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Семенюк М.В.
Облік нематеріальних активів
Семенюк Л.О.
Розподіл непрямих витрат в сільському господарстві
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Славнікова І.В.
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підприємства
Сняк М. Р.
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технологій
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Соложук А.Б.
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Солонінко О.В.
Альтернативні облікові рішення, які впливають на фінансовий результат
в обліку
Стаднюк Ю.В.
Концептуальні засади податкового стимулювання розвитку виробничої
сфери
Стельмащук Л.О.
Проблеми вибору ефективної форми ведення бухгалтерського обліку
Столярчук Н.М.
Питання віднесення інформаційних послуг до нематеріальних активів
Стаднюк І.В.
Регулююча функція податку на додану вартість у сільському
господарстві
Струк І.П.
Переваги та недоліки складання звіту про рух грошових коштів прямим і
непрямим методами
Тарасюк М.Б.
Бюджетування в системі фінансового управління підприємством
Теремок І.І.
Проблеми обліку та використання резервного капіталу
Тишковець Г.В.
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Ткачук О. В.
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Тлучкевич Ю.М.
Управлінський (внутрішньогосподарський) облік: історичний аспект
Трофимчук Я.В.
Облік торгівельної діяльності
Турсумуратова А.П.
Переваги і недоліки внутрішнього аудиту
Федишин Т.П.
Оcобливості контролю розрахунків з дебіторами на підприємстві
Федонюк О.В.
Визнання запасів як об‘єкту обліку
Федюк О.М.
Облікове забезпечення оподаткування прибутку підпрємств
Фик Н.Л.
Особливості історичного розвитку митного оподаткування в Україні
Харитонюк Д. В.
Удосконалення системи обліку і контролю витрат на виробництво
готової продукції в хлібопекарських підприємствах
Харчук А.В.
Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування пдв в Україні
Хвесик Т.А.
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Хомич Л.І.
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Облікове забезпечення амортизаційної політики
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податку
Цветкова К.С.
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аспект
Цуз Г.Л.
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Шагієва А. Р.
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Шахіль О.С.
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Швед І.В.
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Якимук І.
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РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Шунь О.Ф., асистент, Абрамова Ю.В. ст. гр. ОАз-53
Будь-яка система обліку потрібна для отримання певного об'єму інформації
в тій чи іншій формі. Податковим службам потрібні відомості про нараховані
податкові платежі, правильність використання бази обчислення податків, методів
їх нарахування, врешті-решт, про їх сплату. Керівництво підприємства
зацікавлене в своєчасних, коротких і зрозумілих звітах про вартість вкладень,
динаміку загальних фінансових показників діяльності підприємства, випуск
продукції, поточні суми активів, прибутку.
Значний вклад в дослідження проблем теорії та методології формування
обліково-аналітичної системи внесли: Ф.Ф. Бутинець, Г.Г Кірейцев, М.А.
Бахрушина, С.Ф. Голов, В.Б. Івашкевич, І.О. Ламикін, Ю.Я. Литвин, В.С. Лень,
Б.Г. Маслов., І.А. Маслова, Ю.А. Мішин, Б. Нідлз, Л.К. Сук, , М.С. Пушкар, В.К.
Савчук, Дж. Фостер. Однак у зв'язку з тим, що інформаційні ресурси знаходяться
у постійному русі, проблему визначення місця і ролі облікової-аналітичної
інформації для прийняття управлінських рішень не було вирішено.
Інформація бухгалтерського обліку потрібна менеджерам в управлінні
господарськими процесами для забезпечення поточних і майбутніх вигод.
Облікова система являє собою фотографію, а точніше проекцію в інформаційний
вимір тих матеріальних потоків і змін у них, що відбуваються у технологічній
сфері підприємства. Облік підприємства дає показники тих процесів, що
відбуваються в технології на мові інформації.
Система обліку постійно розвивається і адаптується до нових умов шляхом
створення нових зв'язків, елементів, підсистем із своїми локальними цілями та
засобами їх досягнення.
