створення доданої вартості в
галузях матеріального виробництва За А. Смітом, прибуток
розглядається, по-перше, як результат праці робітника, оскільки
вартість, яку він додає до вартості матеріалів, розкладається на дві
частини – оплату його праці та прибуток підприємця, по-друге, як
результат функціонування вкладеного в справу капіталу. За
твердженням А. Сміта, прибуток є неоплаченою працею робітників,
вирахуванням із продукту праці робітника. На думку Д. Рікардо,
величина прибутку має обернену залежність від заробітної плати,
оскільки прибуток зростає, якщо знижується заробітна плата, тому
одним з чинників підвищення прибутку є суспільна продуктивність
праці, що, зростаючи, знижує вартість робочої сили.
На нашу думку, беззаперечним є той факт, що прибуток
формується з врахуванням багатьох факторів, визначальними серед
яких є здатність людини до праці та функціонування первинно
вкладеного в справу капіталу. Однак, в умовах нестабільної економіки
навіть вони не можуть забезпечити прибутковість. Збиток з позицій
представників класичної школи можна охарактеризувати як
перевищення вартості матеріалів та оплати праці працівника над
прибутком підприємця, неефективне функціонування вкладеного в
справу капіталу.
Англійський економіст Т.Р. Мальтус [1, с. 90– 91] стверджував,
що прибуток є складовою частиною вартості товару, тобто надлишком
над витратами виробництва, що реалізується при продажу товару
вище його вартості ―третім особам‖ – землевласникам, лендлерам,
духовенству тощо. Тоді перевищення витрат над вартістю товару, що
визначається в процесі продажу, є збитком.
В першій половині ХІХ століття у працях відомих англійських
економістів Д.С. Мілля та Дж.Р. Мак-Куллоха [1, с. 97] прибуток
трактується в якості трудового доходу підприємця, винагороди за його
підприємницьку діяльність. Якщо капітал ―працює‖, то прибуток є
результатом роботи капіталу, трудиться й капіталіст, тому прибуток
розглядається як факторний доход на особливий ресурс –
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підприємницьку здатність. Таке розуміння прибутку в умовах
сьогодення хоча й не втратило актуальність, та все ж не повністю
розкриває його суть. Прибуток як плату за підприємницьку діяльність
нині розраховують фізичні особи-підприємці, для юридичних осіб
прибуток є джерелом подальшого розширення обсягів діяльності. Тоді
як збиток є результатом неефективної роботи капіталу. Зауважимо, що
в ринкових умовах господарювання винагородою для підприємця
може бути також завоювання певного сегменту ринку, висока якість
продукції, збільшення попиту, соціальний ефект, забезпечення
беззбитковості.
Послідовником вказаного трактування прибутку вважається
американський економіст Ф. Найт [1, с. 99]. Він розглядав прибуток
не тільки як плату підприємцю за його послуги з управління, але й як
винагороду за невизначеність і ризик в його діяльності. На нашу
думку, невизначеність і ризик в діяльності підприємця не є сутністю
фінансових результатів, а тільки умовами їх отримання чи факторами,
що впливають на величину прибутку (збитку).
Надалі широкого розповсюдження набули суб‘єктивнопсихологічні трактування прибутку, відповідно до яких людям
властиво оцінювати теперішні блага вище, ніж майбутні.
Представники цієї концепції розглядають прибуток як результат
―утримання‖ капіталістів від споживання благ в теперішній час через
споживання в майбутньому. Ця теорія найбільш повно представлена в
працях англійського економіста Н.У. Сеніора (перша половина ХІХ
століття), а пізніше – в працях представника австрійської школи –
Е. Бем-Баверка (початок ХІХ століття) [9, с. 40]. Вказане трактування
прибутку, на нашу думку, включає тільки порядок його використання,
а тому не відображає суть, яка найбільш повно розкривається через
механізм формування прибутку. Крім того, на споживання благ у
теперішній час частково можливо спрямовувати не тільки прибуток, а
й поточні чи довгострокові зобов‘язання, власний капітал
підприємства. Розширене фінансування благ у теперішній час без
врахування вигод у майбутньому може спричинити також виникнення
збитків.
Однією з найбільш розповсюджених теорій прибутку першої
половини ХІХ століття вважається теорія продуктивності капіталу
(трьох факторів виробництва), формування якої пов‘язане з
французьким економістом Ж.Б. Сеєм [1, с. 29–30]. На його думку,
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капітал має самостійну продуктивність, незалежну від продуктивності
праці, а прибуток, що отримується підприємцями, є результатом такої
продуктивності. Прибуток Ж.Б. Сей [1, с. 101] поділяв на
підприємницький дохід – винагороду капіталіста за участь у
виробництві, та відсоток – результат продуктивних послуг капіталу.
Подальший розвиток теорії продуктивності капіталу призвів до
видозміни її в теорію граничної продуктивності, найбільш розвинена
форма якої представлена в працях американського економіста Дж. Б.
Кларка (початок ХХ століття) [9, с. 29–30]. Він вважав, що капітал, як
і кожен фактор виробництва, має ―специфічну продуктивність‖, що
виміряється граничним продуктом даного фактору.
Вважаємо за необхідне відмітити, що самостійна продуктивність
капіталу неможлива, більше того – капітал, який не вкладається в обіг
людиною, ніколи не принесе економічних вигод. Крім того,
недостатня продуктивність капіталу й праці унеможливить
виробництво продукту на його граничному рівні, що призведе до
отримання збитків.
Представник французької політекономії Ф. Бастіа (середина
ХІХ століття) [1, с. 103–105] в теорії ―економічної гармонії‖
стверджував, що поняття прибутку не існує, тому замінив прибуток
поняттям ―дохід‖, який ототожнював з відсотком на капітал, тобто
формою доходу капіталістів та землевласників, з чим ми категорично
не погоджуємося, оскільки капіталісти й землевласники можуть
отримувати як прибутки, так і збитки.
Швейцарський економіст С. Сісмонді [1, с. 106–109] визначав
прибуток як доход капіталіста, що є вирахуванням із продукту праці
працівника. Тим самим він підкреслив експлуататорську суть
прибутку. Разом з тим, С. Сісмонді визначав прибуток як результат
продуктивності капіталу та утримання капіталіста. На нашу думку,
отримання збитків також можливе при експлуатації працівників, що
забезпечується неналежною продуктивністю капіталу.
У другій половині ХІХ століття французький учений
П.Ж. Прудон [1, с. 109–115], ототожнюючи капітал з грошима, тим
самим трактував прибуток як заробітну плату капіталістів. Виходячи з
цього, наявність збитків свідчить про затримку плати капіталістові за
ведення бізнесу.
Пізніше англійський вчений А. Маршалл [5, с. 30] почав
визначати прибуток як плату за спостереження і управління
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виробництвом, вважаючи прибуток різновидом заробітної плати та
трудового доходу. За А. Маршаллом, прибуток – це перевищення
доходів підприємства над його витратами. З таких позицій збитки
можна розглядати як неналежне управління виробництвом.
К. Маркс [2, с. 40] на основі трудової теорії вартості А. Сміта
сформував нове пояснення прибутку. Він розділив вартість товару на
дві складові: витрати виробництва та перевищення вартості товару
над витратами виробництва чи, так звану, додану вартість. Тому
прибуток він називав перетвореною формою доданої вартості, що
породжена всім авансованим капіталом, а джерелом доданої вартості
вважав працю найманих робітників.
Теорія прибутку як ―монопольного доходу‖ пов‘язана з
американським економістом Е. Чемберленом [1, с. 238–239], за яким
ототожнюється монополія взагалі з монополією інноваційною, тому
монопольний прибуток ототожнюється з будь-яким додатковим
доходом, що отримується в результаті застосування науковотехнічних досягнень. Поза монополістичними умовами прибутку не
існує, а є лише доходи підприємців як винагорода за їхню
підприємницьку діяльність або як результат продуктивності капіталу.
На нашу думку, отримання монопольного прибутку не розкриває його
суть, а вказує тільки на умови формування прибутку. Однак, важко
уявити ситуацію, коли б в умовах монополії підприємець отримував
збитки
Цікаві трактування прибутку є в економістів Росії та України
ХІХ–ХХ століття, що формувалися під впливом боротьби народу
проти кріпосного права. Так, на думку А.М. Радіщева [1, с. 270–275],
основоположника антикріпосного напряму в російській економічній
думці, існує ―істинна ціна‖, тобто витрати виробництва і ―додана ціна‖
– перевищення ціни над витратами, тобто прибуток. Він не осуджував
отримання прибутку, підкреслюючи, що торгувати без прибутку –
марне заняття. Прибуток на одиницю дійсно обчислюється так, але ж
на практиці він не розраховується за кожною одиницею товару, а
тільки в кінці місяця чи кварталу за загальним обсягом доходів та
витрат.
Український економіст С.А. Подолинський [1, с. 296–300]
підтримував теорію К. Маркса та характеризував прибуток як
результат неоплаченої праці робітників. Основоположник класичної
школи
політекономії,
професор
Харківського
університету
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Т.Ф. Степанов [1, с. 300–302] розглядав обернену залежність
заробітної плати та прибутку капіталістів, включаючи останній до
додаткового продукту.
Економічна думка Росії та України базується на працях класиків
політекономії. На жаль, в їх економічних теоріях також не приділена
увага розгляду сутності збитків та нульового результату
господарювання, ймовірно, виходячи з пріоритетності забезпечення
прибутковості господарювання.
Однак, в сучасних умовах господарювання вона не завжди
забезпечує позитивний результат діяльності.
Сучасні економісти трактують прибуток по-різному, але
погляди науковців об‘єднуються за трьома напрямами: кейнсіанським,
інституціонально-соціологічним
та
неокласичним.
Кейнсіанці
досліджують сукупний прибуток на рівні макроекономіки як частину
національного доходу. В інституціонально-соціологічних теоріях
прибуток
вивчається
з
соціальних
позицій
та
впливу
зовнішньоекономічних факторів. В неокласичних теоріях найбільш
повне дослідження прибутку здійснюється на рівні підприємства в
умовах конкуренції.
Економісти-фінансисти (Н.В. Герасимчук, Г.Г. Кірейцев, А.М.
Ковальова) [6, с. 102; 7, с. 85] розглядають прибуток з позицій
акумулювання-розподілу фінансових ресурсів, тобто з однієї сторони
як основну частину грошових накопичень, що створюються для
формування власності, та з іншої сторони – як позитивний
узагальнюючий фінансовий результат господарської діяльності
підприємства, завдяки якому фінансується приріст оборотних коштів,
оновлення та розширення виробництва, соціальний розвиток
підприємства тощо. У свою чергу, збиток – це від‘ємний фінансовий
результат господарської діяльності, завдяки якому скорочується
фінансування витрат підприємства.
Висновки. Еволюція теоретичних підходів до сутності
прибутку й збитку показує її складність та багатовимірність,
характеризується рівнем розвитку світогляду науковців певного часу
та розкриває політичний аспект трактування фінансових результатів,
але досліджені визначення, в основному, не суперечать одне одному, а
навпаки – є взаємодоповнюючими. До того ж, незважаючи на
різноманітність перерахованих теорій, вони мають спільну ознаку,
сформульовану
Й. Шумпетером
–
визначальним
фактором
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формування прибутку є новаторська творча діяльність підприємця.
Світова історія розвитку бухгалтерського обліку свідчить, що
представники бухгалтерської економічної думки впродовж століть
розглядали не тільки категорію ―прибуток‖, а й „фінансовий
результат‖, тобто прибуток чи збиток, акцентуючи основну увагу не
на сутності фінансових результатів, а порядку їх визначення та запису
в облікові регістри з метою найбільш повного задоволення
інформаційних потреб власників підприємства.
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ДАВАЛЬНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В СУЧАСНІЙ
ЕКОНОМІЦІ
Стаття розкриває суть поняття давальницької сировини та їх значення у
сучасному господарюванні. Описані основні передумови становлення операцій з
давальницькою сировиною.
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв'язок з
важливими науковими і практичними завданнями. На сучасному
етапі розвитку ринкових відносин багато підприємств України
опинились у кризовому становищі, у зв‘язку з чим вимушені шукати
альтернативні способи управління господарською діяльністю. Однією
з причин такої ситуації є недостатня забезпеченість промислових
підприємств предметами праці, які є уречевленою основою
виробництва. Поширеним шляхом виходу із кризового стану є
здійснення операцій з давальницькою сировиною. Активне
застосування даних операцій у галузях вітчизняної економіки
обумовлює актуальність вибраної теми дослідження.
Отже, існує потреба в удосконаленні наявних та запровадженні
нових підходів щодо організації та управління операціями з
давальницькою сировиною. Забезпечення ефективності цих процесів
залежить передусім від правильної організації обліку та аналізу як
джерела інформації для прийняття управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Згадані питання досліджено та розкрито у
працях учених-економістів Биличенко О.Н. , Бондар В. С. , Боровкова
Т., Бабіч І.В., Войтенко Т., Житний В.Є., Михалевич С.Г. , Череп О.Г.,
Чудіна С., Шафорост Я.П
Виклад основного матеріалу. Кін. ХХ – поч. ХХІ ст.
характеризувався для України появою і прогресивним розвитком
великої кількості підприємств різних організаційно-правових форм.
Мало місце значне розширення зовнішньоекономічних зв‘язків країни.
В практиці багатьох підприємств досить часто виникали ідеї, втілення в
життя яких було неможливим через відсутність необхідних
виробничих потужностей або нестачу оборотних засобів. Тому однією з
форм ефективної економічної діяльності стало використання операцій з
давальницькою сировиною, що дозволило розширити економічні
зв‘язки, знизити рівень витрат на виробництво продукції, залучити
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наявні у нерезидентів сировину і матеріали для переробки на
вітчизняних підприємствах, що стимулювало розвиток національних
галузей України.
Операції з давальницькою сировиною як нова форма
міжнародної кооперації стали реальністю, коли паралельно створенню
виробничо-технічних і організаційних передумов в усьому світі під
тиском міжнародної конкуренції виникло питання щодо зниження
виробничих витрат, що викликано, зокрема, розбіжностями у
формуванні витрат на оплату праці у різних країнах. Відповідно усе
більше уваги стали приділяти умовам виробництва продукції,
взаємовідносинам між учасниками виробничого процесу, частці
заробітної плати у витратах.
Так, США як класична країна з високим рівнем витрат на
оплату праці, дуже швидко відчули потребу в розміщенні замовлень
на переробку в країнах з нижчими витратами на заробітну плату. У
ФРН процес розміщення замовлень на переробку активізувався лише
на початку 70-х рр. XX ст., після значного підвищення рівня
заробітної плати. У той час частка одержуваної за давальницькими
контрактами продукції у світовій торгівлі (в імпорті й експорті)
становила від 0,5% до 1 % [3, 5].
Пізніше, під час відкриття світових ринків і, насамперед, зі
зростанням міжнародної конкуренції в період піднесення світової
економіки розширилася й міжнародна практика здійснення операцій з
давальницькою сировиною. Значне збільшення укладених контрактів
щодо переробки спостерігається в Західній Європі, Північній і
Центральній Америці, а також у Східній Азії. У Європі найбільш
поширеного застосування набули схеми переробки на давальницьких
умовах на підприємствах ФРН, що використовували для переробки
трудовий та виробничий потенціал таких країн, як Греції, Португалії,
Іспанії, Югославії, Марокко, Тунісу, Туреччини, Гонконгу та Китаю.
Застосування давальницьких схем отримало новий поштовх на
початку 90-х рр., XX ст. що зумовлено рядом причин: відкриттям
кордонів зі Східною Європою, з постсоціалістичними країнами;
утворенням інтеграційних об'єднань між США, Канадою і Мексикою;
економічною експансією розвинутих країн Європи, США у ПівденноСхідну Азію; порівняно високим ростом витрат на заробітну плату у
високорозвинених західних країнах.
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Вже сьогодні спостерігаємо, що укладання угод між західними
країнами, з одного боку, і східноєвропейськими країнами (Польщею,
Чехією, Румунією, Болгарією, що ввійшли до ЄС, а також Україною,
Росією), з іншого, у найближчі роки зросте й порівняно із загальними
обсягами торгівлі буде мати більше значення. Таким чином, операції з
переробки матеріальних ресурсів можуть відігравати в процесі
економічного розвитку Східної Європи значну роль і в майбутньому.
Для країн з низькими рівнем витрат на заробітну плату однією з
проблем є низький рівень зайнятості населення і завантаження
виробничих потужностей. До того ж, у країнах, що розвиваються,
високий рівень безробіття в основному пов'язаний зі значним
зростанням чисельності населення. Один той факт, що більш, ніж у
55-ти країнах існують вільні економічні зони, говорить про те, що за
допомогою залучення зарубіжних замовників на переробку ці держави
очікують хоча б деякого поліпшення соціально-економічної ситуації
[30, 59].
Передумови збільшення обсягів виробництва продукції на
давальницьких умовах можна розглядати на макро- і мікрорівнях. На
макрорівні найбільш важливу роль у розвитку давальницьких
відносин відіграють:
Зайнятість, завантаження виробничих потужностей, поповнення
бюджетів за рахунок доходів від переробки. Значення договорів з
переробки для ситуації з зайнятістю і завантаженням виробничих
потужностей країн, що беруть участь у процесі переробки, з низькими
витратами на заробітну плату видно хоча би з кількості створених у
світі за допомогою розміщення цих замовлень додаткових робочих
місць - близько 1 млн. З огляду на високий рівень безробіття в країнах,
що розвиваються, і те, що в найближчі десятиліття очікується його
подальше зростання, припускаємо, що цими країнами будуть і надалі
створюватися особливі умови для залучення зарубіжних замовників
на переробку давальницької сировини. Необхідно також зважити на
те, що з корінними змінами, які відбулися у постсоціалістичних
країнах у 80-90-ті рр. XX ст., не використовується значний
виробничий потенціал, простоює обладнання, заводи, що колись були
задіяні у військово-промисловому комплексі, а також забезпечували
соціально-економічний розвиток цих країн.
Інтеграція в країну переробки. Використання давальницьких
схем іноді спричиняє залучення прямих інвестицій у країну, де
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здійснюється переробка, у формі створення в ній свого підприємства
спочатку лише для виконання процесу переробки, а потім - для
завоювання нових ринків збуту продукції і т. д. Часто це
супроводжується запровадженням у цих країнах нових технологій, що
впливають на розвиток країни загалом. Що стосується країн, які
розвиваються, постачальниками матеріальних ресурсів в країніпереробника є не національні підприємства, а здебільшого знову ж
таки дочірні підприємства іноземних інвесторів.
Досвід східноєвропейських країн показує, що використання
давальницької сировини зумовлює розвиток національних галузей та
більш повне залучення його виробничого потенціалу. Необхідно
зазначити, що в цих умовах не всі товарні потоки виходять від країнизамовника і закінчуються в ній. Існує велика диференціація між
місцем покупки вихідної сировини та місцем збуту готової продукції.
Це впливає на економічний розвиток переробників, тому що сприяє
взаємодії цих країн з великою кількістю країн, що беруть участь у
товарному обміні.
Тим часом використання давальницької сировини має деякі
обмеження, що зумовлюється особливостями митної політики країн,
які беруть участь у виробництві продукції на давальницьких умовах,
занадто складними та часом тривалими формальностями при
оформленні договорів, а також вивезення продукції.
Конкуренція між країнами з низькими витратами на оплату
праці. Багато країн з низьким рівнем заробітної плати бачать
вирішення проблеми безробіття у залученні додаткових замовників з
переробки давальницької сировини. Таким чином, серед цих країн
виникає конкуренція за отримання відповідного фінансування. Для
вибору місця здійснення переробки підприємствами-замовниками
проводиться порівняння рівня заробітної плати і умов переробки в цих
країнах. Деякі країни, що розвиваються, виробляють загальні рамкові
умови для залучення іноземних інвесторів і запобігання конкуренції
між собою (наприклад, країни Південно-Східної Азії). Конкуренція за
отримання давальницьких замовлень існує і серед підприємств однієї
країни.
Інший вплив давальницьких операцій на країни, де
здійснюється переробка. Договори на виробництво продукції на
давальницьких умовах впливають на платіжний баланс цих країн,
тому що знижується інвестиційний і валютний дефіцит. Наступний
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позитивний ефект полягає у залученні іноземного капіталу для
створення нових робочих місць, а надалі - поліпшення співвідношення
між експортом та імпортом.
У випадку розміщення замовлення на переробку на своєму
дочірньому підприємстві за кордоном материнська компанія має
можливість впливати на величину прибутків за рахунок цін на
сировину та готову продукцію. Якщо дочірнє переробне підприємство
знаходиться у безподатковій зоні, материнська компанія зацікавлена
максимізувати прибуток від цих операцій. За високих ставок податку
на прибуток намагаються збільшити витрати регулюванням цін на
сировину, матеріали і т. д.
Виконання давальницьких замовлень впливає на економічний
розвиток країни-переробника, тому що, з одного боку, відкриває в
індустріальних країнах і ринки для інших товарів його виробництва,
випуск яких без застосування давальницьких схем був би
неможливий. А, з іншого боку, може виникати позитивний ефект і для
інших сфер економіки, наприклад, якщо сировина для переробки
закуповується замовником у країні-переробника.
Таким чином, виконання давальницьких замовлень впливає на
країни з низькими витратами на заробітну плату в основному у сфері
зайнятості,
завантаження виробничих потужностей, сприяє
формуванню додаткових доходів і наповненню бюджетів.
Незважаючи на окремі негативні прояви, цей вид міжнародних
коопераційних відносин потрібно розцінювати загалом позитивно для
таких країн.
Операції з переробки давальницької сировини можуть мати
значний вплив і на індустріальнорозвинені країни, зокрема:
1. Стосовно проблеми зайнятості населення. Головним
наслідком здійснення давальницьких операцій, з огляду на високий
рівень безробіття і зростаючі закордонні інвестиції, є експорт робочих
місць: збільшення імпорту дешевих товарів призводить до зменшення
робочих місць; капітал, що інвестується за кордон, не приводить до
створення нових робочих місць у країні-інвестора.
2. Вплив цінових та інших чинників на обсяги виробництва,
зростаюча міжнародна конкуренція змушує використовувати всі
можливі цінові переваги країни-переробника; розширення діяльності
при здійсненні іноземних інвестицій, що ґрунтується на проведенні
сервісних робіт і забезпечення свого іноземного виробництва
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матеріальними ресурсами, проведення дослідницьких робіт,
можливість здешевлення виробництва, більш вигідне калькулювання
при розміщенні замовлень на переробку на своєму дочірньому
підприємстві за кордоном, відкриття нових зарубіжних ринків за
допомогою підвищення покупної здатності в країні-переробника
зумовлює зростання обсягів внутрішнього виробництва.
3. Вплив переробки на структуру промисловості індустріальних
країн на давальницьких умовах. Участь підприємств індустріальних
країн у давальницьких операціях впливає на інші підприємства, і,
відповідно, на загальну структуру промисловості цих країн. До таких
підприємств відносяться, насамперед, ті, чиї пропозиції відчувають
конкуренцію іноземних компаній, що виконують давальницькі
замовлення, а також їхні сервісні підприємства та постачальники
вихідного матеріалу.
Внаслідок цього ті підприємства, що не беруть участі у
давальницьких операціях, змушенні здійснювати інтенсифікацію
виробництва, переводити виробництво на випуск високотехнологічної
продукції, що потребує значних капіталовкладень.
У більшості ж випадків альтернативою залишається тільки
розміщення власного виробництва в країнах з низькими витратами на
заробітну плату. Це може здійснюватися шляхом створення
дочірнього переробного підприємства за кордоном чи ж просто
шляхом розміщення давальницьких замовлень на іноземних заводах.
Останній варіант має суттєвий недолік, оскільки замовник не має
змоги прямо впливати на виробничий процес підприємства в країні з
низькими витратами на заробітну плату.
Безумовна перевага роботи на давальницькій сировині для
переробника:
По-перше - це відсутність необхідності пошуку та заготівлі
сировини для виробництва. У ситуації, коли в більшості підприємств
забезпеченість власними обіговими коштами набагато нижча від
нормативу та неухильно продовжує знижуватися. Це дуже вагомий
аргумент на користь такого виду співробітництва з іноземними
фірмами. Крім постачання сировиною, фірми-замовники іноді
забезпечують виробництво деякими видами устаткування, яке в
майбутньому підприємство-переробник може викупити зі значними
знижками, взяти в кредит чи розрахуватися в іншій формі, ніж
грошова, наприклад, власними послугами. Крім того, при постачанні
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давальницької сировини підприємства-виробники не мають
додаткових транспортних витрат.
По-друге, гарантований збут виготовленої продукції.
Загальновідомо, що збут власної продукції значною мірою
утруднений конкуренцією, яка постійно загострюється. Внаслідок
цього ростуть запаси готової продукції на складах підприємстввиробників. Але навіть за відвантажену торговельним організаціям
продукцію отримати гроші доволі проблемно, оскільки торгівля
готова брати продукцію тільки під реалізацію, у той час як за
сировину потрібно здійснювати попередню оплату.
По-третє, робота з іноземними фірмами змушує істотно
підвищувати кваліфікацію працівників, тому що вимоги до якості в
іноземних замовників значно вищі. Відповідно це позитивно
позначається й на якості продукції, що поставляється на внутрішній
ринок.
Висновки. Підводячи підсумок, необхідно зазначити що
виробництво продукції на давальницьких умовах необхідно
розглядати загалом як позитивне явище. Досвід східноєвропейських
країн показує, що використання давальницьких схем, веде до розвитку
національних галузей, більш повному залученню його виробничого
потенціалу, створення додаткових робочих місць. Для підприємствзамовників та їх країн переробка на давальницьких умовах дає
можливість знижувати собівартість виготовленої продукції за рахунок
дешевої робочої сили, освоювати нові ринки збуту продукції,
використовувати незадіяні виробничі потужності підприємств, що
простоюють.
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У статті досліджено міжнародні відносини, зокрема міжнародна торгівля.
Визначені проблеми розвитку міжнародної торгівлі та її стан на сучасному етапі.
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Постановка проблеми. Міжнародна торгівля посідає особливе
місце в системі світогосподарських зв‘язків, так як в ній
віддзеркалюється рух різноманітних ресурсів, що переміщуються між
країнами, регіонами та юридичними особами. Незважаючи на те, що
вона почала активно розвиватися ще з ХVІІІ-ХІХ століття, найбільш
високих темпів вона досягла у ХХ століття, особливо в його кінці.
Сьогодні вона опосередковує практично всі види міжнародного
співробітництва,
включаючи
спільну
виробничу
діяльність
господарюючих суб‘єктів з різних країн, міжнародний трансфер
технологій і т. п.
У світовому господарстві все більше розвивається така
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специфічна форма міжнародних відносин, як світова торгівля. На
частку торгівлі припадає приблизно 80 % всього обсягу міжнародних
економічних відносин.
Світова торгівля на сучасному етапі є надзвичайно динамічною.
Це зумовлено в значній мірі розвитком спеціалізації та кооперації
виробництва в міжнародному масштабі, скасування ряду обмежень у
міжнародній торгівлі, високими темпами розвитку нових
індустріальних країн. Все сказане вище і зумовлює актуальність
дослідження даної статті.
Аналіз останніх досліджень. В економічній літературі не
завжди можна зрозуміти сутність деяких категорій, що пов‘язані з
міжнародними торговельними відносинами. Це стосується понять
«зовнішня торгівля», «міжнародна торгівля», «світова торгівля».
Категорія«міжнародна торгівля» за змістом ширша, ніж «зовнішня
торгівля», тому що перш за все вона охоплює широке коло відносин
між суб‘єктами світогосподарських зв‘язків. Поняття«міжнародна
торгівля» та «світова торгівля» в науковій та навчальній літературі, як
правило, ототожнюються. Так, наприклад, у підручнику «Світова
економіка» міжнародна торгівля визначається, як сфера міжнародних
товарно-грошових відносин, специфічна форма обміну продуктами
праці (товарами та послугами) між продавцями і покупцями різних
країн [1, с.113].
Далі зазначається, що міжнародна торгівля являє собою
сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу; в подальшому поняття
«світова та міжнародна торгівля» вживаються як рівнозначні. На наш
погляд, якщо мова йде про сукупність потоків зовнішньої торгівлі всіх
країн світу, доцільніше вживати термін «світова торгівля», оскільки
термін «міжнародна торгівля» правомірно застосовувати у випадку
торгівлі декількох країн(наприклад, країн ЄС та СНД). Сучасні
наукові розробки і дослідження міжнародної торгівлі пов‘язані з
такими іменами: Базелер У., Барсуков Е., Бураковський І.,Гольцберг
А., Загашвілі В., Кальченко Т., Киреев А., Кириченко А., Королєв І.,
Крачило М., Львов Д., Мішко С., Оніщенко В., Осика С., С, Пахомов
Ю., Петрашко Л., Рогач О., Румянцев А., Рут Ф Савел‘єв Є., Сіденко
В., Собольніков Л., Стонер Д., Туров С., Тєор Т., Урицький Н.,
Федотов Л., Філіпенко А., Фомічев В. Циганкова Т. та інші.
Ціль статті. Мжнародна торгівля виступає як найважливіша
форма міжнародних економічних відносин, показники якої водночас
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відображають рівень економічного потенціалу країн і характерних
відносин між ними. Тому міжнародній торгівлі належить вирішальна
роль серед інших форм міжнародних економічних відносин на
сучасному етапі розвитку світової економіки. В звязку з цим, наша
задача розглянути сучасні особливості развитку міжнародної торгівлі і
розкрити основні фактори її зростання.
Виклад основного матеріалу. Сучасна міжнародна торгівля
динамічно розвивається. Структура й обсяг експорту, імпорту,
товарообіг різних країн і регіонів світу постійно змінюється в сторону
зростання. За післявоєнний період відбулося стрімке зростання
експорту товарів, їх обсяг в американському еквіваленті у поточних
цінах збільшився з 25 млрд. доларів у 1939 році до приблизно до 2,5
трлн. доларів у 1987 році. У 90-ті роки ця тенденція не змінилась. За
аналітичними матеріалами СОТ, обсяги світової торгівлі зросли у2008
році на 7,5 % порівняно із зростанням у 2007 році на 4,5 %. В 2004
році зростання світового ВВП склало - 3,5 %, а обсяги світової
торгівлі — 7,5 %. Однак, якщо подивитися на світову картину, то
темпи росту торгівлі залишаються нерівномірними і на шляху світової
торгівлі зберігається багато бар'єрів.
Міжнародна торгівля посідає особливе місце в складній системі
світогосподарських зв‘язків. Вона опосередковує практично всі види
та форми міжнародного співробітництва, включаючи спільну
підприємницьку діяльність різнонаціональних суб‘єктів, міжнародний
трансферт технологій тощо [2, с.148 - 149]. Міжнародна торгівля - це
торгівля, яка передбачає переміщення товарів через кордон.
В сучасних умовах у міжнародній торгівлі приймають участь всі
суб‘єкти світового господарства. В її основі лежить міжнародний
поділ праці. Країни, які приймають участь у міжнародному поділі
праці отримують ряд позитивних та негативних впливів на
національну економіку.
Місце міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних
відносин визначається тим, що, по-перше, через неї реалізуються
результати всіх форм світогосподарських зв‘язків – вивозу капіталу,
виробничої кооперації, науково технічного співробітництва. По-друге,
розвиток міжнародної торгівлі товарами визначає динаміку
міжнародного обміну послугами. По-третє, зростання і поглиблення
міжрегіональних та міждержавних взаємозв‘язків виступають
важливою передумовою міжнародної економічної інтеграції. По-
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четверте, міжнародна торгівля сприяє подальшому поглибленню
міжнародного поділу праці та інтернаціоналізації господарських
зв‘язків [3, с.156].
Географічна
структура
міжнародної
торгівлі
також
неоднозначна.
Інтенсивність
торговельних
зв'язків
значно
розрізняється по країнах. На частку тільки промислово розвинутих
країн доводиться близько 70% міжнародної торгівлі й більше 3/4
усього торговельного обороту, включаючи послуги. В основному вони
ведуть цю торгівлю один з одним: близько 80% експорту промислово
розвинених країн призначається для інших промислово розвинутих
країн.
Нині світова торгівля перевищила показник минулого століття
більш ніж в 330 разів [2, с.108].
До стабільного зростання міжнародної торгівлі спричинило
кілька факторів:
1)
Поглиблення
міжнародного
поділу
праці
й
інтернаціоналізація виробництва. З 1960 по 2005 роки обсяги
міжнародної торгівлі зросли в 80,7 разів. В 2005 році вони
становили21045109 доларів. Середньосвітовий обсяг торгівлі на душу
населення за цей період зріс у38,1 рази і склав 3268, 9доларів.
Сьогодні зовнішньо-торгівельними каналами щорічно проходить 1/3
всієї виготовленої у світі продукції (на суму 10392567дол.). Темпи
зростання світової торгівлі з 1990 по 2006 роки у 2-4 рази
випереджали темпи зростання світового промислового виробництва
[2, с. 24]. Перш за все це стосується відносин між промисловорозвинутими державами, які збільшили свій товарообіг (при
одночасному скороченні частки країн, що розвиваються).
2) НТР, яка сприяла оновленню основного капіталу, створенню
нових галузей економіки, що водночас прискорило реконструкцію
старих. Дійсно, найважливіші тенденції у розвитку сучасної
міжнародної торгівлі спричинені вирішальним впливом на її динаміку
й структуру сучасної НТР, радикальних змін, що відбуваються в
системі «наука-техніка-виробництво». Швидкими темпами змінюється
номенклатура продукції в промислово розвинутих країнах світу, що
призводить до оновлення товарної структури світового ринку.
Предметом міжнародного обміну є переважно продукти галузей
високої технології (авіакосмічна, виробництво оргтехніки й ЕОМ,
електронна, фарфоро-фаянсова промисловість, приладобудування й

58
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю
в умовах глобалізації економіки

електротехнічне машинобудування та ін.). Збільшення частки галузей
високої технології у світовому експорті сьогодні – закономірний
процес. До нинішнього часу надходження в США за продаж патентів і
ліцензій складають приблизно 27 млрд. доларів, Великобританії – 5,27
млрд. доларів, ФРН – 2,78 млрд. доларів, Франції – 2,21 млрд. доларів,
Японії – 6,02 млрд. доларів. В цілому оборот торгівлі ліцензіями
складає близько 48 млрд. доларів на рік [3, с.121].
3) Значне збільшення (випереджаюче зростання) частки послуг
(т.зв. «невидимого експорту»).
Розрізняють торгівлю товарами та послугами.
Міжнародна торгівля товарами (МТТ) – це форма зв'язку між
товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного
поділу праці і виражає їх взаємну економічну залежність.
Міжнародна торгівля послугами (МТП) – це специфічна форма
світогосподарських зв'язків з обміну послугами між продавцями і
покупцями різних країн [4]. Основними видами послуг у світовій
торгівлі є: послуги, пов'язані із зовнішньою торгівлею
(транспортуванням, страхуванням); послуги, пов'язані з обміном
технологій, торгівлі, ліцензіями, «ноу-хау», інжиніринговими,
управлінськими послугами та ін.); обмін соціальними і культурними
послугами, зокрема надання туристичних, банківських послуг;
здійснення міжнародних розрахунків, лізингових операцій та ін.;
торгівля послугами, пов'язаними з міграцією робочої сили (виплатою і
перерахуванням заробітної плати, соціальних виплат, тощо); інші види
послуг (рекламні, консалтингові, агентські, адвокатські послуги,
рієлтерські послуги, франчайзинг, тощо).
Основна відмінність торгівлі послугами від торгівлі товарами, з
якої витікають особливості міжнародної торгівлі послугами, в тому,
що послуги не мають властивості накопичуватися.
4) Активна діяльність транснаціональних корпорацій на
світовому ринку.
5) Регулювання (зокрема, лібералізація) міжнародної торгівлі в
межах СОТ. Лібералізація міжнародної торгівлі передбачає перехід
багатьох країн до такого режиму торгівлі, при якому скасовуються
кількісні обмеження імпорту, зменшуються митні збори та інші
обмеження.
6) Розвиток економічної і передусім торговельної інтеграції:
усунення регіональних бар'єрів, формування спільних ринків, зон
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вільної торгівлі.
7) Здобуття політичної незалежності колишніми колоніальними
країнами і їх наступний розвиток та виокремлення серед них «нових
індустріальних країн», економічна модель яких орієнтується на
зовнішній ринок.
8) Трансформаційні процеси у постсоціалістичних країнах, що
призвело до зростання відкритості їх економічних систем. В
результаті в останнє десятиліття активізується їх зовнішня торгівля.
Хоча в цілому ці країни все ще посідають непомітне місце у світовій
торгівлі.
Міжнародну торгівлю характеризує велика кількість показників,
які можна систематизувати за наступними ознаками: показники
обсягів; показники структури; показники динаміки; показники
результатів.
Особливості розвитку міжнародної торгівлі на сучасному етапі:
- підвищенні темпи зростання міжнародної торгівлі порівняно з
темпами росту виробництва;
- зміни в товарній структурі міжнародної торгівлі на користь
готової продукції(особливо наукоємної) та послуг;
- зростання ролі країн, що розвиваються в міжнародній торгівлі;
- посилення ролі зовнішньоекономічної політики країн;
- транснацірналізація міжнародної торгівлі;
- посилення ролі науково-технічного прогресу у розвитку
міжнародної торгівлі;
В сучасних умовах стало нормою державне регулювання
міжнародної торгівлі. Воно може бути:
- одностороннім (державне регулювання міжнародної торгівлі
здійснюється урядом країни в односторонньому порядку без
узгодження чи консультацій з її торговими партнерами);
- двостороннім (передбачає узгодження торгової політики між
країнами, які є торговими партнерами. Країни можуть домовлятися
про технічні вимоги до маркірування та упаковування товарів, про
взаємне визнання сертифікатів якості і т.д.);
- багатостороннім (має місце тоді, коли торгова політика
узгоджується і регулюється з багатосторонніми угодами).
Висновки. Отже, підсумовуючи результати проведеного
дослідження можна зробити висновки про те, що міжнародна торгівля
на сучасному етапі є надзвичайно динамічною. Це зумовлено в
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значній мірі розвитком спеціалізації та кооперації виробництва в
міжнародному масштабі, скасування ряду обмежень у міжнародній
торгівлі, високими темпами розвитку нових індустріальних країн.
Міжнародна торгівля на даний час перетворилась у важливу сферу
економіки будь-якої крани, зростає її вплив на світовий економічний
розвиток. Міжнародна торгівля є важливим фактором підвищення
ефективності
суспільного
виробництва.
Ґрунтуючись
на
міжнародному поділі праці, вона дає можливість раціональніше
використовувати капіталовкладення, з меншими витратами
впроваджувати досягнення НТП, повніше задовольняти попит
населення на товари народного споживання.
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛЯННІ
ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
У статті проаналізовано основні теоретичні підходи щодо визначення поняття
«організація» та «система», запропоновано власне тлумачення поняття «система
управління вузом», уточнено взаємозв‘язок вищих навчальних закладів із зовнішнім
середовищем та вдосконалено класифікацію вузів в розрізі системного підходу.
Ключові слова: організація, системність, управління, вищий навчальний
заклад.
The article analyzes the main theoretical approaches to the definition of the terms
"organization" and "system" subjectively suggested interpretation of the term "system of
high school ", clarified (Specified) the relationship of higher education institutions with the
environment and improved classification of high schools in the context of a systematic
approach.
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Постановка проблеми. Трансформації, що відбуваються у
системі вищої освіти України в сучасних умовах формування
ринкового середовища та інтеграції у європейський освітянський
простір, найбільш концентровано проявляються у первинному
ланцюзі системи – вищому навчальному закладі (далі - вуз). Саме вузи
формують кадровий потенціал держави, творчу компоненту головної
виробничої сили суспільства. Науково обґрунтовано говорити про
удосконалення діяльності вузів можна лише за умов, якщо розглядати
його як елемент єдиного господарського комплексу, щільно
пов‘язаний з іншими елементами соціально-економічного середовища,
де органічно взаємодіють процес наукових досліджень з процесом
навчання. Взаємозв‘язок цих процесів обумовлює необхідність
системного підходу до дослідження функціонування вищого
навчального закладу в цілому, та його окремих підсистем.
Раціонально організовану систему управління вузом необхідно
розглядати як основу, як необхідну та обов‘язкову умову для
ефективного управління. Головний результат раціонального
функціонування системи управління проявляється не в показниках
ефективності управління, а в ефективній діяльності самої системи, в
досягненні кінцевих науково-технічних, виробничих, економічних та
соціальних результатів. Тому, проблеми організації системи
управління вузом є предметом особливої уваги. Вважаємо за
необхідне розглянути основні категорії управління, що пов‘язані з
організаційною проблематикою.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дана проблема
розглядалась у працях багатьох вчених. Зокрема її досліджували такі
науковці, як В.Андрущенко, Т.Корольова, В.Литвин, А.Малишенко,
М.Мусарский, А Підгорний та інші.
Не зважаючи на велику різноманітність наукових праць,
присвячених підходам в управлінні вузами, багато питань його
активізації залишилися маловивченими і невирішеними, зокрема в
розрізі системного підходу.
Виклад основного матеріалу.
Вищі навчальні заклади, як освітньо-наукові організації в цілому
є складними системами, що включають елементи людей та їх
стосунки, об‘єднаних в різні підрозділи; комплекси різного роду
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споруд, устаткування, що використовуються працівниками вузу для
здійснення завдань, які стоять перед ними. Тому, вважаємо за
необхідність розглянути перш за все суть поняття «організація» та
«система», та їх взаємозв‘язок між собою.
Широко вживається в багатьох науках, а саме, філософії,
математиці, економіці, соціології і в практичній діяльності поняття
«організація». Суть даного поняття можна розглядати як:
- відкриту систему (система - це набір взаємопов‘язаних і
взаємозв´язаних частин, складених у такому порядку, що дозволяє
відтворити ціле);
- процес (процес передбачає створення структури об'єкта, яка
надає можливість людям ефективно спільно працювати для
досягнення цілей, що стоять перед об'єктом, та здійснення
систематичної координації завдань, формальних взаємовідносин
людей, що їх виконують);
- об‘єкт управління (організація - група людей, діяльність
яких свідомо координується для досягнення загальної мети або
спільних цілей);
- функцію менеджменту (організація - процес поділу,
групування та координації робіт, видів діяльності і ресурсів для
досягнення поставлених цілей).
Термін
«організація»
часто
асоціюється
з
схемами
організаційної підлеглості, штатним розкладом, посадовими
інструкціями і іншими організаційними документами. Проте при
вивченні проблеми організації систем управління буде показано, що
вона охоплює ширший круг проблем, які і будуть предметом аналізу.
Багато сучасних вчених поєднують поняття «організація» та
«система», зокрема П.М. Семиноженко пропонує розглядати вуз, як
складу організаційну систему. А саме, П.М. Семиноженко [6.]
зазначив, що державна політика у сфері науки, технологій та
інновацій має бути цілісною, та, перш за все системною.
Вчений М.М. Мусарський визначає, що система - це
організована безліч взаємозв‘язаних між собою елементів, що
виконують певні функції по досягненню єдиної мети [3]. У цьому
визначенні під елементом системи розуміється самостійне
(відособлене) утворення (частина системи), що має свій специфічні
межі, властивості і особливе значення. Якщо розглядати вуз як
систему, то тут можна виділити також окремі елементи, такі як
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відділи, факультети, кафедри, лабораторії.
В складі кожної системи можна розрізнити дві тісно взаємодіючі
і взаємозв‘язані підсистеми - що управляє і керовану. Підсистема, що
управляє, - це «що» або «хто» управляє, керована - «чим» або «ким»
управляють. Аналогічними їм за змістом є поняття «Суб‘єкт
управління» і «об‘єкт управління».
Прийняте визначення терміну «система» дозволяє розкрити
декілька положень, які слід враховувати при аналізі систем управління
вузом:
- по-перше, система - не просто сукупність окремих елементів, а
і сукупність зв‘язків між цими елементами;
- по-друге, відмітною особливістю системи, що допомагає її
розрізняти і досліджувати, є наявність загальної, єдиної мети. Проте
цілі елементів системи можуть відрізнятися від цілей власне системи.
Але цілі елементів системи, об‘єднані разом, повинні складати єдину
мету системи. Тому в організаційній системі доцільно визначати не
лише цілі системи в цілому, але і цілі окремих її елементів. І не лише
визначати, але і стежити в процесі управління за забезпеченням
єдності цілей;
- по-третє, система і елемент системи у кожному конкретному
випадку не є спів ставними один з одним, але при зміні умов система
може стати елементом, а елемент системою. Кожен елемент системи в
той же час представляє систему нижчого рівня. Так, науковий відділ елемент системи «наукова організація», але наукова організація елемент системи «міністерство»;
- по-четверте, системи характеризуються не лише складом
елементів і не лише зв‘язками між ними, але і структурою. У
загальному вигляді структура – це сукупність стійких зв‘язків
системи, що забезпечує їй цілісність і тотожність самій собі, тобто
збереження основних властивостей при різних внутрішніх змінах.
Провівши критичний аналіз досліджено, що система управління
вузом – це організована сукупність: фахівців, об‘єднаних в спеціальні
групи, що здійснюють і забезпечують управління з використанням
сукупності організаційної і обчислювальної техніки та зв‘язків між
елементами системи, які встановлюються способами взаємодії і
потоками управлінської інформації; документообігу, необхідного для
виконання завдань і обов‘язків, розподілених між органами
управління для досягнення цілей, поставлених перед організаційною
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системою.
Функціонування вищого навчального закладу як суб‘єкту
господарювання, пов‘язує його з іншими складовими господарського
комплексу та визначає роль і функції ВНЗ у соціально-економічному
середовищі. Як елемент єдиної системи вищий навчальний заклад
знаходиться в постійній взаємодії з зовнішнім соціально-економічним
середовищем. Їх двостороння взаємодія показана на рис. 1.

Зовнішнє середовище

Держава
- державне замовлення;
- матеріально технічні
ресурси;
- ліцензування та
сертифікація;
- фінансування;
- освітні стандарти;
- заохочення
благодійництва,
меценацтва,
спонсорської допомоги.

Бізнес
- матеріально технічні
ресурси;
- фінансування;
- іменні стипендії;
- партнерство
основане на
працевлаштуванні
студентів та
випускників та
впровадженні
досліджень;

Суспільство
- потік абітурієнтів та
осіб що підвищують
свою кваліфікацію і
науковий ступінь;
- трудові ресурси;
- формує загальну
думку про імідж
університету.

Вищий навчальний
заклад
випуск кваліфікованих фахівців та підготовка науковопедагогічних кадрів;
перепідготовка та підвищення кваліфікації;
виконання науково-дослідних робіт;
впровадження
результатів
наукових досліджень
у
виробництво та навчальний процес.

Зовнішнє середовище
Рис. 1. Двосторонній зв‘язок вузу та зовнішнього середовища
*джерело: власна розробка
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З одного боку, функціонування вузу, як суб‘єкта
господарювання, залежить від впливу зовнішніх чинників, а саме:
держави, бізнесу та суспільства. Вплив держави на вищі навчальні
заклади можна розглядати:
- за формою прямого впливу: правотворча функція, шляхом
розробки нормативно-правових документів, що є обов‘язковими для
виконання; встановлює розмір державного замовлення, здійснює
ліцензування, акредитацію, встановлює освітні стандарти, квотування
та пільги.
- за формою опосередкованого впливу: амортизаційна політика,
кредитування, оподаткування.
Також фактори впливу держави на вищі навчальні можна
згрупувати за способами впливу, а саме:
правові: встановлення єдиних етичних правил та норм
суб‘єктів закладів освіти;
економічні: оподаткування, кредитування, фінансування
(що враховують державні пріоритети);
- адміністративні: ліцензування, сертифікація, акредитація та
інші;
- донорські: заохочення до благодійництва, меценацтва,
спонсорської допомоги;
- етичні: популяризація та роз‘яснення цілей та змісту освітньої
політики.
Бізнес забезпечує вищі навчальні заклади матеріально
технічними ресурсами, а саме: навчальним та науковим обладнанням,
навчальною та науковою літературою, програмним забезпеченням.
Бізнес частково фінансує діяльність вузів враховуючи комерціалізацію
інноваційних проектів а також спонсорські надходження. А також
фактором впливу є партнерство основане на працевлаштуванні
студентів та випускників та впровадженні наукових розробок у
практичну діяльність суб‘єктів господарювання.
Вплив суспільства на вузи проявляється через потік абітурієнтів
і частки в них бюджетників та контрактників, потік осіб, які
підвищують свою кваліфікацію та науковий рівень, тобто аспірантів,
докторантів, студентів факультетів підвищення кваліфікації, слухачі
курсів перепідготовки; трудові ресурси – професорсько-викладацький
склад, допоміжний та адміністративно-господарський персонал а
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також, саме суспільство є тією складовою зовнішнього середовища,
що формує загальний імідж та визначає конкурентоспроможність
суб‘єктів господарювання.
Зі свого боку, вищий навчальний заклад впливає на зовнішнє
середовище, визначаючи його інтелектуальний розвиток та
конкурентоспроможність.
Вважаємо не доцільним здійснювати поділ зовнішнього
середовища при визначенні факторів, оскільки існує єдиний вплив, що
проявляється через: випуск кваліфікованих фахівців та підготовку
науково-педагогічних кадрів, перепідготовку та підвищення
кваліфікації, виконання науково-дослідних робіт та впровадження
результатів наукових досліджень у виробництво та навчальний
процес. Дані фактори впливають на усі три елементи зовнішнього
середовища.
У основі системного підходу лежить чітке, точне і все стороннє
зважене виявлення цілей. При цьому ВНЗ, на нашу думку, необхідно
розглядати як економічну, наукову та соціальну систему, створену для
досягнення встановлених цілей. Залежно від того, чи ставиться
завдання вивчення взаємодії частин цілого чи ні, вуз розглядається, як
власне система або як елементарний її об‘єкт зовнішнього
середовища.
Певну складність у вивченні структур систем управління
вносить те, що на практиці слід розрізняти її «формальну» і
«неформальну» сторони. Під формальною розуміється структура
встановлена відповідними інструкці-ями наказами, розпорядженнями
вищестоящих органів управління. В її основі лежать правові норми.
Неформальна структура колективу формується на основі взаємних
наукових інтересів та інтересів наукових шкіл.
Раціональна структура організаційної системи в цілому і
системи управління зокрема є необхідною умовою для ефективного
управління вузом. Структура є сполучною ланкою в організації,
впливає на форми і організацію планування, способи розподілу робіт і
їх координацію, дає можливість виміру (порівняння) результативності.
На думку Т.С. Корольової помилки в структурі не лише
ускладнюють роботу керівників або здійснення власне процесу
управління, але і призводять до зниження продуктивності праці
викладачів, дослідників, співробітників вузу, до економічних втрат,
втрат робочого часу [1]. На нашу думку, це призводить до зниження
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ефективності не лише системи управління, але і всієї організаційної
системи в цілому. Тому необхідно прагнути до оптимізації структур
системи управління для того, щоб за інших рівних умов
забезпечувалося б найбільш інтенсивне використання ресурсів в
процесі досягнення поставлених перед колективом цілей.
Висновок. Використання системного підходу в управлінні
вузами є основною необхідною складовою для його ефективного
функціонування. При прийнятті управлінських рішень на вищих
ланках менеджменту виший навчальний заклад необхідно розглядати
з двох сторін: як елемент одного цілого, що постійно взаємодіє із
зовнішнім середовищем і підлягає його впливу, та як власне систему,
що має свої специфічні особливості, елементи та закономірності.
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контролю.
We have expanded the features of the internal control, developed proposals for the
implementation of effective internal control system in industrial enterprise.
Keywords: control, internal control, internal control system.