Але бухгалтерська інформація не може охопити всі сфери діяльності
підприємства, для цього існують інші служби, що функціонують на даному
підприємстві; узяти наприклад складання річного балансу. Річний баланс не
дозволяє проаналізувати чинники, що вплинули на результативність, тому що
прибуток або збитки видно в балансі тільки як сальдо змін власного капіталу.
Тому разом з річним балансом проводиться розрахунок прибутків і збитків.
Існують інші недоліки інформації, що міститься у фінансовій звітності: 1)
фінансова звітність відображає тільки ті події, які можуть бути представлені в
грошовому виразі; 2) керівництво підприємства має деяку свободу вибору
віддзеркалення подій по бухгалтерських рахунках.
Проте в цілому бухгалтерські документи роблять великий вплив на
ухвалення рішень в діяльності підприємства.
Загальновизнано, що бухгалтерський облік на підприємстві повинен
здійснюватися за певними правилами. Проблема полягає у встановленні такої
сукупності правил, реалізація яких забезпечила б максимальний ефект від ведення
обліку, тобто формування фінансової і управлінської інформації, її достовірність,
доступність і корисність.
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Передумовою використання інформації є її отримання. Саме тому
розглядається створення відокремленого від бухгалтерського управлінського
обліку, метою якого є надати керівнику або менеджеру облікову інформацію в
найзручнішому для нього розрізі.
В основу системи управлінського обліку покладено інформаційну систему,
яка використовує вхідну інформацію та відповідні процеси з метою одержання
результатів, що відповідають точно визначеним цілям управління.
Його інформаційна база використовується всіма функціями управління, в
тому числі функціями планування, контролю та оцінки з метою прийняття
управлінських рішень. Передумовою використання інформації є її отримання.
Саме тому розглядається створення відокремленого від бухгалтерського
управлінського обліку, метою якого є надати керівнику або менеджеру облікову
інформацію в найзручнішому для нього розрізі.
Таким чином, управлінський облік пов'язує обліковий процес з процесом
управління, а його основними завданнями є забезпечення інформацією
менеджерів різних рівнів управління.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Арсенюк О.В. ст. гр. ОАСз-21
Проведення аудиторської діяльності є досить важливим фактором
економічно ефективної діяльності підприємства.
Взявши до уваги підприємства селищ міського типу та сіл України на
сьогоднішньому етапі розвитку, можемо твердо сказати, що проведення
аудиторської діяльності не відбувається і навіть не планується відбуватись.
У зв′язку з такими обставинами стан обліку та економічного розвитку є
досить незадовільний. Бухгалтерський облік зводиться до пошуку можливих
махінацій та здійснення помилок окремих ділянок облікового процесу.
Постає проблема проведення модернізації бухгалтерського обліку,
фінансової звітності, покращення процесу складання фінансової звітності
(зокрема повноти заповнення звітів).
Для таких змін необхідне запровадження аудиторської діяльності на
підприємствах міст, селищ міського типу та сіл України.
Така економічна реформа повинна мати поступовий характер. Опишемо
його головні риси.
Аудиторська перевірка повинна спочатку проводитись безкоштовно для
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господарюючих суб′єктів. Дані послуги повинні оплачуватись за рахунок
державного бюджету, оскільки це в інтересах країни. Така аудиторська робота
повинна охоплювати окремо певні частини бухгалтерського обліку. Наступний та
головний крок даної аудиторської діяльності – після складання аудиторського
висновку надання повноцінних професійних консультацій щодо поліпшення
системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємстві.
Така практика повинна вплинути на позитивні зміни в процесі ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві, скорочення кількості помилок, незнання
бухгалтерів певних бухгалтерських питань. Підприємства зацікавляться такою
співпрацею. Після двох років даної роботи держава повинна припинити
фінансування спеціальних аудиторських фірм. У наданні даним фірмами
аудиторських послуг будуть зацікавлені самі юридичні особи, навіть підприємства
селищ міського типу та сіл.