Постановка проблеми. Передумовою ефективного розвитку
будь-якого вітчизняного підприємства, незалежно від форми власності
є функціонування системи внутрішнього контролю. Однак на практиці
виникає багато питань та проблем, які пов'язані не тільки з
відсутністю практичного досвіду, а й теоретичних і законодавчих
розробок і рекомендацій. Це, насамперед, викликано тим, що зміни в
умовах ринкової економіки унеможливлюють використання наукової
та практичної спадщини вітчизняних фахівців. Впровадженню
системи внутрішнього контролю в Україні не приділяється належна
увага. Це пов‘язано в першу чергу з тим, що проблеми фінансового
контролю та перевірки покладені в більшості випадків на головного
бухгалтера. Такий стан контролю нерідко призводить до негативних
наслідків. Так, якщо в невеликих організаціях з простою
організаційною структурою управління, служба головного бухгалтера
в змозі виконувати поряд з обліковою та інформаційною ще й
функцію внутрішнього контролю, то на більш потужних та великих
підприємствах, які мають філії, дочірні організації – це неможливо
внаслідок значних обсягів облікових робіт, саме тому виникає
об‘єктивна необхідність в запровадженні професіональної служби
внутрішнього контролю.
Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Проблеми
організації системи внутрішнього контролю часто розглядались
вітчизняними та зарубіжними науковцями, але більшість з них
визначала лише його теоретичні аспекти, а саме: проблеми
термінології, класифікації, визначення об‘єктів, мети, завдань тощо.
Питання організації та впровадження системи внутрішнього
контролю досліджували такі науковці, як Білуха М.Г., Дрозд І.К.,
Дорош Н.І., Кірєєв О., Рудницький В., Ткаченко А. та інші.
В нашій країні, найбільшу проблему становить методичне
забезпечення внутрішнього контролю, так як стандартів щодо його
ведення не встановлено. Тому деякі питання щодо раціональної
організації
системи
внутрішнього
контролю
залишаються
невисвітленими і потребують подальшого вивчення.
Метою даної статті є розробка пропозицій щодо раціональної
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організації системи внутрішнього контролю та її впровадження на
промисловому підприємстві.
Виклад основного матеріалу. Існує багато підходів до
визначення поняття «контроль». Так Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш,
Н.М. Малюга та Н.І. Петренко визначають контроль як систематичне
спостереження і перевірку процесу функціонування відповідного
об‘єкту з метою встановлення його відхилень від заданих параметрів
[2, с. 10]. На думку Б.Ф. Усача, контроль – це повторне повернення до
раніше розглянутого питання, його перевірка; означає перевірку
виконання тих або інших господарських рішень з метою встановлення
їх законності та економічної доцільності [6, с. 10].
Л.В. Нападовська, стверджує, що контроль – це процес, який
забезпечує якісну розробку та ефективне досягнення цілей,
накреслених
організацією,
шляхом
реалізації
прийнятих
управлінських рішень [4, с. 19].
Контроль
за
господарською
діяльністю
підприємств
здійснюється за допомогою двох підходів – зовнішнього та
внутрішнього контролю. Особливістю внутрішнього контролю є те,
що він функціонує в момент здійснення і оформлення господарських
операцій, що дає змогу вчасно виявити і усунути виявлені недоліки.
Згідно законодавства України внутрішній контроль на підприємствах
покладено на бухгалтерію підприємства на чолі з головним
бухгалтером та керівників відповідних підрозділів і служб.
Організація, роль і функції системи внутрішнього контролю
визначаються керівником або власником підприємства в залежності
від організаційно-правової форми і системи управління, змісту і
специфіки діяльності, обсягів фінансово-економічної діяльності, стану
внутрішнього контролю.
До об'єктів внутрішнього контролю відносяться: матеріальні,
трудові та фінансові ресурси; джерела цих ресурсів; господарські
процеси;
економічні
результати
господарської
діяльності;
організаційні форми та методи управління тощо.
В організації системи внутрішнього контролю широко
використовуються методи: проектний, моделювання, аналітичний,
спостереження і сітьовий.
Основними функціями контролю є: контроль за правильністю
оформлення, приймання і відпуску матеріальних цінностей,
оприбуткування, видачі й перерахування грошових коштів, створення
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і витрачання власного капіталу; контроль за дотриманням правил
штатно-фінансової дисципліни, правильним створенням і розподілом
прибутків.
Відповідно до Господарського кодексу, на підприємствах, в
залежності від організаційно-правових форм, функції контролю
можуть бути покладені на ревізійну комісію і спостережну раду
Структурно система внутрішнього контролю підприємства
передбачає наявність трьох позицій: умови проведення перевірки,
система бухгалтерського обліку і процедури контролю. Кожну
частину розуміють як наявність правил, процедур, методики і
документації, розроблених для захисту своїх коштів, отримання
надійної інформації з фінансів, підвищення ефективності роботи і
дотримання відповідних вимог. У поєднанні всі перераховані
елементи
структури
внутрішнього
контролю
забезпечують
підприємству зниження небажаного ризику ділової і фінансової
діяльності, а також ризик помилок у бухгалтерському обліку.
Як і для зовнішніх, так і для внутрішніх контролерів однією з
умов успішного проведення перевірки є ефективно організований
процес планування. При плануванні необхідно враховувати: цілі і
завдання об'єкта перевірки, а також використовувані об'єктом засоби
контролю за їх виконанням; достатність і ефективність систем
порівняно з найбільш прийнятною для нього моделлю контролю;
можливість значного удосконалення систем контролю.
Створення відділу внутрішнього контролю на підприємстві
досить складний процес, який потребує вирішення ряду
методологічних і організаційно-технічних проблем.
Створення
відділу
внутрішнього
контролю
можна
рекомендувати проводити за наступними етапами:
− виявлення і чітке визначення ряду питань, для вирішення яких
формується відділ внутрішнього контролю, побудови системи цілей
створення відділу у відповідності з політикою підприємства;
− визначення основних функцій, що необхідні для досягнення
поставлених цілей;
− об'єднання однотипних функцій в групи і формування на їх
основі структурних одиниць відділу, що спеціалізується на виконанні
цих функцій;
− розробка схем взаємовідносин, визначення обов'язків, прав і
відповідальності для кожної структурної одиниці, документальне
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закріплення цих позицій в посадовій інструкції і положеннях про
бюро відділу внутрішнього контролю;
− визначення статусу відділу внутрішнього контролю у
відповідності до поставлених цілей та функцій структурних одиниць,
розробка і документальне закріплення Положення про відділ
внутрішнього контролю;
− поєднання відділу внутрішнього контролю з іншими
одиницями структури управління підприємством;
− розробка внутрішньофірмових стандартів внутрішнього
контролю.
Об'єктивність системи внутрішнього контролю залежить від
ступеня незалежності в структурі управління економічного суб'єкту.
Зміст, терміни і об‘єм конкретних заходів і перевірок, що проводиться
службою внутрішнього контролю, залежать від оцінки існуючого
потенційного ризику, значущості об'єкта перевірки і попередньої
оцінки служби внутрішнього контролю. Такі заходи можуть включати
тестування об'єкта, уже проведених внутрішніми контролерами,
оцінку інших об'єктів, що викликають зацікавлення, нагляд за
процедурами внутрішнього контролю, інші прийоми перевірки за
рішенням контролера.
Внутрішній контроль на підприємстві може здійснюватись
спостережною радою, правлінням, радою директорів, ревізійною
комісією, керівниками функціональних підрозділів, головним
бухгалтером. Для підприємств, які не мають можливості створити
службу внутрішнього контролю пропонується розподілити обов‘язки
по здійсненню контролю між працівниками бухгалтерії або
економічного відділу. Для цього необхідно розробити посадові
інструкціі, в яких до обов‘язків працівника включатиметься контроль
та перевірка за окремими частинами господарської діяльності
підприємства.
Ефективність діяльності служби внутрішнього контролю є
важливим фактором управління підприємством і залежить від її
організаційного
статусу,
компетентності,
професіоналізму,
функціональних обмежень, рівня значущості.
Висновки. Дослідження організації та напрямків проведення
внутрішнього контролю дає підстави стверджувати про важливість
наявності органів внутрішнього контролю на підприємствах, оскільки
він є одним із основних чинників успішного функціонування будь якої
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установи. Ефективність діяльності системи внутрішнього контролю на
підприємствах визначається рівнем його організації. Підсумовуючи
вище зазначене, можна стверджувати, що до важливих передумов
раціональної організації внутрішнього контролю слід віднести високу
кваліфікацію, ділові й особисті якості завідувача відділу контролю на
підприємстві. Отже, можна зробити висновок про те, що система
внутрішнього контролю підприємства націлена насамперед на
систему управління ризиками — їх оцінку, аналіз, пошук шляхів
удосконалення, що дозволить ефективно здійснювати управління
фінансово-господарською діяльністю господарюючого суб‘єкта та
приймати виважені управлінські рішення.
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Актуальність проблеми. В умовах економічної кризи
обґрунтованість та дієвість управлінських рішень залежить від
внутрішнього контролю (ВК), який виконує роль спеціального
механізму ―спостереження‖ на підприємстві.
Стан вивчення проблеми. Значний внесок у розвиток наукової
думки про ВК зробили такі автори, як М. Білуха, В. Бурцев, Ф.
Бутинець, А. Богомолов, М. Борисенко, Б. Валуєв, Ю. Воропаєв, А.
Газарян, Н. Голощапов, І. Дмитренко, Є. Калюга, Л. Крамаровський,
А. Макальська, В. Максімова, Л. Нападовська, В. Сопко, Л.
Сотникова, Л. Сухарева, Б. Усач, М. Чумаченко, О. Шпіг та ін.
Вагомий внесок у дослідженні проблем особливостей суті,
функцій і змісту ВК та його місця у системі наук зробили праці таких
відомих зарубіжних вчених як Р. Адамса, Е. Аренса, Дж. Бедді, Ф.
Дефліз, Р. Додж, Г. Дженік, К. Друрі, Д. Кармайкла, Дж. Лоббека, Р.
Монтогомері, Дж. Ріса, Ж. Рішара, Дж. Робертсона, А. Роджера та ін.
Проблеми сучасного трактування поняття ―внутрішній
контроль‖ досліджувались у численних наукових працях російських
(Ю. Данилевського, В. Подольського, В. Скобари, Я. Соколова, В.
Суйца, А. Терехова, А. Шеремета та ін.) та вітчизняних авторів (М.
Білухи, Ф. Бутинця, З. Гуцайлюк, Н. Дорош, С. Зубілевича, Л.
Крамаровського, А. Кузьмінського, О. Петрик, В. Рудницького, В.
Савченко, В. Сопко, Л. Сухарева, Л. Шатковська, М. Щирби та ін.).
Питання оцінки внутрішнього контролю в процесі проведення
зовнішнього аудиту розглянуті в працях С. Бичкової, Ю.
Данилевського, Н. Дорош, Л. Кулаковської, Л. Макарової, В.
Подольського, О. Петрик та ін. Проте ряд аспектів проблеми
потребують подальшого поглибленого серйозного дослідження.
Метою статті є наукове обґрунтування ролі внутрішнього
контролю в діяльності підприємства в умовах економічної кризи в
Україні.
Виклад основного матеріалу. У світовій практиці під
контролем розуміють будь-яку процедуру, яка сприяє зменшенню
схильності до ризику. Поняття ―контроль‖ передбачає неоднозначне
трактування: контроль як один із головних принципів управління,
контроль як один із головних принципів управління, контроль як
стадія процесу (циклу) управління і, нарешті, контроль як функція
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управління. Це пояснюється тим, що кожен виробничий цикл або
соціальний процес відрізняється певними характеристиками та
вимагає управлінського впливу, що забезпечує досягнення мети,
визначеної заздалегідь. Для цього орган, що відпрацьовує
управлінські впливи, повинен знати про їх необхідність та мати деякі
конкретні вихідні характеристики, які можуть бути корисними для
підготовки впливу.
В умовах ринкової економіки будь-який економічний суб‘єкт
має свою цільову функцію, яка реалізується та досягається за
допомогою ефективного управління. Однією з функцій управління
окремим суб‘єктом є внутрішній контроль. Дуже важливим з погляду
теорії і практики аудиторської діяльності є визначення терміну
―внутрішній контроль‖ адже від нього залежить правильне розуміння
його мети, об‘єктів, суб‘єктів, функцій, завдань. З цього приводу у
спеціальній зарубіжній та вітчизняній літературі не існує єдиної точки
зору.
Слід зазначити, що у теорії внутрішньогосподарського
контролю існує різноманіття підходів науковців щодо трактування
сутності поняття ―внутрішній контроль‖. Так, наприклад вчені
розглядають ВК як: (1) систему контрольних процедур, план
організації і методи управління об‘єктом (В. Андреев); (2) процес
здійснення суб‘єктами організації, які мають певні повноваження
певних дій (В. Бурцев); (3) комплекс бухгалтерського управлінського
контролю (Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер); (4) контрольні функції (М.
Білуха, С. Івахненков); (5) функцію управління і як процес (Л.
Кулаковська, Ю. Піча).
Огляд зарубіжних та вітчизняних джерел щодо дослідження
економічної сутності поняття ―внутрішній контроль‖ наведено в
табл.1.
В теорії внутрішньогосподарського контролю існує різноманіття
підходів, щодо визначення економічної сутності поняття ―внутрішній
контроль‖ і в умовах сьогодення наукове бачення цієї проблеми
постійно змінюється.
Взаємозв‘язок внутрішнього контролю з іншими функціями
управління наведено на рис.1.
Особливий науковий інтерес викликає реалізація ВК на різних
стадіях циклу процесу управління на підприємстві. Так, наприклад, на
стадії планування реалізуються наступні контрольні функції: оцінка
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раціональності
можливих
варіантів
управлінських
рішень;
відповідність управлінських рішень загальній стратегії. Організація і
регулювання реалізації управлінських рішень – контроль правильності
ходу їх реалізації для досягнення необхідних рішень.
Облік – контроль за: наявністю та рухом майна, раціонального
використання виробничих ресурсів у відповідності з затвердженими
нормами, нормативами; доцільність і законність господарських
операцій підприємства; контроль якості самого обліку. Заключна
стадія циклу процесу управління – це аналіз , тобто оцінка інформації
щодо результатів виконання управлінських рішень на підставі її
розкладання на різні складові і співвідношення їх між собою. ВК і
аналіз глибоко інтегровані. На стадії аналізу реалізуються контрольні
функції: контроль рівня забезпеченості запасів і витрат джерелами
формування. Таким чином, ВК є невід‘ємним елементом кожної стадії
процесу управління; відокремленою стадією, яка забезпечує
інформаційну прозорість у якості ходу процесу управління на різних
його стадіях.
Таблиця 1
Огляд зарубіжних та вітчизняних джерел щодо дослідження
економічної сутності поняття ―внутрішній контроль‖
Автори

Внутрішній контроль – це
система
контрольних
процедур, план організації і
методи управління об‘єктом з
метою
ефективного
проведення бізнесу, захисту
активів,
недопущення
помилок,
акуратності
облікових
перевірок
і
своєчасного
надання
фінансової інформації

[1,
с.221]

Кулаковська
Л.П.,
Піча Ю.В. [7]

Івахненков С.
В. [6]

вітчизняні
Хорнгрен
Ч.Т., Фостер
Дж. [4]
Білуха М. Т.
[5]

Крамаровськ
ий Л. М. [3]

Бурцев В. В.
[2]

Економічна сутність поняття
―внутрішній контроль‖

Андреев В. Д.
[1]

зарубіжні
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Продовження табл. 1
Внутрішній
контроль
організації – це здійснення
суб‘єктами організації, які
мають певні повноваження
(суб‘єкти
внутрішнього
контролю),
або
у
автоматизованому
режимі,
який визначений вказаними
суб‘єктами
і
під
їх
керівництвом, наступних дій:
а) визначення фактичного
стану або дії ланцюжка
системи
управління
організації
(об‘єкта
контролю),який керується;
б) порівняння фактичних
даних з потрібними, тобто з
базою для порівняння, яка
прийнята
в
організації,
зовнішньому середовищі або
яка
ґрунтується
на
раціональності;
в) оцінка відхилень, які мають
більш ніж прийнятий рівень, і
ступінь їх впливу на аспекти
функціонування організації;
г) виявлення причин даних
відхилень.
Внутрішньогосподарський
контроль здійснюється за
виробничою
та
господарською
діяльністю
організацій і підприємств,
адміністрацією
та
функціональними відділами
управління.
Внутрішній контроль – це
комплекс
бухгалтерського
управлінського
контролю,
який допомагає забезпечувати
відповідність рішень, які
прийняті в організації, з
реалізацією їх на практиці.

[2,
с.15]

[3,
с.17]

[4,
с. 398]
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Продовження табл. 1
Внутрішньогосподарський
економічний
контроль
включає контрольні функції,
які здійснюються власниками
підприємств,
комбінатів,
організацій і підприємств,
концернів,
асоціацій
у
відповідності
з
діючим
законодавством.
Внутрішній контроль – це
контрольна
функція
управління.
―Під внутрішнім контролем
слід розуміти такі заходи з
організації та ведення бізнесу
і такі методи та процедури,
які
застосовують
на
підприємстві з метою:
1)забезпечення збереженості
активів;
2) перевірки точності і
вірогідності
облікової
інформації;
3) підвищення ефективності
діяльності;
4) забезпечення дотримання
вимог керівництва.
При
цьому
перші
два
завдання можна об‘єднати під
загальною
назвою
бухгалтерський контроль, а
два другі – під назвою
адміністративний контроль ―
―Внутрішній контроль як
функція управління, є засобом
зворотного
зв‘язку
між
об‘єктом
управління
й
органом
управління,
інформуючи про дійсний стан
об‘єкта і фактичне виконання
управлінських рішень‖.

[5,
с. 18]

[6,
с. 119]

[6,
с. 121]

[7,
с. 170]
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Рис. 1 Взаємозв‘язок внутрішнього контролю з іншими
функціями управління
Цікавою є думка Ч. Хорнгрена і Дж. Фостера − авторів
класичної роботи ―Бухгалтерський облік: управлінський аспект‖, які
зазначають, що основою внутрішнього контролю є не здійснене
правопорушення, а недопущення шахраювання та поліпшення
облікових дій [2, с.407]. Цю думку видних вчених ми цілком
поділяємо. Характерною особливістю контролю як функції
управління, на думку, наприклад, російського вченого О. Шпига є
його тривалість. В управлінні у цілому в кожній його функції при
просторово-часовому аналізу виділяються три стадії: (1) прийняття
управлінського рішення; (2) реалізація управлінського рішення; (3)
оформлення одержаного результату відповідним документом і
перевірка результату на предмет відповідності завданню[3, с.407].
Слід особливо підкреслити, що на кожній із цих стадій потрібний
контроль.
Основним змістом контролю як функції управління є: (1)
попередження ще на стадії прийняття управлінського рішення
незаконних та неекономічних (з точки зору інтересів суспільства)
господарських операцій; (2) виявлення порушень у сфері
господарської діяльності та причин, які їх зумовили; (3) виявлення
передового досвіду господарської діяльності та шляхів досягнення
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найкращих результатів у роботі.
Внутрішній контроль здійснюється на підприємстві своїм
апаратом управління. Здійснення контролю є однією з основних
функцій апарату управління, який зобов‘язаний широко притягувати
для цього інших членів трудового колективу. Проте серед апарату
управління слід особливо виділити контроль з боку головного
бухгалтера та юрисконсульта. Необхідно відзначити, що їх обов‘язки
та права в галузі контролю визначені спеціальними положеннями.
Безсумнівно, що найбільша дієвість внутрішнього контролю
досягається у тому випадку, коли органи контролю усіх видів тісно
співпрацюють у своїй діяльності.
В умовах кризи велике значення набуває сприяння ВК
підвищенню ефективності виробництва та якості роботи. Однією із
найважливіших завдань ВК є ведення боротьби із шахрайством,
марнотратством і безгосподарністю, малоефективним використанням
матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.
Аналіз зарубіжних і вітчизняних джерел дозволяє узагальнити
негативні прояви внутрішнього контролю на підприємстві: (1) втрата
впевненості робітника в собі із-за постійного контролю з боку
керівництва; (2) робітник, який підлягає контролю, зазвичай це
підлеглий на підприємстві; (3) розцінювання контролю з боку
робітника як прояв недовіри або причеп керівництва до нього.
Узагальнення результатів дослідження дозволяє зробити
наступні висновки: 1. Контроль − це процес забезпечення досягнення
підприємством своїх цілей. Керівники підприємства починають
здійснювати функцію контролю з того моменту, коли підприємство
створено та сформульовано цілі і завдання його діяльності. Контроль
у сфері діяльності підприємства є об‘єктивною необхідністю.
Контроль − це засіб зворотного зв‘язку між керуючою системою та
системою, яка підлягає керуванню.
2. Теорія управління відносить контроль, з одного боку, до
основних (загальних) функцій управління, носієм яких є керуюча
система. У цій класифікації контроль розглядається у загальному
плані, тобто безпосередньо контроль і ті засоби, які він використовує,
наприклад облік і економічний аналіз для рішення покладених на
нього завдань. А з іншого боку, − до конкретних (специфічних)
функцій управління, носієм яких є частини керуючої системи, тобто
спеціальні органи та підрозділи апарату управління повністю або
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частково спеціалізовані на здійсненні контролю.
3. Функція внутрішнього контролю поглиблено інтегрована з
іншими функціями управління. Внутрішній контроль є важливим
елементом кожної стадії процесу управління, який забезпечує
інформаційну ―прозорість‖ у частині якості процесу управління.
4. Для того, щоб зменшити негативний вплив ВК на робітника
підприємства, на нашу думку, рекомендується при його організації
звертати увагу на наступне: (1) конкретизація об‘єктів перевірки; (2)
здійснення контролю за результатом, а не за діями; (3) обмеження
контролю суттєвими моментами; (4) дотримання контролерами в
процесі контролю вимог професійного Кодексу етики; (5) дотримання
під час перевірки цільової установки; (6) делегування
відповідальності.
5. Одним із напрямків підвищення ефективності фінансовогосподарської діяльності підприємств в умовах економічної кризи в
Україні є подальше удосконалення внутрішнього контролю для
забезпечення власників капіталу та вищого керівництва об‘єктивною
інформацією, яка з достатньою повнотою характеризує вплив системи
внутрішнього контролю на зовнішнє та внутрішнє середовище
підприємства та дозволяє приймати якісні управлінські рішення.
Внутрішній контроль за перебігом антикризового процесу
організується безпосередньо на рівні підприємства. Суб'єктами його
здійснення є власники підприємства, антикризовий керуючий (з-поміж
фахівців підприємства або залучений зі сторони), працівники
підприємства.[7, c. 40]
Висновки. Ми рекомендуємо створити відділ внутрішнього
аудиту. Доцільність створення такого відділу на підприємствах може
бути доведена тим, що це дозволить керівництву здійснювати
ефективний контроль за окремими підрозділами, виявити резерви
виробництва і найбільш перспективні напрямки розвитку, а також
давати рекомендації фінансово-економічним та бухгалтерським
відділам стосовно покращення результатів їх роботи. На кожному
підприємстві має бути гарантія того, що внутрішній аудит належним
чином контролюється.
З метою посилення контролю особливу увагу необхідно
приділити перевірці економічної ефективності і доцільності операцій
підприємств, адже керівники окремих структурних підрозділів іноді
не вникають у суть і ефективність рішень.
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Контроль
поточної
господарської
діяльності
повинен
здійснюють комплексно, тому цим повинні займатися спеціалісти, які
знають економіку і технологію виробництва.
Для підвищення оперативності контролю на підприємствах
важливе значення мають правильна організація кількісно-сумового
обліку цінностей у місцях зберігання продукції, раціональне
здійснення операцій під час надходження і реалізації продукції,
ефективне використання коштів.
Для цього необхідно, щоб керівники підприємств ґрунтовно
знали суть і зміст господарських операцій, всебічно аналізували їх та
впливали на виконання договорів щодо постачання і реалізації
продукції.
Керівники і спеціалісти структурних підрозділів підприємств
іноді контролюють діяльність розрізнено, непланомірно і
несистематично. Для усунення цих недоліків потрібно складати плани
поточного контролю на підприємствах, щоб протягом кожного місяця
систематично контролювати господарські операції та процеси. У них
дуже важливо передбачати тематичні перевірки виконання прийнятих
рішень та інші питання.
Для підвищення ефективності контролю необхідно не тільки
забезпечувати його своєчасність, але й повноту всіх операцій і
процесів, а також розробити внутрішні стандарти контролю.[8, с.180]
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/Під заг. ред. проф. Л. О. Сухаревої. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 213 с.
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Окреслено рекомендації з удосконалення методики обліку грошових коштів та
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Постановка проблеми. Становлення ринкової економіки в
Україні, розвиток фінансово-господарських зв‘язків між суб‘єктами
підприємницької діяльності, поява новітніх форм платіжних засобів,
упровадження інформаційних технологій зумовили необхідність
удосконалення обліку. Його реформування покликане адаптувати
вітчизняну практику до вимог міжнародних стандартів та створити
якісне інформаційне підґрунтя для прийняття управлінських рішень,
спрямованих на забезпечення ліквідності підприємства в коротко- та
довгостроковій перспективі. Саме грошові кошти та їх еквіваленти, як
найважливіша ланка системи кругообігу ресурсів, формують базис для
підвищення платоспроможності господарюючого суб‘єкта.
Стан вивчення проблеми. Прийняття ефективних рішень щодо
управління грошовими коштами на підприємстві можливе завдяки
розв‘язанню низки задач, що стосуються методики та організації
їхнього обліку і контролю і розглядалися у роботах вітчизняних (С.Л.
Берези, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Є.В. Калюги, М.В. Кужельного,
Л.Г. Ловінської, В.О. Озерана, О.М. Петрука, А.А. Пилипенка, В.В.
Сопка, Л.К. Сука, В.О. Шевчука та інших) та закордонних (В.П.
Астахова, Х. Нюрнберга, В.Ф. Палія, Т.Б. Рубінштейна, Г.А.
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Салтикової, О.В. Соловйової, О.М. Сорокіної, В.П. Суйца, Л.З.
Шнейдмана) вчених-економістів.
Напрацювання цих науковців охоплюють широкий діапазон
питань, пов‘язаних з теорією, методикою, організацією обліку і
контролю грошових коштів та їх еквівалентів та дотичними темами
(аналіз грошових коштів, облік та контроль фінансових інвестицій,
управління грошовими потоками тощо), що, водночас потребує
поглибити та удосконалити ці дослідження. Разом з цим, завершені
комплексні роботи з проблематики обліку і контролю еквівалентів
грошових коштів практично відсутні.
Мета статті є теоретичне обґрунтування рекомендацій з
удосконалення методики обліку грошових коштів та їх еквівалентів в
умовах реформування бухгалтерського обліку на засадах
використання міжнародного досвіду, а саме: – конкретизувати
економіко-правову сутність і визначення грошових коштів та їх
еквівалентів в умовах розвитку ринкової економіки; – удосконалити
класифікацію грошових коштів та їх еквівалентів з метою
структурування інформаційних потоків у системі обліку та контролю.
Виклад основного матеріалу. Ефективна грошова система є
основою кругообігу доходів та видатків як економіки країни на
макрорівні, так і економіки підприємств на мікрорівні. На мікрорівні
поняття ―гроші‖ замінене спорідненим терміном – ―грошові кошти‖.
Взаємозв‘язок між ними трактується як з позиції юридичного підходу
(до грошей зараховують лише готівку, тоді як у грошові кошти
входять і безготівкові кошти), так і економічного (гроші та грошові
кошти вважаються синонімічними поняттями).
Рівень ліквідності відрізняє гроші від інших активів і повинен
розглядатися як основний критерій зарахування активів до грошових
коштів.
Поняття ―грошові кошти‖, яке застосовується для потреб
бухгалтерського обліку та контролю, потребує уточнення. Це
зумовлено такими причинами: виокремлення у складі грошових
коштів електронних грошей як платіжного засобу, що розвивається
останніми роками; уточнення факту включення до категорії грошових
коштів лише тих активів, які можуть бути використані для здійснення
розрахунків в будь-який момент, з максимальним рівнем ліквідності.
Поняття ―грошові кошти‖, яке можна взяти до уваги під час
практичного застосування виконаних досліджень: грошові кошти –
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готівка в касі, електронні гроші, залишки коштів на поточних та інших
рахунках у банках, які можуть бути використані господарюючим
суб‘єктом упродовж будь-якого моменту часу для розрахунків під час
здійснення господарських операцій.
З розвитком та ускладненням операцій на фінансових ринках,
поряд з грошовими коштами, з‘являються нові види оборотних
активів. Їхній рівень ліквідності максимально наближений до
ліквідності грошових активів і вони здатні приносити інвестиційний
прибуток. У зарубіжній практиці бухгалтерського обліку та звітності,
а з 1999 р. й в Україні ці активи відомі під назвою ―еквіваленти
грошових коштів‖.
Для правильного розуміння, ефективного управління,
постійного контролю і коректного обліку необхідна зрозуміла і
логічна класифікація грошових коштів підприємства та їх
еквівалентів.
За формою існування розрізняють готівкові та безготівкові
грошові кошти; за видом валюти – грошові кошти у національній
валюті та грошові кошти в іноземних валютах (за видами валют). Ці
ознаки класифікації необхідно доповнити двома допоміжними, які
мають важливе значення для розв‘язання окремих задач обліку,
аналізу та контролю:
1) обмеженість у напрямах використання: а) без обмежень у
напрямах використання – грошові кошти, якими підприємство
(установа, організація) може розпоряджатися без жодних обмежень
для ведення господарської діяльності; б) з обмеженнями у напрямах
використання – грошові кошти, які підприємство (установа,
організація) може використовувати строго за певним цільовим
призначенням;
2) місце зберігання: а) у касі підприємства (установи,
організації) – готівкові грошові кошти, які зберігають у спеціально
відведеному приміщенні або місці у межах встановленого ліміту
залишку готівки; б) на рахунках у банку – грошові кошти, які
зберігають на різних рахунках у банківських установах та які можуть
бути використані у будь-який момент за бажанням власника рахунка;
в) на мікропроцесорі смарт-карток або карток зі збережуваною
вартістю – зберігають на спеціально призначених для цього картах; г)
в пам‘яті ЕОМ на жорстких дисках – зберігають у вигляді файлів у
пам‘яті комп‘ютера, які виконують роль їхнього матеріального носія.
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Базовою для обліку еквівалентів грошових коштів пропонується
вибрати ознаку початкового визнання та подальшої їхньої оцінки, яка
ґрунтується на рекомендаціях міжнародних стандартів фінансової
звітності та існуючому зарубіжному досвіді. За цією ознакою
еквіваленти грошових коштів можна класифікувати так:
– еквіваленти грошових коштів, початково визнані за
справедливою вартістю (Cash Equivalents Designated at Fair Value), –
після початкового визнання переоцінюються за справедливою
вартістю з відображенням її зміни у прибутку (або збитку);
– еквіваленти грошових коштів, утримувані до погашення (Cash
Equivalents Held-to-Maturity), – мають фіксовані або точно встановлені
терміни виплати та фіксований строк погашення. Щодо них
підприємство має намір і можливість утримувати до настання терміну
їхнього погашення;
– еквіваленти грошових коштів у вигляді позик і дебіторської
заборгованості (Cash Equivalents as Loans and Receivables) –
короткострокові кредити надані надійним контрагентам, дебіторська
заборгованість, отримана внаслідок переуступки права вимоги, та інші
специфічні види еквівалентів грошових коштів, стосовно яких існує
стабільна впевненість щодо можливості повернення інвестованих
коштів;
– еквіваленти грошових коштів для можливого продажу
(Available-for-Sale Cash Equivalents) – усі еквіваленти грошових
коштів, які не увійшли у попередні три категорії.
Наведена класифікація має важливе значення для відповіді на
питання про оцінку еквівалентів грошових коштів під час їхнього
оприбуткування та на дату балансу. Для здійснення інвентаризації
важливим є поділ еквівалентів грошових коштів на еквіваленти
грошових коштів у формі цінних паперів та еквіваленти грошових
коштів у формі іншій, ніж цінні папери.
Оскільки облік є окремою функцією управління, правильний та
своєчасний облік грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві є
одним із першочергових завдань. Виділяють вісім функцій обліку
грошових коштів та їх еквівалентів у системі управління
підприємством. Організаційна функція забезпечує правильну
організацію, своєчасне, повне і законне виконання безготівкових та
готівкових розрахункових операцій, а також операцій з еквівалентами
грошових коштів. Функція кількісного відображення та якісної
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характеристики передбачає своєчасне і правильне документування
операцій з руху грошових коштів та еквівалентів і їхнє відображення
на рахунках та у регістрах бухгалтерського обліку, а також якісну
оцінку стану забезпеченості підприємства грошовими коштами та їх
еквівалентами на підставі кількісних даних. Метою контрольної
функції є недопущення негативних результатів господарської
діяльності підприємства, оперативний повсякденний контроль за
наявністю та збереженістю грошових коштів, еквівалентів грошових
коштів у формі цінних паперів у касі підприємства та інших місцях
зберігання тощо. Інформаційна функція забезпечує інформування
керівництва про наявність вільних грошових коштів у касі
підприємства та на його рахунках у банку. Забезпечувальна функція
спрямована на безперебійне задоволення усіх потреб підприємства у
готівці, правильне і своєчасне здійснення інвентаризації грошових
коштів та їх еквівалентів і відображення її результатів на рахунках
бухгалтерського обліку. Функція зворотного зв‘язку передбачає
отримання даних про справжній стан грошових коштів та їх
еквівалентів і виконання управлінських рішень. Завдання аналітичної
функції – аналіз наявності та руху грошових коштів та їх еквівалентів
за видами, джерелами тощо. І, нарешті, рекомендаційна функція
полягає у виявленні можливостей найраціональнішого вкладення
вільних грошових коштів як джерела фінансових інвестицій, що
приносять прибуток.
Інформаційна система бухгалтерського обліку та контролю, з
одного боку є сукупністю засобів, методів та персоналу, а з іншого –
комплексом інформаційних процесів, спрямованих на досягнення
поставленої мети, а також етапів обробки інформації. На кожному з
етапів відбувається послідовний перехід інформації від джерела до
споживача. Водночас інформація модифікується, здійснюється її
обробка та контроль, що утворює замкнуте коло з циклічними
повтореннями одних і тих самих етапів. На першому етапі –
спостереження – контроль полягає у встановленні доцільності
здійснюваних господарських операцій руху грошових коштів з
позицій економічної вигоди та законності. Під час другого етапу –
вимірювання – контроль полягає у перевірці об‘єктивності кількісної
оцінки фактів господарського життя підприємства (оцінка операцій з
валютою, вартості еквівалентів грошових коштів, розподіл сум
грошових потоків за конкретними видами господарської діяльності

87
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю
в умовах глобалізації економіки

тощо). Третій етап – реєстрація. Упродовж цього етапу
встановлюється правильність і повнота оформлення документів
(формальна перевірка), а також здійснюється перерахунок результатів
таксування та загальних підсумків (арифметична перевірка) з
використанням взаємного контролю. Четвертим є етап групування, на
якому контроль полягає у перевірці правильності перенесення даних з
грошових первинних документів та звірянні проміжних та остаточних
сум за конкретною формою облікових регістрів. На п‘ятому етапі –
узагальнення – контроль зводиться до аналітичної перевірки звітності
з руху грошових коштів, мета якої – з‘ясувати відповідність даних
синтетичного й аналітичного обліку зведеним формам, а також
перевірки дотримання термінів її затвердження та подання. На
останньому, шостому етапі – підтримки – здійснюють контроль
підтримки прийняття рішень з управління грошовими коштами та їх
еквівалентами, щоб унеможливити вплив негативних чинників, які
залишаються поза увагою менеджера.
Висновки. Значне поширення електронних грошей зумовлює не
лише появу нового законного платіжного інструменту, а й виділення
окремої їхньої функції – інформаційної. Існують різновиди
банківських рахунків, кошти на яких не можуть бути зараховані до
категорії грошових: строкові депозитні; рахунки, на які накладено
арешт тощо. Ці чинники спричиняють деформацію економікоправової сутності та необхідність уточнити визначення поняття
―грошові кошти‖, яке вживається у вітчизняних П(С)БО. У зв‘язку з
цим вважаємо за доцільне трактувати грошові кошти як готівку в касі,
електронні гроші, залишки коштів на поточних та інших рахунках у
банках, які можуть бути використані господарюючим суб‘єктом
упродовж будь-якого моменту часу для розрахунків під час здійснення
господарських операцій.
Задля узагальнення їхніх загальноприйнятих ознак грошових
коштів ми пропонуємо удосконалена класифікація для потреб
управління грошовими коштами загалом та обліку, аналізу, контролю.
У ній виділено такі ознаки: 1) обмеженість у напрямах використання
(грошові кошти без обмежень у напрямах використання, грошові
кошти з обмеженнями у напрямах використання); 2) місце зберігання
(грошові кошти: у касі підприємства (установи, організації), на
рахунках у банку, на мікропроцесорі смарт-карток або карток зі
збережуваною вартістю, у пам‘яті ЕОМ на жорстких дисках).
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Класифікація грошових коштів за наведеними ознаками має важливе
значення для аналізу фінансового стану підприємства, здійснення
інвентаризації та максимально раціонального відображення грошових
коштів на рахунках бухгалтерського обліку. Як базова для обліку
еквівалентів грошових коштів нами пропонується ознака початкового
визнання та подальшої їхньої оцінки. Згідно з цією ознакою
еквіваленти грошових коштів можна класифікувати так: еквіваленти
грошових коштів, початково визнані за справедливою вартістю;
еквіваленти грошових коштів, утримувані до погашення; еквіваленти
грошових коштів у вигляді позик і дебіторської заборгованості;
еквіваленти грошових коштів для можливого продажу. Для здійснення
інвентаризації важливим є також поділ еквівалентів грошових коштів
на еквіваленти грошових коштів у формі цінних паперів та
еквіваленти грошових коштів у формі іншій, ніж цінні папери.
1. Корягін М.В. Звіт про рух грошових коштів: вітчизняний та міжнародний підходи //
Проблеми економіки та управління. – 2005. – № 484. – С.104–109.
2. Височан О.С. Наукові підходи до визначення понять ―гроші‖ та ―гро-шові кошти‖ //
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка. Серія: економіка. – 2010. – № 18. – С.27–33.
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ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ
РОСЛИННИЦТВА
Розглянуто питання загальної моделі життєвого циклу продукції та визначено
стадії життєвого циклу продукції рослинництва відповідно до галузевих особливостей
її виробництва.
Ключові слова: життєвий цикл продукції, рослинництво, сільське
господарство.
The question of the general model of the stages of product life cycle and formed
stage of the life cycle of crop production according to industry characteristics of its
production.
Keywords: stages of product life cycle, plant and agriculture.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання
досить актуальним є пошук ефективних шляхів організації та розвитку
управлінського обліку. У зв‘язку з цим, вимоги, що висуваються до
якості та кількості інформації, яка формується про витрати і
результати діяльності підприємства стають більш жорсткими. Перш за
все, увага приділяється формуванню інформації про витрати, яка буде
сприяти прийняттю не тільки оперативних, а й стратегічних рішень,
направлених на успішний довгостроковий розвиток підприємства і
зростання його ринкової вартості. Вирішення даної проблеми
потребує нових підходів до обліку витрат і методів калькулювання,
які направлені на створення інформаційних потоків, що дозволять
приймати стратегічні рішення і відповідні їм оперативні і тактичні
рішення з урахуванням особливостей всіх стадій життєвого циклу
продукції.
Актуальність даної теми полягає в тому, що визначення витрат
саме за стадіями життєвого циклу продукції сприятиме формуванню
інформаційних потоків в міру здійснення виробничого процесу та
послідовному визначенню собівартості, що особливо важливо для
прийняття оперативних управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання етапів
життєвого циклу продукції в своїх працях досліджували такі вчені як
Скрипник М.І., Скворцов І.Б., Гудзь О.І., Скворцов І.Б., Горбова Х.В.,
Гринаш Л.П., Ісаченко Н.А. та інші. Проте, питання виділення етапів
життєвого циклу продукції рослинництва не є достатньо розвинутим,
тому потребує подальшого дослідження та удосконалення.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження та
обгрунтування стадій життєвого циклу продукції та виділення
відповідних стадій для продукції рослинництва з врахуванням
галузевих особливостей вирощування біологічних активів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Різна продукція
має різний життєвий цикл: від декількох днів до десятків років. ЖЦП
складається з етапів, кожний з яких вимагає від підприємства
відповідної стратегії і тактики ринкової поведінки. В кожного автора
своє бачення розвитку продукції, проте проаналізувавши їх можна
виділити певні спільні риси.
І.Б. Скворцов, Х.В. Горбова та Л.П. Гринаш вважають, що
довгострокова модель процесу виробництва узгоджується з ―життєвим
циклом продукції‖.
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Життєвий цикл системи – це час від моменту обґрунтування
необхідності її створення до моменту, коли подальша її експлуатація
недоцільна. Життєвий цикл продукції є складовою частиною
життєвого циклу системи. Традиційно в життєвий цикл продукції
входять такі етапи: її розробка, виведення на ринок, ріст, зрілість,
насиченість і спад [2].
Скрипник М.І. вважає, що всі стадії життєвого циклу продукції
варто об‘єднувати в три етапи ( послідовні цикли):
– цикл дослідження, розробки і проектування;
– виробничий цикл;
– цикл післяпродажного обслуговування, виведення продукції з
ринку і утилізації [1].
Такі вчені, як Скворцов І.Б. та Гудзь О.І. життєвий цикл
продукції розділяють на такі етапи:
1. Розгортання циклу (підприємство щороку нарощує обсяги
виготовленої продукції);
2. Сталий розвиток (інтенсивність виготовлення продукції
співпадає з інтенсивністю її вибуття, на даному етапі підприємство
досягає максимального обсягу випуску продукції і цей період триває,
поки підприємство не зупинить випуск даної продукції);
3. Згортання циклу (виготовлення даної продукції взагалі
припиняється і з цього моменту буде спостерігатись тільки один
процес - вибуття наявної продукції) [3, с.23].
Отже, при розгляді життєвого циклу продукції, як
загальноекономічної категорії можна виділити такі основні його
стадії:
1. Розробка продукції –відбуваються наукові дослідження
щодо технологій виробництва, доцільність створення нової продукції.
Розраховуються показники рентабельності та прибутковості. Цей етап
включає в себе планування всього подальшого розвитку продукції.
2. Впровадження у виробництво –починається виробництво
перших партій та повільне зростання обсів збуту продукції, оскільки
ринок ще мало знайомий з новим видом продукції.
3. Зростання обсягів реалізації – це етап швидкого нарощення
обсягів збуту, протягом цього етапу може зростати і конкуренція.
4. Зрілість – у цей період темпи зростання обсягів збуту
уповільнюються, відбувається певна стабілізація. Це є найвищою
точкою життєвого циклу, тому підприємству необхідно намагатися
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утримати позиції продукції на ринку.
5. Спад –завершальний етап у життєвому циклі. Споживачами
продукції є лише консерватори. Обсяги реалізації скорочуються через
моральне старіння чи неспроможність протистояти конкуренції.

І стадія
Основний
обробіток
грунту
ІІ стадія
Внесення
добрив
ІІІ стадія
Передпосівний
обробіток
грунту

Осінь

Весна

ІV стадія
Сівба
V стадія
Догляд за
посівами

Літо

VI стадія
Збирання
врожаю
VII стадія
Розподіл продукції рослинництва

Насіння

Корми

Реалізація готової
продукції

Рис. 1. Організаційно-технологічна структура виробництва і
реалізації продукції рослинництва
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Життєвий цикл продукції кожної галузі є різним, що
спричинено особливостями виробничого процесу та іншими умовами.
Так, в сільському господарстві існує певний ряд факторів, що вносять
свої корективи у загальну модель життєвого циклу. Розглянемо
особливості,
що
впливають
на
організацію
обліку
сільськогосподарських підприємств і відповідно облік витрат.
Стадії життєвого циклу сільськогосподарської продукції
визначаються технологією вирощування біологічних активів – рослин
і тварин, яка прямо пов‘язана із законами живої природи.
продукції рослинництва займає досить тривалий період, так як
один операційний цикл є великий, а обсяги виробленої продукції відомі
лише під час збирання і тому дуже динамічні: валові збори змінюються
щоденно, до того ж суттєво відрізняються за кожний день, оскільки
залежать не тільки від урожайності культур, а й від організації робіт та
кліматичних умов.
Виробництво Нами на основі технології вирощування біологічних
активів рослинництва виділені стадії життєвого циклу продукції, а
також паралельно розглянуто в якій порі року продукція знаходиться на
тій чи іншій стадії (рис. 1.).
Отже, із рис. 1. видно, що осінню можуть проводитись майже
всі види робіт, деякі з них будуть спрямовані вже на урожаї
наступного року, проте основні стадії, що припадають на цю пору
року – це збирання та розподіл урожаю. Весною проходять перші
п‘ять стадій життєвого циклу продукції рослинництва, урожай якої
буде збиратись літом чи осінню. Ця пора року є найзатратнішою,
оскільки проводиться багато робіт. Літом в основному відбувається
збір урожаю, зокрема зернових, як основної культури, також частково
розподіляється продукція рослинництва. Варто зазначити, що на зиму
не припадє жодна із стадій, оскільки в сільському господарстві,
зокрема рослинництві, через специфіку галузі роботи не проводяться.
Технологічний комплекс робіт з основного обробітку грунту і
внесення добрив включає лущення або дискування стерні, внесення
мінеральних і органічних добрив, оранку або безполицевий обробіток
грунту. Сівба – один з найвідповідальніших прийомів вирощування
сільськогосподарських культур. Її треба проводити в оптимальні і
стислі строки, дотримуючись норми висіву насіння і глибини його
загортання, прямолінійності сівби та стандартної ширини стикових
міжрядь,сприятливих кліматичних умов. Дотримання цих вимог
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забезпечує дружні сходи, дає змогу застосовувати машини для
догляду за посівами, збирати врожай з мінімальними втратами.
Система догляду за посівами включає: до- і післясходове
боронування, міжрядне розпушування грунту, формування густоти
посівів, підживлення рослин, обробку посівів пестицидами
(гербіцидами, інсектицидами, фунгіцидами) і регуляторами росту
(ретардантами).
Організацію збирання зернових культур починають з
визначення строків та способів збирання, підготовки до цього системи
машин і полів.
Продукція
рослинництва
на
сільськогосподарському
підприємстві зазвичай розподіляється в трьох напрямах:
- заготівля кормів тваринам;
- залишок на насіння для майбутніх посівів;
- реалізація готової продукції.
Кількісне співвідношення для кожного напряму підприємство
визначає самостійно виходячи із специфіки, масштабів та
цілеспрямованості діяльності.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, можна зробити
висновок, що життєвий цикл сільськогосподарської продукції,
зокрема рослинництва, залежить від технологічних особливостей
виробництва. Він має ряд відмінностей від загальноекономічної
моделі життєвого циклу, які також відображаються на організації та
методиці обліку витрат підприємства, який є досить відмінним від
звичайних виробничих підприємств.
1. Скрипник М.І., Життєвий цикл і методи калькулювання за стадіями / Скрипник М.І.
// Вісник ЖДТУ. – 2010. – №1(51).
2. Скворцов І. Б., Горбова Х.В., Гринаш Л.П., Моделювання і обґрунтування значень
життєвого циклу продукції Скворцов І. Б., Горбова Х.В., Гринаш Л.П., // Вісник
Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – №706.
3. Скворцов І.Б., Гудзь О.І., Аналітичний розрахунок показників життєвого циклу
товару для монопольного підприємства / Скворцов І.Б., Гудзь О.І. // Вісник
Національного університету „Львівська політехніка" „Проблеми економіки та
управління". - 2008. - №611. - с. 20-25.
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ЗАСОБИ»
Розглянуто законодавчу та нормативну базу до трактування «основних
засобів», проаналізовано підходи до трактування поняття
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The legislative and regulatory base for the interpretation of "fixed assets" were
considered, The approaches to the interpretation of the concept were researched/
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Постановка проблеми. Організація будь-якої підприємницької
діяльності розпочинається з формування матеріально-технічної бази,
відсутність якої робить неможливим ведення господарської діяльності
підприємства. Хоча основні засоби є досить дослідженою ділянкою
обліку і для вдосконалення їх обліку написано багато статей, проте в
силу постійних змін технологій та засобів виробництва змінюється й
саме поняття. Тому важливо дійти одностайного рішення щодо
визначення поняття «основні засоби» та «основні фонди».
Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз підходів до
трактування поняття «основні засоби».
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням
сутності поняття «основні засоби» займалося багато вчених, серед
яких слід відзначити: В. Г. Андрійчука, Ф.Ф. Бутинця, Н.Г. Виговську,
А.Г. Вознюк, Д.І. Руденка, І.В. Ковальчук, Л.К. Сук, В.С. Сухарського,
В.Г. Швеця, І.О. Чорну та інших. Аналіз досліджень і нормативної
бази дає підстави стверджувати, що єдності в поглядах щодо
тлумачення досліджуваного поняття не досягнуто.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основними
нормативними актами, що регулюють облік основних засобів в
Україні є: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби» [9] та Податковий кодекс України [8]. Підходи до трактування
сутності основних засобів в українському законодавстві та за
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Міжнародними стандартами фінансової звітності (IAS) 16 «Основні
засоби» [7] представлені в таблиці 1.
З таблиці видно, що до 01.04.2011 року визначення «основних
засобів» дуже різнилося між П(С)БО 7 та Законом України «Про
оподаткування підприємств». По-перше, головна відмінність полягала
в тому, що в законі розглядається поняття «основні фонди» замість
засобів, по-друге, різнилась грошова межа віднесення до складу
основних фондів об‘єктів. У Податковому кодексі, в свою чергу,
відмовилися від поняття «основні фонди» на користь «основних
засобів», що свідчить про наближеність Кодексу до положень
бухгалтерського обліку. Проте, таке наближення не є повним, адже
грошове обмеження віднесення до складу основних засобів
залишилося, хоча і зросло від 1000 грн. до 2500 грн. Порівнюючи
дефініції представлені в П(С)БО та міжнародних стандартах можна
зробити висновок про їх подібність, яка зумовлена тим, що при
написанні українських стандартів бухгалтерського обліку міжнародні
стандарти використовувались як основа.
В економічній літературі часто зустрічається ототожнення
понять «основні засоби» та «основні фонди».
Таблиця 1.
Підходи до трактування поняття «основні засоби» згідно правового
регулювання
№
з/п
1

Нормативний
документ
Положення
(стандарт)
бухгалтерського
обліку 7 «Основні
засоби» [9]

2

Закон України
«Про
оподаткування
прибутку
підприємств»
(частина щодо
основних фондів
була чинна до
01.04.2011) [4]

Визначення
Основні засоби − 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)
Матеріальні цінності, що призначаються платником
податку для використання у господарській діяльності
платника податку
протягом періоду, який перевищує 365 календарних
днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних
цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і
поступово зменшується у зв‘язку з фізичним або
моральним зносом
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Продовження табл. 1
3

Податковий
кодекс України
(розділ ІІІ вступив
в дію з 01.04.2011)
[8]

4

Міжнародний
стандарт
фінансової
звітності (IAS) 16
«Основні засоби»
[7]

Матеріальні активи, у тому числі запаси корисних
копалин наданих у користування ділянок надр (крім
вартості землі, незавершених капітальних інвестицій,
автомобільних доріг загального користування,
бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів,
вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих
основних засобів і нематеріальних активів), що
призначаються платником податку для використання у
господарській діяльності платника податку, вартість
яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується
у зв‘язку з фізичним або моральним зносом та
очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію
становить понад один рік (або операційний цикл, якщо
він довший за рік)
Основні засоби – матеріальні об‘єкти, які:
а) утримують для використання у виробництві або
постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в
оренду іншим або для адміністративних цілей;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом
більше одного звітного періоду

Під фондами, як відомо, розуміють джерела утворення
господарських засобів підприємства, якими є статутний капітал,
резервний капітал, прибуток та інші джерела, що відображаються в
пасиві балансу.
Оскільки економісти часто ототожнюють основні засоби та
фонди, то ми дослідили дане поняття у контексті його розуміння
авторами підручників. Варто зазначити, що таке визначення надається
читачу для пояснення терміну і для кращого його розуміння.
Трактування основних засобів у підручниках наведене в таблиці 2.
В процесі аналізу визначення «основні засоби» у літературі
автори зазначають про часовий критерій віднесення до основних
засобів, а саме – 1 рік (365 днів). Також під основними засобами
розуміють матеріальні активи, тобто вони мають речову форму.
Варто зазначити, що нами було виявлено недолік щодо
віднесення амортизаційних відрахувань до собівартості готової
продукції. На нашу думку, не весь знос включається до собівартості,
оскільки є основні засоби, які використовуються в адміністративних
цілях, при збуті продукції, тому їх амортизаційні відрахування будуть
належати до витрат періоду, в якому нараховується знос.
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Таблиця 2
Визначення поняття «основні засоби» у літературних джерелах
№
з/
п
1

Джерело
інформації
2
Круш П.В.
[6]

1

Сідун В.А.,
Пономарьо
ва Ю.В.
[11]
2

Гарасим
П.М.,
Журавель
Г.П.,
Хомин П.Я.
[2, с. 33]
3

Визначення

Коментар

3
Основні засоби — це такі засоби
виробництва, які відносяться до
засобів праці, приймають участь у
виробничому процесі тривалий час
(більше одного року та одного
виробничого циклу), переносять
свою вартість на собівартість
виробленої за їх допомогою
продукції частинами, по мірі
зношування, зберігають натуральну
форму та можуть відновлюватися як
повністю (реновація), так і частково
(ремонт).
Основні фонди – засоби праці, які
використовуються в процесі
виробництва тривалий час
(впродовж періоду, який перевищує
365 календарних днів від дати їх
введення до експлуатації),
зберігаючи при цьому свою
натурально-речовинну форму, а їхня
вартість переноситься на
виготовлений продукт поступово по
мірі використання.

4
Автор зазначив про
часовий критерій
віднесення до
основних засобів.
Разом з тим він вказав
на віднесення вартості
основних засобів до
собівартості готової
продукції, хоча не
завжди так
відбувається

Основні засоби – це закінчений
пристрій з усіма пристосуваннями і
приладдям до нього або окремий
конструктивно відокремлений
предмет, призначений для
виконання певних самостійних
функцій, чи відокремлений
комплекс конструктивно поєднаних
предметів одного або різного
призначення, що мають для їх
обслуговування загальні
пристосування, приладдя керування
та єдиний фундамент, внаслідок
чого кожен предмет може
виконувати свої функції, а комплекс

Зазначено про
мінімальну тривалість
використання
основних засобів, а
саме 365 днів. Проте
не враховано
віднесення
амортизаційних
відрахувань до
адміністративних чи
інших витрат, окрім
виробничих.
Детально розписано,
які об‘єкти можуть
включатись до складу
основних засобів за
своїм виглядом, але
не було встановлено
термін та мета їх
використання
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№
з/
п

Джерело
інформації

Ковальчук
І.В. [5, c.
32]

4

Загородній
А.Г.,
Вознюк
Г.Л. [3]

5

Сухарський
В.С. [13]

6

Визначення
– певну роботу тільки в складі
комплексу, а не самостійно
Основні засоби — це вартісна
форма існування засобів праці, які
тривалий час, не змінюючи при
цьому своєї натуральної форми,
багаторазово беруть участь у
процесі виробництва, поступово
спрацьовуються і частинами (як
амортизаційні відрахування)
переносять свою вартість на
вартість виготовленої продукції
Основні засоби – це термін
бухгалтерського обліку, синонім
економічного поняття «основні
фонди». До основних засобів
відносять матеріальні активи, які
підприємство формує з метою
використання їх у процесі
виробництва чи постачання товарів,
надання послуг, здавання в оренду
іншим особам або для здійснення
адміністративних та соціальнокультурних функцій і очікуваний
термін корисного використання
(експлуатації) яких перевищує рік
(або операційний цикл), якщо він
довший за рік.
Основні засоби – це засоби праці
виробничого і невиробничого
призначення (будівлі, споруди,
машини, передавальні пристрої,
інвентар і т.п.), що беруть участь у
процесі виробництва впродовж
багатьох циклів, зберігаючи при
цьому свою натуральну форму, і
поступово (в міру зношування)
переносять свою вартість на
вироблену продукцію.

Коментар

Автор звертає увагу
на
багаторазову
участь
основних
засобів у процесі
виробництва, проте не
враховує, що вони
можуть
використовуватись
лише
протягом
одного операційного
циклу, якщо він є
довшим за рік.
Детально визначено
мету
використання
основних засобів та
термін
корисного
використання.

Зазначено
про
можливість
використання
основних
засобів
протягом
багатьох
операційних циклів,
проте витрати, згідно
з автором, відносять
лише на виготовлену
продукцію,
що
є
некоректним

99
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю
в умовах глобалізації економіки

Стосовно основних засобів більш правильно застосовувати
поняття «засоби», бо саме вони становлять частину активів
підприємства. За економічною природою засоби праці виступають у
вигляді основних засобів тільки в процесі продуктивного
використання. Ті ж об'єкти, які придбані з метою подальшої реалізації,
відносяться до товарів, а не до основних засобів [1, c.143].
У бухгалтерському обліку засоби праці виділено в окремий
об'єкт обліку, що має назву «основні засоби підприємства».
Трактування даного поняття науковцями наведено у таблиці 3.
Проаналізувавши таблицю 3 ми бачимо, як різні науковці дають
різні визначення поняття «основні засоби». Варто зазначити, що вони,
на відміну від авторів підручників, не дають точного мінімального
часового критерію щодо використання основних засобів. Науковці
обмежуються словами «тривале використання» замість «один рік».
Було помічено, що одні вчені роблять наголос на тому, що основні
засоби є довгостроковими активами підприємства, інші – засобами
праці або виробництва.
Таблиця 3
Визначення поняття «основні засоби» науковцями
№
з/
п
1

Джерело
інформації
2

Визначення

Коментар
4
Зазначає можливість
участі основних засобів не
тільки у виробничій
діяльності, а й інших її
видах. Разом з тим не
зрозуміло який саме
часовий критерій має
вчений під словами
«тривалий період»
Вчений зазначає про
неможливість
перепродажу основних
засобів при їх придбанні.
Проте так само не
визначено часовий
критерій та мету
використання основних
засобів

1

Руденко
Д.І. [10,
с. 58]

3
Основні засоби – сукупність
засобів праці, що
функціонують у виробничому
чи іншому процесі у
натуральному вигляді на
протязі тривалого періоду,
протягом якого їх вартість
частинами передається на
продукцію

2

Ткаченко
Н.,
Буханцева
М. [14,
c. 51]

Основні засоби — це
довгострокові активи, якими
підприємство володіє
тривалий час із метою
продовження та здійснення
своєї діяльності, а не для
перепродажу
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Продовження табл. 3

3

4

5

6

7

Стельмах
Х.П. [12,
c. 364]

Основні засоби – засоби праці,
що є матеріально-речовими
елементами, грошовим
вираженням яких є основні
виробничі і невиробничі фонди

Чорна І.О.
[15, c. 213]

Основні засоби – це частина
постійного виробничого
капіталу, яка виступає у формі
засобів праці, поступово
(протягом багатьох виробничих
циклів, що повторюються)
зношується, не змінюючи своєї
натуральної форми, частинами
переносить свою вартість на
виготовлений продукт

Бабич В.

Основні засоби – це сукупність
матеріально-речових цінностей,
що діють у натуральній формі
протягом тривалого часу як у
сфері матеріального
виробництва, так і в
невиробничій сфері й вартість
яких поступово зменшується у
зв‘язку з фізичним та моральним
зносом

Покропивн
ий С.

Шуліка
Ю.О. [14, c.
199]

Основні засоби – засоби праці,
які мають вартість;
функціонують у виробництві
тривалий час, у своїй незмінній
споживчій формі; їх вартість
переноситься конкретною
працею на вартість продукції, що
виробляється, частинами в міру
зношення
Основні засоби – це сукупність
засобів праці, що діють у
натуральній формі протягом
тривалого періоду як у сфері
матеріального виробництва, так і
у невиробничій сфері

Розкривається
класифікація основних
засобів на виробничі і
невиробничі, проте не
зазначено термін та мету
їх використання
Вчений розкриває період
використання основних
засобів, але допускається
помилки при визначенні
предмету основних
засобів. Він вважає, що
вони є частиною
постійного виробничого
капіталу, проте це
набагато ширше поняття
Вчений звертає увагу не
тільки на фізичний, але й
на моральний знос
основних засобів, а також
розкриває повністю мету
їх використання. Разом з
тим під словами
«тривалий час»
неоднозначно
визначається термін
експлуатації основних
засобів
Частково відображає куди
списується амортизація
основних засобів, хоча
разом з тим аналізує
основні засоби як вартісну
одиницю
Вчений визначає мету
використання основних
засобів, проте не
конкретизує часовий
критерій дії необоротних
активів
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Зауважимо, що В. Бабич не тільки визначив зменшення вартості
основних засобів під час їх використання у зв‘язку з фізичним зносом,
але ще й з моральним. На теперішній час моральний знос є чине
найголовнішим критерієм застарілості обладнання. Постійно
оновлення і розвиток технологій вимагає постійних змін основних
засобів.
Вчені вбачають можливість участі основних засобів не тільки у
виробничій діяльності, але й у невиробничій сфері (Бабич В., Шуліка
Ю.О.) чи інших процесах (Руденко Д.І.).
Найменш повне визначення надав Стельмах Х.П., оскільки він
не визначив з якою метою повинні використовуватись основні засоби
на підприємстві, а також не розкрив часовий критерій мінімальної
тривалості використання основних засобів. Разом з тим вчений хоча і
розглядає різницю між термінами «основні засоби» та «основні
фонди», проте все ж ототожнюю дані поняття.
На нашу думку, найбільш повне визначення було наведено в
Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».
Тут визначено мету та часовий критерій використання основних
засобів у діяльності підприємства.
Висновки та перспективи подальших досліджень. На
сучасному етапі розвитку ринкових відносин законодавчі акти
України з фінансового обліку та оподаткування не узгоджуються між
собою у термінах, що застосовуються для характеристики засобів
виробництва. Хоча прийняття Податкового Кодексу посприяло
зменшенню таких протиріч, проте для усунення розбіжностей
необхідно на теоретичному рівні чітко розмежувати змістове
навантаження термінів «основні засоби» та «основні фонди». Ми
схиляємось до думки, що найбільш повне визначення основних
засобів наведено в ПСБО 7, де під ними розуміють 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).
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ
НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті висвітлено основні напрями, завдання та мету економічного аналізу
витрат підприємства. Розглянуті підходи науковців щодо проведення аналізу
непрямих витрат.
Ключові слова: економічний аналіз, накладні витрати, факторний аналіз,
методика аналізу, завдання аналізу.
Basic directions, tasks and aim of economic analysis of charges of enterprise, are
reflected in the article. The considered approaches of scientists are in relation to realization
of analysis of indirect charges.
Keywords: economic analysis, overhead costs, factor analysis, methodology of
analysis, task to the analysis.

Постановка проблеми. В ринкових умовах господарювання
для всіх підприємств важливим є забезпечувати мінімізацію витрат та
зниження їх рівня відносно в доході від реалізації продукції. Однією із
основних причин аналізу витрат на підприємстві є виявлення
необгрунтованих витрат та пошук резервів економії ресурсів з метою
зменшення їх рівня у майбутнії періодах. З огляду на те, що непрямі
витрати мають значну питому вагу у витратах підприємства,
пов‘язаних з виробництвом і реалізацією продукції, варто більше
уваги приділяти їх аналізу плануванню та пошуку резервів зниження.
Аналіз останніх досліджень. Питанням аналізу непрямих
витрат присвячено наукові праці таких вчених як: С.З. Мошенський,
О.В.Олійник, А.О. Пугач та В.В. Томчук, О.В. Грищенко, Г.В.
Савицька та ін. Незважаючи на значну кількість досліджень
залишаються невирішені питання щодо методики аналізу непрямих
витрат.
Цілі статті. Метою статті є виявчення, кретична оцінка
розроблених методичних підходів до аналізу непрямих витрат та
пошук напрямків їх удосконалення.
Виклад основного матеріалу. Економічний аналіз витрат
підприємства забезпечує інформаційної бази для обгрунтування та
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прийняття ефективних управлінських рішеньщодо оптимізації витрат
і зниження собівартості продукції, використання гнучкої системи
ціноутворення, підвищення конкурентоспроможності продукції та
підприємства.
Основні напрями аналізу витрат підприємства визначаються
його завданнями і передбачають наступне:
1) оцінку обґрунтованості та виконання кошторису витрат
операційної діяльності;
2) аналіз відхилень прямих витрат від передбачених стандартів;
3) аналіз виконання бюджету накладних витрат;
4) аналіз собівартості окремих видів продукції;
5) оцінку впливу зміни витрат на фінансові результати діяльності
підприємства.
Накладні витрати – це витрати на управління та
обслуговування виробництва і збут продукції [1]. До накладних
витрат належать загальновиробничі, адміністративні витрати,
витрати на збут тощо. Для контролю та аналізу накладних витрат
складають їх кошториси в розрізі окремих статей накладних витрат.
Аналіз виконання бюджетів накладних витрат за центрами витрат
здійснюється з використанням дво-, три-, та чотирифакторних
функціональних залежностей. Аналіз виконання бюджету за
центрами відповідальності дозволює виявити резерви зниження
витрат за рахунок підвищення активності керівників на відповідних
рівнях. Величина значної частини накладних витрат визначається економічною політикою адміністрації підприємства та умовами зовнішнього
економічного середовища. Тому при їх аналізі дається оцінка
доцільності та ефективності таких витрат.
Однією із основних причин аналізу непрямих витрат на
підприємстві є виявлення необгрунтованих витрат та пошук резервів
економії ресурсів з метою зменшення рівня затрат у майбутніх
періодах. З огляду на те, що непрямі затрати складаються із декількох
елементів доцільно проводити їх аналіз за такими видами витрат:
1) витрати на утримання та експлуатацію обладнання;
2) інші загальновиробничі витрати;
3) адміністративні затрати;
4) витрати на збут.
Перш за все, необхідно зазначити, що більшість науковців
пропонують проводити аналіз непрямих витрат на основі кошторису,

105
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю
в умовах глобалізації економіки

розробленого у попередніх періодах, та фактичного рівня затрат,
зафіксованого у бухгалтерських документах, а також здійснювати
порівняння фактично понесених затрат
у звітному періоді із
аналогічними за попередні періоди з врахуванням зовнішніх факторів
(зміни ціни на ресурси, правок законодавства, політики підприємства
тощо).
С.З. Мошенський, О.В.Олійник [2] вважають, що проведення
аналізу непрямих витрат підприємства передбачає вивчення рівня,
динаміки та структури загальновиробничих витрат (як правило,
відокремлено витрат на утримання і експлуатацію обладнання та
цехових витрат), адміністративних витрат підприємства. Ці витрати є
комплексними, складаються з різних елементів, що зумовлює
необхідність складання кошторисів для потреб планування, обліку та
контролю.
Процес аналізу непрямих витрат А.О. Пугач та В.В. Томчук [3]
поділяють на 3 етапи.
На першому етапі науковці пропонують обчислювати
економію або перевитрату за кожною статтею затрат, шляхом
віднімання від фактичної величини їх планового значення чи
показників минулого року.
Водночас інші економісти пропонують обчислювати також
проміжне значення витрат. Так, О.В. Грищенко [4] та Г.В. Савицька
вважають, що при аналізі динаміки витрат на утримання та
експлуатацію обладнання доцільно здійснювати перерахування
базових витрат на фактичний випуск продукції. Такий показник
знаходять наступним чином:
НВск=НВ0*(100+∆ОВП%*Кз):100
(1.1)
де НВск – витрати, скориговані на зміну випуску продукції, тис. грн.;
НВ0 – базова сума витрат за статей, тис. грн.;
∆ОВП% – зміна обсягу випуску товарної продукції, %;
Кз – коефіцієнт залежності витрат від обсягу виробництва продукції
[83].
Варто зазначити, що вищезазначені проміжні показники не
розраховуються для адміністративних витрат, оскільки на практиці
досить складно прослідкувати їх залежність від фактичного обсягу
виробництва.
На другому етапі дослідження здійснюється порівняння питомої
ваги непрямих витрат у собівартості випущеної продукції, а також їх
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зіставлення із минулорічними показниками.
Аналіз загальновиробничих витрат у вартості одиниці виробу
проводять з урахуванням результатів, отриманих під час їх аналізу в
цілому по підприємству. Оскільки вони включаються до вартості
продукту шляхом розподілу, то сума затрат на одиницю продукції
буде залежати від зміни:
1) загальної суми загальновиробничих витрат;
2) бази розподілу, що вибрана підприємством;
3) обсягу виробництва продукції.
Залежність можна інтерпретувати наступним чином:
НВод=НВзаг*СТроз:ОВП
(1.2)
де НВод, НВзаг – непрямі витрати відповідно на одиницю продукції та
загальні, тис. грн.;
СТроз – ставка розподілу непрямих витрат, яка визначається як
відношення бази розподілу по відповідному виді продукції та
загальної бази;
ОВП – обсяг виробництва продукції, тис. грн.
Базою для розподілу можуть слугувати верстато-машиногодини роботи обладнання, прямі витрати матеріалів, заробітна плата
основних робітників тощо. Порівнювання розрахунків розподілу
таких затрат, виконаних різними способами, дає можливість вибрати
найоптимальніший варіант, перевірити відповідність бази розподілу
галузевим інструкціям, підрахувати вплив факторів на відхилення від
плану щодо кожної калькуляційної статті в собівартості продукції.
Варто зазначити, що П.Я.Попович [5], для більш детального
аналізу витрат пари, води, газу, електроенергії, пропонує визначати їх
вплив на собівартість продукції шляхом множення відхилень
фактичних витрат від планових на планову ціну.
С.А. Бороненкова [6] у свою чергу, запропонувала
розраховувати такі показники при аналізі витрат на експлуатацію
обладнання як частку витрат на утримання основних засобів на 1 грн.
виручки від реалізації продукції та частку затрат на 1 грн. продукції в
загальних витратах на 1 грн. продукції. Проведений аналіз дозволяє
зробити висновки про залежність виробництва продукції від роботи
обладнання.
На другому етапі аналізу також здійснюється аналіз структури
кожного
з
виду
непрямих
затрат
(загальновиробничих,
адміністративних, збутових) за елементами та порівняння показників з
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минулими періодами.
На третьому етапи дослідження передбачається виявлення
причин, що вплинули на абсолютне та відносне відхилення за
статтями непрямих витрат. Однією з таких причин є зміна обсягів
випуску продукції.
А.О. Пугач, В.В. Томчук [3], Г.В. Савицька та А.В. Череп [7]
звертають увагу на те, що непрямі витрати є умовно-постійні та
умовно-змінні. До перших відносять переважно адміністративні та
витрат на збут. Умовно-змінними є більшість загальновиробничих
затрат.
Поділити непрямі витрати на змінні та постійні на практиці не
просто. Тому для здійснення такого поділу А.В. Череп [7] пропонує
використовувати спеціальні коефіцієнти, величина яких визначається
дослідним шляхом чи за допомогою кореляційного аналізу при
наявності даних про обсяги виробництва та понесені витрати.
Натомість П.Я.Попович [5] радить застосовувати при розрахунках
економіко-математичні
методи
і
стандартні
програми,
використовуючи комп‘ютерну техніку [7, с.103].
Та все ж розмежування витрат є досить умовним, тому більшу
увагу необхідно звертати на специфіку діяльності підприємства та
технологічний процес виробництва продукції.
Для дослідження інших причин впливу на непрямі витрати
А.О. Пугач та В.В. Томчук пропонують проводити факторний аналіз.
Вплив факторів на величину непрямих витрат можна визначати як у
вартісному, так і у відсотковому значенні. Останній характеризує на
скільки відсотків змінилась відповідна стаття за рахунок зміни
чинника, що вивчається. При цьому, як зазначають науковці,
використовується індексний метод.
І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін, А.В. Череп, аналізуючи
загальновиробничі витрати, передбачає наступні причини їх зміни
(таблиця 1.4) [7].
Таким чином, на суму нарахованої амортизації безпосередньо
впливатиме вартість основних засобів підприємства та обрана
амортизаційна політика, а також рівномірність та правильність
списання амортизації на витрати.
Таблиця 1.1
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Фактори зміни загальновиробничих витрат підприємства
№
з/п
1
1

2

Статті витрат

Фактори зміни витрат

Розрахунок впливу

2
Заробітна плата
працівників
апарату
управління цеху
Утримання
основних засобів:

3
Зміна
чисельності
персоналу (КР) і середньої
заробітної плати(ОП)

4
ЗП=КР*ОП
∆ЗПкр = ∆КР*ОПпл
∆ЗПоп = КРф*∆ОП

- амортизація

Зміна вартості основних
фондів (ОФ) і норм
амортизації (НА)

А=ОФ*НА
∆Аоф = ∆ОФ*НАпл
∆Ана = ОФф*∆НА

- освітлення,
опалення,
водопостачання,
інші витрати

Зміна норм споживання
(НС)і вартості послуг (Ц)

В=НС*Ц
∆Внс = ∆НС*Цпл
∆Вц = НСф*∆Ц

3

Витрати на
поточний ремонт

Зміна обсягів робіт (V) і
їхньої вартості (Ц)

ВР=V*Ц
∆ВРv = ∆V*Цпл
∆ВРц = Vф*∆Ц

4

Утримання
вантажного
транспорту

5

Утримання цехового легкового
транспорту

Зміна кількості машин
(КМ) і витрат на
утримання 1-ї машини
(ВУ)
Зміна кількості машин
(КМ) і витрат на
утримання 1-ї машини
(ВУ)
Зміна кількості відряджень
(К), се-редньої тривалості
(Д) і середньої вартості 1го дня відрядження (ВД)

ВВ=К*Д*ВД
∆ВВк= ∆К*Дпл*ВДпл
∆ВВд= Кф*∆Д*ВДпл.
∆ВВвд= Кф*Дф*∆ВД

Витрати на
утримання
сторожової
охорони

Зміна кількості
працівників (КР) і їх
заробітної плати (ОП)

ВО=КР*ОП
∆ВОкр = ∆КР*ОПпл
∆ВОоп = КРф*∆ОП

Оплата простоїв

Кількість днів простою
(ДП) і рівень оплати за 1
день (ОД)

ОП=ДП*ОД
∆ОПдп = ∆ДП*ОДпл
∆ОПод = ДПф*∆ОД

6
Витрати на
відрядження
7

8

Тв=КМ*ВУ
∆Твкм = ∆КМ*ВУпл
∆Твву = КМф*∆ВУ
Тл=КМ*ВУ
∆Тлкм = ∆КМ*ВУпл
∆Тлву = КМф*∆ВУ

Продовження табл. 1
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9

Втрати від
псування і нестачі
матеріалів

Кількість матеріалів (КМ)
і їхня вартість (Ц)

10

Витрати на
охорону праці

Зміна обсягів намічених
заходів (V) і їхньої
вартості (ВЗ)

ПМ=КМ*Ц
∆ПМкм = ∆КМ*Цпл
∆ПМц = КМф*∆Ц
ВОП=V*ВЗ
∆ВОПv = ∆V*ВЗпл
∆ВОПвз = Vф*∆ВЗ

Величина експлуатаційних витрат залежить від кількості
об‘єктів, що експлуатуються, часу їхньої роботи і питомих витрат на 1
машино-год роботи, інших матеріалів, зміни норм затрат енергії на
роботу обладнання. Також на нашу думку, вплив має зношеність
обладнання, адже чим довше експлуатація обладнання, тим більші
затрати електроенергії на виробництво продукції.
Затрати на ремонт можуть змінюватись через обсяг ремонтних
робіт, їхню складність, ступінь зносу основних засобів, вартість
запасних частин і ремонтних матеріалів, їх ощадливе використання,
рівень оплати праці робітників.
На зміну суми зносу інвентаря впливає обсяг робіт, що
виконується з його допомогою, раціональність та ощадливість
використання інструментів, контроль за їх збереженням.
П.Я.Попович [5] звертає увагу на те, що під час дослідження
загальновиробничих витрат варто вивчити організаційну структуру
суб‘єкта господарювання та проаналізувати наскільки вона
оптимальна. Це дасть змогу розглянути можливість спрощення
структури управління, а також оптимізувати її за рахунок
автоматизації процесів управління технічного забезпечення
виробництва. Також науковець зазначає, що необхідно поєднати
аналіз із вивченням економічності функцій забезпечення
життєздатності суб‘єкта господарювання
З огляду на підходи до аналізу непрямих витрат вітчизняних
науковців та власні припущення, аналіз адміністративних витрат
доцільно розділити на два напрями:
1) аналіз затрат на утримання апарату управління;
2) аналіз витрат на утримання і ремонт будівель та споруд.
У першому випадку основна увага приділяється вивченню змін у
масштабах управлінської діяльності (чисельності працівників, розміру
посадових окладів, доплат тощо), зміні умов договорів та
управлінських рішеннях. Визначається вплив таких факторів як
заробітна плата працівників апарату управління та нарахування на
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заробітну плату, витрати на відрядження.
Вивчення затрат на утримання і ремонт будівель та споруд
передбачає визначення впливу таких чинників, як зміна ціни на
матеріали, сезонність, вартість необоротних активів тощо. Проведення
факторного аналізу таких витратах є також необхідним, адже дозволяє
визначити чи були впровадження ефективними.
І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін аналізують витрати на збут в розрізі
витрат на відвантаження продукції покупцям, витрат на тару і
пакувальні метеріали, рекламу, вивчення ринків збуту і т.ін.
Г.В. Савицька зазначає, що витрати на доставку товарів залежать
від відстані перевезення, ваги перевезеного вантажу, транспортних
тарифів за перевезення вантажу, виду транспортного засобу. Витрати
на навантаження та розвантаження можуть збільшитись або
зменшитись у зв‘язку зі зміною обсягу відвантаженої продукції і
розцінок за навантаження та розвантаження одиниці продукції.
Натомість затрати на тару і пакувальні матеріали залежать від їх
необхідності, кількості і вартості. Кількість, у свою чергу, пов‘язана з
обсягом відвантаженої продукції і нормою витрат пакувальних
матеріалів на одиницю продукції .
Натомість С.А. Бороненкова [6], зосереджуючи увагу на аналізі
динаміки витрат на збут, пропонує аналізувати отримані результати,
порівнюючи планові показники витрат, величину планових витрат,
перерахованих на фактичний випуск продукції та фактичні витрати.
На даному етапі також визначають непродуктивні витрати. До
них відносять затрати на заробітну плату і відрахування під час
простою, доплати за цей час у зв‘язку з використанням робітників на
роботах, що потребують застосування менш кваліфікованої праці,
вартість електроенергії і палива спожитих за цей час. М.Г. Чумаченко
включає до них також втрати від псування матеріальних цінностей і
виробів у незавершеному виробництві та від використання деталей,
вузлів, технологічного оснащення.
Такі витрати свідчать про недоліки в організації управління і є
наслідком перебоїв у постачанні сировини, матеріалів, покупних
виробів, електроенергії, незабезпеченості складськими приміщеннями
тощо.
На заключному етапі аналізу здійснюється підрахунок резервів
можливого скорочення непрямих витрат. О.І.Гадзевич виділяє такі з
них:
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- ліквідація перевитрат;
- усунення виробничих простоїв;
- недопущення перевитрат фонду оплати праці.
С.А.Бороненкова [6] серед основних шляхів скорочення витрат
вбачає оптимізацію кількості управлінського персоналу, норм
витрачання запчастин та матеріалів та нераціональних виплат
заробітної плати.
Л.М.Чернелевський пропонує додатково в процесі аналізу
дослідити взаємозв‘язок між елементами витрат та статтями
операційних витрат. Тобто прослідкувати як частка матеріальних,
витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації,
інших витрат припадає на загальновиробничі, адміністративні та
збутові затрати.
З огляду на проведене дослідження, можна виокремити такі
основні етапи проведення економічного аналізу непрямих витрат:
1) вивчення
динаміки
сукупних
загальновиробничих,
адміністративних та витрат на збут;
2) аналіз впливу непрямих витрат на собівартість продукції;
3) дослідження кожного із видів непрямих витрат у розрізі
елементів;
4) визначення відхилень між фактичними і базовими
показниками та впливу факторів на загальну суму витрат;
5) аналіз непрямих витрат на одиницю виробленої та
реалізованої продукції;
6) перевірка обґрунтованості розподілу витрат між окремими
видами продукції;
7) виявлення непродуктивних витрат, аналіз їх впливу на
загальну суму непрямих витрат;
8) визначення резервів зниження витрат та розробка заходів
для їх реалізації.
Висновки. Питання зниження витрат, зокрема непрямих, є
актуальним для усіх суб‘єктів господарювання. Інформаційною базою
для прийняття обгрунтованих управлінських рішень щодо зниження
непрямих витрат є результати аналітичного дослідження
загальновиробничих , адміністративних витрат та витрат на збут.
Обгрунтована методика економічного аналізу непрямих витрат
дозволить всебічно вивчати процес їх формування та приймати
виважені управлінські рішення щодо шляхів їх зниження.
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АНАЛІЗ ВТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ У ПРОЦЕСІ ЙОГО
ПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ
Проведено і розглянуто аналіз втрат природного газу у процесі його
постачання споживачам.
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A considered analysis and loss of natural gas during its supply to consumers.
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Актуальність
проблеми.
Безперебійне
газопостачання
споживачів значною мірою залежить від точності планування обсягів
спожитого газу в межах року, кварталу, місяця, доби. Заплановані
обсяги постачання газу споживачам обумовлюються в щорічних
угодах, з подальшим їх розподілом по кварталах та місяцях. Місячні
планові обсяги споживання газу, визначають виходячи із
середньодобових обсягів споживання їх.
Проте споживання природного газу країною, регіоном, містом
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чи населеним пунктом у межах року, місяця, доби є нерівномірним.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Проблеми
аналізу та контролю
продажу природного газу споживачам
підприємствами ринкового типу досліджувалися у працях О. Алимова,
Н. Бикової, М. Гончарука, М. Данилюка, Є. Мниха, В. Панасюка,
Є. Пістуна, О. Шандрівської.
Постановка завдання. Метою роботи є проведення аналізу
втрат природного газу у процесі його постачання споживачам.
Виклад основного матеріалу. Процеси постачання природного
газу супроводжуються його втратами. За результатами року ці втрати
належать відносять до понаднормативних, і компенсуються вони за
рахунок прибутку підприємства з газопостачання та газифікації[1].
Запропонована класифікація втрат природного газу, що
виникають у газорозподільних мережах підприємств з газопостачання
та газифікації за ознаками їх виникнення (табл. 1).
Наведені у таблиці втрати можна звести до чотирьох груп за
сегментами їх утворення:
1) облікові (невідповідність норм споживання фактичному
використанню газу населенням, використання опалювальноварильних печей);
2) зовнішні (відключення централізованого теплопостачання та
централізованого гарячого водопостачання);
3) технічні (похибка вимірювання на ГРС, похибка вузлів
обліку промислових підприємств, застосування побутових роторних
лічильників газу);
4) контрольні (втручання в роботу приладів обліку газу,
самовільне підключення споживачів до системи газопостачання) [2].
Таблиця 1
Класифікація втрат природного газу, що виникають у
газорозподільних мережах підприємств з газопостачання та
газифікації, за ознаками виникнення їх
№
з/п

1

Ознака

Характеристика втрат

За місцем
виникнення

Втрати на ГРС, в процесі транспортування газу в
газорозподільній мережі; в процесі постачання природного
газу; недосконалість нормативної бази; неякісна робота
абонентської служби, відділу обліку газу, юридичної служби;
недостовірність вимірювання приладів обліку газу споживача.

Продовження табл. 1
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2
3
4
5

За центрами
виникнення
За центрами
управління
За часом
виникнення
За календарНим періодом

6

За причина-ми
виникнення

7

За відображенням у
звітній
інформації

Облікові; зовнішні; технічні; контрольні.
Об‘єктивний характер;
суб‘єктивний характер.
Добові, місячні, сезонні, за результатами звітного року.
Розбалансування (негативне/позитивне), понаднормативні
втрати.
Тривалий термін експлуатації газопроводів (фізичне
спрацювання (корозія і т.п.));
витоки газу внаслідок понаднормативної нещільності
елементів ГРМ;
витоки газу з ГРМ внаслідок аварій;
використання газових плит для підігріву води та обігрівання
житлових приміщень внаслідок незадовільної роботи
підприємств теплоенергетики (за відсутності лічильників
газу);
самовільне підключення до газових мереж;
неправильний монтаж засобів обліку газу;
неправильна експлуатація засобів обліку газу;
недоліки у методиках обліку газу;
застосування споживачами приладів обліку газу, які не
відповідають стандартам.
Невідповідність норм споживання фактичному використанню
газу населенням;
похибки вимірювання на ГРС;
похибки вузлів обліку промислових підприємств;
застосування побутових роторних лічильників газу;
самовільне
підключення
споживачів
до
системи
газопостачання;
відключення централізованого гарячого водопостачання;
відключення централізованого теплопостачання;
втручання в роботу приладів обліку газу;
інші

Однією з причин виникнення облікових втрат природного газу в
газорозподільних мережах є невідповідність чинних норм споживання
газу населенням його фактичному споживанню.
Щодо зовнішніх втрат то вони залежать від сезонності, та
територіального розміщення.
Технічні втрати газу, зумовлені неточністю визначення об‘ємів
спожитого газу, пов‘язані з особливостями технологічного процесу
постачання газу і недосконалістю метрологічного забезпечення як у
постачальників, так і у споживачів природного газу.
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Метрологічне забезпечення у постачальників і споживачів
природного газу відрізняється тим, що вимірювання об‘єму газу
провадиться за різних умов, що зумовлено особливостями структури
газопостачання. У разі, коли переданий об‘єм газу у постачальників
обчислюють за одним алгоритмом, а у споживачів за іншим, виникає
зумовлене
цим розбалансування. В цьому разі
обсяги
недооблікованого газу, а отже, його втрати, можуть становити до 10 %
[3].
Щодо контрольних втрат, то з практики газопостачальних
організацій відомі різні засоби розкрадання природного газу. Для
боротьби з цим явищем виробники газових лічильників
удосконалюють і реалізують різні засоби захисту від розкрадання,
наприклад, встановлення захисних екранів від дії магнітного поля,
використання пристроїв захисного відключення діафрагми, додаткове
пломбування елементів з‘єднання тощо. Зменшенню втрат природного
газу сприяє використання в роботі технічних служб підприємства з
газопостачання та газифікації досягнень науково-технічного прогресу
з удосконалення роботи служб обліку газу.
Висновки. Отже, для налагодження точного та надійного обліку
природного газу потрібно вирішувати комплекс проблем, що
стосуються
технічного,
метрологічного,
нормативного,
організаційного та кадрового характеру. Для подальшого зменшення
втрат газу та остаточного врегулювання ситуації щодо їх об‘єктивної
частки необхідно й надалі вдосконалювати нормативну базу з
визначення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат
природного газу в газорозподільних мережах тощо.
1. Крикавський Є.В. Економічний потенціал логістичних систем. – Львів: Львівська
політехніка. - 2007. – 168 с.
2. Алымов А.Н. Топливно-энергетический комплекс, система газоснабжения региона
(экономика, моделирование, прогнозирование). – К.: Наукова думка. - 2006. – 293 с
3. Волосянко В.Д., Гончарук М.І., Матьяш Н.Ф. Аналіз розбіжностей у результатах
обчислень об‘єму газу, проведених різними засобами вимірювань// Нафтова і газова
промисловість. - 2001. - № 6. - С. 47-50.
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Одним з найважливіших показників, які характеризують
фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами і
кредиторами. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №10
«Дебіторська заборгованість», затвердженим наказом Міністерства
фінансів України №237 від 8.10.1999 р., визначаються методологічні
основи формування бухгалтерського обліку і розкриття у фінансовій
звітності підприємствами, установами, організаціями та іншими
юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних
організацій) інформації про дебіторську заборгованість, яку аудитор
повинен використати у своїй роботі [7].
Теоретико-методологічні
проблеми
організації
аудиту
висвітлювали в своїх працях вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема,
Бардаш С.В., Беренда Н.І., Білуха Н.Т., Бутинець Ф.Ф., Жила В.Г.,
Загородній А.Г., Єлисєєв А.В., Корягін М.В., Малюга Н.М., Петренко
Н.І., Савченко В.Я., Терехов А.А., Усач Б.Ф., Чернелевський Л.М. та
інші науковці.
Метою даного дослідження є узагальнення та систематизація
інформації для проведення аудиту дебіторської заборгованості.
Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку,
первинних документів та іншої інформації щодо фінансовогосподарської діяльності суб'єктів господарювання з метою
визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і
відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам

117
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю
в умовах глобалізації економіки