Отже, згідно наших поглядів, альтернативою впровадження аудиторських
послуг в діяльність українських підприємств є започаткування на початкових
умовах державного аудиту. Його мета – поетапне запровадження надання
аудиторських послуг середнім та малим підприємствам зацікавлення юридичних
осіб до замовлення аудиторської роботи спеціальних фірм. Такий шлях розвитку
економіки та ведення бухгалтерського обліку, на нашу думку, є цивілізованим,
модернізованим та високоперпективим.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ У ВІДСОТКАХ ВІД ВИРУЧКИ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Атаманів І. П., ст. гр. ОАСз-21
Одним з механізмів матеріального стимулювання робітників торгівлі є
встановлення заробітної плати у відсотках до виручки.
Статтею 96 Кодексу законів про працю України встановлено, що основою
організації оплати праці є тарифна система оплати праці. Вона включає тарифні
сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно – кваліфікаційні
характеристики ( довідники).
Крім того, згідно зі статтею 97 КЗпП оплата праці здійснюється за
погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Вона може
проводитися за результатами як індивідуальних, так і колективних робіт.
На практиці досить часто зустрічаються випадки, коли зарплата СПД
встановлюється в розмірі фіксованого відсотка від виручки за місяць. Це є
порушенням чинного законодавства, тому що, як було зазначено, в основу
формування заробітної плати має бути покладено тарифну ставку (оклад).
Таким чином, питання організації оплати праці належить до компетенції
керівництва підприємства. Тому система оплати праці (погодинна, відрядна,
акордна тощо) має бути чітко сформульована і визначена у відповідному
положенні про систему та умови оплати праці працівників підприємства. Зокрема,
це стосується і малих підприємств (п. 1.10 Методичних рекомендацій щодо
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оплати праці працівників малих підприємств, схвалених наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 13.08.2004 р. № 186).
У листі Мінпраці України від 20.01.2005 р. № 18-23 зазначено, що
розроблення штатного розпису на підриємстві має здійснюватися на основі
внутрішніх організаційно – нормативних документів (чинна структура і
чисельність, положення з оплати праці) та з урахуванням вимог нормативно –
правових актів, зокрема Класифікатора професій (назви посад і професій мають
відповідати назвам у Класифікаторі).
У положенні про оплату праці також має бути визначено:
- форми організації та оплати праці (індивідуальна, колективна) на основі
законодавчих та інших нормативних актів, генеральної (галузевих, регіональних)
угоди колективних і трудових договорів;
- структуру заробітної плати (основна зарплата, додаткова, премії,
заохочувальні та компенсаційні виплати);
- порядок перегляду та індексації зарплати;
- строки та періодичність виплат заробітної плати;
- порядок вирішення спорів щодо оплати праці.
Положення про оплату праці затверджується наказом керівника
підприємства або оформлюється як додаток до колективного договору.
Для того щоб вести облік суми отриманої працівником виручки, доцільно
розробити зведену відомість, яка має заповнюватися у відділі, де працює
працівник, відділ кадрів та подаватися до бухгалтерії. Слід зазначити, що на
деяких торговельних підприємствах прізвище працівника, який здійснив продаж,
друкується в чеках РРО (наприклад, магазини спортивного одягу деяких
торговельних марок), крім того, в чеку друкуються прізвище та ініціали касира,
який провів покупку по касі. Також для розрахунку розміру виручки можна
скористатися розрахунками – фактурами, товарними чеками, квитанціями
розрахункових книжок та іншими документами.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З
КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Жураковська І.В., к.е.н., доц. Бабій М. І. ст. гр. ОА-41
В умовах економічної кризи, обмежених фінансових ресурсів важливим є
не тільки процес залучення інвестицій, але й ефективне управління ними.
Головним чином, це стосується управління реальними інвестиціями та таким їх
складником як капітальні інвестиції. Розвиток у країні інвестиційного потенціалу
та реформа бухгалтерського обліку спричинили активізацію досліджень обліку
інвестицій. Для прийняття рішень з управління капітальними інвестиціями
необхідна своєчасна, достовірна аналітична інформація, яку може забезпечити
лише бухгалтерський облік.
Недосконала регламентація обліку капітальних інвестицій призводить до
виникнення труднощів при проведенні аудиту таких господарських операцій.