[9].
Мета аудиту дебіторської заборгованості - це підтвердження
достовірності, повноти, реальності та законності обліку дебіторської
заборгованості у звітності, тобто в балансі підприємства [2].
Задачі, що стоять перед аудитором [9]:
 оцінювати систему внутрішнього контролю за дебіторською
заборгованістю, для чого необхідно визначити сильні та слабкі
сторони контролю, що впливають на проведення щорічних
аудиторських процедур;
 виявити дані, які можна використовувати при щорічних
аудиторських процедурах;
 скласти програму та методику проведення аудиту дебіторської
заборгованості;
 здійснити аудит дебіторської заборгованості;
 видати кваліфікований аудиторський висновок, якщо це є
можливим.
Джерела інформації для проведення аудиту дебіторської
заборгованості:
 нормативні документи по аудиту;
 річна та квартальна звітність;
 головна книга;
 касова книга;
 регістри синтетичного та аналітичного обліку;
 первинні документи за період [5].
Методи контролю, які застосовуються при аудиті дебіторської
заборгованості [9]:
1. Нормативно-правове регулювання, тобто визначення
законності заборгованості, правомірності господарських операцій, в
результаті яких вона виникла.
2. Документальний,
тобто
перевірка
документального
підтвердження сум заборгованості, перевірка регістрів синтетичного
та аналітичного обліку у співставленні з даними первинних
документів, розрахунково-обчислювальні перевірки та інші.
3. Фактичний,
тобто
інвентаризація
дебіторської
заборгованості.
4. Аудиторський висновок про перевірку дебіторської
заборгованості.
Збираючи загальні відомості щодо виникнення, обліку
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дебіторської заборгованості, правильності її оцінки, аудитору,
потрібно визначити мінімальний перелік інформації, яка має бути
надана клієнтом, а саме:
1. Перелік видів продукції, яка реалізується, встановлення
обороту по ній.
2. Кількість
пунктів
по
відвантаженню
продукції,
характеристика клієнтів.
3. Обсяг реалізації та встановлення рахунків всього, в тому
числі:
- передоплата;
- оплата готівкою або чеком;
- продаж в кредит;
- бартерні розрахунки;
- оформлення векселями.
4. Торгівельна та фінансова політика підприємства:
- спосіб реалізації товарів;
- система реклами;
- тарифна цінова політика;
- надання відстрочки в платежах або знижок;
- визначення безнадійних та сумнівних боргів.
5. Загальна схема системи виставлення рахунків.
6. Елементи системи внутрішнього контролю за станом
дебіторської заборгованості [4].
Наступним кроком аудитора є оцінка надійності системи
внутрішнього контролю дебіторської заборгованості:
 контроль повноти відображення;
 контроль реальності записів;
 контроль правильності розрахунків;
 контроль відповідності та своєчасності облікової реєстрації.
Аудит розрахунків проводиться в кілька етапів. На першому
необхідно встановити, чи не є відображена в балансі заборгованість
простроченою, на другому етапі розглядається дебіторська
заборгованість, щодо якої минув термін позову, списання
заборгованості та правильність ведення обліку [3].
На підготовчому етапі аудиту, крім зазначених вище дій,
аудитору слід оцінити величину аудиторського ризику в цілому,
з'ясувати величину ймовірності того, що суттєві помилки, які є в
обліку дебіторської заборгованості, можуть залишитися не
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виявленими і вплинуть на достовірність фінансової звітності. Аудитор
повинен визначитись, які методи і підходи він буде
застосовувати. Найдоцільнішим є застосування таких методів: запит,
тестування, вибіркова документальна перевірка та аналітичний огляд
[8].
Після цього складається план та програма перевірки, до яких
включаються такі процедури:
- оцінка правильності оформлення договорів на поставку
продукції та розрахунків за неї;
- перевірка поточного обліку дебіторської заборгованості і
відображення її у звітності;
- проведення контролю даних інвентаризації розрахунків з
покупцями і підтвердження сум дебіторської заборгованості;
- перевірка розрахунків за претензіями і повернення товарів
покупцями;
- перевірка правильності кореспонденції розрахунків при
відображенні дебіторської заборгованості.
На проміжному етапі аудитор аналізує правильність складання
фінансової звітності і відображення в ній дебіторської заборгованості.
Так, оцінюючи повноту інформації, потрібно впевнитись, чи всі
рахунки клієнтів були зареєстровані, записані в книгу продаж та чи всі
товари, які були відвантажені до кінця року, були віднесені до
реалізованих, а ті що не були оплачені, показані як дебіторська
заборгованість. За певних умов існує ймовірність, що частина таких
товарів може бути віднесена до іншого звітного періоду [9].
Перевіряючи правильність оцінки дебіторської заборгованості,
аудитору необхідно проконтролювати, чи правильно вона була
оцінена відповідно до встановленої облікової політики. Так, у валюту
балансу дебіторська заборгованість має входити за чистою
реалізаційною вартістю, тобто за мінусом безнадійних та сумнівних
боргів. Спочатку перевіряють дані активу балансу за відповідними
рахунками. Ці дані за рахунками 16 «Довгострокова дебіторська
заборгованість», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37
«Розрахунки з різними дебіторами», 38 «Резерв сумнівних боргів», 63
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та іншими
порівнюють з даними журналів та відомостей на певну дату (перше
число місяця) [2].
При цьому слід проконтролювати правильність застосування
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методики списання безнадійних боргів і створення резерву сумнівних
боргів, передбаченої П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість», з
метою правильної оцінки дебіторської заборгованості. Аудитор
повинен впевнитися у додержанні принципу обережності, який
означає, що підприємство не повинно завищувати доходи і
занижувати затрати. Тому важливим аспектом контролю є списання
безнадійних боргів, як таких по яких існує впевненість у неповернені
їх боржником або за яким минув строк позовної давності [10].
Для аудиту важливо знати відсоток безнадійної дебіторської
заборгованості, для того щоб перевірити інформацію про створення
резерву сумнівних боргів. Згідно з принципом обережності
підприємство повинно наприкінці року визначити суму безнадійних
боргів і створити резерв для її погашення за рахунок витрат поточного
року. Для отримання інформації про реальний стан дебіторської
заборгованості можна надіслати листи-запити підприємствамборжникам про звірку даних та самостійно провести зустрічні
перевірки [1].
Особливу увагу аудитор має зосередити на контролі позовної
давності заборгованості, що значиться на балансі як реальна, а
насправді строки її стягнення через арбітраж чи суд адміністрацією
підприємства пропущені, тому вона підлягає списанню на збитки.
Аудитор мусить виявити причини безгосподарності, місце утворення
збитків та винних за них осіб.
З‘ясовують, чи немає випадків приховування дебіторської
заборгованості відбиттям в балансі вгорнутого сальдо замість
розгорнутого. При вивченні цього питання розглядають такі рахунки:
36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 63 «Розрахунки з
постачальниками і підрядниками», 37 «Розрахунки з різними
дебіторами» тощо. Необхідно підкреслити, що зменшення
дебіторської заборгованості не порушує рівності активу й пасиву
балансу. Іноді окремі керівники та головні бухгалтери вуалюють
дебіторську заборгованість, щоб мати підставу для одержання премій.
У зв'язку з цим необхідно перевіряти первинні документи.
Завданням аудиту дебіторської заборгованості є перевірка
реальності (правдивості) та правильності її оформлення, правильності
визначення ймовірності повернення цієї заборгованості. Перевіряється
заборгованість у розрізі окремих покупців, замовників і дат
виникнення заборгованості, термін утворення якої більше року. Така
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заборгованість (за наявності виправдовувальних документів) може
бути віднесена до позареалізаційних витрат і списана на збитки як
дебіторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності,
або за іншими боргами, нереальними до стягнення за рішенням
інвентаризаційної комісії. Необхідно вивчити аналітичні рахунки за
кожним дебітором і встановити, чи немає знеособлених аналітичних
рахунків [3].
Важливим є вивчення показників якості та ліквідності
дебіторської заборгованості. За даними відомості обліку з покупцями і
замовниками аудитор може скласти аналітичну таблицю, за якою
аналізується стан дебіторської заборгованості за строками
виникнення. Щомісячне ведення такої відомості дає змогу бухгалтеру
аналізувати дебіторську заборгованість і своєчасно вживати заходів
щодо усунення простроченої заборгованості. Такий аналіз
дебіторської заборгованості, як було зазначено вище, здійснюється за
даними внутрішньої звітності підприємства і використовується для
потреб управління. Але, як відомо, зовнішні користувачі інформації,
які перебувають у ділових взаємовідносинах з підприємством, також
дуже зацікавлені мати інформацію про його дебіторську
заборгованість, оскільки зростання її завжди свідчить про
нестабільний фінансовий стан. Тому для аудитора дуже важливо дати
достовірну оцінку такої заборгованості.
Особливу увагу слід приділити контролю розкриття інформації
у примітках до фінансової звітності, а саме:
- перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської
заборгованості;
- склад і сума статті Балансу «Інша поточна дебіторська
заборгованість»;
- метод визначення резерву сумнівних боргів;
- сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи і
послуги в розрізі її класифікації за строками непогашення [6].
За даними бухгалтерської звітності (ф. 1, ф. 2), визначається
цілий ряд показників, що характеризують стан заборгованості,
наприклад частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному
обсязі
заборгованості,
відсоток
оборотності
дебіторської
заборгованості тощо. Методика аудиту показників оборотності
дебіторської заборгованості: дані за звітний період зіставляються з
даними за минулий рік (або за інший звітний період). Вивчення
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претензійних сум починається з аналізу та інвентаризації
заборгованості за кожною сумою. На підприємствах звіряння
розрахунків необхідне. Для цього дебіторам надсилають виписки з
особистих рахунків або направляють до них для взаємозвіряння
спеціалістів [7].
Перевірка відомості №3.5 і журналу №3 за рахунком 374
«Розрахунки за претензіями» дає можливість дізнатися про
задоволення пред'явленими сумами претензій щодо невідповідності
якості продукції, цін і тарифів, наявності арифметичних помилок і
нестач, простоїв, штрафів, пені, що їх належить утримати з
постачальників і підрядників на підставі рішень господарських судів,
письмової згоди постачальників на задоволення претензій, актів
приймання вантажів, виписок банку або про відмову від цих претензій
[2].
Останнім етапом у проведенні аудиту розрахунків з дебіторами
є складання аудиторського висновку. Аудиторський висновок - це
офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора
(аудиторської фірми), який складається у встановленому порядку за
наслідками проведення аудиту і містить в собі висновок стосовно
достовірності звітності, повноти і відповідності чинному
законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку
фінансово-господарської діяльності [10].
Документальне оформлення аудиторської перевірки складається
з двох видів документації - робочої та підсумкової. Аудитор
зобов‘язаний вести документацію зі справ, які стосуються прийнятих
рішень за результатами проведеної аудиторської перевірки і які, в
свою чергу, будуть покладені в основу аудиторського висновку.
Аудиторський висновок може мати чотири варіанти:
 висновок, що не включає ніяких зауважень та обмовок;
 висновок з незначними зауваженнями;
 висновок з обмовками, що взагалі признають правильність
ведення обліку, але включають у себе вимоги змінити або виправити
деякі данні;
 висновок взагалі не підтверджуючий правильність ведення
обліку та складання звітності [1].
Таким чином, ми розглянули особливості методики організації
аудиту та проаналізували завдання та зміст кожного етапу
аудиторської перевірки дебіторської заборгованості.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Умови
ринкової економіки вимагають підвищеної уваги до собівартості.
Тому необхідно підсилювати теоретичну і практичну розробку
проблем щодо формування собівартості продукції та її обліку.
Собівартість є економічною категорією, яка відображає
виробничі відношення. Її об`єктивну необхідність пояснюють
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неоднаково: наявністю виробництва і товарно-грошових відносини,
економічною незалежністю виробників, розподілом праці. Всі ці
пояснення справедливі, але вони не пояснюють системи виробничих
відносин, які породжують категорію собівартості, а взяті окремо
навіть призводять до помилкових висновків.
Прийнявши за підставу твердження, що грошовий вираз
індивідуальних витрат підприємства представляє собою собівартість
продукції, ми зводимо собівартість до простого грошового виміру
витрат виробництва. Не можна також зводити собівартість тільки до
форми відшкодування вартісних і натурально-вартісних елементів
виробництва підприємства, тобто розуміти її лише як індивідуальну
собівартість в конкретних умовах підприємства.
Цілі статті. Метою публікації є проведення дослідження
науково-практичні підходи до побудови обліку накладних витрат та їх
впливу на собівартість продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Собівартість, як
економічна категорія, виникла і існує з визначеними економічними
відносинами в зв`язку з розподілом праці і виробничої кооперації. Це
правомірно і в відношенні пояснення необхідності собівартості
характером відтворення суспільного продукту.
В багатьох працях з політекономії і досліджень собівартості
вона визначається як грошовий вираз витрат на виробництво і
реалізацію продукції підприємства або як сума виражених в грошовій
формі витрат підприємства. Такі визначення не виражають сутності
собівартості. Розглядаючи це направлення, окремі економісти
приходять до висновку, що собівартість не тільки частина вартості,
але і частина ціни продукту. Але собівартість і вартість необхідно
розглядати як окремі категорії, тому що собівартість відображає
вартість спожитих засобів виробництва і витрати на оплату праці,
відшкодування яких необхідно для відновлення процесу виробництва.
П.П. Німчинов писав: «В собівартості відокремились два елементи
вартості: минула речова праця - у вигляді матеріальних витрат і жива
праця - у вигляді заробітної плати і інших форм оплати праці [4].
Так, І.А.Басманов вважає, що собівартість - це виражена в
грошовій формі частина суспільних витрат виробництва, яка включає
вартість продукту, створеного необхідною працею. Вона об`єднує
витрати підприємств на витрачені матеріальні цінності, заробітну
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плату, амортизацію основних засобів, а також знос малоцінних та
швидкозношувальних предметів, пов`язаних з виробництвом та
реалізацією продукції. [1]
І.С.Мацкєвічюс дав визначення собівартості як «частини
вартості, рівної вартості використаних засобів виробництва, частини
вартості необхідного продукту і частини вартості прибавочного
продукту, яка виступає в грошовій формі і представляє частину ціни
продукту, за рахунок якої відшкодовуються витрати на його освоєння,
виробництво і реалізацію і яка відображає визначені виробничі
відносини [3].
За думкою В.Ф.Палія, економічна сутність собівартості
складається з того, що вона представляє собою «перетворену форму»
суспільних витрат виробництва і відокремлену частину вартості
продукту, яка відображає витрати засобів виробництва і заробітної
плати на його створення і забезпечує їх відшкодування для
продовження процесу відтворення [5].
Таким чином, собівартість продукції - це синтезований
показник, який характеризує в узагальненому вигляді важливі сторони
господарської діяльності підприємства і, в кінцевому рахунку, результати її праці. Значення собівартості в промисловості
проявляється в тому, що вона слугує основним якісним показником,
який визначає рівень витрат в процесі виробництва.
До собівартості конкретних виробів витрати можуть включатися
безпосередньо – прямо, або непрямо – розподілятися між декількома
видами продукції умовно. Під непрямими витратами в більшості
випадків розуміють загальні витрати, які співвідносяться з усією
масою продукції, виготовленої у визначений період часу. Подібна
концепція виникла не відразу. Тисячоріччями виробництво велося
кустарними засобами. Одним з основних джерел прибутку була
торгівля. Тому тягар ведення облікових процедур лягав, головним
чином, на негоціантів і купців. Досліджуючи різноманітні аспекти
бухгалтерського обліку торгівельних операцій, відомі вчені того часу
намагалися
систематизувати
наявний
досвід.
Зокрема,
францисканський чернець, математик Лука Пачолі опублікував
широко відому книгу, одна з частин якої називалася "Трактат про
рахунки і записи", де вперше було дано опис подвійної бухгалтерії і
порушені актуальні і донині проблеми, пов'язані з вивченням витрат.
Йому належить одна з перших класифікацій витрат обігу. У цій праці
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були офіційно виділені прямі і непрямі витрати: "Тобі припадає
сплачувати носію, вагарю, вантажнику, пакувальнику або перевізнику.
Занадто клопітно складати в кожній такій витраті окрему статтю: вони
не коштують такої праці, тому що деталі заважають головному. До
того ж робітники виконують різні завдання, а оплату одержують
відразу. Отже, неможливо віднести витрати на кожний одиничний
товар. Звідси виникає рахунок торгових витрат, куди відносяться усякі
витрати взагалі".
В "Початках політичної економії" Рікаpдо не припускав
звичайних тлумачень ціни в термінах попиту і пропозиції, вважаючи,
що за виключенням зерна, всі товари виробляються при постійних
витратах [2].
Джон Стюаpт Міль в "Принципах політичної економії"
стверджує, що промисловість працює в умовах постійних витрат
виробництва і для сільського господарства є характерним їх зростання
[2].
Зростання виробництва, зародження нової ідеї економічного
розвитку явилися провісниками нового напрямку в бухгалтерському
обліку - промислового. Одним із перших, хто розробив вчення про
калькуляцію, був Курсель-Сенель. Ніхто до нього так повно не
аналізував.
Висновки. Розглядаючи класичні економічні теорії можна
прийти до висновку, що вони не наводили розподілу витрат на
постійні та змінні, прямі і непрямі. Адам Сміт пояснює визначення
ціни тим, що "звичайна" ціна товару змінюється в залежності від
обсягу його випуску. Іншими словами, він виходить з того, що
відповідна галузь виробляє товар при умовах постійних витрат:
виготовити дві одиниці товару вдвічі дорожче, ніж одну, витрати
виробництва на одиницю продукції постійні незалежно від обсягу
виробництва. За Смітом, це саме той випадок, коли довготермінова
крива пропозиції в галузі - ідеальна горизонталь, а рівень попиту
регулює пропозицію товару, але ніяк не впливає на його ціну.
1. Басманов И.А. Теоретические основы учета и калькулирования себестоимости
промышленной продукции. – М.: Финансы, 1970. – 167 с.
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – Пер. с англ., 4-е изд. – М.: ―Дело
ЛТД‖, 1994. - 720 с.
3. Мацкевичюс И.С. Себестоимость промышленной продукции. – Вильнюс, 1978. 114 с.
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Постановка проблеми. Господарська діяльність будівельних
організацій, незважаючи на динамічний розвиток, здійснюється в
умовах конкуренції та наростаючої невизначеності бізнес-ситуації,
неясності і невизначеності в кінцевих результатах. Саме тому перед
організаціями постає завдання по-новому вирішувати проблему
виживання та розвитку, створювати механізми, що дають можливість
приймати скоординовані та ефективні управлінські рішення. Бізнесдіяльність можна представити у вигляді інформаційного потоку, що
протікає в часі і просторі. Сучасний бухгалтерський облік як система
фінансового, управлінського та податкового обліку формує основну
частину даного інформаційного потоку. Таким чином, бухгалтерський
облік забезпечує кількісною інформацією процес прийняття і
реалізації управлінських рішень.
Стан вивчення проблеми. Питання управлінського обліку
витрат висвітлено в роботах Бутинця Ф.Ф., Малюги Н.М., Голова
С.Ф., Грабової Н.Н., Друрі К., Карпової Т.П., Наринського А.С.,
Пушкар М.С., Хомина П.Я. та інших вітчизняних і зарубіжних вчених.
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В основному в цих роботах розкрито ділянку обліку на промислових
підприємствах. Проте методика обліку виробничих витрат на
підприємствах будівельної галузі на сьогодні в науковій літературі
висвітлена, на наш погляд, недостатньо і потребує подальших
досліджень.
Метою даної роботи є висвітлення особливостей ведення
управлінського обліку витрат в будівельних організаціях.
Виклад основного матеріалу. Традиційний бухгалтерський
облік зазвичай концентрується на внутрішній діяльності організації і
розглядає зовнішні партнерські взаємозв'язки лише формально. У
такій ситуації підприємствам необхідно було переглянути
традиційний підхід до управлінського обліку. З'явилася необхідність
використати досвід у плануванні, аналізі і контролі витратами,
накопичений у відносно стабільному середовищі бізнесу, для
досягнення цілей і реалізації стратегій організації в умовах
зовнішнього й внутрішнього середовища самого підприємства, яке
швидко й непередбачено змінюється; треба було перейти від
застарілих методів розподілу та аналізу витрат "по факту" до сучасної
концепції стратегічного управління витратами. В загальних рисах під
стратегічним управлінням витратами розуміється аналітична система
для співвіднесення значимої бухгалтерської інформації зі стратегією
фірми. Більш глибоке розуміння стратегічного управлінського обліку
витрат припускає детальне знання структури, специфіки поведінки
витрат, уміння управляти витратами при зміцненні позиції на ринку і
досягненні стійкої переваги перед конкурентами. Це пов'язано з тим,
що необхідно не тільки оцінити, як управлінське рішення вплине на
фінансовий стан підприємства в цілому і чи відповідає це рішення
стратегії підприємства, але і який вплив здійснюють результати
діяльності окремих одиниць бізнесу (центрів відповідальності) на
процес реалізації стратегії.
Як елемент облікового інформаційного простору стратегічний
управлінський облік оперує своєю системою прийомів дослідження. У
даній системі прийомів поряд із загальнонауковими та спеціальними
базовою основою є елементи методу бухгалтерського обліку, і
зокрема прийом калькулювання. Традиційними методами обліку
витрат і калькулювання у вітчизняній і закордонній практиці є
попроцесний, позамовний, попередільний, нормативний, стандарткост і директ-костінг. Наприкінці минулого століття сформувалися і
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успішно застосовуються донині такі стратегічно значущі методи та
прийоми калькуляції, як цільова калькуляція (таргет-костінг),
поопераційне калькулювання (АВС, АВ-костінг), калькуляція
життєвого циклу, калькулювання в системі керування J I T ("точно в
строк") та ін.
Галузевими особливостями будівельного виробництва є:
1) тривалість операційного циклу. Якщо на багатьох
виробництвах він становить кілька годин, днів або місяців, то
спорудження будівлі може тривати рік, два, а то й більше;
2) неоднотипність будівельних процесів і кінцевої продукції;
3) виробничий процес у будівництві проводиться на нерухомих
об'єктах при рухомому характері роботи робітників, будівельних
машин та механізмів;
4) процес будівництва є довготривалим, що в обліку
відображається поступовим нагромадженням витрат за об'єктами
через незавершене будівництво до здачі об'єкта замовнику;
5) організаційно-технічною особливістю будівництва є наявність
безцехової структури, тому загальновиробничі витрати обліковують
як накладні на одному рахунку;
6) будівельним підприємствам надано право самостійно
розширювати номенклатуру статей витрат на здійснення будівельних
робіт, виходячи з прийнятих об'єктів обліку й економічної
доцільності;
7) загальновиробничі витрати не поділяються на постійні та
змінні, відповідно не існує розподілу постійних загальновиробничих
витрат на постійні розподілені та постійні нерозподілені;
8) специфічною статтею витрат будівельних підприємств є
витрати з експлуатації будівельних машин і механізмів, які
обліковуються на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати";
9) залежність від рельєфу місцевості, кліматичних,
сейсмологічних умов та особливостей ґрунту;
10) жоден будівельний процес не починається без закінчення
попереднього, і будівельна продукція не накопичується на складах;
11) дисгармонійність будівельно-монтажних робіт за їх видами
та складністю. Іноді при будівництві об'єкта одночасно беруть участь
декілька будівельно-монтажних організацій, кожна з яких здає свою
частину кінцевої продукції.
Виходячи з концепції єдиного облікового інформаційного
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простору та особливостей будівельного виробництва, стратегічний
управлінський облік витрат розглядається із системних позицій
бухгалтерського обліку, що дозволяє виділити наступні основні риси
формування облікової системи будівельного виробництва.
1. Будівельний ринок включає такі елементи, як інвестори,
замовники, забудовники, підрядники, промислові підприємства з
виробництва
будівельних
матеріалів,
проектно-дослідницькі
організації й ряд інших. Облікова система в частині стратегічного
управління повинна відображати цю специфіку: наприклад, у
забудовника основний акцент повинен бути зроблений на організацію
облікового процесу капітальних вкладень та джерел їхнього
фінансування, а у підрядника - на облік власних виробничих витрат,
прийнятих субпідрядних робіт, реалізації кінцевої продукції або
виконаних етапів робіт.
2. Будівельні організації, як правило, включають підрозділи
основного, допоміжного та обслуговуючого виробництв, що визначає
традиційно окреме відображення витрат і фінансових результатів. Але
й в основній діяльності поєднується кілька видів виробництв будівельне, промислове, транспортне і т.д., для обліку витрат яких
кожна будівельна організація створює ексклюзивну систему
управлінського обліку.
3. Тривалість у часі виробництва будівельної продукції
(тривалість виробничого циклу), що обумовлює специфіку
нагромадження витрат і формування собівартості кінцевої будівельної
продукції та можливість вибору методу визначення кінцевого
фінансового результату з урахуванням тимчасового лагу
(довгостроковості характеру робіт).
Стратегічний облік витрат за видами діяльності будівельної
організації, спираючись на традиційні елементи і прийоми
управлінського обліку, повинен забезпечити одержання системної
інформації з місць виникнення витрат, за центрами відповідальності і
в розрізі статей витрат та їхніх елементів у складі кожного виду
діяльності.
Собівартість завжди розглядалася як центральна і постійна
категорія бухгалтерського обліку, але ідеологія контролю витрат
повинна відповідати вимогам конкретного історичного моменту
макро- і мікроекономіки. Відповідно до сучасної теорії управлінського
обліку не можна об'єктивно і повно відповістити на запитання про те,
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скільки коштує виробництво продукту, без його глибокого розгляду.
Управляти виробництвом за допомогою бухгалтерської собівартості в
силу її ретроспективності і виявляти резерви розвитку виробництва в
сучасних умовах або досить важко, або взагалі неможливо.
Сучасний стан ринку будівельної продукції характеризується
високою чутливістю попиту відносно ціни. Стратегічне управління
витратами вимагає особливої уваги з боку менеджерів щодо питання
залучення субпідрядників, тобто порівняння витрат на виконання
робіт власними силами або силами субпідрядників. У цьому випадку
можна використати елементи цільового калькулювання собівартості
будівельного продукту (таргет-костінг). Основною відмінною рисою
цільової калькуляції є підтримка стратегії зниження витрат ще на
стадії проектування продукту. Відправною точкою калькулювання
буде вважатися встановлення договірної вартості виконання деяких
будівельних робіт (замовлення). Визначена ціна формує основу для
розрахунку визначених витрат або цільової собівартості замовлення.
Розмір визначених витрат - це ціль, до якої повинна прагнути
будівельна організація. Визначені витрати є інструментом
превентивного контролю та економії витрат ще на стадії
проектування.
Висновки. Розглянуті особливості облікової технології
калькулювання собівартості продукції будівельного виробництва в
інформаційному полі стратегічного управлінського обліку побудовані
на основі концепції єдиного облікового простору, але акценти з
інформаційного
забезпечення
оперативного
управління
переміщуються на стратегічне управління. Застосування в обліковій
практиці концепцій стратегічного управлінського обліку дозволяє
системі
бухгалтерського
обліку
відображати
не
тільки
ретроспективний погляд на господарську діяльність, але й працювати
на випередження можливих подій і тенденцій.
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ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ В ГРОМАДСЬКОМУ
ХАРЧУВАННІ
В статті досліджено погляди науковців щодо функцій контролю витрат у
закладах громадського харчування, розкрито основні недоліки функціонування
контролю витрат та запропоновано шляхи ліквідації та попередження їх.
Ключові слова: функції контролю, внутрішньогосподарський контроль,
громадське харчування.
The article investigates the views of scientists on the functions of control spending in
public catering, the basic flaws operation cost control and the ways of eliminating and
preventing them.
Keywords: function control, internal control, catering.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
ринкової організації ведення господарства, для яких характерна
наявність реальних власників і персоналізація майнової власності,
безмірно зростає роль контролю, який має відповідати цілям
управління господарюючого суб‘єкта. Розглядаючи управління
підприємством громадського харчування, за яким управління – це
безперервний процес забезпечення функціонування системи для
досягнення нею запланованої мети, здійснюється через чотири
функції – планування, облік, контроль, регулювання. Система
управління витратами виробництва, обігу і організації споживання в
підприємствах громадського харчування передбачає всебічний аналіз,
обґрунтоване планування, чітку організацію витрат та обліку, а також
дієвий контроль за їх загальним рівнем, окремими статтями, індексами
витратомісткості товарообігу, індексами собівартості власної
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продукції. Одним із найважливіших напрямків на підприємстві
громадського харчування є контроль витрат.
Актуальність дослідження функцій контролю зумовлено тим,
що на даний час не існує жодного органа державного контролю, який
би здійснював комплексний дієвий контроль за витратами та
формуванням собівартості продукції громадського харчування.
Дослідження
показують,
що
ефективність
функціонування
підприємств громадського харчування залежить від якісного обліку і
оперативного контролю, який здійснюється в процесі господарськофінансової діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Функції контролю витрат у громадському
харчуванні знайшли відображення у працях вітчизняних економістів
М.Т. Білухи, Є.В. Мних, В.П. Завгороднього, А.А. Мазаракі, Г.І.
Кіндрацька, Є.Д. Аграновський, Л.О. Радченко та ін. Постійні зміни в
нормативному регулюванні, організацій торгівлі, потребують
подальшого розвитку економічної науки в сфері громадського
харчування, зокрема контролю витрат діяльності підприємств
громадського харчування.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Функції
контролю полягають у виявленні та вивченні фактичного стану справ,
зіставлення його з поставленими цілями, оцінка вивченої діяльності,
прийняття заходів по усуненню виявлених порушень. Як зазначає
професор М.Т.Білуха, важливою функцією контролю є ―…
раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів, запобігання непродуктивним витратам і втратам,
систематичне спостереження за фінансовим станом підприємця,
конкурентоспроможністю його продукції‖ [33, с.26], що в повній мірі
відноситься до підприємств громадського харчування, які здійснюють
свою діяльність з метою реалізації конкурентноспроможної продукції
за низькими цінами при високій якості.
Оскільки функціонування підприємств галузі відбувається в
умовах певної невизначеності, тому необхідно здійснювати щоденний
контроль за витратами виробництва, обігу і споживання. Призначення
контролю витрат полягає у визначенні фактичної витратомісткості
різних страв, товарів, процесів, роботи окремих підрозділів і
підприємства в цілому. Такий контроль здійснюється тільки
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внутрішніми службами підприємства, і здійснюють його насамперед
керівники структурних підрозділів і спеціалісти бухгалтерської
служби за даними оперативного обліку та аналізу показників
господарсько-фінансової діяльності.
Як показують дослідження наукових праць підприємства які
функціонують в умовах ринку, підпадають жорстокій конкуренції, для
того щоб «вижити» повинні прораховувати «межі беззбитковості»
формування роздрібної ціни. В зв‘язку з цим велике економічне
значення в контролі витрат підприємства є калькуляція собівартості
продукції, яка дозволяє здійснювати контроль за витратами як всієї
продукції так і за окремими її видами. Це дає можливість більш
точного встановлення цін з тією метою, щоб вони покривали всі
витрати, пов‘язані з виробництвом та реалізацією продукції.
Специфічною особливістю у сфері діяльності підприємств
громадського харчування є те, що тільки вартість сировини є
елементом прямих витрат, всі інші витрати можуть бути віднесені на
собівартість того чи іншого виду продукції лише непрямим
шляхом[21,c.230]. В зв‘язку з цим структура роздрібної ціни
підприємства громадського харчування повинна формуватись
наступним чином (рис. 1).
Зниження цін на продукцію нижче звичайної може дійти до
рівня, який не в змозі покрити здійснені витрати пов‘язані з
виробництвом та реалізацією такої продукції.
Це є основним недоліком вільного ціноутворення в умовах
конкуренції. Як зазначає Є. В. Мних у своїх працях управляти
ціноутворенням можна тільки за допомогою здійснення оперативного
внутрішньогосподарського контролю, який дозволяє побудувати на
підприємствах громадського харчування науково обґрунтовану
методику управління витратами[12, с. 392].
Є гостра потреба удосконалювати на підприємствах
громадського харчування внутрішньогосподарський контроль, функції
якого за словами професора М.Т.Білухи «… перевірка господарських
операцій у виробничих одиницях із метою недопущення перевитрат
матеріальних і фінансових ресурсів, забезпечення збереження коштів і
товарно-матеріальних цінностей, економного витрачання сировини і
паливно-енергетичних ресурсів, випуску продукції високої якості, яка
має попит на ринку» [33, с.25].
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Роздрібна ціна підприємства громадського
харчування

Витрати на
сировину

Прямі витрати

+

+

Націнка підприємства
громадського
харчування

Інші операційні витрати
включаючи
адміністративні та
витрати на збут

+

ПДВ

Прибуток

Собівартість

Рис. 1. Структура роздрібної ціни підприємств громадського
харчування
Проведені
дослідження
щодо
проблем
внутрішньогосподарського контролю на підприємствах громадського
харчування свідчать, що дана система діє з метою забезпечення
додержання законності та доцільності здійснення господарської
діяльності, разом з тим, система внутрішнього контролю не повністю
відповідає запитам системи управління і не сприяє ефективному
функціонуванню
підприємства
з
позиції
його
конкурентоспроможності.
Завдання внутрішнього контролю витрат у підприємствах
громадського харчування в ринкових умовах включає:
 відображення всіх операцій з виробництва і реалізації
продукції;
 встановлення відповідності обсягу випуску продукції власного
виробництва сумі витрат;
 перевірка реальності відображення операційних витрат;
 визначення і перевірка сукупності витрат, що формують
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собівартість продукції[15, с. 32].
Таким чином, проведені дослідження стану контролю в
управлінні витратами у громадському харчуванні дозволили виявити
недоліки у його функціонуванні, які негативно впливають на
задоволення соціальних потреб населення і призводять до навмисно
створеної збитковості, ухиляння від оподаткування та інших
негативних явищ. Для ліквідації і попередження недоліків і
зловживань пропонується:
 комплексно проводити контроль діяльності підприємств з
залученням контролюючих органів і громадськості;
 вести оперативний внутрішньогосподарський контроль
виробництва і реалізації продукції власного виробництва за повнотою
і своєчасністю оприбуткування виручки за зміну, тиждень, звіряючи з
показниками РРО;
 повноту закладки сировини і продуктів у страви контролювати
оперативно за змінністю роботи бригад кухарів.
Висновки. На організацію обліку підприємств харчової
промисловості впливають різні фактори, такі як характер сировини,
призначення готової продукції, спецалізація виробництва. Зокрема, на
організацію обліку витрат цих підприємств впливають розміри
підприємства, структура управління та особливості самого
виробництва.
Метою та основною функцією обліку витрат на виробництво є
своєчасне повне і достовірне визначення фактичних витрат,
пов‘язаних з виробництвом та збутом продукції, а також контроль за
використанням ресурсів в процесі діяльності підприємства. Облік
витрат є основою процесу управління собівартістю продукції та
дозволяє провадити планомірний процес формування витрат
виробництва і собівартості як всього обсягу, так і одиниці продукції,
визначення продажних цін і, звідси, рентабельності виробництва та
окремих видів продукції, виявлення резервів економії, зниження
собівартості і забезпечення систематичного контролю виконання
планових (нормативних) завдань за собівартістю.
Беручи до уваги проведений нами аналіз наукових праць про
стан контролю в управлінні витратами у громадському харчуванні для
попередження і ліквідації виявлених недоліків у процесі дослідження,
ми пропонуємо комплексно проводити контроль діяльності
підприємства, вести внутрішньогосподарський контроль виробництва
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і реалізації продукції, контролювати дотримання
технологічних карток розроблених технологом.
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аналізу і контролю поточних зобов'язань, сприяють ефективному формуванню,
підготовці та прийняттю управлінських рішень.
Ключові слова: поточні зобов‘язання, зобов‘язання за розрахунками з
бюджетом, розрахунки за кредитами.
The question of improving the organization and methods of accounting for current
liabilities, which allow you to ensure that objective information for analysis and control
of current obligations, promote effective formation, training and management decisions.
Keywords: current liabilities, obligations on settlements with the budget, payments
for loans.

Актуальність проблеми. В процесі господарської діяльності

138
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю
в умовах глобалізації економіки

підприємств активізуються їх економічні взаємовідносини з іншими
суб'єктами ринку, в тому числі фізичними особами та державними
органами, які зумовлюють виникнення поточних зобов'язань. Будучи
джерелом формування та фінансування активів, останні виконують
важливу роль у господарській діяльності підприємств. Здійснюючи
суттєвий вплив на фінансову стійкість і платоспроможність суб'єктів
господарювання, поточні зобов'язання з огляду на динамічний
характер потребують ефективного управління грошовими потоками,
контролю за фактичним станом розрахунків особливо під час
фінансової кризи. Це уможливлюється на основі достовірної, якісної
та адекватної інформації про заборгованість, яка формується в системі
бухгалтерського обліку.
Стан вивчення проблеми та цілі статті. В умовах фінансової
кризи та недостатня теоретична розробка питань визнання поточних
зобов'язань, розбіжності щодо їхнього визначення у правовому та
обліковому
полі,
недосконалість
методики
відображення
заборгованостей у регістрах бухгалтерського обліку і фінансовій
звітності характеризують цей вид пасивів як одну з найбільш
складних ділянок облікового процесу. Водночас чіткі організація і
методика обліку дають змогу забезпечити отримання об'єктивної
інформації для аналізу і контролю поточних зобов'язань, проведення
якого сприяє ефективному формуванню, підготовці та прийняттю
управлінських рішень, щодо діяльності підприємства та підтриманню
їхньої фінансової стійкості та платоспроможності на високому рівні.
Виклад основного матеріалу. Структурна перебудова
української економіки та новітні досягнення в галузі бухгалтерського
обліку обумовили необхідність перегляду організації бухгалтерського
обліку, методики відбиття господарських операцій, обсяг і зміст
фінансової звітності. Перехід до ринкової економіки, корінні зміни
виробничих відносин у всіх сферах господарювання, створення й
розвиток фондового ринку, прагнення до пожвавлення внутрішнього
інвестиційного клімату, інтеграція України у світову економіку й
залучення іноземних інвестицій викликає необхідність перебудови
методологічних, методичних й організаційних принципів і методів
ведення бухгалтерського обліку й звітності відповідно до міжнародної
практики.
Під час діяльності підприємств, їх ефективна робота в ринкових
умовах та під час фінансової кризи залежить від знаходження резервів
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залучення і доцільного використання фінансових ресурсів, які
надходять як із зовнішніх, так із внутрішніх джерел фінансування.
Основним видом таких ресурсів є зобов'язання, а тому саме рівень
управління впливає на такий показник діяльності підприємства як
збільшення величини капіталу за умови мінімізації його вартості.
Вирішення даного питання обумовлює необхідність розвитку
інформаційної
системи
щодо
управління
зобов'язаннями,
удосконалення її структури і поєднання інформаційних потоків.
Одним із видів зобов'язань є поточні. Методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації про поточні
зобов'язання підприємств та розкриття її у фінансовій звітності
визначають П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 11 "Зобов'язання", П(С)БО 13
"Фінансові інструменти", П(С)БО 26 "Виплати працівникам".
Для обліку інформації про зобов'язання, які мають бути
погашені в ході операційного циклу підприємства або протягом
дванадцяти місяців з дати балансу, в Плані рахунків передбачено клас
6 "Поточні зобов'язання". Відповідно до Плану рахунків та Інструкції
про його застосування поточні зобов'язання поділяють на:
короткотермінові
позики;
поточну
заборгованість
за
довготерміновими зобов'язаннями; короткотермінові векселі видані;
розрахунки з постачальниками та підрядниками; розрахунки за
податками й платежами; розрахунки за страхуванням; розрахунки за
виплатами працівникам; розрахунки з учасниками; розрахунки за
іншими операціями. Проаналізуємо поточні зобов'язання на основі
такого поділу, враховуючи методику ведення первинного,
синтетичного і аналітичного обліку та порядок відображення у
звітності кожного їхнього виду .
У сучасних умовах господарювання кредити і позики є одним із
головних джерел формування оборотних засобів підприємств. Проте
слід взяти до уваги, що позикові ресурси, зокрема банківські кредити,
- недешеві. З огляду на це підприємству насамперед потрібно
об'єктивно оцінити в них потребу. Кредитування можна уникнути
різними шляхами: домовитись із постачальником про відтермінування
платежу за роботи і послуги, здійснити продаж власних оборотних чи
необоротних активів, які не використовуються, тощо.
Для обліку короткотермінових кредитів і позик у Плані рахунків
передбачено рахунок 60 "Короткотермінові позики", на якому
здійснюється облік розрахунків за кредитами банків у національній та
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іноземній валютах, термін повернення яких не перевищує рік з дати
балансу, та за протермінованими позиками. Таким чином, можна
зробити висновок, що рахунок 60 "Короткотермінові позики"
призначений переважно для обліку банківських кредитів, оскільки за
цим рахунком не визначено окремого субрахунка для обліку позик. У
разі, якщо підприємство отримало позику від небанківських установ,
то бухгалтеру необхідно для обліку цієї позики відкрити додаткові
субрахунки: 607 "Інші короткотермінові позики в національній
валюті" та 608 "Інші короткотермінові позики в іноземній валюті"
[1,3].
Одним видом поточних зобов'язань є поточна заборгованість за
довготерміновими зобов'язаннями, інформація про яку відображається
на рахунку 61 за однойменною назвою. До цього рахунка доцільно
відкривати субрахунки другого порядку для більш точного розкриття
інформації про те, який саме вид довготермінової заборгованості
переведено до складу поточної. З метою полегшення облікових
записів необхідно, щоб цифра, відведена для позначення субрахунка
другого порядку, відповідала другій цифрі рахунка, на якому
відображається довготермінове зобов'язання, котре в цей момент
переводиться до складу поточних [2].
Вагоме місце в системі розрахункових операцій мають
розрахунки з постачальниками і підрядниками. Заборгованість перед
ними виникає через розрив у часі моменту переходу права власності
на придбані товари, виконані роботи чи надані послуги з моментом
їхньої оплати.
Облік розрахунків із постачальниками і підрядниками за
одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані
послуги ведеться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і
підрядниками". Сам факт укладення господарського договору на
цьому рахунку не відображається, хоча він і є джерелом зобов'язань. У
момент укладення договору в підприємств уже виникли права і
обов'язки, але поки хоча б одне із них не перейде до їхнього
виконання, права і обов'язки не будуть відображені в балансі.
Іншим видом поточних зобов'язань є зобов'язання перед
бюджетом. До цього виду заборгованості слід ставитись дуже
відповідально, оскільки неправильне нарахування сум податків і
обов'язкових платежів, невчасне їхнє перерахування до бюджету
спричинює не лише сплату пені, а й адміністративну або навіть
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кримінальну відповідальність[5].
З огляду на різні види податків і зборів, а також через появу
нових та ліквідацію раніше діючих, зміну ставок і терміну сплати
бухгалтеру слід не лише бездоганно здійснювати первинний та
аналітичний облік розрахунків за податками і зборами (обов'язковими
платежами), а й постійно стежити за змінами щодо оподаткування.
Так, на підприємстві доцільно розробити певну форму (таблицю), яка
б допомагала відстежувати зміни у нормативних та законодавчих
актах щодо відповідних податків і зборів.
Для узагальнення інформації за всіма видами платежів до
бюджету, в тому числі податків з працівників підприємства,
використовується рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами".
Висновки. На нашу думку, недоцільно лише на одному рахунку
об'єднувати облік розрахунків за всіма видами платежів до бюджету,
оскільки це є один з найважливіших рахунків. Хоча така методика
відображення обліку розрахунків з бюджетом характерна для багатьох
розвинутих країн - Польщі, Франції та ін. В Україні до 2000 р.
нинішній рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" заміняли
три рахунки: 65 "Розрахунки по позабюджетних платежах", 67
"Податкові розрахунки" і 68 "Розрахунки з бюджетом". Очевидно, що
це забезпечувало більший контроль за правильністю і своєчасністю
обліку розрахунків за податками і платежами.
Серед важливих проблем сучасності - незацікавленість
підприємств у своєчасному розрахунку зі своїми працівниками,
оскільки така заборгованість за суттю є безоплатним кредитом.
М.С. Пушкар зазначає, що "...з економічної точки зору виходить, що
не підприємство авансує гроші на заробітну плату, а персонал авансує
зароблені кожного дня гроші своєму підприємству" [7]. В зарубіжних
країнах це питання постало менш гостро, оскільки в них
практикується потижнева оплати праці. Проте це збільшує обсяг
бухгалтерської роботи. М.С. Пушкар пропонує таке вирішення цієї
проблеми, щоб за своє авансування "...працівники отримували не
лише компенсацію, пов'язану з рівнем інфляції, а й відсотки за
кредитування підприємства у розмірі ставки Національного банку.
Такий порядок краще стимулював би своєчасну виплату заробітної
плати..." [7,8].
Для визначення заробітної плати, яка підлягає виплаті кожному
працівнику, використовують розрахункові та розрахунково-платіжні
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відомості, які є регістрами аналітичного обліку.
Розрахунки з учасниками обліковуються на однойменному
рахунку 67. Аналітичний облік здійснюється за кожним засновником
(учасником) та за видами виплат. Обліковим регістром для рахунка 67
"Розрахунки з учасниками" є журнал 3[4].
Останнім рахунком, який передбачено в Плані рахунків для
ведення обліку поточних зобов'язань, є 68 „Розрахунки за іншими
операціями". На цьому рахунку обліковують ті операції, які не
відображаються на рахунках 63 - 67. До рахунка 68 "Розрахунки за
іншими операціями" в Плані рахунків передбачено такі субрахунки:
681 "Розрахунки за авансами одержаними"; 682 "Внутрішні
розрахунки"; 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"; 684
"Розрахунки за нарахованими відсотками"; 685 "Розрахунки з іншими
кредиторами".
Об'єднання на одному рахункові різних за економічним змістом
розрахунків не зовсім обґрунтоване. Як видно з переліку субрахунків,
на рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" обліковують
розрахунки як з покупцями і замовниками, так і з дочірніми
підприємствами, з виробничими одиницями й господарствами,
виділеними на окремий баланс, з навчальними закладами тощо.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Інтеграція
української економіки, глобалізація ринків капіталу спонукає
вітчизняних суб‘єктів господарювання запроваджувати паралельний
вид обліку - за міжнародними стандартами. Складання фінансової
звітності за МСФЗ надає можливість українським підприємствам
здобути довіру з боку іноземних інвесторів завдяки більшій
прозорості та надійності фінансових звітів, а також їх зівставності з
тими, що застосовуються в західних компаніях.
Зрозуміло, що зацікавлене у своєму розвитку підприємство,
менеджмент якого працює на користь акціонерів, розв‘язує не тільки
короткострокові, але і довгострокові, стратегічні завдання.
Інформація, що наводиться у звітності, складеній за вимогами МСФЗ,
дозволяє власникам компанії приймати правильні рішення щодо
оптимізації витрат, дивідендної політики, управляти вартістю
компанії тощо.
Цілі статті. Метою публікації є проведення дослідження
науково-практичних підходів до правил і принципів формування
прибутку відповідно до національної та міжнародної облікових
систем.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Українські
підприємства після впровадження паралельного обліку та складання
фінансової звітності за МСФЗ (або просто її трансформації) мають
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можливість одержати європейські кредити, вийти на фондовий ринок,
одержати кредити в українських банках за зниженими ставками.
Тобто на сьогоднішній день від українських підприємств не
вимагають в обов‘язковому порядку вести бухгалтерський облік та
складати звітність за вимогами МСФЗ, але об‘єктивна реальність
диктує свої умови, і велика кількість українських компаній,
паралельно з установленням показника фінансових результатів за
нормами вітчизняних стандартів, визначає результат своєї діяльності
та подає фінансову звітність за вимогами МСФЗ.
Однак слід відзначити, що вітчизняні та зарубіжні фахівці
висловлюють досить різні думки щодо необхідності ведення обліку та
складання фінансової звітності за МСФЗ.
Так, І.Аверчев зауважує: ‖…ринкам капіталу становиться тісно
в національних рамках і вони перетворюються на інтернаціональні...
Виникла потреба в розробці принципів формування відкритої
фінансової звітності компаній, які дозволили б фінансистам усього
світу розмовляти однією мовою. Якщо в міжособовому спілкуванні
такою мовою вже давно стала англійська, то бізнес-мовою фінансистів
стали МСФЗ (IAS/IFRS – міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку та американські загальноприйняті принципи бухгалтерського
обліку - US GAAP)‖ [1, с. 42]. М.Чумаченко наголошує, що прийняття
і використання МСФЗ є нагальною потребою державотворення
України, умовою входження її в цивілізований світ. Підтримує цю
тезу і О.Олійник, який вважає, що стара бухгалтерська звітність вже
не відповідає вимогам сьогодення, тому що не відображає реального
стану підприємства, а також що простежується стійка тенденція щодо
збільшення кількості підприємств, що займаються міжнародним
бізнесом. Вихід українських підприємств на міжнародні фінансові
ринки вимагає надання фінансової звітності відповідно до
міжнародних стандартів; відбувається перехід до західної практики
ведення бухгалтерського обліку, адже існує потреба в значних
іноземних капіталах та відбувається поступова інтеграція в
європейський економічний простір [5, с. 56]. Співзвучну думку
обстоює і А.Барабанов, який підкреслює, що вже в найближчому
майбутньому ведення бізнесу на міжнародному рівні буде
неможливим без використання єдиних облікових нормативів, що
застосовуються незалежно від країни [2, с. 21].
Водночас економіст В.Палій дійшов висновку, що для більшості
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компаній МСФЗ не потрібні. Звітність за міжнародними стандартами
повинні робити компанії, що входять в лістинг на світових фондових
біржах, чи ті, що планують просування на світові фондові ринки своїх
фінансових інструментів [6, с. 10].
О.Зайко та О.Земцов переконані, що якість фінансової звітності
сприяє надходженню інвестицій, але не є вирішальним фактором для
їх залучення. «При створенні інвестиційного клімату є речі, які
важливіші за бухгалтерський облік» [3, с. 25].
Цього ж погляду додержується і П.Шура, який вважає, що
звітність за МСФЗ не означає, що інвестори та кредитори
„вишикуються в чергу‖ до компаній, які складають звітність за
Міжнародними стандартами обліку [9, с. 137].
Р.Лефтвич стверджує, що облік та звітність є продуктом
розвитку економічних та політичних систем, а тому зближення правил
обліку, скоріш за все, буде результатом більш широкого зближення,
ніж його причиною [4, с. 56].
Отже, ми бачимо, що серед фахівців не існує єдиної позиції
щодо цього питання. Тому ми також розглянемо порядок визначення
фінансового результату діяльності підприємства згідно з принципами,
рекомендованими Міжнародними стандартами бухгалтерського
обліку, і зробимо спробу порівняти вітчизняний метод розрахунку
фінансового результату діяльності підприємства з методами, що
ґрунтуються на правилах та нормах, установлених для цього МСФЗ.
У міжнародному обліку порядок визначення результатів
виробничо-фінансової діяльності регулюється МСБО 1 „Подання
фінансових звітів‖, де наводяться мінімальні вимоги щодо
відображення складових доходів і витрат у Звіті про прибутки та
збитки. Згідно з цими вимогами у фінансовій звітності обов‘язково
наводяться тільки такі статті:
Дохід;
Результати операційної діяльності;
Фінансові витрати;
Частина прибутків і збитків асоційованих компаній та спільних
підприємств, облікована з використанням участі в капіталі;
Податкові витрати;
Прибутки або збитки від звичайної діяльності;
Екстраординарні статті;
Частка меншості;
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Чистий прибуток або збиток за період .
Додаткові рядки, заголовки та проміжні підсумки подаються у
Звіті про прибутки та збитки, якщо цього вимагає будь-який
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку або якщо це необхідно
для правдивого відображення фінансових результатів діяльності
підприємства.
При цьому суб‘єкт господарювання має право застосовувати
структуру витрат, яка може класифікуватись як за характером витрат,
так і за їхніми функціями на підприємстві. Якщо порівняти наведені
раніше методи щодо визначення показника результатів діяльності
підприємства (прибутку/збитку) з алгоритмом, який наводиться у
вітчизняному законодавстві, то можна сказати, що український звіт
про фінансові результати за своєю структурою складається за методом
функції витрат і в ньому є майже всі обов‘язкові складові, що
наводяться в МСБО 1.
Більше того, другий розділ вітчизняного Звіту про фінансові
результати „Витрати за елементами‖ майже цілком відповідає
структурі витрат, що наводяться в міжнародній фінансовій звітності за
характером витрат.
Тому вважаємо, що з погляду відображення обов‘язкових
складових розрахунку результатів діяльності підприємства П(С)БО 3
повністю може задовольнити вимоги МСБО 1.
Але при цьому, слід звернути увагу на наведене
ранішезауваження МСБО 1, згідно з яким підприємству необхідно
також відображати додаткові рядки, заголовки та проміжні підсумки,
якщо цього вимагає будь-який МСБО або якщо без цього неможливо
правдиво відобразити результати діяльності підприємства. Як
наслідок, алгоритм визначення прибутку (збитку) значно
видозмінюється і залежно від виду та характеру діяльності кожного
окремого підприємства набуває тієї чи іншої структури.
Разом з цим треба відзначити, що різні алгоритми подання
інформації у фінансовій звітності за П(С)БО та МСБО – не основна
причина популярності міжнародних стандартів серед зацікавлених
користувачів. Найбільш суттєво на показник фінансового результату
впливають різні норми обліку активів, зобов‘язань, доходів і витрат
компанії. Яскравим прикладом суперечностей між двома видами
обліку є підхід до нарахування амортизації. В українському
законодавстві дозволені п‘ять методів нарахування амортизації і як
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альтернативний спосіб – використання норм та методів, передбачених
податковим законодавством [7].
Зарубіжний аналог МСБО 16 пропонує методи амортизації до
активу, який має амортизуватися протягом строку його корисного
використання. Згідно з МСБО метод амортизації має відображати
модель, за якою економічні вигоди від активу використовуються
підприємством. У цьому разі податкові методи амортизації можуть не
відповідати.
Або, наприклад, згідно з нормами МСБО доходи підприємства
можуть відображатись у фінансовій звітності навіть тоді, коли
протягом певного звітного періоду продукцію фактично вже було
відвантажено, а документи до бухгалтерії ще не надійшли. Аналогічні
принципи діють і для витрат. Так, якщо наприкінці звітного періоду
якісь витрати були понесені (тобто товари або послуги були вже
використані), але ще не отримані накладні або акти виконаних робіт,
то за правилами Міжнародного обліку робиться запис щодо
нарахування таких витрат.
Також, незважаючи на те що багато з МСБО мають аналоги в
українському законодавстві, дуже часто відповідні П(С)БО не містять
детальної інформації, яка наведена в міжнародних нормах. Такі
відмінності називають „обмеженнями‖ порівняно з МСБО. Більше
того, міжнародні стандарти містять роз‘яснення щодо того, в яких
випадках підприємство може відхилятися від вимог МСБО з метою
досягнення правдивого надання інформації про діяльність
підприємства. У вітчизняних П(С)БО таких інструкцій немає. Взагаліто і сама кількість МСБО перевищує кількість стандартів, прийнятих в
Україні.
Висновки. Отже, існує значна ймовірність того, що подання
фінансових результатів у контексті МСБО значно відрізнятиметься,
адже міжнародний облік передбачає більш гнучкий формат щодо
визначення та відображення прибутків (збитків) підприємства, що
дозволяє враховувати конкретні особливості суб‘єкта господарювання
і не допускає нагромадження невідповідної інформації. Тобто МСБО
подає користувачам більш доречну, прозору та достовірну інформацію
для прийняття ними управлінських рішень. Саме тому український
облік починає адаптуватися до норм та вимог міжнародних
стандартів. Поступово приймаються нові й нові П(С)БО, коригуються
вже чинні. У результаті цього змінюються і самі підходи щодо обліку
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та відображення фінансових результатів діяльності підприємства.
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Постановка проблеми. Одним важливим із методів пізнання,
дослідження, вивчення об‘єктів чи явищ є класифікація, тобто поділ
на класи на основі визначених загальних ознак об‘єктів і
закономірностей зв‘язків між ними. Чим більше виділено ознак
класифікації, тим вищий ступінь пізнання об‘єкта. Від того, наскільки
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правильно обрано класифікаційні ознаки об'єкта, може залежати
порядок його обліку.
Анотація. За видом господарської діяльності біологічні активи
поділяються на сільськогосподарські та інші біологічні активи,
непов‘язані
з
сільськогосподарською
діяльністю.
До
сільськогосподарських відносяться біологічні активи, які здатні
давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні
активи, які призначені для продажу, або використання у
сільськогосподарській діяльності.
В залежності від галузі сільськогосподарські біологічні активи
поділяються на:
– біологічні активи рослинництва;
– біологічні активи тваринництва.
За ознакою зрілості розрізняють зрілі і незрілі біологічні активи.
Зрілими біологічними активами є:
– поточні біологічні активи, що досягли певної кондиції,
наприклад тварини і птиця – при досягненні ними певної живої маси і
категорії вгодованості;
– довгострокові біологічні активи, здатні регулярно давати
сільськогосподарську продукцію і додаткові біологічні активи. До них
відносяться сади і виноградники які досягли плодо- ношення; тварини
основного стада (корови, вівці, кози, свиноматки) – після отримання
першого приплоду, відлучення приплоду від маток і т.д.
Незрілі біологічні активи включають багаторічні насадження
(сади, виноградники, ягідники), які не досягли пори плодоношення;
ремонтний молодняк – для поповнення основного стада; тварин і
птицю на вирощуванні та відгодівлі.
За строком використання біологічні активи поділяються на:
– поточні біологічні активи;
– довгострокові біологічні активи;
– незрілі довгострокові біологічні активи.
Поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати
сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи,
приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не
перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та
відгодівлі. До поточних біологічних активів відносяться рослини,
процес життєдіяльності яких менше 12 місяців, або використання яких
більше одного року економічно недоцільно, зокрема озимі і ярі
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зернові культури, однолітні трави тощо, а також тварини, які ще не
переведені, або вже виключені з основного стада ВРХ, свиней, коней,
овець та птахи, кролі, звірі, бджоли, риба й ін.
Довгострокові біологічні активи - усі біологічні активи, які не є
поточними біологічними активами. До довгострокових біологічних
активів відносяться багаторічні насадження, зокрема сади,
виноградники, плантації хмелю і ягідних культур, багаторічні трави
тощо, а також тварини основного стада ВРХ, свиней, коней, овець.
При цьому тварини основного стада у птахівництві, кролівництві і
звірівництві визнаються поточними біологічними активами.
До незрілих довгострокових біологічних активів відносяться
біологічні активи, операційний цикл створення яких перевищує 12
місяців (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі), які у звітному
періоді ще не здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або
додаткові біологічні активи визначеної якості, зокрема, багаторічні
насадження (сади, виноградники, ягідники тощо), що не досягли пори
плодоношення. Цікавою, на наш погляд, є пропозиція Т.Є. Кучеренко,
яку підтримують В.С. Уланчук та Г.Ю. Аніщенко, про необхідність
віднесення до складу біологічних активів земельних ресурсів
сільськогосподарського призначення (орних земель, сінокосів,
пасовищ, земельних ділянок під багаторічними насадженнями та ін.).
Важливою класифікаційною ознакою є методика оцінки
біологічних активів. Базовим підходом до оцінки біологічних активів
є застосування справедливої вартості, за яким всі біологічні активи і
сільськогосподарська продукція при первісному визнанні і на дату
балансу оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на
очікувані витрати на місці продажу.
Разом з тим, норми П(С)БО 30 щодо оцінки біологічних активів
та сільськогосподарської продукції не є безальтернативними. Так,
довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату
балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та
відображаються за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і
втрат від зменшення корисності, відповідно до П(С)БО 7 «Основні
засоби».
Так само і поточні біологічні активи, справедливу вартість яких
на дату балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та
відображаються за первісною вартістю відповідно до П(С)БО 9
«Запаси».
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Справедлива вартість біологічного активу ґрунтується на цінах
активного ринку. Разом з тим, за відсутності активного ринку
визначення
справедливої
вартості
біологічних
активів
і
сільськогосподарської продукції здійснюється за ринковою ціною.
Крім того, у разі відсутності інформації про ринкові ціни на біологічні
активи справедлива вартість визначається за теперішньою вартістю
майбутніх чистих грошових надходжень. Виділення вартісного
підходу в окрему класифікаційну ознаку насамперед обумовлено
вимогами до розкриття інформації про біологічні активи, оскільки у
Примітках до фінансової звітності мають окремо наводитись
біологічні активи оцінені не за справедливою вартістю. Тому, для
забезпечення формування інформації про біологічні активи з метою її
належного розкриття у фінансовій звітності вони поділяються на:
– біологічні активи, оцінені за справедливою вартістю;
– біологічні активи, оцінені за первісною вартістю.
Залежно від права власності довгострокові біологічні активи
поділяються на власні та орендовані. Наведена на рис. 1 класифікація
біологічних активів є узагальненою, однак нами було внесено деякі
уточнення. Зокрема, в складі довгострокових біологічних активів
пропонуємо виділити в окремий об‘єкт обліку земельні ділянки
сільськогосподарського призначення. Крім того, вважаємо за
необхідне доповнити класифікаційні ознаки, а саме, за характером
відображення зносу біологічні активи можуть бути такими що
амортизуються, і такими, що не амортизуються. На вартість
довгострокових біологічних активі, справедливу вартість яких
визначити неможливо, нараховується амортизація. Об'єктом
амортизації таких біологічних активів є їх первісна вартість, зменшена
на ліквідаційну вартість (вартість деревини насаджень, тварин або їх
шкур і м‘яса тощо), за вирахуванням витрат, пов‘язаних з їх продажем
(ліквідацією).
Якщо стає можливим визначити справедливу вартість
довгострокового біологічного активу, який оцінюється за первісною
вартістю, нарахування амортизації на нього припиняється і він
переводиться до групи довгострокових біологічних активів, які
оцінюються за справедливою вартістю.
Висновки. За результатами дослідження поняття біологічних
активів можна зробити висновок, що ця категорія є однією з
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найважливіших у господарській діяльності сільськогосподарських
підприємств.
Дослідивши класифікацію біологічних активів, можемо
визначити деякі проблемні моменти. Класифікація здійснюється для
розподілу досліджуваного об‘єкту на групи за певними ознаками. В
бухгалтерському обліку найпоширенішою є класифікація біологічних
активів за строком використання. Саме поділ на поточні і
довгострокові біологічні активи використовується при складанні
балансу. Особливою класифікаційною ознакою є підхід до оцінки
біологічних активів, яка обумовлена наявністю двох різних варіантів
оцінки – за справедливою і первісною вартістю. Важливим, є поділ
довгострокових біологічних активів на ті, що підлягають амортизації,
та на ті, що не підлягають амортизації.
На нашу думку, амортизація має нараховуватися на всі
довгострокові біологічні активи, незалежно від способів їх оцінки. До
складу біологічних активів в обліку мають включатися не тільки
рослини і тварин, а й земельні ресурси підприємства.
Запропонована класифікація біологічних активів може бути
застосована сільськогосподарськими підприємствами, що дасть змогу
правильно організувати синтетичний і аналітичний облік, сприятиме
повному розкриттю інформації про їх наявність та рух об‘єктів
біологічних активів суб‘єктів господарювання у різних аспектах.
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Актуальність проблеми. В даний час усі підприємства
незалежно від їхнього виду, форм власності і підпорядкованості
ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій
відповідно до чинного законодавства. Виробничо-господарська
діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за
рахунок основних фондів.
Невід'ємною частиною господарських засобів підприємства є
основні засоби. Без них не може здійснюватися ні один господарський
процес. Відмінною рисою основних засобів є їхнє багатократне
використання в процесі виробництва, зберігання початкового
зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду. Під впливом
виробничого процесу і зовнішнього середовища вони зношуються
поступово і переносять свою початкову вартість на витрати
виробництва протягом нормативного терміну служби шляхом
нарахування зносу (амортизації) згідно встановлених норм.
Прискорення
науково-технічного
прогресу
найповніше
проявляється в кількісному зростанні та якісному вдосконаленні
основних виробничих фондів, які разом з трудовими та земельними
ресурсами становлять основу сільськогосподарського виробництва.
Кількісне зростання та якісне вдосконалення основних
виробничих фондів, їх концентрації в провідних галузях
сільськогосподарського
виробництва
сприяють
поглибленню
технологічного
поділу
праці,
розвитку
міжгалузевих
та
міжгосподарських зв‘язків. Крім того, вони виступають матеріальноречовим чинником сільськогосподарського виробництва
та
вдосконалення вироблених відносин.
За
будь-якої
форми власності
важливим
чинником
раціонального господарювання, відносин власності, приватизації
майна є визначення відповідної вартості засобів виробництва.
Вартість засобів виробництва, яка не відповідає сучасному рівню цін,
зумовлює зниження ціни виробництва, ускладнює процеси
відтворення матеріально-технічної бази.
Перехід України на принципи і методи ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності відповідно до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку зумовив істотні зміни в порядку
ведення бухгалтерського обліку основних засобів.
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Стан вивчення проблеми та цілі статті. Першочергові
питання, які характеризують порядок організації обліку та контроль
основних засобів детально розглядались багатьма економістами, і це
відтворено ними у статтях, навчально-методичній літературі. Однак
окремі питання дослідженні недостатньо і потребують ретельного
дослідження та науково обґрунтованих рекомендацій, оскільки значно
змінилася методика бухгалтерського обліку в цілому та, зокрема,
основних засобів.
Розвитку теорії і практики питань бухгалтерського обліку та
контролю основних засобів присвячені роботи В.Д. Андреєва, А.В.
Алексєєвої, В.В. Бабича, М.Т. Білухи, С.Ф. Голова, А.М.
Герасимовича, Н.І. Дорош, В.І. Єфіменко, В.П. Завгороднього, В.Г.
Лінника, В.В. Сопка, Н.В. Кужельного, Г.Г. Кірейцева, Д.Р. Кетлетта,
Г.І. Олеховича, В.Г. Швеця, Л.С. Шатковської, В.Ф. Палія, О.А.
Петрик, С. Яремчука, й інших.
Щоб відповідати сучасним вимогам організація і методологія
обліку повинна відповідати повсякденним запитам управління, бути
надійними економічними інструментами управління підприємством.
Але на практиці ще є багато ситуацій, коли це положення не
виконується. Це повною мірою стосується обліку основних засобів.
Виклад основного матеріалу. Функціонуючим засобом
виробництва є земля внаслідок застосування живої і уречевленої
праці. Причому вона повинна бути спрямована на її поліпшення,
підвищення економічної родючості ґрунту. Тому в сільському
господарстві досліджувати економічну категорію основних засобів
виробництва,
закономірності
формування
й
ефективного
функціонування необхідно з урахуванням природної та економічної
родючості земельних угідь, тобто їх якісних характеристик.
Велике значення в управлінні виробничою діяльністю кожного
підприємства має поінформованість про наявність засобів праці та
постійний контроль за їх ефективним використанням. Цьому сприяє
добре побудований облік основних засобів.
Економічні перетворення, які здійснюються в Україні протягом
останніх років, спрямовані на реформування господарського
механізму адекватного ринковій економіці. Особливе місце в цьому
займає організація обліку та контролю наявності, руху і технічного
стану основних засобів. Крім того, окремі аспекти їх обліку і
контролю за національними стандартами безпосередньо на
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підприємствах галузі недостатньо висвітлені в економічній літературі.
Для здійснення виробничої діяльності сільськогосподарським
підприємствам потрібні основні засоби або, інакше кажучи, засоби
праці. Від предметів праці вони відрізняються тим, що багаторазово
беруть участь у процесі виробництва, зберігають при цьому свою
натуральну форму, поступово зношуються і частинами переносять
свою вартість на виготовлену продукцію або виконану роботу. Під
впливом засобів праці предмети праці змінюють свої фізико-хімічні
властивості перетворюючись на кінцеву готову продукцію.
До засобів праці відносяться машини, обладнання, інструменти
тощо, тобто основні засоби підприємства. В економічній літературі часто
зустрічається ототожнення понять «основні засоби», «основні фонди».
Під фондами, як відомо, розуміють джерела утворення господарських
засобів підприємства, якими є статутний капітал, резервний капітал,
прибуток та інші джерела, що відображаються в пасиві балансу.
Стосовно основних засобів більш правильно застосовувати
поняття «засоби», бо саме вони становлять частину активів підприємства.
За економічною природою засоби праці виступають у вигляді
основних засобів тільки в процесі продуктивного використання. Ті ж
об'єкти, які придбані з метою подальшої реалізації, відносяться до
товарів, а не до основних засобів.
У бухгалтерському обліку засоби праці виділено в окремий
об'єкт обліку, що має назву «основні засоби підприємства».
Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби» — матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва
або поставки товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних
функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації)
яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за
рік) [8 п. 4].
Згідно Податкового Кодексу України, основні засоби 
матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у
користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування,
бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не
перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і
нематеріальних активів), що призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності платника податку, вартість
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яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв‘язку з
фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію
становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за
рік). [1]
Об'єктом обліку основних засобів у бухгалтерському обліку є
закінчений пристрій з усіма приладдями до нього або окремий
конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання
певних самостійних функцій, або відокремлений комплекс
конструктивно поєднаних предметів однакового чи різного
призначення, які мають для обслуговування спільні пристрої,
приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожний із
предметів може виконувати свої функції (а комплекс — певну роботу)
лише у складі комплексу,а не самостійно.
Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, що
мають різні строки корисного використання (експлуатації), то кожна з
цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий
об'єкт основних засобів. Це важливо для обліку устаткування і
транспортних засобів, частини (деталі) яких можуть обліковуватися
окремо, а також для будівель і приміщень, що постійно
перебудовуються, поліпшуються, переобладнуються.
Крім того, у визначенні основних засобів наведені такі критерії
їх визнання, як:
1) матеріальність (мають матеріальну форму);
2) призначення (утримуються 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);
3) термін корисного використання (більше року або
операційного циклу).
Критерії визнання основних засобів аналогічні критеріям
визнання, які застосовуються для всіх активів, тобто об'єкт основних
засобів визнається активом, коли існує ймовірність того, що
підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з
використанням цього об'єкта, і його вартість може бути достовірно
визначена.
Не можуть бути визначені активами, а звідси, і основними
засобами об‘єкти, не придатні до використання через фізичний і
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моральний знос.
Головним завданням обліку основних засобів є:
1) правильне і своєчасне відображення надходження, вибуття й
переміщення основних засобів;
2) контроль за їхньою наявністю та збереженням у місцях
експлуатації;
3) своєчасне й точне обчислення зносу (амортизації) основних
засобів і правильне відображення його в обліку;
4) визначення витрат на ремонт, а також контроль за
раціональним використанням коштів, виділених з цією метою;
5) виявлення об'єктів, які не використовуються;
6) контроль за ефективністю використання, пошуки резервів
підвищення ефективності роботи машин, обладнання та ін.;
7) оперативне забезпечення керівництва підприємства
необхідною інформацією про стан основних засобів через
автоматизацію обліково-обчислювальних робіт на базі сучасних
засобів обчислювальної техніки.
Крім цього, бухгалтерський облік основних засобів повинен
забезпечити контроль за ефективним використанням виробничих
майданчиків, обладнання, машин, транспортних засобів та інших
засобів праці.
Висновки. Можна зробити висновок, що поліпшення обліку
основних засобів дуже складний процес, а з огляду на постійні зміни в
нормативних актах стосовно їх амортизації, класифікації тощо це ще й
дуже важлива частина в загальному обліку підприємства, так як може
значно впливати на його кінцеві результати. В
умовах
трансформаційної
економіки
успіх
фінансово-господарської
діяльності будь-якого суб‘єкту економічної діяльності залежить,
насамперед, від наявних ресурсів та вміння розпоряджатися ними з
найбільшою ефективністю. Кризова ситуація в країні потребує
поліпшення основних засобів для ефективнішої праці підприємств, їх
розвитку та отримання прибутку.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
На сучасному етапі розвитку економіки України необхідно вирішувати
завдання, пов'язаних з підвищенням рівня та якості життя населення. Ці завдання
певною мірою стосуються комунального господарства, якому належить функція
життєзабезпечення населення необхідними якісними послугами незалежно від рівня
доходу окремих груп споживачів та надання необхідних інфраструктурних послуг
промисловим підприємствам і організаціям.
Ключові слова: житлово-комунальне господарство, тарифи, теплопостачання,
житловий фонд, санітарна очистка, енергомісткість, реформування.
At the present stage of economic development of Ukraine should solve the problems
associated with an increase in the level and quality of life. These objectives are somewhat
related to utilities, which is a function of the population needed life support high-quality
services regardless of income level of individual groups of consumers and providing the
necessary infrastructure services to industrial enterprises and organizations..
Keywords: utilities, rates, heating, housing, sanitary cleaning, energy intensity,
reform.

Постановка проблеми та аналіз останніх джерел і
публікацій. Проблема забезпечення ефективного функціонування і
визначення перспективних напрямів розвитку житлово-комунального
господарства України (далі – ЖКГ) та підприємств галузі є однією з
найважливіших та найскладніших і перебуває у центрі уваги
науковців, владних структур, громадських організацій, засобів масової
інформації, населення. Це обумовлено особливим значенням сфери
життєзабезпечення для економічного та соціального розвитку країни,
її міст і регіонів. Перехід регіонів і міст України до сучасних умов
господарювання, з врахуванням стратегії розвитку держави, вимагає
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відповідного
реформування
ЖКГ
як
важливої
складової
господарського комплексу, що задовольняє першочергові життєві
потреби населення, забезпечує підприємства і організації необхідними
комунальними послугами. Незадовільний економічний стан
комунальних підприємств, низький рівень оплати житловокомунальних
послуг,
відсутність
інвестицій
у
сферу
життєзабезпечення, неефективність існуючої системи управління і
фінансового забезпечення призводять до подальшого погіршення
фінансово-економічних показників роботи підприємств ЖКГ.
Питання сучасного стану, особливостей, проблем та перспектив
розвитку ЖКГ досліджували економісти-практики та науковці В.П.
Полуянов, Л.П. Шаповал, Н.О. Гура, Н.І. Олійник, О.П. Хом‘як, В.О.
Гавриленко та ін.
Формування цілі статті. Мета статті полягає в дослідженні
сучасного cтану житлово-комунального господарства України i
визначенні перспектив розвитку і шляхів удосконалення діяльності
галузі.
Виклад основного матеріалу. Сучасне ЖКГ знаходиться у
критичному стані. Збільшується кількість старого та аварійного
житлового фонду, матеріально-технічна база житлово-комунального
господарства вкрай зношена, обладнання застаріле та енергомістке.
Фізичне та моральне старіння конструкцій і внутрішніх систем
житлових будівель стало головною причиною зниження якості
комунальних послуг, погіршення комфортності, надійності та
безпечності умов проживання мешканців міст. Високий рівень зносу
внутрішньобудинкових систем, низькі теплозахисні властивості
конструкцій та відсутність у споживачів технічної можливості
контролю за використанням теплової енергії призводить до
невиправдано високого рівня обсягів виробництва тепла.
Недосконала тарифна політика зумовлює хронічну і постійно
зростаючу збитковість підприємств. Склалась ситуація, за якої
підприємства галузі не мають достатніх коштів на утримання в
належному стані комунальних споруд, мереж і устаткування. Як
наслідок – погіршуються технічні та експлуатаційні параметри
основних засобів, збільшуються питомі витрати на виробництво
житлово-комунальних послуг, непродуктивні витрати та втрати
матеріальних і енергетичних ресурсів, а отже, знижується рівень та
якість комунальних послуг, що викликає обґрунтовану невдоволеність
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населення. Відповідно зменшується надходження платежів за послуги,
що надаються підприємствами житлово-комунального господарства.
Характеристика основних підгалузей ЖКГ за даними
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України наведена у табл. 1 [3].
Таблиця 1
Соціально-економічні показники розвитку підгалузей
ЖКГ України за 2011 рік
Підгалузь
Експлуатація
житлового фонду
Централізоване
водопостачання,
водовідведення
Теплопостачання
Санітарна очистка
Дорожньо-мостове
господарство
Зовнішнє
освітлення
Похоронна справа
Ліфтове
господарство

Кількіст
ь підприємст
в
> 3,5
тис.

2024
> 27
тис.
838

742

Кількість об‘єктів, що обслуговуються
у т.ч. аварійних
Всього
Кількість Питома
вага
10171,2 тис.
житлових
≈5
0,5 %
будинків площею млн.м2
2
понад 1 млрд.м
водопровідні67,3
179,8 тис.км,
тис.км
37,4%
каналізаційні – 51 35,7
70%
тис.км
тис.км
5,4
33,8 тис.км мереж
16%
тис.км
813 сміттєзвалищ
50%
площею 8 тис. га
144,2 тис.км
доріг, 6836 мостів
і 592
шляхопроводів

609

76,8 тис.км мереж

-

-

47

24735 кладовищ,
з них 21521
діючих

-

-

322

90,9 тис. ліфтів

36,8 тис. ліфтів
експлуатуються > 25
років (41 %)

Аналіз показників, якими характеризуються підгалузі ЖКГ
свідчить,
що
значна
частина
об‘єктів
централізованого
водопостачання та водовідведення, санітарної очистки та ліфтового
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господарства України знаходиться в аварійному стані. Тому діяльність
житлово-комунальних підприємств (ЖКП) повинна бути спрямована
на проведення капітального ремонту або заміну аварійних об‘єктів
саме в цих підгалузях.
Недосконалість системи управління ЖКГ призвела до того, що
підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових
умовах і надавати споживачам послуги належної якості [1, с. 53].
Нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів, їх
неефективне розміщення, відсутність дієвого механізму залучення
позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань технічного
переоснащення житлово-комунальних
підприємств та розвитку
комунальної інфраструктури. В ЖКГ не налагоджена ефективна
співпраця з приватними інвесторами, міжнародними фінансовими
установами та не створений сприятливий інвестиційний клімат [4, с.
292].
Значними і постійно зростаючими є втрати води і теплової
енергії. Питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва і
надання житлово-комунальних послуг майже удвічі перевищують
відповідні показники країн Європейського Союзу.
Недосконалість системи соціального захисту населення у сфері
надання житлово-комунальних послуг, недостатня поінформованість
населення, проблеми регулювання взаємовідносин споживачів і
виробників (виконавців) житлово-комунальних послуг зумовлюють
зростання незадоволення населення.
Недосконалість системи соціального захисту населення полягає
в недоліках визначення категорій населення, що мають право
отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.
Вирішення даної проблеми здійснюється шляхом проведення
постійного контролю інспекторами Департаменту соціальної політики
за правомірністю призначення субсидій. Субсидії повинні
призначатися за результатами обстеження матеріально-побутових
умов і фактичних доходів заявників, що свідчать про належність їх до
малозабезпечених верств населення.
Не всі категорії населення знають, чи мають вони право на
отримання житлової субсидії, що свідчить про недостатню
поінформованість громадян. Для вирішення цієї проблеми необхідно
збільшити кількість видань з інформацією про методику надання
населенню житлових субсидій, а також з переліком категорій
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населення, що мають право на їх отримання. Проведення
роз‘яснювальної роботи серед населення зніме напруженість, що
виникла
на
теперішній
час,
між
споживачами
та
виробниками/виконавцями житлово-комунальних послуг. Знання
споживачем своїх прав і обов‘язків надасть їм змогу вільно
орієнтуватися у житлово-комунальному законодавстві та у разі
необхідності захищати свої права та інтереси.
Проблема регулювання взаємовідносин між населенням та ЖКП
полягає у відсутності практики укладання договорів про надання
житлово-комунальних послуг, як це передбачено ст. 17 Закону
України «Про житлово-комунальні послуги» [7]. Саме укладання
договору про надання житлово-комунальних послуг засвідчує той
факт, що виконавець зобов‘язаний надавати споживачеві якісні
житлово-комунальні послуги, а споживач зобов‘язаний сплачувати
кошти за отримані послуги. Також цим документом визначається
відповідальність сторін за дотримання умов його виконання, тому він
розцінюється і як один з інструментів своєчасної оплати житловокомунальних послуг населенням.
З метою визначення засад реалізації державної політики
реформування житлово-комунального господарства, здійснення
заходів щодо підвищення ефективності та надійності його
функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення
потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних
послугах відповідно до встановлених нормативів і національних
стандартів
було
розроблено
Загальнодержавну
програму
реформування і розвитку ЖКГ на 2009-2014 роки [6].
Реформування ЖКГ на сучасному етапі включає такі
пріоритетні напрями:
- забезпечення рівних конкурентних умов для всіх суб‘єктів
господарювання при наданні житлових послуг;
- створення стійких бездотаційних механізмів фінансування
утримання житлового фонду і комунальної інфраструктури при
забезпеченні соціального захисту населення з низькими доходами
виходячи із встановлених єдиних стандартів субсидування громадян;
- посилення можливостей населення впливати на обсяг та якість
житлово-комунальних послуг, що надаються;
- впровадження ефективних методів регулювання діяльності
ЖКП;
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- забезпечення прозорості, послідовності та прогнозованості
процедур зміни тарифів;
- сприяння становленню системи професійної підготовки
управляючих житловим фондом, розробці й впровадженню
методологічної бази такого роду діяльності;
- впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ;
- створення цільових фондів енергозбереження;
- зменшення рівня витрат операційної діяльності (за рахунок
співробітництва комунальних підприємств зі споживачами послуг з
питань заощадливого використання води та газу; оптимізації витрат та
втрат підприємств ЖКГ; переведення підприємств з експлуатації
житлового фонду на спрощену систему оподаткування);
- забезпечення збільшення надходжень підприємств ЖКГ (за
рахунок підвищення граничного рівня тарифів з урахуванням
інфляційних процесів на послуги; покриття різниці між фактичною
вартістю житлово-комунальних послуг та встановленими тарифами за
рахунок місцевого бюджету; впровадження та використання
диференційованих тарифів на послуги; впровадження єдиної
автоматизованої системи нарахування та обліку платежів населення,
відновлення пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг;
використання комунальних карток та паспортів житлово-комунальних
господарств міст);
- забезпечення інвестиційної привабливості галузі для
приватних капітальних вкладень на основі вдосконалення тарифного
регулювання й ефективного використання платежів за надані послуги,
створення умов для впровадження енерго- і ресурсозберігаючих
технологій;
- розробку нормативно-правової бази для залучення інвестицій,
у тому числі у формі концесій, на розвиток об‘єктів комунальної
інфраструктури, а також залучення кредитних ресурсів, у тому числі
зовнішніх позик за програмами міжнародних фінансових організацій;
- вирішення проблеми накопиченої дебіторської та
кредиторської заборгованості підприємств ЖКГ, створення
механізмів, що не допустять її виникнення в майбутньому.
Висновки. Житлово-комунальне господарство перебуває в
критичному стані та потребує реформування. Головними напрямами
реформування ЖКГ є: вдосконалення нормативно-правової бази;
впровадження
економічно
обґрунтованої
системи
тарифів;
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вдосконалення процедури оплати послуг; створення умов для
технічного оновлення галузі і впровадження екологічно чистих
технологій; залучення громадськості до процесу ухвалення рішень;
підвищення інвестиційної привабливості галузі.
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ВІДОБРАЖЕННЯ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ В ОБЛІКУ І
ЗВІТНОСТІ
Розглядаються перспективи розширення форм і методів здійснення
розрахунків, властивостей та функцій грошових коштів як інструментів забезпечення
оперативної платоспроможності, що є основною причиною уточнення й деталізації
відображення в бухгалтерському обліку та контролю операцій з ними.
Ключові слова: Грошові кошти, аналіз грошових потоків, звіт про рух
грошових коштів, статті звітності.
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We
consider
the prospects
for
expanding the
forms
and methods
of calculations,properties and functions of money as a tool to ensure operational solvency,
which is the main cause of refinement and detail reflected in the accounting and
controloperations with them.
Keywords: cash, cash flow analysis, statement of cash flows, the article reports.

Актуальність проблеми. Діяльність кожного підприємства
прямо залежить від правильного розпорядження грошовими коштами.
Адже, основу діяльності підприємства складають операції, які
пов'язані з рухом грошових коштів. При цьому, кошти є обмеженим
ресурсом, і успіх діяльності підприємства багато в чому визначається
здатністю їх раціонально розподіляти й використовувати. В сучасних
умовах функціонування підприємств передбачає безперервний рух
грошових коштів, тому їх потрібно розглядати як важливий ресурс
підприємства від якого залежить успішна фінансова діяльність
підприємства.
Стан вивчення проблеми. Дослідженню питань обліку
грошових коштів присвячені праці відомих вітчизняних економістів,
зокрема, С.Л. Берези, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги,
С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Н.М. Малюги, Є.В.
Мниха, Л.В. Нападовської, В.В. Сопка та інших.
Але, при цьому існує ряд проблем пов'язаних з обліком
грошових коштів, а саме: визнання та класифікація грошових коштів;
правильне їх відображення у фінансовій звітності; організація
контролю за процесом збереження та використання грошових коштів;
оптимізація надходжень і виплат готівки та формування
інформаційної бази даних для аналізу отриманих і втрачених вигод від
проведених заходів; повнота та своєчасність відображення в системі
обліку рух грошових коштів; матеріально-технічне та організаційне
забезпечення ведення обліку грошових коштів.
Мета статті. Практика показує, що облік грошових коштів
достатньо регламентований законодавчими та нормативними актами
України. Але розширення форм і методів здійснення розрахунків,
властивостей та функцій грошових коштів як інструментів
забезпечення оперативної платоспроможності стали основною
причиною уточнення й деталізації відображення в бухгалтерському
обліку та контролю операцій з ними. Виникає необхідність у
застосуванні конкретних прийомів управління грошовими коштами,
джерелом якого є достовірне інформаційне забезпечення.
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Виклад основного матеріалу. Проблемою обліку грошових
коштів підприємства в Україні є повнота та своєчасність їх
відображення у системі обліку. Адже, якщо грошові кошти не будуть
повністю та своєчасно оприбутковані, то не буде чіткого
відображення наявності коштів. А далі неправильне відображення
податкових стягнень. І одна помилка тягне за собою ряд інших, які
можливо буде виявити вже при інвентаризації. Проблеми обліку
грошових коштів є досить важливим питання, тому що від
достовірності та оперативності обліку залежить вся фінансова
діяльність підприємства. Побудова належного обліку грошових
коштів передбачає правильність здійснення й відображення всіх
етапів їх руху, починаючи з нормативно-правових вимог, заповнення
первинних документів, узагальнення та систематизації інформації в
регістрах і завершуючи складанням звітності.
Для аналізу грошових потоків на підприємстві використовують
«Звіт про рух грошових коштів» (Ф.№3), де відображаються джерела
надходження і напрямки використання грошових коштів. Тобто
можна знайти відповіді на такі питання:
1. Яка діяльність (операційна, фінансова чи інвестиційна) дала
найбільше надходження грошей?
2. На які цілі витратили грошові кошти: погашення
заборгованості, інвестиційні вклади або інше?
3. Які причини розбіжностей між одержаним прибутком
(збитком) і грошовими коштами, бо для підприємства важливий не
лише паперовий прибуток, але й реально отримані активи?
Тобто він розповідає про вплив різноманітних операцій на
грошові потоки і надає інформацію, звідки надходять і куди прямують
грошові кошти. Але, у звіті про рух грошових коштів до фінансових
інвестицій не включають купівлю тих фінансових інвестицій, що
визначаються еквівалентами грошових коштів (депозитний
сертифікат).
Звіт про рух грошових коштів дозволяє разом із Балансом і
Звітом про фінансові результати найповніше розкрити фінансовий
стан підприємства, оцінити його ліквідність і платоспроможність. Так,
за даними Балансу можна розрахувати та проаналізувати низку
показників на певну дату.
В умовах сучасного реформування системи бухгалтерського
обліку в Україні Міністерство фінансів затвердило нову редакцію
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П(с)БО 4 та форму №3 річної звітності «Звіт про рух грошових
коштів» наказом від 10.06.2010р. №382[1]. Цим нормативним
документом була кардинально змінена сама форма звіту і механізм
формування даних відносно руху грошових коштів від операційної
діяльності господарюючих суб'єктів. Тому особливої актуальності
набуває розкриття сутності положень, пов'язаних із впровадженням
нової форми звіту та застосування їх у практиці вітчизняних
підприємств.
У звіті наводяться дані про рух грошових коштів протягом
звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності. Форма №3 характеризує здатність підприємства
генерувати своєю діяльністю приток грошових коштів. Цей звіт надає
корисну для управління інформацію для оцінювання потреб суб'єкта
господарювання відносно обсягів та напрямів витрачання коштів.
До набрання чинності змін стандарту цей звіт складався за
допомогою двох методів: прямого (1 розділ) і непрямого (2 і 3 розділ).
Непрямий спосіб полягає в отриманні чистих змін грошових коштів
від операційної діяльності за допомогою коригування суми прибутку
(збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, використовуючи
готові показники балансу підприємства та звіту про фінансові
результати. Прямий метод застосовувався для визначення чистих змін
грошових коштів від інвестиційної і фінансової діяльності за
допомогою відображення усіх статей надходжень та витрат.
У результаті прийнятих Мінфіном України положень був
змінений порядок розрахунку показників руху грошових коштів від
операційної діяльності - виходячи зі статей надходжень та витрат,
тобто прямим методом. Тому для складання звіту бухгалтер повинний
використовувати данні регістрів бухгалтерського обліку щодо
дебетових або кредитових оборотів грошових коштів (рахунки 30
«Каса» і 31 «Рахунки в банках») за звітний період у кореспонденції з
рахунками активів або зобов'язань. При цьому не враховуються
внутрішні зміни у складі коштів: з каси у банк, з поточного рахунку в
банку на такі рахунки, як депозитний, акредитивний, лімітованих
чекових книжок і навпаки.
Структура звіту складається з таблиці, в якій рух грошових
коштів подається за трьома видами діяльності: операційною,
інвестиційною, фінансовою. На відміну від старої форми звіту
оновлена замість шести має чотири графи: «стаття», «код», «за звітний
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період», «за аналогічний період попереднього року», тобто зі звіту
видалили зайві графи «надходження» та «видаток». У новому звіті про
рух грошових коштів витрати повинні наводитись у відповідних
строках в дужках і відніматись при визначенні результуючих
показників, як в інших формах річної фінансової звітності (баланс,
звіт про фінансові результати). Також згідно з П(с)БО 4 в рядках з 010
по 080 1 розділу відображаються надходження звітного або
аналогічного періоду попереднього року від здійснення операційної
діяльності, а витрачання коштів - у рядках 090-145. Інвестиційну
діяльність потрібно відображати у 2 розділі (рядки 180300), фінансову - у рядках 310- 390 3 розділу, а рядок 400 «Чистий рух
коштів за звітний період» є сумою рядків 170, 300, 390.
Перший розділ звіту «Рух коштів у результаті операційної
діяльності» відповідно до нової редакції П(с)БО 4 складається з таких
рядків: надходження від реалізації продукції, погашення векселів
одержаних, покупців і замовників авансів , повернення авансів,
установ банків відсотків за поточними рахунками, бюджету податку
на додану вартість, повернення інших податків і зборів, отримання
субсидій і дотацій, цільового фінансування, боржників неустойки і
штрафи, інші надходження; і витрат на оплату товарів, авансів,
повернення авансів, працівникам, зобов'язань з податку на додану
вартість, зобов'язань з податку на прибуток, відрахувань на соціальні
заходи, зобов'язань з інших податків і зборів, цільових внесків, інші
витрачання; та підсумкових рядків: чистий рух коштів до
надзвичайних подій, рух коштів від надзвичайних подій, чистий рух
коштів від операційної діяльності.
В оновлених рядках форми №3 виділено наступні статті:
надходження від бюджету ПДВ, надходження від повернення інших
податків і зборів, витрачання на оплату працівникам, витрачання на
оплату зобов'язань з інших податків і зборів.
У рядку 040 «Надходження від бюджету податку на додану
вартість» відображаються відшкодовані підприємству з бюджету суми
податкового кредиту з ПДВ за допомогою зарахування коштів на
рахунки в установах банків. Треба зауважити, що відповідно до
Постанови КМУ №368 [3] бюджетне відшкодування сум ПДВ,
задекларованих в установленому законодавством порядку до
01.05.2010 р., здійснюватиметься облігаціями внутрішньої державної
позики зі строком погашення 5 років. Такий варіант буде можливий
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тільки за умови, що зазначені суми були підтверджені результатами
перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Закону про
Держбюджет 2010 р.[4]. Саме надходження коштів на банківський
рахунок у погашення цих облігацій відображатиметься за цією
статтею звіту про рух грошових коштів.
Стаття «Надходження від повернення інших податків і зборів
(обов'язкових платежів)» (045) показує одержані з бюджету на
рахунки підприємства в установах банків суми інших податків і зборів
(обов'язкових платежів), крім ПДВ. Потрібно зазначити, що
надходження коштів від реалізації оборотних активів, включаючи
інвалюту, надходження від діяльності обслуговуючих господарств, від
операційної оренди активів слід віднести до статті «Інші
надходження» (080).
У рядках видатків «Витрачання на оплату працівникам» (105)
відображаються витрачені грошові кошти на виплати працівникам
заробітної плати, допомоги, винагород, а в статі 130 «Витрачання на
оплату зобов'язань з інших податків, зборів (обов'язкових платежів)»
показують суми сплачених податків, зборів та обов'язкових платежів
(крім ПДВ, податку на прибуток, зобов'язань із загальнообов'язкового
державного пенсійного і соціального страхування). Слід зазначити, що
собівартість реалізованої інвалюти включають до рядка 145 «Інші
витрачання».
У статті «Чистий рух коштів до надзвичайних подій»
відображається різниця між сумами грошових надходжень,
відображених у рядках 010 - 080, та грошових видатків, відображених
у рядках 090-145 цього звіту.
Дані про рух грошових коштів під час здійснення фінансової та
інвестиційної діяльності також визначаються вибіркою даних про їх
витрачання і надходження безпосередньо за оборотами на рахунках у
регістрах бухгалтерського обліку грошових коштів. У рядках 180,190 і
200 наводиться надходження грошових коштів від продажу
інвестиційної нерухомості, фінансових інвестицій, необоротних
активів, утримуваних для продажу, та інших довгострокових
необоротних активів [1].
Зміна курсів іноземних валют протягом звітного періоду
відображається у рядку 420 «Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів» сума збільшення залишку коштів, а сума зменшення
наводиться у дужках.
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Висновки. Отже, розвиток форм і відносин власності,
урізноманітнення сучасних методів здійснення розрахунків
обумовлюють формування потреби всіх рівнів управління у
своєчасній і достовірній інформації про стан і структуру грошових
надходжень як найбільш ліквідних активів. А особливістю
формування достовірної та своєчасної інформації про облік грошових
коштів є дотримання норм і процедур документування операцій з
ними та чіткої організації їх потоку.
Таким чином, розглянувши основні зміни в структурі та
методології складання нової форми річного звіту про рух грошових
коштів, можна зробити такі висновки: зміна методу заповнення
показників першого розділу звіту забезпечує неможливість
арифметичної підгонки даних та поверхневого розкриття інформації
про діяльність підприємства. Оновлена форма звіту надає корисну
інформацію для прийняття правильних рішень щодо напрямів
подальшого розвитку підприємства і підвищує зрозумілість та
зіставність звітності з результатами діяльності інших підприємств.
1.Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух грошових коштів» від
10.06.2010 р. № 382.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух грошових коштів»:
затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87.
3.Постанова КМУ «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для
відшкодування сум ПДВ» від 12.05.2010 р. №368.
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Актуальність проблеми. Однією з головних умов підтримки
необхідного рівня ліквідності і платоспроможності підприємств, що
функціонують в умовах ринку, є ефективне управління поточною
дебіторською заборгованістю. Дебіторська заборгованість - це сума
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. В свою чергу,
дебітори - це юридичні або фізичні особи, які внаслідок минулих
подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх
еквівалентів або інших активів [2]. Дебіторська заборгованість має
значну питому вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий
стан підприємства. Значення аналізу дебіторської заборгованості
особливо зростає в період інфляції, коли іммобілізація власних
оборотних активів стає дуже невигідною.
Актуальність даної теми зростає в умовах фінансовоекономічної кризи, яка захопила увесь економічний світ. Фінансовоекономічна діяльність суб'єктів господарювання в період світової
економічної кризи, потребує використання сучасних підходів до
проблем платіжно-розрахункових взаємозв'язків між підприємствами,
тому зростає роль правильного здійснення обліку та ефективного
аналізу дебіторської заборгованості для прийняття управлінських
рішень, яке є досить актуальним і потребує детального розгляду. Адже
потрібно не втратити ті кошти, які належать підприємству по праву.
Для цього потрібно проводити постійний моніторинг заборгованості,
своєчасно висувати претензії щодо боргів та запобігати безнадійним
боргам на підприємстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій Дослідженням даного
питання займалося багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед
них Бутинець Ф.Ф., Попович П.Я., Мошенський С.З., Олійник О.В.,
Савицька Г.В., Чумаченко М. Г., Єдинак Т.С., Хендріксен Е. Є., Ван
Бред М. Ф. та багато інших.
Метою написання даної статті є виявлення нагальних проблем,
пов'язаних з обліком розрахунків із дебіторами, обґрунтування
перспектив розвитку бухгалтерського обліку та аналізу дебіторської
заборгованості, розробка методичних підходів і складання практичних
рекомендацій щодо вдосконалення існуючих методик обліку та
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аналізу дебіторської заборгованості.
Виклад основного матеріалу. Для здійснення аналізу
дебіторської заборгованості та прийняття управлінських рішень
важливе значення має повнота і об'єктивність інформації. Вирішення
багатьох проблемних питань дозволить значно вдосконалити
організацію та методику обліку розрахунків з дебіторами.
Серед основних недоліків існуючої системи обліку та аналізу
дебіторської заборгованості можна визначити такі:
а) для прийняття зацікавленими особами адекватних та вчасних
рішень щодо існуючої політики управління істотне значення мають
актуальність і якість інформації про стан розрахунків з дебіторами, що
формується на базі даних бухгалтерського обліку конкретних суб'єктів
господарювання. Однак форма бухгалтерського обліку дебіторської
заборгованості, яку рекомендували нормативно, не враховує
специфіки даного активу, що зумовлює наявність різних ознак його
класифікації і велику кількість методів оцінювання. Так,
рекомендована нормативами форма бухгалтерського обліку
дебіторської заборгованості журнал-ордер №3 не враховує специфіки
даного активу - наявності різних ознак його класифікації і велику
кількість методів оцінювання, а рекомендовані облікові регістри не
передбачають накопичення інформації про розрахунки з дебіторами
різного рівня деталізації і узагальнення. Саме через це неможливим є
отримання якісної і неупередженої інформації щодо дебіторської
заборгованості для проведення аналізу розрахунків з кожним окремим
дебітором. Це зумовлює неможливість отримання інформації про
дебіторську заборгованість в обсязі і вигляді, достатньому для
проведення аналізу розрахунків з дебіторами зокрема і заборгованості
загалом з метою прогнозування ймовірності настання платіжної кризи
суб'єктів господарювання, складання рекомендацій щодо її
попередження;
б) невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової
дебіторської
заборгованості,
оцінки
поточної
дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги.
в) застосовування у наших умовах традиційної за кордоном
методики аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно
через відсутність необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації
щодо розрахунків з дебіторами. Крім цього, загальна криза
неплатежів, характерна для сучасної української економіки, змушує
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сумніватися в об'єктивності, своєчасності і корисності отриманих
результатів аналізу. Використання вітчизняних методик не дає змоги
однозначно оцінити стан дебіторської заборгованості, а також ступінь
його впливу на фінансово-господарський стан підприємств.
Зазначені проблеми вказують на необхідність пошуку
специфічних засобів аналізу дебіторської заборгованості, спрямованих
на отримання інформації комплексного характеру, достатньої для
прийняття рішень щодо глибини кризи неплатежів аналізованого
суб'єкту.
Щоб покращити методику обліку розрахунків з дебіторами,
передусім необхідно внести зміни у П(С) БО 10 «Дебіторська
заборгованість» [2], 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. На нашу думку, потрібно зробити уточнення визначення
поточної дебіторської заборгованості, оскільки згідно з П(С) БО 10,
поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги
визначається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації
продукції, товарів і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Але
утворення поточної дебіторської заборгованості не завжди слід
пов'язувати з доходом, оскільки 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.
Необхідно також створити системний класифікатор дебіторської
заборгованості з використанням таких параметрів: ознак, принципів та
мети класифікації, якісної характеристики ознаки, користувачів
інформації, типів класифікації. Використання даної розробки сприяє
наданню якісної бухгалтерської інформації для контролю, аналізу та
управління залежно від конкретних потреб користувачів у період
антикризового регулювання [6]. З метою мінімізації відхилень
розрахункової вартості боргу від її реальної величини можна
запропонувати комплексний підхід до оцінювання дебіторської
заборгованості, що базується на коригуванні первісної вартості
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дебіторської заборгованості відповідно до коефіцієнта часу.
Коефіцієнт часу дає змогу оцінити заборгованість господарюючого
суб'єкта у даний час з урахуванням зростання вартості в часі та зміни
загальної купівельної спроможності грошових коштів. Використання в
бухгалтерському обліку комплексного оцінювання дебіторської
заборгованості забезпечує врахування впливу на зміну вартості
водночас минулих і умовно можливих минулих тимчасових процесів,
що створює можливість для прогнозування напрямків і обсягів
поточних та майбутніх грошових потоків підприємства [4].
Потребують розробки також моделі співвідношення дебіторської
та кредиторської заборгованостей і певного інструментарію, який
дозволив би швидко та якісно виявляти негативні явища, що
впливають на кількісні та якісні зміни цих заборгованостей. Бажаним
є співвідношення, коли кредиторська заборгованість переважає
дебіторську на 10-20%. Однак, як показують дослідження, на деяких
підприємствах кредиторська заборгованість переважає зобов'язання
дебіторів у 10 і більше разів.
При проведенні такого аналізу потрібно враховувати специфіку
підприємств і організацій, сезонність їх роботи, зв'язки з покупцями та
постачальниками тощо. Варто також зважати на принцип «Вимагай
оплати якомога швидше та оплачуй якомога пізніше», який дозволяє
довший період володіти певними активами й отримувати від них
вигоду. Крім цього наявність великих обсягів дебіторської
заборгованості, як вірно говорить Ф. Ф. Бутинець, спричиняє низьку
платоспроможність підприємства [3, с. 351]. Відзначимо, що значна
сума кредиторської заборгованості не завжди є негативним явищем;
зокрема, коли підприємство володіє такою кількістю високоліквідних
активів, при погашенні заборгованості ними це суттєво не вплине на
подальшу його діяльність.
Для забезпечення такого принципу бухгалтерського обліку, як
"обачність", дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і
послуги відображається в бухгалтерській звітності у чистій
реалізаційній вартості, що враховує величину резерву сумнівних
боргів. Питання визначення величини такого резерву потребує
доопрацювання в плані конкретизації методики розрахунку. Слід
запропонувати комплексний методичний підхід до розрахунку резерву
сумнівних боргів, розробити комплексну методику розрахунку такого
резерву, що містить аналітичну і математичну моделі розрахунку. А
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також потрібно внести зміни у податковий облік щодо відображення
резерву сумнівних боргів у складі валових витрат.
Висновки. Отже, вирішення цих проблемних питань щодо
обліку
дебіторської
заборгованості
допоможе
здійснювати
правильний її аналіз. В свою чергу, правильний аналіз дебіторської
заборгованості допоможе мінімізувати розмір простроченої
заборгованості та строків інкасації боргу.
Для управління дебіторською заборгованістю необхідним є
розробка заходів щодо скорочення або стягнення простроченої або
сумнівної дебіторської заборгованості. При цьому можуть
використовуватися різноманітні методи управління дебіторською
заборгованістю, які можна класифікувати на такі групи:
1) юридичні - претензійна робота, подача позову до суду.
2) економічні - фінансові санкції (штраф, пеня, неустойка),
передача в заставу майна і майнових прав, призупинення постачань
продукції.
3) психологічні - нагадування по телефону, факсу, пошті,
використання ЗМІ чи поширення інформації серед суміжних
постачальників, що загрожує боржнику втратою іміджу.
4) фізичні - арешт майна боржника, вироблений органами
державної виконавчої служби [5, c. 24-29].
Важливу роль в управлінні дебіторською заборгованістю
відіграють планування, організація та контроль роботи з дебіторами.
Отже, правильно організований облік та проведений аналіз
дебіторської заборгованості повинен зменшити її розмір. А для цього
потрібно:
- визначати ступінь ризику несплати рахунків покупцями;
- збільшувати коло покупців з метою мінімізації втрат від
несплати одним або декількома покупцями;
- контролювати співвідношення дебіторської заборгованості і
кредиторської заборгованості;
- вести оперативний контроль за надходженням готівки;
- своєчасно визначати сумнівну заборгованість;
- вести претензійну роботу співпрацюючи з юридичною
службою;
- своєчасно надавати платіжні документи;
- припиняти дію договорів з покупцями, що порушують
платіжну дисципліну тощо.