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Тому, на нашу думку, першим і самим важливим кроком у вдосконаленні аудиту
капітальних
інвестицій
повинно
бути
вдосконалення
регламентації
бухгалтерського обліку капітальних інвестицій. Наприклад, створення і введення і
дію окремого положення (стандарту) бухгалтерського обліку з регулювання
питань обліку капітальних інвестицій, вдосконалення плану рахунків та ін.
Якщо ж керуватися тим, що є на сьогоднішній день, то в певній мірі
вдосконалити процес аудиту капітальних інвестицій можливо наступним чином.
Перед початком перевірки аудитор перекласифіковує об‘єкти капітальних
інвестицій у зручній для себе формі. Наприклад: - витрати на будівельні роботи; витрати на монтажні роботи; - витрати на придбання обладнання , що потребує
монтажу; - витрати на придбання обладнання , що не потребує монтажу; - витрати
на проектно - пошукові роботи, або ж: - Капітальні інвестиції в модернізацію;Капітальні інвестиції в реконструкцію; - Капітальні інвестиції в добудову; Капітальні інвестиції в реорганізацію;
- Капітальні інвестиції в
перепрофілювання; - Капітальні інвестиції в ремонти. Дані про таку класифікацію
повинні бути відображені у робочих документах аудитора. Такий крок дасть
можливість аудитору краще орієнтуватися у об‘єктах перевірки, особливо якщо
таких об‘єктів багато.
Основними напрямки вдосконалення методики аудиту капітальних
інвестицій є наступні: проводити аудит об‘єктів капітальних інвестицій не за
субрахунками чи групами, а по об‘єктно; в окремих випадках застосовувати
методи економічного моделювання, зокрема витратний підхід; долучати до
аудиторської перевірки експертів з інших галузей народного господарства.
Таким чином, ми розуміємо, що аудит капітальних інвестицій є досить
специфічним процесом і вимагає до себе нестандартних підходів і рішень.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
Бортнікова О.О., асистент, Баліцка Л.В. ст. гр. ОАз-51
В умовах ринкових перетворень, коли мають місце такі негативні явища,
як нестабільність, невизначеність макропроцесів, непередбачені зміни основних
показників фінансово-господарської діяльності, досить актуальним є питання
формування виробничих витрат. Для забезпечення фінансової стабільності,
зменшення ймовірності наростання ризику банкрутства необхідно ретельно
аналізувати показники внутрішньогосподарської діяльності на рівні підприємства,
враховувати можливий вплив різних факторів для встановлення оптимальних
пропорційних співвідношень обсягів результативних показників діяльності [2].
В літературних джерелах питанням інформаційного забезпечення
управління витратами приділено досить багато уваги. Окремі аспекти теорії,
методики та організації обліку і контролю витрат висвітлені у працях І.Ф. Шера,
О.П. Рудановського, А.І. Жданова, С.Ф. Покропивного, В.С. Кареліна, М.В.
Кужельного, В.В. Бабича, Є.І. Свідерського, Н.М. Ткаченко, І.А. Бєлобжецького
та інших авторів.
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Витрати є одним із важливих показників результатів фінансово —
господарської діяльності підприємства. Вони дозволяють визначити якість і
ефективність роботи працівників. Оптимізація витрат забезпечує дотримання
режиму економії, зростання продуктивності праці, скорочення непродуктивних
витрат, що дозволяє підвищити рентабельність.
Управління витратами підприємства — це процес цілеспрямованого
формування оптимального рівня за відповідними видами, місцями виникнення,
носіями та іншими ознаками.
Критерієм оптимізації залишається мінімум витрат. Низький рівень витрат
дає змогу підприємству отримати певні конкурентні переваги на ринку, вільно
проводити цінову політику та за інших рівних умов досягати більшої величини
прибутку. Однак, зниження витрат є завданням важливим, але не основною метою
процесу управління ними, оскільки зменшення витрат може супроводжуватись
зниженням якості виготовленої продукції та сервісного обслуговування покупців,
відмовою від виробництва та реалізації тих видів продукції, які користуються
попитом, але потребують здійснення значних витрат тощо [3].