176
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю
в умовах глобалізації економіки

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.
1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні (зі змінами і
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Невпинний перехід України до ринкової економіки, розширення
та поглиблення ринкового середовища у всіх сферах діяльності цілком
закономірно викликає необхідність реформування обліку та контролю.
Це зумовлює введення нових економічних категорій та уточнення
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раніше діючих. Одним із напрямків перетворень в аграрному секторі
країни стало впровадження економічних відносин на основі приватної
власності на землю та отримання селянами земельних і майнових паїв
у процесі реструктуризації колективних сільськогосподарських
підприємств.
В умовах аграрної реформи широкого розповсюдження набуває
дослідження процесів трансформації відносин власності. Основним
джерелом, де акумулюється та систематизується відповідна
інформація, є бухгалтерський облік. Він відображає процес
формування власності, обсяг прав власників підприємства, розподіл
результатів його діяльності, особливості відносин власності. На
сучасному етапі реорганізації аграрних підприємств і в майбутньому
виняткове значення мають вдосконалення методики обліку
реформування відносин власності та власного капіталу.
Незважаючи на те, що власний капітал як економічна категорія
використовується досить часто, питання методики його обліку і
аудиту залишаються дискусійними, що й обумовило дослідження
даного питання стосовно аграрних підприємств.
У розробку теоретичних і методичних проблем відносин
власності, зокрема трансформації власності та реструктуризації
колективних сільськогосподарських підприємств, значний внесок
зробили
українські
вченіекономісти
В.Я.
Амбросов,
М.Я.Дем‘яненко, С.І.Дем‘яненко, М.Й. Малік, О.М. Онищенко, В.В.
Юрчишин.
Проблеми обліку та його побудови в новостворених приватних
підприємствах розглядали в своїх роботах Ф.Ф. Бутинець, С.Ф.Голов,
В.М.Жук,
О.О.
Канцуров,
Г.Г.Кірейцев,
В.Г.Лінник,
В.Б.Моссаковський, М.Ф. Огійчук, М.С. Пушкар, В.В.Сопко, Л.К. Сук
та інші.
Проте у підходах вчених існують відмінності стосовно методики
відображення в обліку формування і руху власного капіталу, окремих
його елементів.
Отже, проблему розробки методології, конкретних алгоритмів
обліку та контролю вважати завершеною не можна, тим більше, що
умови господарювання динамічно змінюються і висувають нові
вимоги щодо вдосконалення системи інформації.
Значимість вказаної проблематики та необхідність вирішення
визначених питань обумовили вибір теми дослідження та основні
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напрямки удосконалення обліку та контролю власного капіталу.
Дослідження власного капіталу потребує з‘ясування сутності
капіталу. Найважливішими аспектами розкриття сутності капіталу є
економічний, юридичний, обліковий.
Економічна роль власного капіталу полягає в забезпеченні
суб‘єкта господарювання власними фінансовими ресурсами,
необхідними для початку та продовження господарської діяльності.
Такий підхід до розуміння статутного капіталу був виключений в
адміністративно-командній економіці, у зв‘язку з чим потребує
розвитку в сучасній економіці.
Юридичне значення капіталу полягає передусім в тому, що його
розмір визначає межі мінімальної матеріальної відповідальності, які
суб‘єкт господарювання має за своїми зобов‘язаннями.
Саме розгляд цих аспектів потребує практика господарювання,
практика обліку і наука.
Розглядаючи економічну сутність, потрібно відмітити
найважливіші характеристики капіталу, які полягають у тому, що він
виступає основним фактором виробництва; характеризує фінансові
ресурси підприємства, які приносять прибуток; використовується як
головне джерело формування добробуту його власників; є головним
виміром ринкової вартості підприємства. Його динаміка є важливим
показником ефективності господарської діяльності.
З позиції бухгалтерського обліку капітал підприємства можна
поділити за багатьма ознаками. Класифікація капіталу досліджена
багатьма науковцями, які виділили різноманітні класифікаційні
ознаки. Дослідимо класифікаційні ознаки, які виділяють різні
науковці.
Так, І.А. Бланк проводить класифікацію капіталу за двома
напрямами:
1) за джерелами залучення;
2) за формами залучення.
За джерелами залучення капітал поділяється:
1) за
національною
належністю
власників
капіталу
(національний (вітчизняний) капітал; іноземний капітал);
2) за титулом власності (капітал, залучений із внутрішніх
джерел; капітал, залучений із зовнішніх джерел);
3) за групами джерел залучення капіталу відносно підприємства
(власний капітал; залучений капітал);
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4) за формами власності капіталу, що надається підприємству
(приватний капітал; державний капітал) [2].
За формами залучення І.А. Бланк визначає капітал:
1) за організаційно-правовими формами залучення капіталу
підприємством (акціонерний капітал; пайовий капітал; індивідуальний
капітал);
2) за натурально-речовою формою залучення капіталу (капітал в
грошовій формі; капітал у фінансовій формі; капітал в матеріальній
формі; капітал в нематеріальній формі);
3) за
періодом
залучення
капіталу
(довгостроковий
(перманентний) капітал; короткостроковий капітал);
4) за формою авансування залученого капіталу в активи
підприємства (основний капітал; оборотний капітал) [2].
Ярощук О.В. визначає такі класифікаційні ознаки капіталу:
1) за правом власності (позичений; власний);
2) за формами власності (приватний, колективний, державний);
3) за організаційно-правовими формами залучення капіталу
(акціонерний, пайовий, індивідуальний);
4) за
періодом
використання
(довготерміновий,
короткотерміновий);
5) за джерелами утворення (зовнішній, внутрішній);
6) за походженням капіталу (вітчизняний, іноземний);
7) за напрямами розміщення (працюючий (резервний та
страховий капітал; ―мертвий‖ капітал); непрацюючий);
8) за натурально-речовою формою (капітал у грошовій формі,
капітал у фінансовій формі, капітал у матеріальній формі, капітал у
нематеріальній формі);
9) за формою розміщення в активах підприємства (основний,
оборотний) [7, с. 6].
Якщо трактувати капітал як джерело утворення майна, то його
класифікують за такими ознаками: за правом власності, за
організаційно-правовими формами залучення капіталу, за джерелами
утворення, за походженням капіталу. Всі інші ознаки характеризують
капітал як активи підприємства.
Отже, до класифікації капіталу існує два підходи: як джерела
утворення майна і як активи підприємства.
Класифікацію капіталу за організаційно-правовими формами
досліджено багатьма науковцями. Так, зокрема, В.А. Бруннер (1901 р.)
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виділяє складовий, пайовий, основний або акціонерний види капіталу
[3], І.П. Бабенко (1911 р.) – пайовий, акціонерний (складовий,
основний) [1], Є.Є. Сіверс (1926 р.) – основний (акціонерний) капітал
[6].
Ярощук О.В. за організаційно-правовою формою виділяє
акціонерний, пайовий, індивідуальний види капіталу [7], а
С.М. Гольцова, І.Й. Плікус – статутний і пайовий види капіталу.
Королюк Т.М., виділяє статутний капітал як складову власного
капіталу для акціонерного товариства [4].
Певний інтерес представляє класифікація власного капіталу,
запропонована С.М. Гольцовою та І.Й. Плікус, яка містить всі
складові власного капіталу та визначає поділ власного капіталу на
основні
(статутний
і
пайовий,
що
є
зареєстрованим
(персоніфікованим)),
незареєстрований
капітал
(резервний,
додатковий
(вкладений,
інший),
нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток), коригуючі (неоплачений капітал, вилучений
капітал)).
Отже, компоненти власного капіталу, наведені С.М. Гольцовою
та І.Й. Плікус, включають коригуючі складові – неоплачений і
вилучений капітал. Основними складовими автори вважають
статутний і пайовий капітал, які називають зареєстрованим
(персоніфікованим), а незареєстрований капітал включає додатковий
(вкладений, інший), резервний капітал, нерозподілені прибутки.
Власний капітал акціонерного товариства, на думку
Т.М. Королюк, містить вкладений капітал (статутний капітал,
додатковий вкладений капітал); накопичений капітал (інший
додатковий капітал, резерви прибутку (резервний капітал, договірні
резерви, резерв переоцінки), нерозподілений прибуток) [34, с. 7].
Вважаємо, що наведену вище класифікацію власного капіталу слід
доповнити фактично оплаченим, неоплаченим та вилученим
капіталом.
Пилипенко О. І. проводить класифікацію за рівнем
відповідальності та за формою [5, с. 6] (рис. 1).
Класифікація власного капіталу за формою дозволяє визначити
частину капіталу, який був інвестований засновниками; одержаний
безоплатно; зароблений протягом звітного періоду.
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Власний капітал
За формою
Інвестований
капітал

Сума простих та
привілейованих акцій
за їх номінальною
вартістю, додатково
вкладений капітал

Подарований
капітал

Безоплатно отримані
активи, безповоротна
допомога

Нерозподілений
прибуток

Частина прибутку,
отриманого внаслідок
ефективної діяльності
підприємства, що не
була розподілена між
акціонерами, а
реінвестована у
підприємство

За рівнем
відповідальності
Статутний
Його сума визначена
капітал
в установчих
документах і підлягає
обов’язковій
реєстрації у
державному реєстрі
господарюючих
суб’єктів
Це нереєстрований
капітал, тобто
додатково вкладений
капітал, резервний
капітал,
нерозподілений
прибуток тощо

Додатковий
капітал

Рис. 1. Класифікація власного капіталу за формою та рівнем
відповідальності
Класифікація за рівнем відповідальності дає змогу ранжувати
капітал на юридично закріплений в установчих документах та
нерегламентований як обов‘язковий чинним законодавством.
Таким чином, нами було досліджено теоретичні підходи до
визначення поняття «власний капітал» в науковій літературі, а також
підходи вчених до класифікації власного капіталу.
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АМОРТИЗАЦІЯ ДООЦІНЕНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА
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Розглядаються амортизація дооцінених основних засрбів та облік їх вибуття.
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Актуальність теми. Від забезпечення підприємства засобами
праці та від ефективного їх використання, в першу чергу основних
виробничих засобів, залежить обсяг виготовленої продукції, наданих
робіт та послуг. При використанні основних засобів вони втрачають
свою справедливу вартість, переносячи її частинами на новостворений
продукт, виконані роботи, тому до валюти балансу їх включають за
залишковою вартістю. В зв‘язку з інфляцією виникає необхідність
переглядати вартість основних засобів, в більшості випадків їх до
оцінюють з метою відображення за справедливою вартістю, це
розширює можливості підприємства щодо накопичення коштів
необхідних для оновлення основних засобів, збільшення обсягів
кредитування. Якщо підприємство вирішить, що невідповідність
балансової вартості справедливій вартості перекручує показники
фінансової звітності, або порушує принцип обачності воно також має
вдатися до переоцінки. Дооцінка (індексація) основних засобів
позитивно впливає на стабільність процесу їх оновлення, нормальне
функціонування підприємства, сприяє продовженню діяльності
підприємства та підвищенню ефективності діяльності підприємства.
Аналіз досліджень і публікацій. В сучасній економічній
літературі особливостям обліку основних засобів, відображенню їх
переоцінки приділяється значна увага. Питання обліку основних
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засобів та відображення їх переоцінки розглядали і досліджували такі
вчені, як Губа Є., Довгалюк Н., Зюкова М., Сук Л., Сук П., Свіріденко
А., Ткаченко Н.М., Хома С., Хом‘як В.В., Фурсов О., [10 – 15] та інші.
Переоцінка основних засобів та нарахування амортизації по
переоцінених основних засобах обговорюються в спеціалізованій
економічній літературі, на ці питання неодноразово зверталася увага
державної податкової інспекції, (більше десяти інформаційних листів)
[5 – 9], Міністерства фінансів України [1, 2], Комітету Верховної Ради
України по питаннях фінансів і банківської діяльності та інших
державних органів.
Метою написання статті є узагальнення останніх публікацій в
економічній літературі, та листів державної податкової адміністрації,
Міністерства фінансів України, щодо відображення в обліку операцій
по переоцінці основних засобів, реалізації переоцінених основних
засобів, також надання пропозиції щодо контролю за правильністю та
точністю відображення в обліку доходів, суми додаткового капіталу
по кожному переоціненому, і на безоплатній основі отриманому
основному засобу.
Виклад основного матеріалу. На кожному підприємстві є
основні засоби, які є рушійною силою процесу виробництва. Від
обліку основних засобів напряму залежить розмір чистих активів та
оподатковуваний прибуток. Тому в бухгалтерів дуже часто виникають
питання щодо того як переоцінити основні засоби, відобразити ці
операції в обліку. Порядок відображення надходження основних
засобів у бухгалтерському обліку та формування їх первісної вартості
залежить від того, яким чином та на яких умовах вони придбані.
Основні засоби до підприємства можуть надходити в результаті
придбання за грошові кошти, будівництва господарським або
підрядним способом, обміну на подібні чи неподібні активи,
переведення з оборотних активів, та отримання як внеску до
статутного капіталу. Використання основних засобів зумовлює
зменшення їх справедлива вартості. З метою відображення в обліку
зменшення справедливої вартості нараховують амортизацію.
Підприємство самостійно вибирає потрібний метод нарахування
амортизації.
Відповідно до ПСБО-7 ―Основні засоби‖ пункт 29 ―Нарахування
амортизації проводиться щомісячно. Нарахування амортизації
починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних
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засобів став придатним для корисного використання.‖ [1].
Крім того, стандартом вказано на відображення амортизації
пункт 30 ―Суму нарахованої амортизації всі підприємства
відображають
збільшенням
суми
витрат
підприємства
і
зносу основних засобів‖ [1]. Якщо основний засіб, використовується у
виробництві, нарахування амортизації в обліку буде відображено
записом:
Д-т 23 ―Виробництво‖;
К-т 131 ―Знос основних засобів‖;
За умови якщо підприємством отримано основні засоби
безоплатно, первісна вартість таких основних засобів дорівнює їх
справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат,
передбачених пунктом 8 (ПСБО) 7.
Формування первісної вартості основних засобів відображається
на субрахунку 152 ―Придбання (виготовлення) основних засобів‖ в
кореспонденції із субрахунком 424 ―Безоплатно одержані необоротні
активи‖ та іншими рахунками в залежності від того, які витрати
здійснювало підприємство і відображають в обліку записами:.
1. Формування первісної вартості
Д-т 152 ―Придбання (виготовлення) основних засобів‖;
К-т 424 ―Безоплатно одержані необоротні активи‖;
К-т 631 ―Розрахунки з вітчизняними постачальниками‖;
К-т 661 ―Розрахунки за виплатами працівникам‖;
К-т 65 ―Розрахунки за страхуванням‖;
2. Введення в експлуатацію:
Д-т 10 ―Основні засоби‖
К-т 152 ―Придбання (виготовлення) основних засобів‖
Враховуючи те, що при нарахуванні амортизації об‘єкт
основних засобів втрачатиме свою споживчу вартість, а при придбанні
кредитували 424 субрахунок, сума нарахованої амортизації
відображатиметься
збільшенням
витрат
підприємства
і
зносу основних засобів, а також визнанням доходу в частині суми
нарахованої амортизації, що відповідає питомій вазі справедливої
вартості в первісній вартості основного засобу. В додаток до
попереднього запису (1) в обліку при нарахуванні амортизації по
безоплатно отриманим об‘єктам основних засобів з‘явиться
додатковий запис щодо зменшення додаткового капіталу та визнання
доходів. Записи в обліку:
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Нарахування амортизації
Д-т 23 ―Виробництво‖;
К-т 131 ―Знос основних засобів‖;
2. Додатковий запис в частині вартості безоплатно отриманого
активу:
Д-т 424 ―Безоплатно одержані необоротні активи‖;
К-т 745 ―Дохід від одержаних активів‖;
В податковому обліку один раз на рік можна збільшувати
балансову вартість основних фондів шляхом індексації балансової
вартості груп основних фондів відповідно до (пп.. 8.3.3 Закону про
Прибуток). Для проведення індексації необхідне добровільне бажання
платника податків.
Індексації підлягає балансова вартість груп основних фондів
станом на 1 січня звітного року, наступного за роком, за результатами
якого здійснюється індексація.
Індексацію необхідно оформлювати наступними документами:
наказом (розпорядженням) керівника про проведення індексації;
довідкою від органів статистики про річний індекс інфляції; довідкою
про виконану індексацію довільної форми.
В довідці необхідно надати дані балансової вартості до та після
індексації, а також коефіцієнт індексації.
Здійснення індексації основних фондів збільшить амортизаційні
відрахування і таким чином зменшить суму податку на прибуток та
покращить складне фінансове становище підприємств та організацій
під час світової кризи.
Висновки і пропозиції. Отже, з метою недопущення
неточностей в бухгалтерському обліку а також дотримання вимог
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 ,,Основні засоби‖, на
кожному підприємстві потрібно вести окремо аналітичний облік
переоцінених основних засобів. Особливу увагу потрібно звертати на
основні засоби які отримані на безоплатній основі та в подальшому
були до оцінені.
Новизна дослідження полягає в тому що, вперше комплексно
розглянуто порядок відображення в обліку нарахованої амортизації за
основними засобами, які отримані безоплатно, до вартості яких
включено витрати на їх перевезення, монтаж, а в наступних періодах
вони підлягали дооцінці, а також вибуття основних засобів за якими
первісна вартість сформована за різними джерелами.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
В статті досліджено генезис виникнення облікової політики її місце у
вітчизняній та зарубіжній обліковій науці та оцінка наукових підходів до трактування
поняття «облікова політика».
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The article investigates the genesis of accounting policies in its place in domestic
and foreign accounting science and scientific evaluation of approaches to the interpretation
of the concept of «accounting policies».
Keywords: accounting policies, politics, organization of accounting.

В сучасних умовах господарювання одним з найважливіших
питань організації системи бухгалтерського обліку на кожному
підприємстві є формування облікової політики. Виникнення даного
поняття в вітчизняній практиці пов‘язане зі змінами в системі
економічних відносин, що зумовили необхідність реформування
бухгалтерського обліку в Україні, його пристосування до нових умов
господарювання та процесами трансформації бухгалтерського обліку
відповідно до міжнародних стандартів. Наслідком впроваджених змін
є залучення із зарубіжної практики значної кількості якісно нових
понять та явищ, до яких належить і облікова політика підприємства.
Питання виникнення облікової політики та її економічної
сутності знайшли відображення в працях вчених: Соколов Я.В.,
Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф., Бутинець Ф.Ф., Кужельний М. В,
Лінник. В.Г., Барановська Т.В., Житний П.Є., Пушкар М.С., Голов
С.Ф., Свірко С.В., Ткаченко Н.М.
Ефективність ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
залежить від рівня його організації. У свій час французький вчений
Є.П. Леоте щодо організації бухгалтерського обліку писав: «Колесо
економіки рухається не тільки при допомозі праці і капіталу, але і
завдяки «обліковому порядку» [1, с. 78 - 80].
Розвиток ринкових відносин, наявність підприємств різних форм
власності та розширення міжнародних економічних зв‘язків
вітчизняними підприємствами сприяло впровадженню в організацію
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обліку облікової політики, яку підприємство визначає самостійно. Від
уміло сформованої облікової політики багато в чому залежить не
тільки ефективність управління бухгалтерським обліком, але і
фінансово-господарська діяльність підприємства та стратегія його
розвитку на тривалу перспективу. Тому, формування облікової
політики на підприємстві – дуже трудомісткий і відповідальний
процес. Адже підприємству доведеться працювати не один рік згідно з
розробленою і затвердженою ним обліковою політикою. Це вимагає
від управлінського персоналу підприємства більш зваженого підходу
до розробки та підтримки ним на належному рівні облікової політики
з врахуванням впливу як зовнішніх так і внутрішніх факторів.
Перші намагання сформувати облікову політику на рівні фірми
Е.С. Хендріксен і М.Ф. Ван Бреда пов‘язують з спробами
встановлення офіційного стандарту бухгалтерського обліку в США,
які були розпочаті ще в 1929 р. [2, с.154].
Намагання впровадити у практику обліку окремих елементів
облікової політики пов‘язують з Дж. Мeєм, який 22 вересня 1932 р. в
своєму листі від Американського інституту бухгалтерів до НьюЙоркської фондової біржі виклав програму дії, яка включала три
моменти:
1) необхідність зобов‘язати компанії відкритого типу подавати
детальний звіт про використання ними методів обліку;
2) компанії повинні засвідчити те, що вони постійно
дотримуються цих методів;
3) аудитори повинні підтвердити, що компанії дійсно
використовували ці методи обліку, на які вони здійснюють посилання
[2, с.155].
В той час коли були відсутні нормативні акти з бухгалтерського
обліку, Конгрес США в 1934 р., доручив Комісії з цінних паперів і
бірж розробити положення про облікову політику для фірм, які
котирують свої цінні папери. Що викликане необхідністю навести
певний порядок та забезпечити передбачуваність в практиці
бухгалтерського обліку після великої кризи 1929р. І тільки набагато
пізніше, національним стандартом 1972р. правила облікової політики
були поширені на всі інші компанії.
В подальшому у всіх економічно розвинутих країнах
були сприйняті ідеї концепції облікової політики і прийняті
нормативні акти, які вводили її в дію.
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Таким чином, криза 1929-1930 рр. стала індикатором
неспроможності саморегулювання ринкового середовища без таких
підсистем управління як планування і прогнозування попиту та
пропозиції. У зв‘язку з цим виникла об‘єктивна необхідність у
формуванні належного рівня інформаційної бази, як на рівні
підприємств, так і на рівні державного регулювання економіки.
Основою побудови інформаційної системи став бухгалтерський облік.
Для забезпечення співставності звітних показників окремих
підприємств, відповідно, потрібно було створити єдині вимоги,
правила та процедури, які б враховували особливості діяльності
кожного суб‘єкта господарювання. Все це обумовлено виникнення
облікової політики, як внутрішнього регламентна, що адаптує
нормативно-правові вимоги законодавства до потреб підприємства.
Саме ж поняття «облікова політика» офіційно було впроваджено
в міжнародну термінологію бухгалтерського обліку в листопаді 1974
року, у зв‘язку з прийняттям, а з 1.01.1975р. – введенням в дію
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку №1 «Розкриття
облікової політики».
В Україні термін «облікова політика» з‘явився в бухгалтерській
термінології на початку 90-х років ХХ ст. в результаті перекладу
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а офіційно почав
використовуватись у вітчизняній теорії та практиці бухгалтерського
обліку з 1 січня 2000 року після введення в дію Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999р. №996-XIV, Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку (П(С)БО) №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від
31.03.1999р. №87 та інших П(С)БО, які регламентують альтернативні
способи організації та ведення обліку окремих видів активів,
зобов‘язань, доходів, витрат і фінансових результатів, щодо яких
підприємство має право вибору з врахуванням особливостей та
специфіки своєї діяльності [3, с. 2].
Для більш детального вивчення сутності облікової політики та
дослідження її реалізації в системі управління підприємством,
розглянемо її виходячи із поняття політики, як такої.
Термін «політика» походить від давньогрецького слова «поліс»
(місто-держава) та його похідних: «politike» (мистецтво управляти
державою), «politeteia» (конституція), «polites» (громадяни), «politica»
(державний діяч). Єдиного визначення поняття «політика» немає. Ще
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Платон під політикою розумів мистецтво, здатність жити в умовах
поліса, що ставить людину у певні поведінкові рамки. М.Вебер
вважав, що політика – це прагнення до влади, її завоювання,
утримання в різних великих суспільних колективах. Д.Істон розглядає
політику як реалізований владою розподіл цінностей, а Меркл
твердив, що у своїх найкращих проявах політика – це шляхетне
прагнення до справедливості та розумного порядку, а у найгірших –
це корислива жадоба влади, сили, багатства [4].
В довідковій та енциклопедичній літературі даються різні
визначення політики, що свідчить про її багатогранність.
Політика – це діяльність класів, соціальних верств, груп та
індивідів, пов‘язана з визначенням і впливом на устрій державної
влади, сутність та форми держави, виконуванні нею завдання, а також
на відносини з іншими класами, націями, країнами з метою реалізації
власних потреб та інтересів [5].
Політика – організаційна і контрольно-регулятивна сфера
суспільства, заснована в системі інших таких самих сфер:
економічної, ідеологічної, правової, культурної тощо [6, с. 204].
Отже, окремі економісти вважають, що в основі політики лежить
передусім економіка, економічні явища і процеси, економічні потреби,
інтереси та цілі. Водночас політика розвивається за власними
законами і закономірностями, які активно впливають на формування
економічного процесу й втілюються в раціональній економічній
політиці. У політиці, як сфері життєдіяльності людей, виявляються
відмінності інтересів різних груп, які, з одного боку – стикаються, а з
іншого - взаємоузгоджуються. Політика є продуктом свідомої
довільної, а часом – свавільної діяльності людей, рушійною силою
якого є певний інтерес. Проте в цілому політика виражає інтегрований
суспільний інтерес.
Тому останнім часом, у зв‘язку з розвитком ринкових відносин,
термін «політика» можна розглядати принаймні у двох напрямках –
по-перше, це суспільна наука, по-друге, це особливий вид діяльності
на макро- і мікрорівні.

Тому політику підприємства повинні формувати
менеджери вищої ланки системи управління:
– власник
(керівник)
підприємства,
який
несе
відповідальність за організацію обліку і однозначно за
формування облікової політики;

191
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю
в умовах глобалізації економіки

– головний бухгалтер (бухгалтер) підприємства, за участю якого
можна грамотно і всебічно обґрунтувати зміст облікової політики;
– фінансовий директор, оскільки в його компетенцію входять
питання оптимізації фінансових результатів і руху грошових коштів
підприємства;
– аудитор, оскільки облікова політика є одним з об'єктів
аудиторської перевірки;
– податковий інспектор, оскільки від змісту облікової політики
залежить порядок формування того чи іншого об'єкту оподаткування
[27,с.8].
Однак, з точки зору користувачів фінансової звітності, політика
підприємства повинна забезпечити інформацію про методи і
процедури обліку, які застосовує підприємство; отримати інформацію,
щоб переконатися в співставності даних, які містяться в звітності, а
також розкривати додаткову інформацію про зміни в діяльності
підприємства [27, с. 8].
Отож, кожне підприємство як суб‘єкт господарювання
формулює свої цілі і обирає засоби для їх реалізації, тобто формує
свою політику, зокрема політику оплати праці, кадрову, дивідендну,
цінову, кредитну, фінансову, амортизаційну, облікову.
Термін «облікова політика» походить від англійського
словосполучення «accounting policy». У вітчизняній економічній
літературі наводять різні визначення поняття «облікова політика», при
цьому серед науковців немає єдиного погляду щодо трактування
поняття «облікова політика».
Ряд науковців тлумачить облікову політику, як сукупність
способів ведення бухгалтерського обліку, які були обрані
підприємством. До способів ведення бухгалтерського обліку належить
способи групування і оцінки фактів господарської діяльності,
погашення
вартості
активів,
організації
документообороту,
інвентаризації, способи застосування рахунків обліку, системи
регістрів, обробки інформації [7, 8, 9, 12]. Тобто, облікова політика
підприємства – це не просто сукупність способів ведення обліку, обраних
відповідно до умов господарювання, але й вибір методики обліку, яка надає
можливість використовувати різні варіанти відображення фактів
господарського життя в обліку (залежно від поставлених цілей). Іншими
словами, облікову політику в широкому розумінні можна визначити як
управління обліком, а у вузькому - як сукупність способів ведення обліку
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(вибір підприємством конкретних методик для цілей обліку).
Найбільш численна група науковців розглядають облікову
політику як сукупність принципів, методів і процедур, що
використовує підприємство для складання та подання фінансової
звітності [10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,24, 25,26].
Інші розуміють під обліковою політикою, правову категорію,
яка передбачає права і обов‘язки системи обліку з приводу
формування інформаційних ресурсів для менеджерів і захист стосовно
вимог податкових органів, аудиторських та інших контролюючих
служб [14,22,23].
Узагальнюючи наведені погляди авторів щодо визначення
сутності досліджуваного поняття, можна зробити висновок, що під
обліковою політикою суб‘єкта господарювання розуміють сукупність
принципів, методів і процедур, що використовуються суб‘єктами
господарювання для ведення поточного обліку, складання та подання
фінансової звітності виходячи з загальноприйнятих принципів та із
специфіки діяльності підприємства для отримання повної,
об‘єктивної, достовірної і неупередженої інформації з метою
прийняття зацікавленими особами обґрунтованих управлінських
рішень. Тобто, облікова політика підприємства – це не просто
сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов
господарювання, але й вибір методики обліку, яка надає можливість
використовувати різні варіанти відображення фактів господарського
життя в обліку.
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Розглянуто проблеми та перспективи розвитку управлінського обліку на
українських підприємствах. Проаналізовано систему управлінського обліку,
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Постановка проблеми. Методологічно та організаційно
бухгалтерський облік поділяється на фінансовий і управлінський. Це
дві галузі єдиної системи, кожна з яких має своє призначення і
відіграє свою роль у забезпеченні необхідною інформацією
різнопланових користувачів. У сучасних ринкових умовах
підприємства набувають більшої самостійності, а це, у свою чергу,
передбачає принципове переосмислення таких функцій управління, як
планування, облік, контроль та аналіз. Останнім часом для успішного
вирішення проблем, що виникають перед менеджерами вищого та
середнього рівнів управління, недостатньо лише інформації
бухгалтерського обліку [5].
Аналіз досліджень. Дослідження з цієї проблеми набули
значного поширення у країнах з розвиненою ринковою економікою в
70-ті роки минулого століття. Економісти-науковці (К. Друрі, Т.
Скоун, Ч. Хорнгрен, Д.Фостер, Р. Ентоні та інші) обґрунтували
необхідність відокремлення управлінського обліку, його призначення,
основні функції та методичні принципи організації й звернули увагу
на те, що управлінський облік включає планування, складання
бюджету, відображення фактичних даних в аналітичному і
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синтетичному обліку й у звітності, контроль, аналіз, а також
підготовку інформації для прогнозування та прийняття правильних
ситуаційних управлінських рішень.
В Україні розробленню вищезазначеної проблеми приділяється
значна увага з боку вітчизняних дослідників М. Чумаченка, С. Голова,
Л. Сухаревої та ін. [1]. Досліджуючи застосування вченими терміну
«управлінський облік» І. Білоусова формулює висновки про те, що
управлінський облік вини к внаслідок розвитку та удосконалення
виробничого обліку, але підкреслює неправильність розуміння під
управлінським обліком стратегічного обліку. Проте, С. Голов
досліджуючи перспективи розвитку управлінського обліку звертає
увагу на той факт, що на відміну від минулого, коли управлінський
облік був зорієнтований на управління виробництвом, за сучасних
умов глобальних змін у системах управління він досить швидко
перетворюється на стратегічний управлінський облік[3].
Мета дослідження. Мета статті полягає у визначенні ролі і
місця управлінського обліку в системі економічної діяльності
підприємства та розробленні перспектив його розвитку і
вдосконалення як важливого чинника підвищення ефективності
економічної безпеки та господарської діяльності.
Викладення основного матеріалу. На сьогодні управлінський
облік – це не лише облік витрат підприємства, а передусім, добре
організований аналітичний облік і не лише витрат, а й таких об‘єктів
як основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти,
кошти в розрахунках, капітал, зобов‘язання тощо. Набуваючи нового,
більш вагомого значення у сучасній економічній практиці суб‘єктів
господарювання, управлінський облік забезпечує управлінський
персонал інформацією про різні аспекти діяльності підприємств, які
відображаються у бухгалтерському обліку і безпосередньо впливають
на якість управлінських рішень, ефективність системи управління.
Такий облік покликаний забезпечити систему управління якісною
економічною інформацією. Дані управлінського обліку широко
використовуються для потреб внутрішнього менеджменту, для аналізу
господарської діяльності та пошуку резервів скорочення витрат[6].
З кожним днем збільшується кількість керівників українських
підприємств, які припиняють сумніватись в необхідності вести облік,
відмінний від бухгалтерського, який практично повністю
зосереджений на задоволенні потреб зовнішніх споживачів у
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інформації. Але в практичній діяльності вони досі не мають чіткого
розуміння цього виду обліку, що, мабуть, є головною проблемою
процесу прийняття системи управлінського обліку.
Незважаючи на певні успіхи, проблема реформування системи
обліку є не вирішеною, насамперед через недотримання вимог
системності, комплексного підходу, поступовості та обережності.
Зарубіжні рекомендації щодо організації системи управлінського
обліку викладаються в основному в загальнотеоретичному плані.
Тому в сучасних умовах залишається відкритим питання щодо
надання практичних рекомендацій запровадження управлінського
обліку на підприємствах.
На шляху впровадження управлінського обліку є певні
перешкоди, які полягають у подоланні дискусійних проблем
методології обліку та в необхідності організаційних заходів щодо його
впровадження. Суттєвою перешкодою поширення управлінського
обліку в країні залишається відсутність чіткого визначення переліку
складових цього обліку. Завдяки даному обліку бухгалтер за
потребою, крім власне обліку та калькулювання собівартості
продукції, займається нормативним плануванням, економічним
аналізом та підготовкою управлінських рішень[2].
Для того, щоб у сучасних умовах ефективно управляти
підприємством, необхідно чітко усвідомлювати «картину» його
щоденного фінансового стану. Її практично неможливо одержати без
використання спеціальних програмних продуктів, що реалізують не
тільки облікові методології, але і планування виробничо-логистичної
діяльності, моделювання реальних ситуацій і управління собівартістю
відповідно до сучасних вимог. Реалізація цих систем і практика
їхнього використання привели до створення зовсім нової моделі
обліку для комерційного підприємства – управлінського.
Декілька років тому наша держава з метою підвищення якості
облікової інформації реформувала принципи бухгалтерського обліку.
Але на практиці це не було належним чином сприйнято керівниками
та бухгалтерами. Причиною стало те, що бухгалтерський облік
сприймається як необхідність з метою надання звітності у податкові
органи, а не як джерело інформації, на підставі якої можуть
прийматися правильні рішення. Також негативно впливає присутність
податкового
обліку,
який,
по-перше,
відрізняється
від
бухгалтерського, а по-друге, його ведення є більш пріоритетним через
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те, що саме його найбільш контролюють податкові органи.
Тому, доки керівники не усвідомлять ряд переваг, що несе у собі
управлінський облік, доти його повсюдне упровадження на
українських підприємствах залишиться у мріях. Підприємство та його
керівництво повинні самі для себе вирішити, чи потрібен їм такий вид
обліку, чи бажають вони заробляти прибуток за будь-яких умов, чи
при оптимальному використанні усіх своїх ресурсів та потужностей?
Для цього і існує система управлінського обліку[4].
Ідею про встановлення системи управлінського обліку
висувають, як правило, або керівники, яким стає недостатньо для
прийняття рішень тієї інформації про стан підприємства, яку вони
мають, або фахівці, які мають нові економічні погляди на
функціонування підприємства. Як правило для цього наймають
кваліфікованого спеціаліста.
При постановці управлінського обліку необхідно вирішити такі
завдання: розробити фінансово-організаційну структуру підприємства,
яка б дозволяла виділення центрів фінансової відповідальності; в
положенні про облікову політику підприємства ввести інформацію
про вибрану форму ведення управлінського обліку; розробити склад,
сутність і формати управлінської звітності; методи управлінського
обліку витрат і калькуляції собівартості; управлінський план рахунків
і моделі типових господарських операцій.
Приймаючи до уваги вітчизняний та світовий досвід, слід
виділити три основні мети організації системи управлінського обліку:
1) інструмент проведення фінансово-економічних розрахунків,
формування бази обґрунтування ефективних управлінських рішень; 2)
інструмент калькулювання собівартості послуг, продуктів і інших
об‘єктів витрат для задоволення інформаційних нестатків фінансового
менеджменту як системи управління прибутком підприємства через
управління витратами; 3) інструмент реалізації концепції контролінгу,
що подає управлінську інформацію для планування, контролю, оцінки
і безперервного удосконалення організації обліку та діяльності
підприємства.
Система управлінського обліку представляє собою систему
численних взаємопов‘язаних частин, що тісно функціонують одна з
одною, а саме, люди, технології, мета, задачі, структура та функції.
Вплив великої кількості зовнішніх факторів на функціонування
підприємства відіграє свою роль у процесі вибору альтернатив, які
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дозволяють з максимальною користю досягти цілей фірми.
Особливе значення мають зовнішні фактори, які впливають на
побудову системи управлінського обліку на українських
підприємствах. Як відомо, на території України відсутні в порівнянні з
Заходом, корпорації, а переважають холдинги та інші структури. Тому
в розвинених країнах пенсійні та інші різноманітні фонди поступово
отримують велику владу над таким видом власності як корпорації, що
знаходяться в суспільному володінні[6].
На специфіку системи управлінського обліку впливають також
внутрішні фактори. Серед них можна відзначити найвпливовіші, такі
як:
1) технологія бізнесу (для безперервного виробництва витрати
будуть класифікуватися на постійні і змінні, а для позамовного
виробництва – на прямі і непрямі);
2) облікова політика підприємства (у кожної фірми є своя
облікова політика, свої методики та принципи ведення управлінського
обліку);
3) організаційна структура підприємства (існують 2 відмінні
системи управлінського обліку: при функціонально-орієнтованому
управлінні – максимізація результатів діяльності всієї організації за
рахунок окремих її підрозділів, та при управлінні по видах діяльності,
яка передбачає управління видами діяльності, а не витратами).
Що стосується упровадження системи управлінського обліку, то
для успішного здійснення цього процесу необхідні 3 невід‘ємні
складові: 1) пеціальні ресурси для реалізації цієї задачі: якщо
підприємство зважилось на виконання поставленої задачі, йому
знадобиться багато як грошових витрат, так і витрат часу; 2) фахівці:
керівництву слід усвідомлювати, що для постановки управлінського
обліку йому слід наймати не бухгалтерів, а саме спеціалістів, у яких є
такий досвід. Але варто розглянути ідею про залучення власних
фахівців, а не тимчасових консультантів; 3) участь у процесі
постановки: часто керівництво вважає, що не треба втручатися у ту
сферу, де є власні спеціалісти. Але на це можна поглянути з іншого
боку: як консультант чи фахівець будуть знати без активної участі
керівництва про те, яку інформацію вони хотіли б бачити у себе на
столі, щоб мати змогу приймати вірні управлінські рішення.
Окреслюючи
проблеми
у
функціонуванні
системи
управлінського обліку на українських підприємствах варто
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зупинитися на найбільш типових на сьогодні:
1. Вибір варіанта побудови системи – це найбільш
відповідальний крок. Адже розмір підприємства, галузь та сфера
діяльності вимагатимуть індивідуального підходу.
2. Робота над побудовою системи управлінського обліку
фінансового департаменту. Перш за все, необхідно визначити
параметри інформації, що надходитимуть з інших організаційних
рівнів, продумати форми її вираження, терміни надходження,
відповідальних за вчасне та правильне подання цієї інформації.
3.
Відсутність
продуманої
організаційної
структури
підприємства, невизначеність з виконавцями та користувачами
інформації призводитиме до конфлікту даних та неможливості не
тільки отримувати результати роботи, але й здійснювати їх контроль.
Прикладом можуть бути підприємства, на яких відділи збуту та
маркетингу знаходяться в одній особі. Виникає відразу декілька
проблем: від кого ми маємо отримувати інформацію про розмір
продажів та про оплату за продукцію у розрізі покупців, видів
продукції, а від кого – інформацію про ємність ринку, аналіз цін на
продукцію конкурентів.
4.Невизначеність кваліфікаційних вимог до спеціалістів, котрі
відповідають за постановку та ведення управлінського обліку.
5.Відсутність у менеджменту розуміння необхідності мотивації
працівників складати якісні звіти призводить до спотворення
результативності роботи всього підприємства. Якщо система
винагород ґрунтуватиметься на реальних результатах, відображених у
звіті підрозділу, то керівництво зможе реально контролювати
ситуацію.
6. Складність у технічному функціонуванні системи. На
багатьох сучасних українських підприємствах управлінський облік
ведеться шляхом ручного заповнення даних у форми або з
використанням MS Excel (MS Access), стандартних пакетів або в
додатковій бухгалтерській програмі. Використання MS Excel (MS
Access) призводить до багаторазового дублювання (кожний
користувач – окремий файл) при введенні інформації, великої
кількості помилок, можливості несанкціонованої зміни інформації або
помилкового використання старої інформації. Підготовка звітів
потребує великої кількості часу, а отримати певний показник часом є
важкою працею.
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Достатньо велика кількість проблем при організації системи
управлінського обліку на підприємстві спонукає до пошуку шляхів їх
вирішення як на мікрорівні, так і на макрорівні. Тому сучасна система
управлінського обліку повинна складатися із щонайменше трьох
складових: облік та управління витратами, розробка показників
діяльності товариства, планування виробничої, фінансової та
інвестиційної діяльностей [6].
Висновки. Управлінський облік є ефективним інструментом
управління, тому що створює конкурентні переваги в ринковому
середовищі, а саме, забезпечує підприємство ключовою інформацією.
Система управлінського обліку служить інтересам ефективного
управління, тому рішення щодо впровадження управлінського обліку
на підприємстві ухвалює керівник підприємства виходячи з того, як
він оцінює витрати і вигоди від її функціонування.
Розроблена на сьогодні система обліку повинна бути спрямована
на полегшення отримання інформації, а також здійснення
управлінської роботи, та ні в якому випадку не ускладнювати
обліковий процес. Тому система управлінського обліку розрахована
на посилення методів управління витратами на підприємстві.
Кожний адміністративний рівень керівників повинен мати чітко
сформульовані повноваження щодо прийняття рішення. Ефективний
розподіл цих повноважень дасть можливість визначити ефективність
роботи окремих виконавців. Ефективність виконання повноважень
визначатиметься за певними, встановленими на підприємстві
показниками. В багатьох випадках це певні норми. Норми
відображаються в бюджетах, кошторисах та доводяться до
відповідного керівника. Дотримання запланованих показників
підтверджується фактом (цифрою, здебільшого у грошовому виразі)
виконання. Якщо ―бюджетна норма‖ була реалістичною, то ми чітко
знатимемо, з яких причин, які фактори вплинули на відхилення, та хто
відповідатиме за позитивне чи негативне відхилення.
Вирішення проблем управлінського обліку необхідно
здійснювати і на рівні держави (хоча управлінський облік є
виключним питанням керівництва підприємством): допомога у
формуванні єдиної методологічної бази управлінського обліку, яка
повинна бути тісно пов‘язана з процесами вдосконалення
корпоративного управління; формування ―прошарку‖ кваліфікованих
професіоналів у сфері управлінського обліку.
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КОНРОЛЬ І РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В статті висвітлено питання регулювання витрат підприємства засобами
внутрішньогосподарського контролю для підвищення ефективності виробництва та
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Постановка проблеми.. Головний мотив діяльності будь-якого
підприємства в ринкових умовах - максимізація прибутку. Реальні
можливості реалізації цієї стратегічної мети завжди обмежені
витратами виробництва і попитом на продукцію, що випускається.
Оскільки витрати - це основний обмежувач прибутку й одночасно
головний чинник, що впливає на обсяг пропозиції, то прийняття
стратегічних рішень неможливе без аналізу вже наявних витрат
виробництва та їх величини на перспективу.
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Стан вивчення проблеми та цілі статті. Система контролю за
витратами виробництва в сучасних умовах постає рішучим методом
впливу на результати діяльності підрозділів та господарства в цілому.
Тому виникає необхідність розгляду питання про використання цієї
системи на підприємствах України. Як відомо, світова практика
використовує систему заходів, котра в цілому отримала назву
„управлінський облік‖. Залишаючи поза увагою сутність самого
терміна "управлінський облік", треба підтвердити, що це не різновид
обліку, а комплексна дисципліна, котра включає в себе планування й
облік витрат з випуску продукції, що є основою для подальшого
контролю за цими показниками.
Метою дослідження є вивчення контролю за витратами в
системі управління підприємством. Слід розглянути проблематику
обліку витрат і необхідності їх зменшення, проблему питання
можливих резервів зниження собівартості.
Виклад основного матеріалу. Основою організації за центрами
відповідальності є закріплення витрат за керівниками різних рівнів і
систематичний контроль за дотриманням норм і кошторисів кожною
відповідальною особою. З цього приводу професор Ю.А.Литвин
зауважує: „В умовах застосування центрів відповідальності кожна
структурна одиниця підприємства має бути обтяжена лише тими
витратами і доходами, за які вона може відповідати та які конролює‖.
Тому першою проблемою організації контролю витрат є виділення
таких центрів [5, с.13].
На практиці зустрічаються три типи центрів витрат: виробничі,
обслуговуючі і номінальні. В свою чергу кожен з них може складатися
з окремих центрів. При цьому чим більший розмір центру, тим вищий
рівень відповідальності керівника. Звіт такого центру безпосередньо
пов‘язаний з поділом витрат на контрольовані; кожен центр витрат
відповідає і звітується перед вищим рівнем управління.
Подібної думки дотримується професор С.І. Шкарабан:
„Встановлення оперативного контролю за ефективним використанням
у виробництві матеріальних цінностей на будь-якому підприємстві
повинно здійснюватись ... за рахунок підвищення оперативності
бухгалтерського обліку...‖ [5, с.24].
„Оперативний контроль, - пише професор Ю.Я. Литвин, підвищує економічну ефективність виробництва через зниження рівня
витрат тому, що він запобігає нераціональним витратам у процесі
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виробництва. Це дозволяє швидко усувати причини, які викликають
непродуктивні витрати. Під час такого контролю виявляються
конкретні причини і винуватці відхилень‖. [2, с.97].
Визначаючи роль оперативного контролю за витратами на
виробництво, А.Ш. Маргуліс писав, що його сутність полягає
насамперед у тому, щоб на основі первинних документів, а також
орієнтованих даних і розрахунків, що економічно правильно
відображають дійсний стан речей, систематично сигналізувати про
перевитрати або економію сировини й матеріалів, електроенергії і
палива, зарплати виробничих працівників та інших елементів
виробничих витрат [3, с.5].
Управління витратами стало в наш час не тільки модним, а й
корисним. Проте поки на практиці в багатьох українських компаніях
це управління зводиться до простого перейменування процесу складання кошторисів у бюджетування [4, с.121]. Але є підприємства, на
яких уже створений дійсно ефективний механізм зменшення витрат,
що в науково-економічному середовищі прийнято називати
англійським словосполученням соst-killing дослівно „вбивство
витрат‖. Радянський аналог цього виразу - не що інше як „виявлення
та запровадження резервів зниження собівартості‖. Соst-killing є
окремим випадком управління витратами, який може застосовуватись
як при тактичному, так і при стратегічному плануванні. Соst-killing-це
мінімізація витрат реальних. І його не можна розглядати поза
загальною системою управлінського обліку і звітності, яка існує або
створюється на підприємстві. Зниження витрат буває внутрішнім і
зовнішнім.
Постійна розробка і вживання заходів мінімізації витрат повинні
стати для кожного підприємства нормою життя. Для зменшення
внутрішніх витрат керівнику підприємства варто потурбуватися про
таке:
По-перше, виділити так звані центри відповідальності і
побудувати систему управління з урахуванням їх повноважень і
функцій [1, с. 125].
Необхідно також правильно класифікувати витрати, їх
необхідно „поділити‖ на змінні та постійні, прямі й непрямі, а після
цього – „закріпити‖ за центрами відповідальності. Практичне
управління витратами полягає в тому, щоб провести їх тотальну
класифікацію, прив‘язку до конкретних продуктів, напрямів бізнесу
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або підрозділів.
Для процесу контролю та регулювання виділяють контрольовані
і неконтрольовані витрати; для прийняття рішень і планування
доцільно мати змінні та постійні витрати; для калькуляції й оцінки
виробленої продукції витрати зазвичай поділяють на прямі та непрямі
[7, с. 33].
Наступним етапом є вибір відповідної моделі розподілу
постійних витрат і калькуляції собівартості. При цьому потрібно
виходити з того, що найточніша калькуляція - та, яка відображає
тільки витрати пов'язані з виробництвом певної продукції або
наданням конкретних послуг. Чим менше вона „забруднена‖
накладними витратами, тим краще, оскільки методи їх розподілу дуже
умовні.
Єдино можливим способом зменшення зовнішніх витрат є
оптимізація відносин з постачальниками.
Потрібно пам‘ятати, що в усьому потрібна міра. Зменшуючи
внутрішні та зовнішні витрати, не варто захоплюватися, наприклад надмірно
зменшити зарплату по-справжньому корисному працівнику, а потім
витрачатися на пошуки іншого [8, с. 36-38].
Отже, можна виділити такі основні підходи до скорочення
витрат:
- Потрібно знати міру, не витрачати більше, ніж необхідно
вашому бізнесу в цей час.
- Посилення контролю - встановити більш жорсткий контроль:
ураховувати витрати, і їх стане менше.
- Нові або старі партнери, Намагатися домовитися про більш
сприятливі умови з постачальниками, підрядниками й іншими
партнерами.
- Купувати або виробляти. Перевірити, які компоненти
(матеріали, сировина тощо) компанії вигідно виробляти самостійно, а
які дешевше закуповувати в інших виробників.
- Орендувати або володіти. Перевірте, що вигідніше орендувати приміщення (устаткування тощо), або купити його, щоб
користуватися ним на правах власника.
- Горизонтальна інтеграція. Під горизонтальною інтеграцією
розуміються спільні закупівлі разом з іншим покупцем в одного
постачальника. Наприклад, дві торгові компанії можуть об'єднатися
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для отримання знижки за більший обсяг закупівель.
- Вертикальна інтеграція. Під вертикальною інтеграцією
розуміється розвиток тісних відносин з постачальниками для
контролю та по можливості зниження вартості одержуваних від них
матеріалів і послуг.
- Форми оплати. Потрібно шукати нові варіанти оплати.
- Оптимізація технологічних процесів. Необхідно перевірити, чи
не можна добитися економії за рахунок поліпшення технологічних
процесів та організації праці [6, с. 40-41].
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що в умовах
ринкової економіки для того, щоб вижити, підприємству необхідно
детально проаналізувати свої витрати і навчитися ними управляти.
Основний шлях впливу на витрати - це створення ефективного
механізму зменшення як зовнішніх, так і внутрішніх витрат на
підприємстві. Для того, щоб забезпечити прибуткову діяльність
підприємства, необхідно виявити всі реальні витрати, правильно їх
класифікувати, створити систему моніторингу, постійно відстежувати
їх та шукати нові резерви зменшення.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РІВНЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА:
ОБЛІКОВИЙ ВИМІР
В статті розкрито основні методи оцінки інтелектуального капіталу, наведено
їх класифікацію. Проаналізовано систему факторів впливу на складові
інтелектуального капіталу та показників їх вимірювання.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, вартість.
In the article the main methods for evaluating intellectual capital, some parameters
which characterize the possibility of generation and perception of innovation and ideas and
bring them to the level of technology, products, organizational and administrative decisions,
apply at the macro level. System impacts on the components of intellectual capital indicators
and their measurement.
Keywords: intellectual capital, human capital value.

Розвиток світової економічної системи впливає на еволюцію
облікової науки, зумовлюючи появу її нових об‘єктів, функцій. В ХХІ
столітті беззаперечним є факт існування такого ресурсу як «інтелект»
і його вплив на вартість підприємства. Існує безліч теорій його
виникнення і методів виміру, що зумовлює відтермінування того
моменту, коли наукова спільнота прийде до єдиної думки доцільності
оцінки інтелектуального капіталу і його відображення у звітності за
зрозумілими всім законами.
Основним стимулом дослідження інтелектуального капіталу
стало виникнення різниці між балансовою і ринковою вартістю
підприємства. Відсутність однозначних поглядів на методику оцінки і
структуру капіталу та обмеження нормативно-правового регулювання
оцінки зумовлюють актуальність дослідження і необхідність
узагальнення досвіду визначення основних перешкод у забезпеченні
вартісного виміру інтелекту підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі
можна знайти багато публікацій, пов'язаних з цією проблемою.
Окремі аспекти згаданої проблематики висвітлено у працях В.
Геєця, Д. Богигі, У. Садової, Л. Семів, О. Кендюхова, Н. Маркової, А.
Чухно, О. Бутнік-Сіверського, М. Вачевського, І. Дахно, А.
Красовської, Г.А. Гапоненко, О.А. Грішнова, Д.П. Мельничука, О.А.
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Підопригора, О.В. Кушельницької, О.М. Мельник, П. Крайнєва, С.В.
Зосько, С.Ф. Легенчука, Є.Н. Селезньова, В.В. Бирського, Г.
Задорожнього, Л.С. Шаховської, В.М. Антонова, В.Д. Базилевича, Г.В.
Черевка, А.А. Пересади.
Метою дослідження є узагальнення сучасних методів оцінки
інтелектуального капіталу з метою аналізу доцільності їх
використання в обліку та звітності.
Оцінку інтелектуального капіталу доцільно розглядати :
- по-перше, визначення вартості бізнесу і підприємства для
прийняття управлінських рішень;
- по-друге, з метою відображення у звітності.
Хоча обидва завдання взаємопов‘язані, між ними є суттєва
відмінність – ступінь достовірності і нормативно-правове
регулювання. Якщо в першому випадку в оцінці немає ніяких
обмежень, то для другого слід враховувати наявність прав власності
згідно законодавства (для інтелектуальної власності), принципи
обліку, вимоги до звітності і т.д.
Як показують дослідження Коваленко Д.А. [1], в
бухгалтерському обліку існують значні проблеми, пов'язані з
оцінюванням і вимірюванням вартості знання в підприємстві. Перші
стандарти, пов'язані з нематеріальними і правовими активами
розроблено в 1998 р. в Лондоні (international Accounting Standards,
IAS).
Оцінку інтелектуального капіталу почали використовувати,
головним чином, підприємства, які працюють у сфері високих
технологій, а також у сфері фінансових і бізнесових послуг. Окремі
підприємства, не чекаючи на розроблення офіційних документів,
почали самостійно представляти в річних звітах інформацію про
нематеріальні активи, використовуючи наявні можливості методології
обліку: гудвіл і його складові, позабалансовий облік і т.д. Старик Р.Я.
відмічає, що ці показники базувались на нових, позафінансових
моделях визначення вартості підприємства, таких як карта
результатів, інтелектуальний капітал чи моніторинг невимірних
активів [2].
Сьогодні інтелектуальний капітал – це основний чинник, що
визначає конкурентоспроможність економічних систем, виступає
ключовим ресурсом їх розвитку. Аналіз сучасних досліджень Р.Я.
Старик, О.В. Прокопенко, Є.В. Смірнов, Г.Л. Ступнікер, Г.В. Река [2;
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3; 4; 8; 9] показав, що сучасні методи оцінки інтелектуального
капіталу можна класифікувати за різними ознаками:
- за рівнями оцінки інтелектуального капіталу: державний,
регіональний, окремого підприємства (О.В. Прокопенко);
- за класичними підходами до оцінки майна: витратні, дохідні,
експертні і т.д.
На нашу думку, методи оцінки доцільно класифікувати на ті, які
можуть бути використані в цілях облікової оцінки та інші,
застосування яких не відповідає основним принципам обліку та
фінансової звітності – обачності, відповідності доходів і витрат (рис.
1).
Методи оцінки інтелектуального капіталу

За рівнями
оцінки ІК

За класичними
підходами до
оцінки майна

державний

Витратні

регіональний

Доходні

Окремого
підприємства

Експертні

Аналогові
методи

Метод
порівняльних
продажів
Метод
інтелектуально
ї власності

Рис. 1. Класифікація методів оцінки інтелектуального капіталу
*Джерело: власна розробка
Характеристика основних методів оцінки інтелектуального
капіталу та аналіз можливості їх застосування в цілях обліку наведено
в табл. 1. Слід зразу зауважити, що частиною методів передбачено у
якості результуючого показника відносні величини, які не
використовуються в обліку.
Таблиця 1
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Методи оцінки інтелектуального капіталу
№
з/п

Метод

Сутність методу

1

2

3

1.

«Skandia
Navigator»

Програмний продукт, в основі
якого матриця з 73 показників

2.

«Дослідник
вартості»

3.

Метод IVM
(усеосяжної
оцінки)

4.

Метод
вартісного
ланцюжка

5.

6.

7.

Метод фінансового обліку, що
підраховує і розподіляє
вартість ІК за його складовими
Використовує ієрархію
зважених індикаторів, які
комбінуються між собою для
відносної оцінки
інтелектуального капіталу

Можли
вість
викори
стання
в
обліку
4
ні

Обгрунтування

5
Метод не
відповідно
принципу
обачності

так

ні

Віднові оцінки не
прийнятні в цілях
обліку

Побудова матриці не
фінансових показників,
згрупованих за етапами
інноваційної діяльності

ні

Нефінансові
показники в
основі оцінки
суперечать
принципам обліку

Коефіцієнт
«Тобіна»

Розраховується показник
вартості інтелектуального
капіталу, що визначається на
основі співвідношення
ринкової вартості компанії та
очікуваної відновної вартості
активів

ні

Це відносний
показник

Метод
«Interbrand»

Метод оцінки бренду як однієї
із складових ІК підприємства

ні

Брокер
технологій

Визначення вартості
інтелектуального капіталу
фірми на основі застосування
20 аудиторських питань і
діагностики результатів
обробки відповідей

ні

Використовується
для оцінки не
всього ІК, а лише
його частинки
Є надзвичайно
дорогим, тому не
може бути
рекомендований в
якості основного
методу
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Продовження табл. 1
8.

Індекс ІК

9.

Модель Б.
Лева
«Value
Chain
Blueprint»

10.

Методика
консалтинг
ової фірми
Ernst and
Young
«Measures
that Matter»

11.

Невидимий
баланс
Konrad
Group

12.

Монітор ІК
К.-Е.
Свейбі
Intangible
Assets
Monitor

13.

Метод
ринкової
капіталізаці
ї

Проведення розрахунків на
основі об‘єднання декількох
різних індикаторів в один індекс і
ув‘язування зміни в ІК зі змінами
ринку
Побудована на оцінці здібності
підприємства до інновацій, для
чого виокремлюють 9 груп
показників, серед яких:
накопичені, придбані здібності,
ділова мережа, інтелектуальна
власність, технологічна
можливість реалізації інновацій,
перспективи зростання компанії
тощо
Детальне дослідження восьми
чинників, що знаходяться в зоні
пильної уваги інвесторів на
фондовому ринку й впливають на
вартість ІК. Ці чинники, в свою
чергу, розгортаються в 39
детальніших показників, які й
оцінюються
Методика Konrad Group
заснована на розподілі ІК на
індивідуальний капітал і
структурний капітал та оцінці
його шляхом використання
системи індикаторів
Методика розділяє невідчутні
активи на зовнішню структуру,
внутрішню структуру й
компетенцію людей. Кожен із
трьох не фінансових показників
оцінюється з точки зору
зростання ефективності,
стабільності й інновацій
Заснований на оцінці
перевищення ринкової вартості
компанії над її бухгалтерською
вартістю, що формується за
рахунок використання
інтелектуальних активів

ні

Це відносний
показник

так

так

так

ні

Базується тільки на
дохідному підході

ні

Ринкова вартість
може змінюватись
навіть під час
процедуро оцінки
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Продовження табл. 1
1

2

3
Методика діагностики стану
компанії в галузі роботи з ІК,
що включає в себе анкетування
й аналіз процесів управління
знаннями
Методика дозволяє визначити
доходи, що отримує компанія
від підтримання стосунків з
постійним клієнтом
Визначення ефективності
використання нематеріальних
інтелектуальних активів
підприємства з метою власного
самовдосконалення та
самоорганізації

14.

Knowledge
Quick Scan

15.

Вимір
споживчого
капіталу

16.

Методика
ХауселаКанівського

17.

Цитування
патентів

Оцінка цитування патентів,
розроблених фірмою

18.

Метод
підрахунку
невідчутної
вартості

19.

Метод
розраховуван
ої
нематеріальн
ої цінності
активу

Розрахунок надлишкового
доходу на матеріальні активи з
подальшою його
інтерпретацією як оцінки ІК
В основі оцінювання
знаходиться модель
залишкового операційного
прибутку, який характеризує
ефект, одержуваний
організацією від використання
як матеріальних, так і
нематеріальних активів

4

5

ні

Відносний показник

ні

Передбачає
оцінювання частини
ІК

ні

Передбачає
оцінювання частини
ІК

ні

Передбачає
оцінювання частини
ІК

ні

Результатом є дуже
приблизні
розрахунки

ні

Дуже складно
об‘єктивно визнач
виз яка частка
прибутку пов‘язана
з ІК

20.

Вартість
нематеріальн
их активів
компанії

Методика визначення вартості
нематеріальних активів
підприємства на основі даних
бухгалтерської звітності

так

Значно зменшує
вартість ІК, однак,
якщо оцінити всі
нематеріальні
активи, то
результати можуть
бути об‘єктивними

21.

Збалансована
система
показників
Balanced
Scorecard

Методика оцінки як
матеріальних, так і
нематеріальних активів, яка
ґрунтується на 4 складових –
фінанси, маркетинг, внутрішні
бізнес-процеси, навчання та
зростання

ні

Відносний показник
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Продовження табл. 1
1

22.

2
Метод прямого
вимірювання ІК
Direct
Intellectual
Capital
methods

23.

Метод віддачі
на активи Assets
methods

24.

Метод
підрахунку
балів Scorecard
Methods

3
Заснований на ідентифікації
та грошовій оцінці окремих
активів і компонентів ІК,
після чого вводиться
інтегральна оцінка ІК
компанії
Відношення середнього
доходу компанії до
відрахування податків за
деякий період до
матеріальних активів
порівнюється з аналогічними
показниками по галузі в
цілому
Ідентифікуються різні
компоненти нематеріальних
активів, генеруються і
докладаються індикатори та
індекси у вигляді підрахунку
балів або як графи

4

5

ні

Відносний показник

ні

Відносний показник

ні

Відносний показник

Метод з
використанням
інтегрального
показника ІК

Різниця між загальною
сукупною вартістю акцій за
ринковою та балансовою
ціною

ні

26.

Вартісна оцінка
ІК

Різниця між ринковою
вартістю всіх акцій
підприємства та вартістю
матеріальних активів
підприємства

ні

27.

Інтелектуальни
й потенціал
підприємства
(ІПП)

Добуток коефіцієнта якості
кадрового потенціалу та
суми ринкової вартості ІВ
підприємства та ринкової
вартості маркетингових
активів підприємства

так

25.

Так як може бути
використаний
тільки для
акціонерних
товариств цей метод
не може бути
рекомендований в
якості основного
Так як може бути
використаний
тільки для
акціонерних
товариств цей метод
не може бути
рекомендований в
якості основного
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Продовження табл. 1
1

2

28.

Показник
винахідницьк
ої активності

29.

Показник
інженернотехнічного і
наукового
забезпечення

30.

Показник
освітнього
рівня
персоналу
підприємства

31.

Показник
плинності
кадрів
високої
кваліфікації

32.

Показник
оновлення
знань

33.

Затратний
(інвестиційни
й) метод,
який включає
метод
фактичних,
планових
витрат,
вартості
заміщення і
т.д.

3
Відношення кількості винахдів
до кількості інженернотехнічних і наукових
працівників
Відношення кількості науковотехнічних показників до
загальної кількості працівників
Відношення кількості осіб з
вищою або середньою
спеціальною освітою, що
відповідає профілю діяльності
підприємства до загальної
кількості працівників
Відношення кількості
працівників високої
кваліфікації, що звільнилися
протягом року до загальної
кількості працівників високої
кваліфікації
Відношення кількості
працівників, що пройшли
підвищення кваліфікації чи
перепідготовку протягом 3-5
років до загальної кількості
працівників
Визначення затрат на
відтворення початкової
вартості об‘єктів ІВ у складі
нематеріальних активів
підприємства з урахуванням
його наступних вдосконалень
або заміни з визначенням
режимів амортизації на перід
подальшого використання з
метою встановлення його
реальної вартості

4

5

ні

Відносний показник

ні

Відносний показник

ні

Відносний показник

ні

Відносний показник

ні

Відносний показник

ні

Метод доцільний
для оцінки
інтелектуальної
власності, а не
інтелекктуального
капіталу
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Продовження табл. 1
1

2

34.

Аналоговий
метод

35.

Метод за
доходом
(фінансовий),
який включає
метод
економічного
ефекту, метод
роялті,
дискотування
, капіталізації
і т.д.

3
В основі цього методу лежить
порівняльний аналіз продажів.
Сутність цього методу полягає
у прямому порівнянні об‘єкта,
який оцінюється, з іншими,
схожими за якістю,
призначенням і корисністю,
поданими за порівнюваний час
на аналогічному ринку

В основу цього методу
покладено перенесення
вартості конкретного об‘єкта,
визначеної сьогодні, на
майбутні періоди відтворення
зазначеного об‘єкта

4

5

ні

Метод доцільний
для оцінки
інтелектуальної
власності, а не
інтелектуально-го
капіталу

ні

Метод доцільний
для оцінки
інтелектуальної
власності, а не
інтелекктуального
капіталу

*Джерело: власна розробка
Більшість наведених методів оцінки інтелектуального капіталу
не відповідають завданням дослідження, оскільки, по-перше відсутній
чіткий розподіл за показниками структури інтелектуального капіталу;
по-друге – обчислення ґрунтуються на приблизних оцінках ринкової
вартості, або взагалі на якісних, а не вартісних показниках.
В таблиці 1 наведено лише частину сучасних методів оцінки
інтелектуального капіталу, їх вивчення та аналіз показали, що основна
частина призначена для оцінки рівня інтелектуального капіталу з
метою внутрішнього аналізу діяльності підприємства, тобто для
управління. В цілях обліку і фінансової звітності доцільно
використовувати наступні методи: «Дослідник вартості», модель Б.
Лева «Value Chain Blueprint», методика консалтингової фірми Ernst
and Young «Measures that Matter», невидимий баланс Konrad Group,
вартість нематеріальних активів компанії, інтелектуільний потенціал
підприємства (ІПП).
Аналіз вітчизняної наукової літератури дозволяє узагальнити та
виділити такі методи виміру інтелектуального капіталу (табл.2).
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Таблиця 2
Методи оцінки інтелектуального капіталу
№ з/п
1

Методи
оцінювання
інтелектуального
капіталу
2

1.

Ринкові методи

2.

Інвестиційні
методи

3.

Методи доходів

4.

Методи витрат

5.

Експертні
методи

6.

Бухгалтерські
методи

Значення методу
3
Передбачає визначення ринкової вартості на
основі порівняльного аналізу
продажу об‘єктів (аналогів) або визначення
безпосередньої реалізаційної
ціни продукції нових сортів і порід.
Визначає вартість інтелектуального капіталу
шляхом підрахунку інвестицій у людський та
інтелектуальний капітал. Потім відбувається
оцінка ефекту від таких інвестицій шляхом їх
порівняння з доходами, що вони принесли.
Вартість об‘єкта визначається кількістю, якістю
і періодом надходження майбутніх вигод від
використання даного об‘єкту (якість пов‘язана з
ймовірністю одержання вигод, тобто має
враховуватись ризик).
Передбачає, що потенційний покупець, володіє
відповідною інформацією (кошторисом витрат)
про предмет купівлі, не заплатить за нього
більше, чим вартість іншого об‘єкта в складі
нематеріальних активів тієї же корисності.
Автономне
оцінювання
інтелектуального
капіталу здійснюється шляхом залучення
експертів з питань оцінки нематеріальних
активів. Це, як правило, державні установи, що
використовують
законодавчо
закріплену
методику.
Доцільно поділяти на зовнішнє і внутрішнє
оцінювання. Однією із складових зовнішнього
оцінювання
інтелектуального
капіталу
є
дослідження гудвілу, складовою методів
розрахунку внутрішньо – сумування витрат на
розробку НАМ.

*Джерело: власна розробка
Найприйнятнішим на нашу думку має бути оцінювання окремих
складових інтелектуального капіталу шляхом сумування вартості його
складових. Методика оцінки технологічного і структурного капіталу
розроблена в частині інтелектуальної власності, неоціненим
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залишається людський капітал.
Фактори, що впливають на показники вимірювання складових
інтелектуального капіталу наведено в табл. 3.
Таблиця 3
Система факторів впливу на складові інтелектуального капіталу та
показників їх вимірювання *
Складова ІК

Фактори
Освіта і кваліфікація

Людський
капітал

Якість праці
Досвід та людяність
Науково-технічні

Технологічний
капітал

Інноваційні
Інформаційні
Зовнішні

Ринковий
капітал

Результуючі

Внутрішні

Показники
- кількість працівників із вищою
освітою;
- витрати на підвищення кваліфікації;
- частка заробітної плати у витратах
- кількість управлінського персоналу;
- продуктивність праці;
- інтелектуальність праці
- стаж роботи на підприємстві;
- плинність кадрів;
- коефіцієнт оновлення персоналу
- кількість патентів, ліцензій;
- наявність ноу-хау;
обсяг витрат на НДДКР
- вартість інноваційних проектів;
- життєвий цикл інновацій;
- частка нової продукції
- вартість програмних продуктів;
- вартість комп‘ютерної техніки;
- коефіцієнт інвестицій у НМА
- питома вага постійних клієнтів;
- вартість ділових зв‘язків;
- вартість ділової репутації
- співвідношення
номінальної
і
ринкової вартості акцій;
- величина гудвілу
- доля ринку;
- вартість витрат на маркетингові
дослідження;
- рівень збуту продукції

*Джерело: Ступнікер Г.Л.
Ступнікер Г.Л. переконаний, що врахування особливостей
формування інтелектуального капіталу та ефективне управління
інтелектуальними ресурсами сприятиме зростанню інвестиційної
привабливості вітчизняних промислових підприємств, діяльність
яких є інноваційною та стратегічно спрямованою, наданню реальної
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оцінки їх активів, залученню іноземних інвестицій та розвитку
виробництва конкурентноспроможної продукції в Україні [8].
Основним складностями в оцінці інтелектуального капіталу є:
- різна структура капіталу для кожного підприємства, що вказує
на те, що його оцінка повинна проводитись на підстав узагальненого
показника, або суми узагальнених найважливіших складових.
Стандартизація дрібніших показників по кожному елементу
недоречна, так як не буде враховуватись специфіка діяльності
підприємства і процес оцінки буде надто трудомістким;
- неприйнятність залишкового способу оцінки, тобто як різниці
ринкової та балансової вартостей підприємства, яка використовується
для обчислення гудвілу. При цьому способі вартість інтелектуального
капіталу зазнає впливу величини зростання вартості матеріальних
активів і кредиторської заборгованості, що не відповідає його
економічний сутності;
- невизначеність складових людського капіталу, відсутність
єдиного підходу до його структури: кваліфікація працівників і їх
знання чи результати роботи, хоча, на нашу думку, перевага оцінки
результатів є незаперечна та ін.
В обліку оцінку слід проводити в іншому ракурсі, ніж в цілях
управління, як зазначав Т.Стюарт «розум стає майном, коли під
впливом його діяльності створюється щось корисне, яке має
визначену форму» [2]. Якщо для цілей управління важливо визначати
як джерело зростання вартості так і ефект від кожної складової
інтелектуального капіталу, то, на нашу думку, в обліку доцільно
відображати підтверджені позитивні результати. Прикладом є
структурний капітал, який повністю оцінений через використання
інституту інтелектуальної власності. Тільки ті розробки, які
підтвердили свою корисність знайшли своє місце в активі балансу.
Аналогічним шляхом мають бути оцінені людський та ринковий
капітал. Приклади оціни людського капіталу наявні в спорті, частина
ринкового капіталу також реалізується через інтелектуальну
власність.
Висновки. Таким чином, актуальним є визначення критеріїв,
яким відповідатиме універсальний методичний інструментарій оцінки
інтелектуального капіталу підприємства:
Підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємства
повинні бути не лише строго формальними, але й адаптованими до
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реального застосування на практиці.
Достовірна вартість інтелектуального капіталу підприємства
може бути отримана лише за умов комплексної оцінки всіх трьох його
складових: людського капіталу, структурного та ринкового.
З наявних підходів до оцінки капіталу слід визначити найбільш
прийнятний для цілей обліку. Ми вважаємо, що інтелектуальний
капітал стане об‘єктом обліку тільки тоді, коли існуватиме достатньо
проста і водночас точна методика його оцінки, яку зможе застосувати
бухгалтер з достатнім рівнем знань. Крім того, розробники методики
облікової оцінки повинні врахувати, що однією з вимог до обліку є
економічність - це означає, що він має бути максимально дешевим при
необхідній повноті й вчасності.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА
ОХОРОНУ ПРАЦІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті висвітлено основні підходи до організації обліку витрат на охорону
праці на будівельних підприємствах. Висвітлено проблемні питання методики їх
обліку і контролю, пов‘язані із чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку та іншими нормативно-правовими актами.
Ключові слова: будівельний комплекс, організація обліку, витрати на
охорону праці, загальновиробничі витрати.
The article highlights the basic approaches to cost accounting for health and safety at
construction companies. The problematic question their methods of accounting and control
associated with the existing regulations (standards) accounting and other regulations.
Keywords: building complex organization of accounting, the cost of labor
protection, the production costs.

Постановка проблеми. Велика кількість нещасних випадків і
професійних захворювань на виробництві гальмує розвиток економіки
та викликає суттєві економічні втрати не лише окремого
підприємства, а й держави в цілому. Створення безпечних і
нешкідливих умов праці на виробництві вимагає значних фінансових
витрат, які певною мірою можуть попередити витрати, пов‘язані з
технікою безпеки. Економічно виправданим є такий підхід до рішення
задач захисту працюючих, коли структура та обсяг витрат на охорону
праці відповідає фактичному рівню безпечних і шкідливих
виробничих факторів. Однією з основних причин, що стримує
розробку оптимальної структури витрат на охорону праці, є
стереотипне мислення економістів, зокрема бухгалтерів, які
використовують стандартну модель обліку витрат на охорону праці та
техніку безпеки, коли інформація про такі витрати розпорошена на
багатьох рахунках (зокрема на рахунках: 15 «Капітальні інвестиції»,
23
«Виробництво»,
91
«Загальновиробничі
витрати»,
92
«Адміністративні втрати», 93 «Витрати на збут») і не аналізується, що
викликає низьку надійність прогнозу параметрів системи охорони
праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання методології
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та організації бухгалтерського обліку витрат на охорону праці
висвітлені у працях: М.П. Гандзюка, Є.П Желібо, М.О. Халімовського,
С.В Попова, Л.В. Дементія, Г.Л. Юсіна та ін. Не зважаючи на значну
кількість публікацій залишаються невирішені ними проблемні
питання з організації обліку витрат на охорону праці, що потребують
подальших досліджень.
Формування цілі статті. Метою написання статті є виявлення
проблемних питань організації обліку витрат на охорону праці, пошук
напрямків їх розв‘язання у теоретичному та прикладному аспектах.
Виклад основного матеріалу. Будівництво, на відміну від
інших галузей, з організаційно-технологічної точки зору має численні
особливості, які впливають на функціонування будівельного
комплексу в цілому та побудову системи обліку та контролю кожного
господарюючого суб‘єкта зокрема [2, с. 54].
Серед основних організаційно-технологічних особливостей
будівельної галузі доцільно виділити наступні:
- значна тривалість процесу будівництва;
- нерухомість
будівельної
продукції
при
постійному
переміщенні засобів праці і робітників за об‘єктами будівництва;
- різноманітність учасників будівельного процесу;
- залежність від природних факторів;
- територіальна розгалуженість об‘єктів будівництва.
Рівень виконання завдань бухгалтерського обліку передусім
залежить від його організації. Раціональна організація обліку і
контролю має суттєве значення для задоволення потреб
управлінського персоналу в інформації, яка є підставою для пошуку
шляхів підвищення ефективності діяльності суб‘єкта господарювання,
забезпечує збереження майна власника та достовірне визначення
результатів діяльності.
Організація — це система, яка складається із сукупності
упорядкованих, взаємопов'язаних, взаємодіючих частин цілого.
Поняття організації має кілька значень. З одного боку, це узагальнене
поняття інститутів усіх форм власності — приватних і суспільних,
тобто будь-яке підприємство є організацією. З іншого боку, це поняття
має інструментальний характер і описує систему формальних правил
та приписів, тобто будь-які підприємства, фірми, установи мають
певну організацію.
При розгляді організації бухгалтерського обліку в теоретичному
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аспекті необхідно з‘ясувати значення самого терміну «організація»
стосовно бухгалтерського обліку. В літературі слово «організація»
вживають як синонім слів «структура», «система», «управління». На
жаль, в теорії бухгалтерського обліку не існує чіткого визначення
організації та системи бухгалтерського обліку, часто відбувається
зміщення понять системи, форми і організації бухгалтерського обліку,
в ці поняття вкладається різний зміст. Акад. М.М. Моісєєв, наприклад,
не розрізняє поняття «система» та «організація». Він пише: «Я вважаю
ці поняття дуже розмитими і такими, що не можуть бути чітко
визначені. Більше того, я певен, що будь-яка спроба надати цим
поняттям суворо однозначного змісту може призвести тільки до
ускладнення викладення…». Ефективна організація обліку сприяє
оптимальному
використанню
ресурсів,
мінімізує
витрати
виробництва. Професор Іоганн Фрідріх Шер писав, що «організація
облікової справи може впливати на розвиток і прибутковість
підприємства настільки ж сильно, як і будь-яке нововведення в
технічному обладнанні підприємств» [6, с. 27].
А.Н. Кашаєв під організацією бухгалтерського обліку розуміє
«поєднання елементів облікового процесу в її статичному та
динамічному стані, що забезпечує найбільш активний вплив обліку на
процеси виконання плану, а також збереженість виробничих ресурсів і
дотримання режиму економії» [7, с. 351].
На думку професора В. Сопка: «Термін «організація» має різні
смислові відтінки. У найзагальнішому вигляді це упорядкування,
налагодження певної системи. Організація передбачає досягнення та
збереження стану певної впорядкованості елементів (вузлів) системи в
цілому, підтримання якісної її визначеності».
Таким чином, професор В. Сопко дає наступне визначення
поняття організації бухгалтерського обліку на підприємствах: «…це
система методів, способів та заходів, які забезпечують оптимальне
функціонування такого обліку та подальший його розвиток». [6, с.
164].
Враховуючи специфічні ознаки організації обліку та синтезуючи
погляди різних авторів, можна зробити висновок, що термін
«організація бухгалтерського обліку» означає, з одного боку
впорядкування, об‘єднання елементів методу в систему з метою його
організаційного, інформаційного та технічного забезпечення і є
аналітичним інструментарієм для прийняття внутрішніми та
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зовнішніми користувачами управлінських рішень і здійснення
оперативного контролю за власністю підприємства, а з іншого –
раціональну організацію бухгалтерської служби, як працю виконавців.
Важливу роль в діяльності підприємства відіграє чітко
організована система обліку витрат. Організація бухгалтерського
обліку витрат – це складний комплексний процес, який включає, крім
відображення інформації на рахунках обліку у відповідності до
нормативної бази (план рахунків, П(С)БО та інші нормативні
документи), групування витрат за об‘єктами обліку. При цьому
необхідною вимогою є ведення обліку за їх видами, місцями
виникнення, центрами відповідальності, носіями витрат. Організація
обліку витрат на високому рівні забезпечує точність, достовірність
калькуляції продукції будівельної галузі, а це сприятиме підвищенню
ефективності управління [3, с. 10].
Особливістю господарської діяльності будівельних підприємств
є специфічні вимоги до техніки безпеки роботи працівників, що
призводить до виникнення витрат на охорону праці.
Витрати на охорону праці та техніку безпеки – це забезпечення
працівників спеціальним харчуванням та одягом, медичний огляд
працівників будівельних підприємств, утримання на балансі об‘єктів
медичного призначення, обладнання робочого місця працівника
відповідно до вимог технічної та технологічної безпеки, тощо.
Витрати на охорону праці прийнято поділяти на групи, які
включають певні складові витрат.
Основні витрати на поліпшення умов та охорону праці на
підприємствах будівельної галузі подано у таблиці 1.
Таблиця 1
Основні витрати на поліпшення умов та охорону праці на
підприємствах будівельної галузі
Група
витрат

I

Назва витрат

Складові витрат

Відшкодування
потерпілим унаслідок
травм і професійних
захворювань

Тимчасова непрацездатність; одноразова
допомога;
відшкодування
витрат
лікувальним
закладам;
санаторнокурортне обслуговування; протезування,
придбання транспортних засобів, витрати
на соціальну допомогу інвалідам;
доплати до заробітку вразі переведення
на легшу роботу; пенсії інвалідам
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Продовження табл. 1
II

Пільги та компенсації
за працю у важких і
шкідливих умовах
праці

III

Витрати на
профілактику
травматизму,
професійних
захворювань

IV

Витрати на
ліквідацію наслідків
аварії та нещасних
випадків на
виробництві

V

Штрафи та інші
відшкодування

Додаткові
відпустки;
скорочений
робочий день; лікувально-профілактичне
харчування; підвищені тарифні ставки;
доплати за умови та інтенсивність праці;
пенсії на пільгових умовах
Витрати на заходи щодо охорони праці за
рахунок
джерел
фінансування,
регламентовані нормативними актами
держави; витрати на заходи з охорони
праці за колективними договорами
Вартість
зіпсованого
устаткування,
інструментів
зруйнованих
будівель,
споруд;
витрати
на
порятунок
потерпілих;
розслідування нещасних
випадків; виплати заробітної плати і
доплати з час простою; вартість
підготовки та перепідготовки працівників
замість вибулих внаслідок інвалідності
Штрафи за наявність нещасних випадків
та приховання від обліку потерпілих;
штрафи на підприємства за недотримання
нормальних вимог щодо безпеки праці;
штрафи, пеня виплати з недотримання
договірних
зобов‘язань
з
іншими
підприємствами; компенсаційні виплати
за забруднення довкілля

Дослідження свідчать що на підприємствах будівельної галузі
значно більше витрат припадає на пільги та компенсації, що пов‘язані
з небезпечними і шкідливими умовами праці, ніж на техніку безпеки,
заходи
щодо
запобігання
виробничому
травматизму
та
захворюваності, нормалізацію умов праці. Співвідношення між
витратами на поліпшення умов і охорону праці та витратами на
доплати за несприятливі умови праці, пільгові пенсії та додаткові
відпустки становить 1:10, а іноді й більше [5, с. 41].
Витрати на здійснення заходів щодо охорони праці включають
капітальні інвестиції і поточні витрати.
До капітальних інвестицій належать одноразові витрати:
- на створення основних фондів для поліпшення охорони праці
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(склад цих
фондів відповідає основним напрямкам проведених чи
планованих заходів);
- на удосконалення техніки і технології виробництва з метою
підвищення рівня охорони праці.
Поточні витрати включають витрати на обслуговування
основного
технологічного
устаткування,
викликані
його
удосконалюванням з метою поліпшення охорони праці.
Особливості організації охорони праці на підприємствах
будівельної галузі відіграють важливу роль. Простої та зниження
ефективності праці, викликані аваріями, нещасними випадками,
професійними захворюваннями, не тільки уповільнюють виробничі
процеси, але й стають причиною значних додаткових витрат для
підприємства.
Згідно з Законом України «Про охорону праці» від 14.10.1992р.
№ 2694 для підприємств, що використовують найману працю,
незалежно від форм власності, витрати на охорону праці повинні
становити не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці [1].
Джерелами фінансування заходів щодо охорони праці на
підприємстві можуть бути:
- власні кошти підприємств;
- благодійні внески і пожертвування.
Витрати на заходи з охорони праці мають переважно характер
разових вкладень, плануються на визначений період, істотних змін
протягом цього періоду не зазнають.
Враховуючи сказане вище, слід зазначити про необхідність
належної організації витрат на охорону праці. Під організацією
системи обліку витрат на охорону праці необхідно розуміти комплекс
заходів зі встановлення порядку і методів збору, обробки,
накопичення відомостей про витрати на охорону праці та доведення
необхідної інформації до різних користувачів з метою прийняття ними
ефективних рішень.
Раціональна організація обліку витрат на охорону праці на
будівельних підприємствах можлива при вирішенні таких основних
завдань:
- розробка внутрішніх положень та посадових інструкцій з
охорони праці, що діють у межах підприємства;
- визначення оптимального рівня витрат на охорону праці
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враховуючи фінансовий стан підприємства;
- розробка норм розподілу витрат на охорону праці за об‘єктами
будівництва;
- організація обліку витрат за видами, місцями виникнення,
центрами відповідальності, носіями витрат.
- групування витрат за рахунками бухгалтерського обліку;
- організація належного контролю за наявністю, рухом та
зберіганням засобів індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття) на
підприємстві.
Висновки. Отже, витрати на охорону праці є важливим
об‘єктом бухгалтерського обліку для будівельних підприємств.
Розуміння їх суті та складових частин дасть можливість не тільки
правильно організувати обліковий процес, а й ефективніше управляти
всією діяльністю підприємства.
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Розглянуто шляхи використання нефінансових результатів підприємств
деревообробної галузі для оцінки їх діяльності.
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Suggested to use non-financial results of enterprises woodworking industry for
estimation of their activity.
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activity.

Постановка проблеми. Виняткове використання фінансових
результатів для оцінки ефективності господарсько-фінансової
діяльності підприємства підлягає дедалі значнішій критиці з боку
фахівців. З метою підтвердження думки щодо необхідності більш
різнобічної оцінки діяльності підприємства висловлюємо аргументи
щодо використання нефінансових результатів, що дозволить
розробити стратегію розвитку підприємств у майбутньому
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам вивчення
нефінансових результатів значну увагу приділяли такі вчені, як Р.
Каплан, Д. Нортон, І.П. Отенко, С.В. Каледин, Е.В. Лапин, Д. Попов
та ін.
Мета статті. Метою статті є узагальнення та дослідження
традиційного інструментарію обліку нефінансових результатів
діяльності деревообробних підприємств, а також обґрунтування
недосконалості використання традиційних показників оцінювання
ефективності організацій.
Виклад основного матеріалу.
Питання оцінки стану та результатів діяльності підприємства не
є новими й вже отримали певне висвітлення в сучасних наукових
працях. Але в більшості з них оцінка стану підприємства базується
виключно на фінансових показниках діяльності підприємства
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(прибуток, чистий грошовий потік, рентабельність, ліквідність) або
має частковий, вузько спрямований характер – оцінюється не стільки
суто стан підприємства, скільки його потенціал, якість управління,
вартість бізнесу підприємства тощо [1, с. 382].
Спроба більш комплексно оцінити стан підприємства
представлена И. Ю. Ерфортом, С. В. Каледіним, Е. В. Лапіним, А. А.
Міроедовим, але все одно основою такої оцінки вибрано фінансові
показники, що не можна визнати повністю обґрунтованим з позицій
адекватного оцінювання стану підприємства. Три найчастіше
використовуваних для оцінки стану підприємства показники –
прибуток підприємства, грошовий потік та вартість активів
підприємства (або чиста вартість) – є ретроспективними, а два з цих
показників – прибуток та вартість активів – залежать від облікової
політики підприємства, тобто можуть варіювати не тільки через
реальні події та результати діяльності підприємства, але й внаслідок
простої зміни облікової політики [2-4].
На відміну від суто фінансових ретроспективних показників, що
можуть бути використані в оцінці стану підприємства, Д. Попов
розглядав сукупність підходів до оцінки стану підприємства, які
базуються на нефінансових показниках – PMSB, Balanced ScoreCard,
Tableu le Bord, ProMes, Business Management Window, Caterpillar тощо.
Такі підходи орієнтовані на комплексне відображення стану
підприємства, враховують не тільки ретроспективну, але й поточну
інформацію, описують діяльність підприємства за допомогою
фінансових і нефінансових показників [5].
Нефінансові показники є як розрахунковими, так і описовими
показниками, вимірюються в натуральних одиницях, або частках.
Вперше проблему поєднання фінансових та нефінансових
результатів діяльності підприємств у 90х роках ХХ ст. розглянули
автори Р. Каплан та Д. Нортон. Вони визначили збалансовану систему
показників (ЗСП), що є концепцією оцінки вартості й ефективності
роботи підприємств. ЗСП містить фінансові показники як одні з
основних критеріїв оцінки результатів діяльності організації, але
підкреслює важливість показників нефінансового характеру, які
оцінюють задоволеність покупців і акціонерів, ефективність
внутрішніх бізнес-процесів, потенціал співробітників з метою
забезпечення довгострокового фінансового успіху компанії [6, 11, 12].
Нефінансові результати – це показники, виражені не в
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грошовому вимірнику. Однією із проблем впровадження і
застосування на підприємствах системи відображення не фінансових
показників є вибір їх кількості і складу. Керівництво підприємства
самостійно визначає чому варто приділити увагу, а що можна
проігнорувати в конкретних умовах місця і часу. Вибрані нефінансові
показники повинні відповідати таким вимогам: забезпечення зв‘язку зі
стратегією діяльності підприємства, можливість кількісного
визначення, зрозумілість, доступність, взаємопов'язаність з іншими
показниками (збалансованість), релевантність (можливість визначення
необхідних корективу разі відхилення від запланованої траєкторії).
Відповідно до ЗСП, доцільно виділяти такі групи нефінансових
показників:
- відносини з клієнтами: кількість клієнтів, частка ринку,
середній оборот на клієнта, середній час, затрачений на
обслуговування клієнта, індекс лояльності клієнтів, індекс
задоволеності клієнтів;
- внутрішні бізнес-процеси: своєчасна доставка, ріст
продуктивності, рівень адміністративних витрат, час підготовки
виробництва, вартість адміністративних помилок, прямі контакти з
клієнтами;
- можливості навчання і розвитку персоналу: плинність кадрів,
час на навчання, середній час відсутності, річні затрати на навчання
однієї людини, індекс задоволення працівників [13].
Відображення на позабалансових рахунках нефінансових
показників сприятиме більш повному розкриттю бізнес-стратегії
підприємства та дозволить порівнювати ефективність рівня
виробничих процесів окремих підрозділів та підприємства в цілому.
Особливого значення нефінансові показники мають в оцінці
фінансового стану підприємств деревообробній галузі.
Для усунення головних проблем деревообробної галузі: високої
конкуренції іноземних виробників, відсутності високотехнологічного
обладнання та випуску продукції низької якості порівняно з
імпортними товарами потрібно оцінювати підприємства за допомогою
нефінансових результатів.
Україна має природно-ресурсний потенціал, який включає
земельний фонд 60,4 млн. га, у тому числі 10,8 млн. га лісів, які є
основою для розвитку лісопромислового комплексу, в тому числі його
підкомплексу деревообробної промисловості [9].
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Лісосировинна база відіграє важливу роль у розвитку економіки
України.
Загальні економічні характеристики лісового фонду наведено в
табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Характеристика лісового фонду України станом на 01.01.2010 р.
№
Показник
Одиниц
Кількісне
і
значення
вимірю
вання
1
2
3
4
1. Площа земель лісового фонду
тис. га
10782,20
2. Лісистість
%
15,60
3. Загальний запас деревостанів
млн. м3
1733,60
4. Загальний річний приріст запасу
млн. м3
34,95
5. Середній запас деревини на 1 га
м3
186,00
6. Середній приріст запасу на 1 га
м3
3,80
7. Заготівля ліквідної деревини у 2009 р.
тис. м3
15244
8. Обсяги продукції, робіт та послуг
млн.
1991,1
лісового господарства у 2009р.
грн.
9. Кількість діючих підприємств лісового
од.
663
господарства у 2009р., з них державної
од.
328
власності
Дані таблиці 1.1 майже всі у натуральних вимірниках, які
найкраще характеризують лісовий фонд України та галузь. Наведені
показники засвідчують, що ліси України є високопродуктивними [10].
За середнім запасом деревини (186 м3) Україна поступається лише
Бразилії (200 м3), Угорщині (204 м3), Словаччині (201 м3), Румунії
(206 м3) та Індії (216 м3). За середнім приростом запасу на 1 га
Україна посідає доволі високе місце. Для порівняння в Болгарії
середній приріст запасу на 1 га становить – 2,4 м3, в Польщі - 3,4 м3,
в Румунії – 4,6 м3, в Німеччині – 5,6 м3, в Угорщині – 4,5 м3, в
Франції – 4,1 м3, в США – 3,6 м3 [9, 10].
Висновки. Для підвищення конкурентоспроможності продукції
деревообробної галузі, велика зниження залежності від імпорту
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сировини та обладнання для виробництва продукції, низька
кваліфікація працівників необхідно ввести в систему оцінки
підприємств нефінансові результати діяльності, що допоможе краще
зрозуміти специфіку галузі та встановити нову ефективну політику її
розвитку.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ «ДОХІД»
Розглянуто економічну суть категорії "дохід", проаналізовано історичний
аспект розвитку і становлення знань про доходи, специфіку використання в теорії та
практиці зарубіжного й українського обліку.
Ключові слова: економічна теорія, дохід, виручка від реалізації.
The economic essence of the category of "income", analyzes the historical aspect of
development and growth of knowledge on income, specific use in the theory and practice of
foreign and Ukrainian accounting.
Keywords: economic theory, income, sales revenue.

Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкової системи
господарювання виникла необхідність перегляду економічної сутності
категорії "дохід" та уточнення його ролі та функцій у теорії й практиці
функціонування підприємств. Основною метою діяльності всіх
підприємницьких структур є одержання найбільших прибутків, що
безпосередньо залежить від суми отриманих доходів. Отже, доходи
підприємства набувають важливого значення.
Економічну суть категорії дохід досліджували протягом кількох
століть у взаємозв'язку з такими термінами, як "економічна
діяльність" та "прибуток" у працях К. Маркса, Дж. Мілля, А. Сміта, В.
Парето, Дж. Хікса, та інших. На сучасному етапі досліджень поняття
"доходи" акцент робиться на поглиблення теоретичних і практичних
аспектів формування, розподілу та використання доходів на рівні
окремих суб'єктів господарювання. Дане поняття висвітлюється в
наукових працях багатьох сучасних дослідників, зокрема: І.О. Бланка,
Ю.В. Борисейко, Ф.Ф. Бутинця, Т.Г. Камінської, Л.Г. Мельника, Є.В.
Мниха, В.О. Озерана, Н.М. Шмигаля та інших. Проте і на сьогодні
серед науковців не сформувалося єдиної думки щодо економічної суті
категорії доходу.
Метою дослідження є узагальнення економічної сутності
доходів операційної діяльності у загальноекономічному та обліковому
аспектах і аналіз історичних етапів розвитку та становлення знань про
доходи.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Науковці багатьох
країн світу висвітлювали поняття доходу в найрізноманітніших його
аспектах. Незважаючи на різні напрями їх наукових досліджень,
поняття "дохід" вживалося у працях майже всіх дослідників. Ця
категорія була предметом широких дискусій серед представників
різних економічних шкіл і течій. Це визнав один із світових
авторитетів у даній сфері – відомий англійський економіст Джон
Річард Хікс, який зазначав, що багато вчених викликали один в одного
певне замішання, приймаючи різні визначення доходу, що були
досить суперечливими та нецілком задовільними. Частково дану
розбіжність у тлумаченні сутності доходу можна пояснити широкою
сферою його застосування на макро- і макрорівнях (національний
дохід, дохід держави, дохід підприємства, дохід сім'ї тощо) [8].
Розглянемо тлумачення економічної суті поняття «дохід»
представниками різних економічних шкіл і течій.
Представники меркантилізму, Ж. Боден, Т. Мен, С. Фортрей, А.
Монкретьєн, Ф. Прокопович, , вважали джерелом доходу країни
зовнішню торгівлю, а оскільки матеріал для експорту постачаються
ремеслами, то процвітання ремесла є умовою багатства країни. Так,
обґрунтовуючи значення промислового виробництва, Томас Мен
висловлював думку про те, що виробництво готових виробів
приносить більше доходу, ніж видобуток тієї або іншої сировини [17].
Основоположник економічної теорії фізіократів Франсуа Кене
бачив джерело доходу в дії матеріальних чинників природи – землі й
води. Продуктивною вважалася праця селян, що створювала чистий
продукт.
За класичної економічної теорії, Дж.Міль, У. Петті,
Д.
Рікардо, джерело вигоди виявлялося не тільки на стадії виробництва
продукції у формі скорочення витрат, а й у процесі обміну товарами у
формі збільшення обсягу продажів. Звідси випливало, що будь-яка
суспільно корисна праця могла сприяти зростанню доходу [10].
Адам Сміт висловлював такі думки щодо джерел доходів:
"Заробітна плата, прибуток і земельна рента є трьома первісними
джерелами будь-якого доходу, так само як і будь-якої мінової
вартості. Усякий інший дохід в остаточному підсумку одержують з
одного або іншого із цих джерел".
Маржиналістська економічна теорія, Л. Вальрас, І. Фішер, Дж.
Хікс, досліджувала проблему формування доходу не з боку
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пропозиції, через витрати, як це робила класична школа, а з боку
попиту, через ставлення людини до речі, що виявляється у сфері
особистого споживання й обміну. Вихідним було положення про те,
що на дохід впливають не тільки особисті інтереси виробника, а й
інтереси споживачів товарів і послуг [10].
Основний акцент економіст неокласичної маржиналістської
теорії Марк Блауг робить власне на теорії доходів з позиції
макроекономіки, розвитку продуктивних сил і виробничих відносин,
не визнаючи теорію зарплати, прибутку, ренти й відсотка основою
цього питання [17].
Кейнсіанська концепція розглядала як додаткове джерело
доходу мотиви поведінки індивідів: "виникнення й рух доходу можуть
бути пов'язані з поведінкою людей". Джон Мейнард Кейнс
стверджував, що економічна система має потребу в державному
регулюванні [10].
Представник неокласичної економічної теорія Джон Бейтс
Кларк дав пояснення створенню доходів. Вчений-неокласик
сформулював закон природного порядку: "Кожному фактору – певна
частка в продукті й кожному – відповідна винагорода – ось природний
закон розподілу". Висновок Джона Кларка, що стосується розподілу
створеної вартості, полягав у тому, що дохід кожного фактора
пропорційний кількості й вартості його граничного продукту.
Український вчений Михайло Туган-Барановський, на основі теорії
Джона Кларка, розробив соціальну теорію розподілу, де вказав на два
чинники, від яких залежить заробітна плата: економічний та
соціальний [17].
Марксистська економічна теорія, Е. Бернштейн, В. Ленін, К.
Маркс, трактувала, що формування доходів ґрунтується на теорії
трудової доданої вартості. Відповідно до теорії Карла Маркса,
джерелом доходу є праця. У створенні нової вартості бере участь
тільки один фактор – робітник, власник робочої сили. Інші види
доходів
є
лише
результатом
неоплаченої
праці
робітників.Справедливість розподілу доходів, за Карлом Марксом,
полягає у тому, що доходи учасників трудової діяльності формуються
відповідно до суспільно необхідних витрат праці на виробництво
товарів. Вимірювання частки кожного працівника здійснюється
працею, що забезпечує рівність у розподілі трудових доходів [10].
За неоінституціональної економічної теорії питання формування
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доходу розглядається через призму поняття прав власності. Під
системою прав власності в неоінституціоналізмі розуміється безліч
норм, що регулюють доступ до рідкісних ресурсів. Ці норми можуть
санкціонуватися не тільки державою, а й суспільством – у вигляді
звичаїв, моральних установок, релігійних заповідей, і охоплювати як
фізичні об'єкти, так і об'єкти безтілесні (результати інтелектуальної
діяльності). Права власності регулюють доступ до ресурсів, право на
використання ресурсу, право на одержання від нього доходу, право на
передачу всіх повноважень. Чим ширший набір повноважень,
закріплених за ресурсом, тим вища його цінність [17].
Дохід підприємства – поширене, часто застосовуване та
водночас багатозначне поняття, що вживається у різноманітних
значеннях. У сучасних умовах дане поняття починає набувати
ширшого значення і тлумачення. Отже, розглянемо трактування
економічної суті поняття «дохід» у сучасній науковій літературі.
Професор Бутинець Ф.Ф. зазначає «як економічна категорія
дохід (виручка) є потоком грошових коштів та інших надходжень за
певний період, отриманий від продажу продукції, товарів, робіт,
послуг» [3].
Грузінов В.П. трактує, що «дохід підприємства складається з
виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів
(зайвих) й іншого майна підприємства, а також з доходів від
позареалізаційних операцій» [4].
Продіус Ю.І. зазначає, що «дохід – це виручка від реалізації
продукції (робіт, послуг) за вирахуванням матеріальних витрат. Він є
грошовою формою чистої продукції підприємства, тобто охоплює
оплату праці та прибуток» [13].
Сідун В.А. і Пономарьов Ю.В. трактують, що «дохід
підприємства – це виторг з реалізації продукції, послуг та виконання
робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного
збирання» [14].
Блонська В.І. зазначає, що «дохід підприємства – це
надходження, одержані внаслідок його господарської діяльності за
певний період часу у вигляді конкретних економічних вигод,
отриманих внаслідок використання у господарському процесі
залучених для цього економічних ресурсів в умовах прийнятного
рівня підприємницького ризику» [2].
Соколов О. вказує, що поняття приватногосподарського доходу
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обов'язково передбачає певну затрату, необхідну для його одержання,
дохід завжди є винагородою або платою за певну господарську
діяльність або надану послугу. Під приватногосподарським доходом
потрібно розуміти тільки ті надходження, що виникли на основі
процесу ціноутворення. Тобто дохід, з податної точки зору, – це всі
надходження, що виникають на основі процесу ціноутворення, за
винятком виручки від продажу майна [16].
Шмиголь Н.М. трактує, що «дохід підприємства – це збільшення
економічних вигід внаслідок надходження активів і/або погашення
зобов'язань, що приводить до зростання капіталу організації, за
винятком внесків учасників (власників майна), та отримане внаслідок
використання в господарському процесі залучених для цього
економічних ресурсів та конкурентних переваг в умовах прийнятного
рівня підприємницького ризику» [17].
Біла О.Г. зазначає, що «грошові надходження від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) – це загальний дохід від основної
діяльності підприємства, його внесок у валовий внутрішній продукт
країни» [1].
Камінська Т.Г. вказує, що «доходами організації визнаються
збільшення економічних вигод протягом звітного періоду внаслідок
надходження активів і/або підвищення їх вартості, і/або зменшення
зобов'язань, які приводять до збільшення капіталу організації, за
винятком внесків власників» [7].
Трактування поняття доходу підприємства у науковій літературі
базується загалом на двох принципових підходах, які визначають його
зміст у широкому й вузькому розумінні.
Підґрунтям економічного підходу щодо визначення поняття
доходу є термін "виручка", тобто обсяг продажу виробленої
підприємством продукції (робіт, послуг). Інколи цей термін
ототожнюється з поняттям "дохід підприємства", що містить з
останнього такі притаманні йому елементи, як отримана орендна
плата, роялті, дивіденди та відсотки зі сформованого підприємством
портфеля фінансових інвестицій у цінні папери сторонніх організацій
тощо. Тому очевидно, що поняття "дохід підприємства" потрібно
розглядати ширше, ніж "виручка від продажу продукції (робіт,
послуг)". Найпоширенішим серед сучасних економістів стало
визначення поняття "дохід підприємства" як суми виручки від
реалізації продукції і майна, а також від здійснення позареалізаційних
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операцій [10].
У вітчизняному бухгалтерському обліку методологічною
основою формування інформації про доходи є П(С)БО 15 "Дохід" [12]
та П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" [11]. У Законі Україні
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [5]
вказано, що П(С)БО безпосередньо ґрунтуються на МСБО. Відповідно
до МСБО 18 "Дохід" [9], доходом визнається валове надходження
економічних вигод протягом певного періоду, що виникає в ході
звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал
зростає внаслідок цього надходження, а не внаслідок внесків
учасників капіталу.
Основними причинами наявності деяких розбіжностей у
методологічних засадах регламентування аспекту визнання доходу
національними П(С)БО відносно вимог МСБО, погоджуючись з
думкою Р.Є. Федіва, вважаємо: надмірне державне регламентування
цього процесу, невідповідність рівня розвитку економічних зв'язків
між суб'єктами господарювання, відсутність механізму здійснення
гарантій щодо виконання зобов'язань сторін взаємодії тощо [15].
У сучасній зарубіжній і вітчизняній науковій літературі дохід,
окрім зазначених вище положень, розглядається також і як одна з
центральних величин у теорії оподаткування та податковому
законодавстві. Так, для цілей оподаткування дохід трактується як
надходження, що виникають на основі процесу ціноутворення, з
урахуванням відповідних понесених затрат у розрізі окремих джерел
доходу або його суб'єктів [18].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз
публікацій з проблематики доходів у науково-методичних виданнях
дає змогу зробити висновок, що відсутній єдиний підхід щодо
визначення сучасними економістами суті даного поняття. Отже,
найбільш узагальнюючим, прийнятним з погляду використання у
термінології визначенням поняття доходу можна вважати визначення,
що навів Н.М. Шмиголь: "дохід підприємства – це збільшення
економічних вигід внаслідок надходження активів і/або погашення
зобов'язань, що приводить до зростання капіталу організації, за
винятком внесків учасників (власників майна), та отримане внаслідок
використання у господарському процесі залучених для цього
економічних ресурсів та конкурентних переваг в умовах прийнятного
рівня підприємницького ризику". Дане визначення суті доходу
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повною мірою відповідає чинному законодавству та враховує
значення в розвитку діяльності підприємства.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Покращення результатів діяльності господарюючого суб‘єкта слід
розглядати як керовану систему, зміна якої залежить від об‘єктивних і
суб‘єктивних чинників, які необхідно враховувати в обліку та аналізі.
Система управління результатами повинна своєчасно виявляти і
усувати недоліки розвитку організації, знаходити внутрішні резерви
для покращення стану підприємства, підвищувати економічний ефект
та забезпечувати його фінансову стійкість.
Комерційна основа діяльності організацій у сучасних умовах
вимагає, щоб кожен суб‘єкт господарювання був зацікавленим у
виробництві та реалізації продукції. Цього можна досягти шляхом
удосконалення організаційно-економічного механізму на базі
широкого використання принципів і форм внутрішньогосподарської
децентралізації управління.
Цілі статті. Метою публікації є проведення дослідження
науково-практичних підходів до побудови системи центрів
відповідальності в управлінні діяльністю господарюючих суб‘єктів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. За результатами
проведеного наукового дослідження ми встановили, що центром
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відповідальності є певна субстанція, що має межу у структурі
господарюючого суб‘єкта, наділена відповідальністю за частину
об‘єктів, що належать або виникають в організації та підзвітні
результати діяльності якої можуть бути нормованими або
ненормованими. Аналіз наукових інтерпретацій дозволяє узагальнити
найпоширеніше визначення центру відповідальності: центр
відповідальності – це структурний підрозділ, що відповідає за
досягнуті показники за результатами своєї діяльності.
Однак, підсумовуючи проведене дослідження, ми дійшли
висновку про те, що жодне із визначень центру відповідальності не
відображає його повного змісту. На наш погляд, розуміння «центру
відповідальності» лежить у площині історичного розвитку управління
та підходів до класифікації центрів відповідальності, що
сформувалися.
Передумовою виникнення центрів відповідальності постали
економічні умови, що склалися на світовому ринку у 20-30 роках ХХ
століття. Функціонування традиційних систем управління (з лінійнофункціональною структурою) ставало неефективним із розширенням
ринкових відносин та швидким розвитком обсягів діяльності
підприємств. Чітко централізоване керівництво не забезпечувало
ефективної співпраці між адміністрацією та підлеглими, що
призводило до зниження прибутковості господарюючих суб‘єктів.
Вирішення проблем лінійно-функціональних організаційних структур
започаткувала наприкінці 20-х років фірма «Дженерал-моторс». В
межах цієї автомобільної компанії було виділено центри прибутку,
тобто окремі підрозділи, що самостійно розробляли плани
прибутковості та забезпечували втілення їх у практичній діяльності.
Поєднання централізованого управління та децентралізованих
елементів менеджменту сприяло виникненню дивізіональних
організацій. На базі дивізіональної структури з часом почали
розвиватись інші децентралізовані форми організації управління
(матричні структури, корпоративні організації, бригадна структура
управління тощо). В межах таких структур також відбувався розподіл
повноважень, однак на інших принципах, спрямованих, в основному,
на управління витратами [2, c.25-44].
У колишньому СРСР, запозичивши досвід децентралізації
американських підприємств, у 50-80 роках ХХ ст. було реалізовано
проголошені ще у 30-х роках ХХ ст. принципи госпрозрахунку або
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внутрішньогосподарського розрахунку. Основним методом реалізації
внутрішньогосподарського розрахунку був метод розробки системи
планових показників і нормативів, за допомогою яких здійснювалось
централізоване економічне управління діяльністю підрозділів,
переведених на госпрозрахунок. Система внутрішньогосподарського
розрахунку створила умови комплексного використання планування,
нормування, обліку і аналізу у внутрішньому управлінні виробничими
витратами та стимулювало підрозділи працювати в умовах економії.
Як зазначає Сопко В.В., основними завданнями організації
внутрішньогосподарського управління були забезпечення високої
ефективності роботи будь-якого структурного підрозділу та
організація достовірного обліку і контролю витрат виробництва,
визначення витрат за місцями виникнення та центрами
відповідальності, одержання достовірних результатів виробничої
діяльності керованої ланки [5, с.24].
Основною проблемою, що нівелювала ефект впровадження
управління на основі внутрішньогосподарського розрахунку, була
директивна керованість та централізоване встановлення нормативів,
що ніяк не поєднувалось із економічною незалежністю підрозділів.
Тому в середині 80-років зацікавленість госпрозрахунком стала
набагато нижчою. Хоча на великих промислових підприємствах ще
збереглася система внутрішньозаводського планування, яка
ґрунтується на розробленні задач і видачі планів за основними
техніко-економічними показниками [3, с. 41].
В той же час, в країнах Європи та Америки з‘являлися нові
форми та методи децентралізованого управління. Зокрема у 1952
американський вчений Джон Хиггинс розробив концепцію центрів
відповідальності, яка трансформує організацію таким чином, що
витрати акумулюються і відображаються у звітах на певних рівнях
управління. З іменем Дж. Хиггинса пов‘язане його відоме правило:
«кожну структурну одиницю підприємства хвилюють ті, і лише ті
витрати і доходи, за які вона може відповідати і які вона контролює».
Продовжив розвиток концепції обліку за центрами
відповідальності американський економіст Спенсер А. Такер, який
розробив метод «тариф-машина-година». Суть методу полягала у
тому, що за кожним центром відповідальності закріплюють машину і
заздалегідь визначають планову собівартість однієї години її роботи.
Знаючи час роботи кожної машини та вартість однієї години такої
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роботи, визначають суму прямих витрат на обробку. Зрештою,
калькулювання зосереджується на певній ділянці технологічного
процесу, а не на готовій продукції [1, с. 349; 4, с.459].
Висновки. Незважаючи на актуальність проблеми, відсутні
єдині підходи до розуміння змісту центру відповідальності, їх
класифікації тощо. Узагальнюючи різні підходи, історію становлення
та практичний розвиток центрів відповідальності, ми пропонуємо
власне визначення даного терміну.
Отже, центр відповідальності – це організаційна одиниця
системи
управління,
керівник
якої
наділений
певними
повноваженнями, делегованими йому вищим керівництвом, та
відповідальний за досягнення визначених виробничо-фінансових
показників діяльності.
Таким чином, розуміючи зміст центру відповідальності ми:
 не розглядаємо центр відповідальності виключно як певний
структурний підрозділ, допускаючи, що центром відповідальності
може бути і кілька підрозділів одночасно, а інколи і одна особа;
 визначаємо відповідальність центрів не лише за фінансові
показники та ресурси, але і за показники та ресурси сукупної
господарської діяльності, що завжди мають місце в межах центру
відповідальності будь-якого типу;
 вважаємо доцільним встановлення нормативних (бюджетних)
завдань та цілей для кожного центру відповідальності, проте не
заперечуємо
можливість
здійснення
управління
центрами
відповідальності без планування їх діяльності.
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У статті розглянуто основні проблеми, які виникають в результаті організації
облікового процесу на складах підприємства. Визначено шляхи їх вирішення.
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Basic problems which arise up as a result of organization of registration process
on compositions of enterprise are considered in the article. Certainly ways of their decision.
Keywords: composition, variant of account, ware-house economy.