Проблема зниження витрат на виробництво і калькулювання
собівартості продукції була актуальною завжди. Калькулювання собівартості є
джерелом інформації, що необхідна для управління та вдосконалення
виробництва з метою підвищення економічної ефективності діяльності
підприємства. Це визначення витрат у вартісному вираженні, що припадають на
одиницю продукції.
Але процес зниження собівартості не є одноразовим актом, це
повсякденне і постійне завдання, яке стоїть перед керівництвом підприємства.
Підприємницький успіх значною мірою залежить від того, наскільки
правильно здійснено техніко-економічну і фінансову оцінку на стадії планування,
прийняття управлінського рішення [1].
Отжe, у ринковій економіці управління витратами повинно означати
створення єдиної, раціональної, чітко та безперебійно функціонуючої системи з
певними цільовими установками та взаємопов'язаними елементами.
Список використаних джерел:
1. Г.М. Колісник Економічна сутність витрат і управління ними // Науковий вісник
НЛТУ України.-2009. Вип.19,8.-с.255
2. О.І. Корольова Концепція розвитку бухгалтерського обліку витрат в Україні //
Економіка, фінанси, право. - 2008.- № 07.-с.13
3. А.М. Турило Управління витратами підприємства: Навч.посібник / А.М. Турило,
Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.-120 с.

КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Балюк С.І. ст. гр. ОАСз-22
Актуальною проблемою держави на даний час є своєчасне забезпечення
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грошовими ресурсами дохідної частини бюджету. Вирішення цієї важливої
проблеми значною мірою залежить від розробки науково-обгрунтованої системи
оподаткування, яка б відповідала реаліям економічних відносин, забезпечувала
зростання податкових надходжень до бюджету та підвищувала рівень збору
податкових платежів, а тому виникає питання ефективності управління
розрахунками з бюджетом за податком на додану вартість, де важливе місце
належить обліку та контролю.
Питання контролю за податком на додану вартість не є достатньо
дослідженим і носить дискусійний характер. Тим більше, податок на додану
вартість останнім часом привертає до себе значну увагу щодо питань з
доцільності його застосування та наслідків справляння.
Головним недоліком застосування ПДВ, як і взагалі функціонування
податкової системи України, є нестабільність законодавчого підґрунтя. Як
показують дослідження, необхідною є зміна розміру ставок податку на додану
вартість у сторону диференціації та зниження, але існує й інша думка, щоб не
вдаватись до зміни розміру ставки податку потрібно розширити базу
оподаткування. Однак встановлення диференційованих ставок податку на додану
вартість може ускладнити процес його обчислення й адміністрування та призвести
до численних зловживань Тому, проведення контролю розрахунків з бюджетом за
ПДВ є необхідним для стабільного надходження коштів до бюджету та
об‘єктивного бюджетного відшкодування, оскільки податок на додану вартість є
основним бюджетоутворюючим податком.
Основний контроль за розрахунками та сплатою податку на додану
вартість здійснюють відповідні підрозділи податкової служби шляхом проведення
камеральних та документальних перевірок.
При здійсненні камеральних перевірок аналізують дотримання та повноту
сплати податку на додану вартість до бюджету, виконання вимог щодо складання
підприємствами первинних розрахунково-платіжних документів, у яких в
обов‘язковому порядку вказується окремим рядком сума ПДВ. Щодо
документальної перевірки, то вона проводиться на правильність нарахування
податку на додану вартість та своєчасність сплати його до бюджету. Визначається
правильність нарахування податкового зобов‘язання з податку, достовірність
податкового кредиту, а також обгрунтованість застосування пільг, якшо такі є.
Якщо в ході перевірки виявлено порушення і донараховано суму
податків, до платників податків за недотримання податкового законодавства
застосовуються засоби впливу у вигляді притягнення до фінансової,
адміністративної та кримінальної відповідальності.
Отже, податок на додану вартість – це один із найбільш поширених, але й
складних та суперечливих податків через наявність суттєвих проблем при його
справлянні. Механізм справляння ПДВ характеризується рядом недоліків та
потребує реформування та удосконалення, якого потребує й порядок обчислення і
сплати, визначення розміру ставок, вирішення проблем бюджетного
відшкодування. Важливу роль в управлінні бюджетним надходженням з податку
на додану вартість відіграє контроль.