Актуальність теми. Умовою безперервного перебігу
виробничих процесів на будь-якому підприємстві є створення певних
запасів сировини, матеріалів, палива, комплектувальних виробів, а
також міжцехових і внутрішньо цехових запасів напівфабрикатів
власного
виготовлення.
Вони
забезпечують
постійність,
безперервність та ритмічність діяльності підприємства, проте
потребують значних капіталовкладень. Тому від організації їх обліку
та аналізу залежить точність визначення прибутку підприємства, його
фінансовий стан та в цілому ефективність роботи підприємства.
Стан дослідження проблеми. Питання організації обліку,
останнім часом привертає до себе все більше уваги в працях
вітчизняних та зарубіжних вчених таких, як Ф. Бутинця, В. Сопко, М.
Пушкар, Н. Ткаченко, Є. Мниха, Р. Хом`як, А. Бакаева, Л. Ронштейна,
В. Керімова, В. Чернова, Л. Котенко, Н. Чебанова, В. Сотнікова та
інші.
Мета статті: визначення основних шляхів вдосконалення
системи управління виробничими запасами на складах підприємств.
Основний матеріал. Неможливо уявити досягнення головного
завдання обліку, що ставиться керівництвом підприємства перед
працівниками бухгалтерії – збереження майна власника, надання
користувачам для прийняття рішень повної та неупередженої
інформації про фінансовий стан і результати діяльності, – без
належної організації обліку виробничих запасів.
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Першою передумовою складського обліку є порядок організації
складського господарства.
Багато вчених-економістів у своїх працях визначали зміст
поняття «склад». Більшість із них спирались на його практичні
властивості.
Так, Гаджинський А.М. [1] на основі проведених досліджень
прийшов до висновку, що склад - це будівлі, споруди та різноманітні
пристрої, призначені для приймання, розміщення і зберігання товарів,
які надійшли на них, підготовки їх до споживання і відпускання
споживачу.
Сумець О.М. у своїй праці [2] розширив дане поняття з
технічної точки зору. Він стверджує що склад – це будівлі, споруди з
наявним технологічним обладнанням для здійснення операцій
приймання, зберігання, розміщення і розподілу на них товарів.
Об‘єктивним визначенням економічного значення поняття
«склад» поділився у власній науковій статті Л. В. Гусак [3]. Він
визначає наступне: склад - складна технічна споруда, спеціальний
пристрій, будівля з наявним технологічним обладнанням, що
забезпечує розміщення та приймання товарно-матеріальних цінностей
та технічних засобів, їх безперебійний та раціональний розподіл між
споживачами з урахуванням якості матеріалопотоків.
Таким чином, із усього вищевказаного, можна визначити
основні функції складського господарства – це накопичення
матеріальних ресурсів в об‘ємах і номенклатурі, достатніх для
безперервності процесу виробництва; належне зберігання і облік
матеріалів; планомірне, безперебійне і комплектне постачання цехів і
ділянок підприємства матеріальними ресурсами; підготовка матеріалів
до їх безпосереднього споживання, здійснення комплексу операцій,
пов‘язаних з виконанням контролю, сортування, консервації
матеріалів.
Аналітичний облік матеріальних запасів на складах ведеться за
допомогою карток складського обліку, що розміщуються в картотеці
за технічними групами виробничих запасів відповідно до
номенклатури-цінника. Аналітичні рахунки групують за групами
матеріалів, місцями зберігання, матеріально відповідальними особами,
за синтетичними рахунками бухгалтерського обліку і субрахунками.
Дані за аналітичними рахунками узагальнюються в оборотносальдових відомостях. Використовують рахунки аналітичного обліку

244
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю
в умовах глобалізації економіки

для контролю за зберіганням і рухом матеріальних цінностей, їх
оцінки, порівняння з даними складського обліку, а також для
підведення підсумків інвентаризації.
Існує три варіанти складського обліку запасів – сортовий,
партіонний та сальдовий (оперативно-бухгалтерський) [4].
У разі використання першого варіанту на кожен вид матеріалів
на підставі первинних документів відкривається картка аналітичного
обліку, де їх обліковують в натуральному і грошовому вираженні.
Оборотні відомості аналітичного обліку складаються по закінченні
звітного періоду. З даними карток складського обліку порівнюються
залишки та обороти по них.
Партіонний варіант обліку передбачає групування первинних
документів за номенклатурними номерами, а в кінці звітного періоду
кінцеві дані по кожному з номерів заносяться до оборотних
відомостей. Оборотні відомості складаються в натуральному і
грошовому вираженні по кожному складу і для кожного рахунку.
Сальдовий метод обліку базується на використанні регістрів
аналітичного обліку карток складського обліку. Щоденно (щотижня,
раз на 10 днів) працівником бухгалтерії перевіряється правильність
записів надходження і витрачання матеріалів на складі і
підтверджується залишок по картці складського обліку особистим
підписом бухгалтера, а кожного першого числа місяця залишок по
кожному номенклатурному номеру переноситься до відомості обліку
залишків матеріалів на складі (без виділення оборотів витрат і
надходження матеріалів). На підставі даних відомості виводяться
підсумки по складу.
Кожний із даних методів обліку є досить практичний у
застосуванні, однак при виборі одного з них необхідно враховувати
специфіку діяльності підприємства, вимог керівництва до
оперативності
управлінської
інформації,
обсягів
діяльності
підприємства та забезпеченості трудовими ресурсами.
Облік значно спрощується при використанні в складському
обліку комп‘ютерної техніки. В цьому випадку всі прибуткововидаткові документи обробляються щоденно або в міру їх
надходження безпосередньо на складах. У такому випадку бухгалтер
буде виконувати лише контролюючу функцію, а не оператора
комп‘ютерного набору і лише потім бухгалтера-ревізора.
Різновидом оперативно-бухгалтерського обліку є оперативно-

245
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю
в умовах глобалізації економіки

груповий аналітичний метод обліку матеріальних запасів, де їх облік
ведеться в розрізі їх видів, груп і підгруп. Практика показує, що для
обліку за групами матеріалів доцільно, щоб в групу входило не більше
100 найменувань тому, що це полегшує і прискорює процес виявлення
можливих помилок [4].
Для підвищення ефективності оперативно-бухгалтерського
методу обліку матеріальних запасів доцільно здійснити деталізацію їх
груп на кілька підгруп з тим розрахунком, щоб в підгрупі не була
велика кількість найменувань матеріалів, що дозволить
обмежити обсяг записів для обліку їх руху та перевірки. Це можна
досягти шляхом щомісячного складання, так званих, часткових
нагромаджувальних відомостей з надходження і вибуття матеріальних
цінностей в межах їх кожної підгрупи, що підвищує оперативність
виявлення можливих помилок у складському і бухгалтерському
обліку. До того ж, слід зазначити, що при автоматизованому обліку
програма дозволяє без зайвих зусиль формувати нагромаджувальні
відомості в аналітичному розрізі як за групами і підгрупами
матеріалів, так і за окремими їх видами і сортами за будь-який період.
Складське господарство переважної більшості підприємств
досить складне і складається з мережі складів із спеціальними
пристроями і устаткуванням для переміщення, зберігання матеріалів
(стелажі, підйомно-транспортне, вагове, вимірювальне і тому
подібне). У зв‘язку із цим підприємства потребують ефективну
систему управління виробничими запасами у ситуаціях, коли істотно
ускладнюються і підвищуються вимоги до оперативності рішення
традиційних завдань планування і обліку в управлінні запасами та
виникає необхідність в принципових змінах методів їх здійснення [4].
Облік усіх перелічених вище чинників в матеріально-технічному
забезпеченні підприємств, а також необхідність рішення сучасних
завдань зажадали і структурних перетворень, що виражаються в
об'єднанні функцій управління матеріально-технічного забезпечення,
складського господарства, маркетингу і збуту під єдиним
керівництвом. Діючи спільно у рамках системи управління
виробничими запасами підприємства, система управління складським
господарством призначена для стовідсоткового задоволення попиту
підрозділів підприємства в багатономенклатурних матеріальних
ресурсах, що зберігаються, для безперебійного ходу виробництва при
високій ритмічності роботи і мінімальних сукупних витратах у будь-
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який момент часу.
Висновки. У ході дослідження встановлено, необхідною
умовою підтримання виробничого процесу на підприємстві є
наявність складського господарства з достатньою кількістю
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; при визначенні результатів господарської діяльності
підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан.
Це в свою чергу вимагає повної, достовірної інформації про наявність
та рух виробничих запасів, яку може надати правильно організована
система управління складським господарством, що генерує та
інтерпретує всю базу інформаційного потоку, надану різними
ринковими системами для ефективного управління матеріальними
запасами.
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In the article the basic problems of managerial accounting. The ways to solve
them.
Keywords: accounting, management reporting.

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання,
коли передкризовий та кризовий стан національної економіки
змінюють один одного немов би балансуючи на грані дозволеної межі,
постають нові вимоги до інформації, особливо до зведеної та
проаналізованої. Однією з форм даної інформації є звітність
підприємств, як зовнішня, так і внутрішня. В час коли існує низька
купівельна спроможність суб‘єктів господарювання та дефіцит
фінансових ресурсів, безумовно можна стверджувати про викривлення
даних в зовнішній звітності підприємств. Проте, щодо внутрішньої
звітності, то в даній ситуації її інформаційна функція повинна
залишатися на високому рівні, оскільки саме вона впливає на
управлінські рішення та служить підґрунтям для них.
Аналіз останніх досліджень. Проблемні питання формування
внутрішньогосподарської звітності піднімають у своїх працях Л. Біла,
С. Голов, Л. Гуцаленко, Т. Маренич, В. Палій, П. Хомин, А. Шеремет
та інші. Але питання цінності даної звітності для підприємств в
умовах жорсткої конкуренції та хиткого економічного становища
держави приділяється невелика увага.
Мета дослідження. Метою дослідження є встановлення
понятійного апарату управлінської звітності та її оцінка як основного
джерела інформаційного забезпечення системи управління.
Викладення основного матеріалу. В умовах планової
економіки звітність підприємств служила засобом перевірки
виконання планів, державних замовлень, правильності відрахувань до
державного бюджету та збору статистичної інформації. З плином часу
та зміною економіки змінились і вимоги до звітності підприємств.
Звітність, яка є джерелом зведеної інформації про фінансові
результати діяльності, займає особливе місце в управлінні
підприємством як системою. Вона концентрує дані, що
характеризують якісний стан підприємства і можуть мати
несистемний або системний характер [7, 29]. Важливою особливістю
останніх є наявність певних взаємозв‘язків між ними, що дозволяє
певною мірою планувати діяльність підприємства та коригувати
виробничий процес, відповідно до поставлених цілей.
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На думку Семенишивої Н.В., управлінська (внутрішньогосподарська) звітність характеризує окремі фрагменти діяльності
підприємства, зокрема щодо виконання плану поставок матеріалів,
виробництва видів продукції, її відвантаження та реалізації, тобто
здійснюється для потреб поточного управління і контролю. Її метою є
визначення основних показників роботи окремих підрозділів,
дільниць, служб підприємства за невеликий проміжок часу. З даним
твердженням можна погодитись, але не в повній мірі , тому що
управлінська звітність може характеризувати не лише «...окремі
фрагменти діяльності підприємства...», але й усю систему витрат
підприємства і подавати зведену інофрмацію про доходи суб‘єкта
господарювання, для контролю за співвідношенням доходів і витрат і
виконанням цілей підприємства. Звісно,усе вищесказане нами можна
заперечити, сказавши, що основна мета управлінського обліку – це
контроль за витратами підприємства, проте, в час жорсткої
конкуренції та нестабільності економіки , управлінський облік змінює
свою функціональність (розширює її) відповідно до вимог
користувачів інформації, а саме – апарату управління, оскільки
сучасний стан зовнішньої звітності підприємств свідчить про
відсутність повного об‘єктивного висвітлення даних.
Іншої точки зору дотримується Н.А. Адамов, який стверджує,
що «управлінська звітність – це комплекс взаємопов‘язаних даних і
розрахункових показників, що відображають функціонування
підприємства як суб‘єкта господарської діяльності, згрупованих у
цілому по підприємству та у розрізі структурних підрозділів»[1, 93]
Наприклад, Л. В. Нападовська стверджує, що управлінська
звітність – це гнучка система форм інформації, яка складається за
центрами витрат та центрами відповідальності. Вона має відображати
умови, специфіку, особливості організації виробництва та потреб
управлінського персоналу [6, 125]. Її думка також є цікавою, проте не
відображає усієї функціональності управлінської звітності, та вказує
лише на інформацію, яка відображається за центами витрат та
відповідальності, що теж є неповною характеристикою управлінської
звітності. Також, на нашу думку, неможливо конкретно описати усю
специфіку складання внутрішньої звітності для підприємств, оскільки
кожне підприємство розробляє власну внутрішню звітність відповідно
до його особливостей.
Ф.Ф. Бутинець характеризує внутрішню звітність так:
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 визначена
система
взаємопов‘язаних
економічних
показників, що характеризує результати діяльності підрозділів за
певний проміжок часу (годину, добу, декаду, місяць, квартал, рік);
 система показників, що характеризується максимальною
відкритістю та зрозумілістю для конкретного користувача інформації
– менеджера підрозділу, для якого складений звіт;
 бухгалтерська звітність, що передбачає надання оперативної
релевантної інформації, яка містить детальну інформацію про різні
напрями діяльності, відповідно до вимог управлінського персоналу [4,
25].
На нашу думку, в даних твердженням є некоректно
використовувати поняття «бухгалтерська звітність», оскільки
внутрішня звітність підприємства відрізняється від бухгалтерської та
на практиці складається зовсім з іншою метою, ніж бухгалтерська.
Так, внутрішня звітність може використовувати дані бухгалтерського
обліку, але на нашу думку, це не дає підстави називати її
бухгалтерською. Тим більше, ґрунтуючись лише на даних
бухгалтерського обліку сформувати якісну, достовірну та актуальну
інформацію для управління підприємства буде дуже тяжко, особливо,
якщо це потужне підприємство. Для цього потрібно сформувати
якісну систему управлінського обліку.
Внаслідок дослідження суті внутрішньої звітності можна
виділити наступні її характеристики:
 внутрішня (управлінська) звітність – це комплекс економічних
показників, який характеризує результати діяльності суб‘єкта
господарювання за відповідний період ( в результаті цього звітність
можуть поділити на поточну (оперативну) та зведену);
 управлінська звітність повинна містити зрозумілу інформацію
для користувачів усіх рівнів: від найнижчої ланки менеджерів і до
власника (керівника підприємства);
 управлінська звітність формується з даних управлінського
обліку і грає вирішальну роль в системі управління підприємством.
Отже, управлінська звітність – це один з найбільш складних і
важливих елементів управлінського обліку, що дозволяє керівництву
підприємства, з одного боку, визначити межі своїх можливостей, а з
другого боку – отримати інформацію, оформлену належним чином,
тобто в тому вигляді, в якому нею зручно користуватися для
прийняття управлінських рішень.
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Доречною є думка В.Ф. Палія, який вважає внутрішню звітність
«тим основним «хребтом», на якому тримається вся управлінська
система».
При належно оформленій системі управлінського обліку та
внутрішньої звітності система управління підприємством зможе
безперервно отримувати оперативну та головне достовірну
інформацію про стан суб‘єкта господарювання, що допоможе у
вирішенні поставлених завдань.
З погляду управлінського підходу інформація виступає в ролі
предмета праці і служить основою рішень щодо тактичних і
стратегічних задач, а також засобом комунікації між різними рівнями
управління [3, 10].
Існує велика сукупність трактувань «інформаційне забезпечення
управління». Проаналізувавши їх, можна стверджувати, що між
твердженнями немає істотної різниці, оскільки усі вони розглядають
інформацію в основному як набір відомостей, спостережень за
фактами, процесами управління, за допомогою яких вирішуються ті
чи інші завдання.
Однак варто звернути особливу увагу на
твердження І.А. Бланка, відповідно до якого інформаційне
забезпечення
розглядається
як
процес
безперервного,
цілеспрямованого
угрупування
відповідних
інформаційних
показників, необхідних для здійснення аналізу, планування та
підготовки ефективних управлінських рішень [2].
Костирко Л.А робить загальний висновок, що інформаційне
забезпечення є концептуальна модифікація фактів і процесів
фінансово-економічної діяльності господарюючого суб'єкта, під час
якої цілеспрямовано підбираються індикатори, що дозволяють за
допомогою спеціальних систем підтримки, найбільш простим
способом і з необхідною вірогідністю оптимізувати обґрунтований
вибір альтернатив прийняття рішень [5, 45]. Ми погоджуємось з
даним твердженням.
Тобто вимоги до інформаційного забезпечення управління є
дуже високими, аналогічно і високі вимоги висуваються до
управлінської звітності. А саме:
а) достовірність;
б) повного відображення;
в) корисність;
г) адресності;
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ґ) періодичності;
д) оперативності;
е) конкретності;
є) варіативності;
ж) аналітичності;
Також при формуванні інформації у внутрішній звітності не
потрібно нехтувати і загальними принципами, які використовуються
при складанні фінансової звітності та зазначені в ЗУ «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Дотримання усіх вищеперерахованих принципів може в кілька
разів підвищити якість внутрішньої звітності як інформаційного
забезпечення. Це дозволить проводити фундаментальний аналіз
діяльності підприємства та розробляти стратегію його розвитку як на
кілька років та і на довгостроковий термін. А оперативна внутрішня
звітність забезпечить управління необхідною інформацією для
поточного контролю за усіма сферами виробничого процесу на
підприємстві.
Також слід зауважити, що склад внутрішньої (управлінської)
звітності насамперед залежить від виду діяльності кожного
підприємства. Проте уніфіковану звітність можна представити у
наступних групах:
- результати фінансово-господарської діяльності підприємства;
- рівень доходів та прибутковість;
- співвідношення власних та запозичених коштів підприємства
та їх динаміка (зведена звітність);
- рух грошових потоків підприємства;
- робочий капітал підприємства та запас міцності;
- платоспроможність підприємства;
- інвестиційні та кредитні проекти;
- аналіз джерел фінансування підприємства та потреба в нових
джерелах;
- управлінські рішення та економічний ефект від їх здійснення;
- інтерпретація інформації у звітності та її роз'яснення вищій
ланці керівництва.
З метою вдосконалення діючого змісту та структури
внутрішньої звітності, її потрібно постійно аналізувати та змінювати
відповідно до змін економічних фактів та явищ на підприємстві. і саме
тоді ця звітність зможе забезпечити систему управляння якісною
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інформацією.
Висновки. Управлінська звітність являється саме тією ланкою,
яка зв‘язує процеси фінансово-господарської діяльності підприємства
з системою управління. Внутрішня звітність націлена на забезпечення
управління достовірною, актуальною, корисною, конкретною та
аналітичною інформацією, а також забезпечує поточний контроль за
виробничою діяльністю.
При правильній та мудрій організації системи управлінського
обліку, саме внутрішня звітність може стати надійним джерелом для
дослідження та фундаментального аналізу підприємства, його оцінки
та розробці стратегічного плану підприємства. Оскільки, при
економічній ситуації, яка склалася в нашій країні фінансова звітність
підприємств не відповідає усім вимогам внутрішніх користувачів та
не заслуговує на довіру.
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У статті розглянуто проблеми організації обліку витрат на якість,
представлено рекомендації щодо розробки порядку організації обліку витрат на
якість.
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The article deals with problems of cost accounting for quality, presented
recommendations on the development agenda of keeping the cost of quality.
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Постановка проблеми. В умовах ринкових відносин
надзвичайно важливим є удосконалення механізмів ефективного
управління витратами, в т.ч. і витратами на якість. З проблемою
оптимізації витрат діяльності підприємства пов‘язане вирішення
важливих соціальних, економічних, політичних, етичних проблем
суспільства як на мікро-, так і на макрорівні. Організація та методика
бухгалтерського обліку визначають якість наданої інформації для
оцінки діяльності суб‘єкта господарювання, складання фінансової
звітності. Проте традиційний бухгалтерський облік витрат не завжди
може реалізувати свої функції в повній мірі в умовах економічної
невизначеності.
Для
прийняття
економічно
обґрунтованих
управлінських рішень необхідна достовірна та повна інформація, яку і
надає бухгалтерський облік, тому потрібно звернути увагу на належну
організацію обліку витрат на якість.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Значний внесок у
вивчення проблеми організації обліку витрат на якість внесли такі
вчені: Гличьов А.В., Шухгалтер Л.Я., Сиськов Б.Л., Бейман Б.Л.,
Сєдов В.І., Котликов Я.Ш., Сульповар Л.Б., Улицький А.І.,
Терещшенко В.І. та ін. Проте, незважаючи на вагомі внески науковців
з даного питання, до теперішнього часу залишається невирішеними
ряд проблем пов‘язаних із складністю організації обліку витрат на
якістю.
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Мета статті. Дослідити сутність поняття ―організація обліку
витрат на якість‖; визначити основні принципи, завдання та етапи
організації витрат на якість.
Виклад основного матеріалу. При створенні та впровадженні
системи менеджменту якості важливим компонентом є відповідна
організація системи бухгалтерського обліку, зокрема обліку витрат на
якість. Система управління якістю та система бухгалтерського обліку
як підсистема нижчого рівня загальної системи управління мають
бути інтегровані у загальну систему загального управління якістю та
базуватися на обраних підприємством моделях управління якістю
продукції чи послуг. Тобто, організація бухгалтерського обліку витрат
на якість повинна чітко та у повному обсязі відповідати загальному
процесу управління якістю з метою надання необхідної для
управлінського персоналу інформації та прийняття ним ефективних
управлінських рішень.
Існують різні підходи вчених та дослідників до трактування
поняття ―організація обліку‖, а саме:
1. Організація обліку – це є система;
2. Організація обліку, як порядок, сукупність заходів, дій,
умов;
3. Організація обліку як наука;
4. Організація обліку як творча робота бухгалтера.
Отже, під організацією обліку розуміють систему умов та
елементів побудови облікового процесу з метою отримання
достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність
підприємства і здійснення контролю за раціональним використанням
виробничих ресурсів і готової продукції [1, с.43]. Її призначення –
удосконалення та раціоналізація обробки інформації, розподіл робіт
між персоналом бухгалтерської служби, наукова організація праці.
Під організацією системи обліку витрат на якість необхідно
розуміти комплекс заходів зі встановлення порядку і методів збору,
обробки, накопичення відомостей про витрати на якість та доведення
необхідної інформації до різних користувачів з метою прийняття ними
ефективних рішень [2, с.27].
Виходячи із даного визначення ідентифікуємо поняття
―організація обліку витрат‖.
Організація обліку витрат – система умов та елементів побудови
облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної
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інформації про витрати підприємства і здійснення контролю за
виконанням кошторису витрат, калькуляції собівартості продукції.
Згідно ст. 8 закону України ―Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні‖ від 16.07.1999 р. № 996 [3] питання
організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до
компетенції його власника або уповноваженого органу відповідно до
законодавства та установчих документів. Також варто зазначити, що й
відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських
операцій у первинних документах також несе власник чи
уповноважена посадова особа, яка здійснює керівництво
підприємством.
Звичайно, підприємству слід організовувати бухгалтерський
облік відповідно до законодавства, проте конкретних загальних вимог
немає, тому кожне підприємство самостійно визначає облікову
політику підприємства, підлаштовує систему бухгалтерського обліку
для цілей управління, формує систему звітності та контролю
господарських операцій, затверджує правила документообороту та
технологію обробки облікової інформації. Все це визначається,
враховуючи особливості господарської діяльності підприємства та
технологію обробки облікових даних.
Враховуючи загальні принципи раціональної організації обліку,
визначимо особливості щодо обліку витрат на якість (табл. 1).
Таблиця 1
Принципи раціональної організації обліку витрат на якість
Особливості трактування щодо витрат на
Принципи
якість
Своєчасне надання повної інформації про
хід і результати виконання плану по якості,
Своєчасність
діяльність підприємства необхідні для
оперативного управління, контролю і
аналізу витрат на якість
Досягнення
найкращих
результатів
облікового процесу витрат на якість з
Оптимальність
мінімальними витратами коштів, праці та
часу на отримання даної інформації
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Системний підхід
Ефективне
використання
функцій
бухгалтерського
обліку
Ефективна
організація роботи
бухгалтерської
служби
Гнучкість

Безперервність

Прогресивність

Продовження табл. 1
Дотримання
системного
підходу,
цілісності,всебічності,
динамічності,
випереджаючого відображення витрат на
якість
Забезпечення
найбільш
ефективного
виконання функцій бухгалтерського обліку в
частині витрат на якість
Високий рівень організації бухгалтерської
служби та роботи облікових працівників,
відповідна
кваліфікація
облікового
персоналу в частині обліку витрат на якість
Здатність і швидкість пристосування до
нових
вимог,
що
висуваються
до
бухгалтерського обліку витрат на якість,
звітності, калькулювання витрат на якість
Своєчасність, впорядкованість записів з
точки зору їх хронологічної послідовності; їх
повнота,
всебічність,
точність,
безперервність, економічність, наочність
відображення в обліку витрат на якість
Допущення впровадження нових рішень,
якщо проведені раніше дослідження не
довели на практиці їх доречність і
необхідність впровадження принципових
змін в організації бухгалтерського обліку
витрат на якість на
підприємстві одразу після ґрунтовного
практичного випробування і перепідготовки
персоналу. Використання передових методів
обліку витрат на якість, позитивний
зарубіжний досвід, стандарти якості ІСО
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Врахування
специфіки
господарської
структури
підприємства

Продовження табл. 1
Вивчення
специфіки
господарської
структури підприємства та технології
виробництва;
планування
організації
бухгалтерського обліку витрат на якість при
використанні
досягнень
провідних
підприємств та галузей економіки;
вивчення нормативних документів з обліку
витрат на якість

Отже, основні принципи організації обліку витрат на якість
полягають в оперативності надання; повноті, достовірності інформації
щодо витрат на якість; в забезпеченні гнучкості та економічності
надання, обробки даної інформації та представлення її в звітах.
З метою підвищення ефективності діяльності підприємства та
можливості прийняття управлінським персоналом обґрунтованих та
ефективних рішень нами було розроблено порядок організації обліку
витрат на якість, що складається з наступних десяти етапів (рис. 1).
Вважаємо, що саме така послідовність етапів дасть можливість
чіткого впорядкувати дані заходи та є найбільш оптимальною й
логічною при впровадженні на підприємстві системи суцільного
управління якістю та, зокрема, організації обліку витрат на якість як
одну з її складових.
Розглянемо детальніше запропоновані нами етапи організації
обліку витрат на якість
1. Метою організації бухгалтерського обліку витрат на якість є
формування відповідної інформації для зовнішніх і внутрішніх
користувачів. Для задоволення загальних потреб зацікавлених
користувачів в управлінському обліку формується інформація про
витрати на якість поточного і стратегічного характеру за напрямами
політики в області якості, а також про вигоди (прибуток) від
впровадження заходів щодо вдосконалення якості.
2. Вибір об'єктів обліку витрат на якість. Об'єктами обліку
витрат на якість є процеси підприємства та витрати, які з‘являються на
кожному з них. Виділення та аналіз на підприємстві всіх основних
процесів дозволяє наступне: забезпечити наочність об'єктів
управління за рахунок детального опису й аналізу процесів; управляти
взаємозв‘язком окремого процесу з іншими процесами, які
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відбуваються на підприємстві; виявляти неефективні процеси і
розробляти напрямки з усунення невідповідностей і підвищення
якості результатів на виході процесу.

Встановлення завдання бухгалтерського обліку на якість
Вибір об‘єктів обліку витрат на якість
Визначення суб‘єктів обліку витрат на якість
Визначення факторів витрат на якість (носії витрат)
Розробка класифікації витрат на якість
Визначення складу витрат на якість
Вибір методів оцінки витрат на якість
Визначення рахунків, на яких відображаються витрати на якість
Формування системи документообігу щодо витрат на якість
Забезпечення збереження таємниці щодо витрат на якість
Рис. 1. Організація бухгалтерського обліку витрат на якість
3. Визначення суб‘єктів, які причетні до організації
бухгалтерського обліку витрат на якість.
4. Вибір факторів витрат (носіїв витрат) для кожного бізнеспроцесу, в тому числі для процесів управління якістю
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використовуючи який, непрямі витрати розподіляють за об‘єктами
калькулювання – за видами продукції. Ці фактори відображають
рівень активності бізнес-процесу і мають визначальний вплив на зміну
суми витрат.
5. Розробка та затвердження класифікації витрат на якість.
Пропонується всі витрати на якість розбити натри групи: витрати на
оцінку, витрати на забезпечення та витрати на покращення.
6. Визначення складу витрат на якість. На цьому етапі
визначається перелік елементів витрат на якість, які відносяться до
діяльності підприємства на основі вибраної класифікації.
7. Затвердження або вибір методів оцінки витрат на якість. В
даний час найбільш розповсюдженими є наступні методи оцінки
витрат на якість:
1) з групуванням на попереджувальні витрати, на контроль і
усунення дефектів;
2) з групуванням на відповідність і усунення невідповідності.
Перший метод на сьогоднішній день може застосовуватися
промисловими підприємствами для оцінки витрат на забезпечення
якості продукції, що випускається.
Другий підхід використовуватися в будь-якій сфері діяльності
при оцінці витрат на забезпечення якості бізнес-процесів.
У відповідності з вибраним методом інформація з витрат на
якість може бути виявлена шляхом введення комплексної системи
внутрішньофірмового управлінського обліку
8 Формування та забезпечення системи документообороту та
розробка звітності щодо витрат на якість. Кожне підприємство
безперервно здійснює визначену діяльність, що складається з
господарських процесів, операцій і фактів господарського життя.
Обов‘язковою умовою для їх відображення є документальне
оформлення та вартісне вимірювання.
Висновки. Всі розглянуті нами етапи та їх основні положення
повинні бути нормативно закріплені в наказі про облікову політику, в
якому повинен міститьсь і розділ про витрати на якість Отже при
розроблені облікової політика кожне підприємство повинне розробити
власну систему заходів по організації обліку витрат на якість та
забезпечити їх ефективне виконання, що в свою чергу сприятиме
підвищенню
рівня
якості
продукції
(робіт,
послуг)
та
конкурентоспроможності.
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ
У статті досліджується сутність собівартості, аналізуються найпоширеніші
методи обліку витрат та калькулювання собівартості.
Ключові слова: собівартість, методи обліку витрат, методи калькулювання
собівартості.
The article examines essence of costs, describes cost calculation methods and prime
cost calculation methods.
Keywords: costs, methods of account of charges, methods of calculation.

Постановка проблеми. Сучасний економічний стан на
більшості українських підприємств потребує постійних удосконалень
щодо методів та техніки управління. Це пов‘язано зі складністю,
динамізмом,
високим рівнем
конкуренції
та
глобалізації
підприємницького середовища. В таких умовах набуває актуальності
проблема управління витратами на підприємстві. Економічно
обґрунтоване управління затратами, в свою чергу, дає можливість
регулювати собівартість продукції, робіт, послуг підприємства.
Інструментом управління при цьому виступає облік витрат. Саме від
вибору методу обліку собівартості продукції залежить зміна
показників прибутковості та конкурентоспроможності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню
економічної сутності собівартості, а також методів обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг у різні періоди
приділяли увагу такі вчені, як К.Друрі, Т.А. Бутинець, Т. Сльозко, І. Т.
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Продіус, О.А. Мошковська, В. С. Лень, П. Й. Атамас, П.М. Гарасим,
Л.П Радецька та ін. Проте незважаючи на значну кількість публікацій і
праць, присвячених даній проблематиці, окремі аспекти все ж
залишаються відкритими.
Мета статті – є визначення сутності та напрямків класифікації
методів обліку та калькуляції собівартості продукції, робіт, послуг.
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:
досліджені теоретичні підходи до визначення категорії «собівартість»
та проаналізовані різноманітні методи обліку витрат і калькулювання
собівартості.
Основні результати досліджень. В сучасних умовах
господарювання, як і протягом всієї історії розвитку виробничих
відносин, велике значення в процесі виробництва та реалізації
продукції має її собівартість. У цій категорії відображаються всі
сторони роботи підприємства (ефективність організації праці, ступінь
використання необоротних та оборотних активів тощо), величина
собівартості є основою багатьох методів ціноутворення, показником
ефективності виробничої діяльності. Зниження собівартості сприяє
підвищенню прибутковості та рентабельності підприємства.
Термін ―собівартість‖ зародився в капіталістичній економіці
після XV ст. У вітчизняній практиці термін ―собівартість‖ вперше
з‘явився в 1912 р. у працях А. П. Рудановського, М. П. Тер-Давидова,
М. Ф. фон Дітмара замість чотирнадцяти різновидів синонімів, які
використовувались у той період часу з метою визначення сутності
вищезазначеного економічного поняття [7, 107].
Сьогодні визначенню суті понять ―вартість‖, ―затрати
виробництва‖ і ―собівартість‖ приділяється недостатньо уваги. Аналіз
наукової літератури свідчить, що вчені дотримуються різних точок
зору на трактування сутності поняття «собівартість».
Друрі К. розглядає собівартість як «фактичні витрати на
виконання конкретного виду продукції, замовлення» [4, 39]. Подібне
тлумачення подає Сльозко Т., стверджуючи, що «собівартість –
сукупність витрат підприємства на виробництво продукції,
ввиконання робіт і надання послуг» [11, 60].
В зовнішньоекономічному словнику знаходимо таке визначення
собівартості продукції, робіт, послуг – «вартісна оцінка природних
ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів,
трудових ресурсів, що використовуються в процесі виробництва
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продукції (робіт, послуг) тощо» [2, 358].
В Енциклопедії бізнесмена, економіста, менеджера, зустрічаємо
тлумачення собівартості як «грошовий вираз всіх витрат виробничого
підприємства, пов‘язаних із виготовленням і реалізацією продукції»
[5, 544].
Продіус І.Т. зазначає, що «себестоимость продукции – один из
важнейших экономических показателей деятельности предприятий,
выражающий в денежной форме все затраты предприятия, связаные с
производством и реализацией продукции» [9, 33].
Отже, різниця між затратами виробництва та собівартістю
полягає в тому, що собівартість знаходить своє вираження тільки в
грошах, а затрати виробництва можуть мати як грошове, так і
натуральне вираження. Крім того, собівартість включає в себе деякі
затрати, що є частиною доданого продукту.
Від ―вартості‖ ―собівартість‖ відрізняється сумою доданої
вартості (в умовах простого товарного виробництва трактування цих
категорій збігалося). Таким чином, собівартість є частиною вартості,
яка відображає з однієї сторони вартість спожитих у виробництві
засобів виробництва (які купуються за ціною, що може відрізнятися
від їх вартості) і затрат на оплату праці, а з іншої – ту суму коштів, яка
необхідна для компенсації витрачених в процесі виробництва ресурсів
з метою забезпечення простого відтворення. Для розширеного
відтворення призначена додана вартість, яка за умов вільної
конкуренції виступає у перетвореній формі прибутку [8, 9].
Ряд авторів взагалі чітко не розмежовує такі терміни, як
«затрати виробництва» та «собівартість» [4; 11]. Найбільше, чим дані
поняття можуть відрізнятися, це тим, що собівартість визначається як
грошова форма затрат виробництва. Причому наводяться стандартні
визначення собівартості [2; 5; 9], суть яких зводиться до наступного:
«собівартість – це відображені в грошовій формі затрати ресурсів
(сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів тощо) для
виробництва продукції, а затрати виробництва – це обсяг ресурсів,
витрачених для виробництва продукції».
За умов ринкової економіки немає єдиної методики визначення
собівартості продукції. Тому кожне підприємство з урахуванням своїх
цілей та інтересів самостійно визначає правила розрахунку
собівартості. Сам цей процес називають калькулюванням. Його основа
- акумулювання витрат на виробництво і віднесення їх на готовий
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продукт.
Іншими словами, калькуляція представляє собою класифікацію,
реєстрацію і відповідний розподіл затрат для визначення собівартості
продукції або послуг. При цьому калькуляція собівартості продукції
повинна відповідати галузевій специфіці підприємства, а також
особливостям організації його виробництва.
У спеціальній літературі використовують різні терміни,
пов‘язані з обліком витрат: моделі управлінського обліку, системи
управлінського обліку витрат, системи обліку витрат на виробництво і
калькулювання продукції тощо. Проте в нормативних документах не
наведено визначення цих понять, не подано повної класифікації
способів обліку витрат і калькулювання.
Дійсно між калькулюванням і виробничим обліком існує тісний
взаємозв‘язок. Передумовою калькулювання є облік витрат
виробництва.
Більшість авторів під методом обліку витрат на виробництво і
калькулювання собівартості продукції розуміють сукупність прийомів
документування і відображення виробничих витрат, які забезпечують
визначення фактичної собівартості продукції, а також віднесення
витрат на одиницю продукції. Іншими словами, це сукупність
способів аналітичного обліку витрат на виробництво по
калькуляційних об‘єктах і прийомів розрахунку калькуляційних
одиниць. Тобто поняття методу обліку витрат в економічній
літературі найчастіше розглядається у нерозривному взаємозв‘язку із
способами обчислення собівартості продукції [1; 3].
На наш погляд слід чіткіше розрізняти методи обліку витрат на
виробництво і методи калькулювання собівартості продукції.
Під методом обліку витрат на виробництво слід розуміти
сукупність способів побудови аналітичних позицій (аналітичних
рахунків) з формування витрат з метою обґрунтованого
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і управління
ними.
Дослідження наукової літератури дає можливість виділити такі
методи обліку витрат (табл. 1).
На наш погляд, вихідною класифікаційною ознакою методів
обліку витрат є об'єкти обліку витрат, які слід розподілити па
аналітичні та госпрозрахункові позиції. Решта ознак є такими, які
поглиблюють характеристику відображуваних витрат і за значущістю
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є не менш важливими.
Таблиця 1
Характеристика методів обліку витрат
Метод
калькулювання
Позамовний
метод
Попроцесний
метод
Попередільний
метод
Метод «директ
-костінг»

Метод
«абзорпшен костінг»
Фактичний
метод
Нормативний
метод
Калькулюванн
я за видами
діяльності
(АВС-метод)
Функціонально
-орієнтоване
калькулювання

Коротка характеристика методу
Застосовується
при
різноманітній
діяльності
підприємства. Затрати «збираються» за конкретними
замовленнями, партіями або договорами.
Собівартість в процесі виробництва нагромаджується по
процесах і загальна собівартість продукції визначається
шляхом надбавки до загальної суми витрат попередніх
підрозділів витрат подальшого підрозділу.
Застосовується при масовому виробництві однорідної
продукції. Середні затрати на одиницю продукції
визначаються діленням загальної суми затрат на
кількість вробленої продукції
Затрати поділяються щодо обсягу виробництва на
постійні та змінні, а до собівартості виробленої
продукції включаються тільки змінні виробничі затрати.
Застосовуються
на
підприємствах
залізничного
транспорту, у олієжировому виробництві
Планові затрати обліковуються на підставі системи
існуючих стандартів.
«Збирається» сума фактично понесених затрат
Затрати обліковуються за встановленими нормативами,
а собівартість продукції калькулюється ще на стадії
планування виробництва.
Передбачає спочатку групування накладних затрат за
основними видами діяльності, а потім розподіл їх між
видами продукції, виходячи з того, які види діяльності
потрібні для виготовлення цієї продукції.
Віднесення прямих витрат і накладних витрат до
продуктів при калькулюванні на основі діяльності.

Розроблено автором на основі [1; 3; 6]

Способи обчислення собівартості продукції поєднуються з
методами обліку витрат, чітко не виокремлюються. Проте,
використовуючи різні способи, можна отримати неоднакову величину
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собівартості певного виду продукції, хоча загальна сума витрат при
цьому залишається незмінною. Тому вибір конкретних методів
калькулювання залежить від потреб отримання необхідної інформації
для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень. Методи
калькулювання, які слід застосовувати в господарстві, потрібно
обов'язково відображувати в наказі про облікову політику, як правило,
цьому питанню зовсім не приділяється увага в ньому важливому
внутрішньому нормативно-правовому акті кожного підприємства.
Отже, вважаємо, що метод калькулювання - це спосіб
групування витрат за об'єктами калькулювання та прийоми
калькуляції як технічний засіб розрахунку собівартості продукції.
Вивчення літературних джерел дає можливість узагальнити
способи калькуляції собівартості продукції (табл. 2).
Таблиця 2
Характеристика методів калькулювання собівартості
Метод
калькулювання
собівартості
Метод
виключення
витрат
на
побічну
і
супутню
продукцію
Метод
коефіцієнтів
Повного
розподілу витрат
між виробами
Нормативний
Сумування
витрат

Коротка характеристика методу
Із загальної суми витрат на виробництво віднімається
собівартість супутньої продукції, і отримана величина
вважається собівартістю основного продукту. Цей
метод застосовується тільки за наявності чітко
вираженого основного продукту і невеликої питомої
ваги супутньої продукції.
Загальні витрати на виробництво розподіляють між
отриманими продуктами пропорційно економічно
обгрунтованим коефіцієнтам.
Всі витрати підприємства, включаючи витрати на збут
та адміністративні витрати включають до собівартості
продукції. Метод застосовується переважно для
визначення ціни виробу.
Розмір витрат по кожній їх складовій визначається на
підставі встановлених законодавством України, а також
прийнятих на підприємстві норм, нормативів
Спосіб сумування витрат полягає в тому, що
собівартість продукції визначається шляхом сумування
витрат за окремими частинами виробу або процесам
його виготовлення. Застосовується у виробництвах, де
для обліку витрат та калькулювання собівартості
продукції використовується попередільний метод.
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Продовження табл. 2
Простий
(прямий
розрахунок)
Натуральних
одиниць
Параметричний

Розрахунковоаналітичний

Комбінований

Собівартість робіт (послуг) визначається прямим
підсумовуванням усіх витрат за планований або звітний
періоди.
Метод розподілу витрат пропорційно до фізичних
показників: обсягу, площі тощо.
Використовується
для
обчислення
собівартості
продукції визначеної якості. З усієї сукупності
корисних речовин, що містяться в продукті, виділяється
основний параметр, що найбільш повно і точно
характеризує його споживчу вартіть.
Здійснюється всебічний аналіз стану виробництва і
можливих змін у ньому. Вивчається, які фактори і як
впливають на собівартість продукції. В основу
нормативів і норм вкладаються техніко-економічні й
організаційні умови роботи в проектованому періоді
Заснований на одночасному застосуванні кількох
методів обчислення собівартості.

Розроблено автором на основі [6; 10; 12]

Отже, відокремлення об'єкта обліку витрат та калькулювання,
вибір методів обліку витрат і калькулювання, калькуляційних одиниць
згідно з чинним законодавством є компетенцією підприємств, що
потребує допомоги з цих питань з боку державних, галузевих органів
та наукових установ.
Розрахунок собівартості виду продукції й окремої його одиниці
- основна і кінцева мета виробничого обліку. Собівартість об'єктів
калькулювання може визначатися залежно від особливостей
організації діяльності підприємства, а також методів калькулювання з
урахуванням різних систем виробленого обліку.
Висновки. Запропонована класифікація методів обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) дасть
можливість, враховуючи структуру управління і технологію
виробництва, обрати для підприємства найбільш прийнятий спосіб
обліку фактичної собівартості. Така інформація стає об'єктивною
основою для визначення рентабельності, окупності авансованого у
виробництво капіталу, ціноутворення, прийняття управлінських
рішень.
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