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Бабіч І.І., к.е.н., доц., Бєлялова С.М. ст. гр. ОП-41
Фінансовим обліком у сфері затрат охоплюються процеси придбання
(купівлі), організації переробки (процесу виробництва), продажу (реалізації)
виготовлених продуктів праці. Завдяки фінансовому обліку досягається мета
кількісного відображення якісних (вартісних) характеристик цих процесів, хід
самого процесу діяльності, процес нарощування витрат, тобто вартості,
визначення фінансового результату тощо.
Традиційно до завдань бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку
затрат та доходів Л.В. Нападовська відносить такі:
 своєчасне подання інформації про затрати та доходи за центрами затрат
та центрами відповідальності;
 контроль господарської діяльності структурних підрозділів;
 визначення (калькулювання) собівартості продукції (виробів, послуг,
робіт), матеріалів, товарів тощо;
 визначення ціни;
 прийняття управлінських рішень.
Водночас традиційне завдання не визначає основне. Процес діяльності
пов‘язаний із вчинками конкретної особи, а тому й відповідальністю цієї особи за
свої рішення. Отже, за вартісні характеристики має відповідати хтось конкретно.
З нашої точки зору, персональна відповідальність за результати роботи
пов‘язана не лише з кількісними та якісними (вартісними) характеристиками, а й з
прогнозними рішеннями. Для їх прийняття потрібна додаткова інформація про
затрати. Ця характеристика має відображати не просто що затрачено, а й
розкривати відповідність затрат заздалегідь визначеним параметрам (бізнесплану, нормам, кошторису тощо), з‘ясовувати причини того чи іншого стану,
називати ініціаторів економії або винуватців перевитрат. Має бути дана відповідь,
де саме, на якій операції, на якому процесі (фазі, дільниці тощо) виникли
відхилення, ступінь використання виробничих потужностей тощо. За цією
характеристикою затрати у внутрішньогосподарському обліку поділяють на
залежні та незалежні від діяльності. При цьому залежні можуть бути:

пропорційно залежні;

дегресивно залежні;

прогресивні залежні.
Потребують уточнення прямі та непрямі затрати. Прямі затрати доцільно
уточнити терміном „індивідуальні‖, а непрямі – терміном „загальні‖.
Доцільно ввести такі поняття: затрати, які контролюються, та затрати, які
не контролюються; короткострокові, довгострокові, значні, незначні, серединні та
граничні.
Місцем виникнення, або центром, затрат називатимемо місце, де вони
фактично утворилися. Наприклад, у цеху для випікання хліба було використано
борошно, а в конторі управління – електричну енергію для живлення лампочки,
що освітлює кімнату.
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Центром відповідальності називають місце, де виникають правові
відносини між учасниками господарських процесів.
За своєю природою кожне робоче місце – це центр затрат. Проте в обліку
до такої деталізації, як правило, не вдаються. У розглянутих щойно прикладах
ідеться відповідно про відносини між робітником (начальником цеху) і
адміністрацією та між робітником (адміністрацією підприємства чи цеху) та
електростанцією через лічильник.
Зокрема Дрозд І.К., Шевчук В.О., Нападовська Л.В. розрізняють два види
центрів контролю, а саме:
1.
центр контролю за затратами;
2.
центр контролю за фінансовими результатами;
Основними центрами контролю можуть бути: працівник, бригадир
(майстер), начальник цеху (дільниці), начальник (завідувач) служби, головний
механік, головний інженер та ін., адміністрація підприємства в цілому.
Кужельний М.В. зазначає про те, що процес внутрішнього контролю затрат
діяльності підприємства включає в себе процес документування всіх видів затрат.
Процес документування повинен бути таким , щоб забезпечити виявлення
відхилень від норм (кошторису, квот тощо) по ходу технологічного процесу за
зміну і як мінімум за добу або за самий короткий технологічний цикл.
У різних виробництвах застосовують різні види та форми документів для
оформлення передачі або відпуску матеріалів зі складу на виробництво: накладні ,
забірні картки, лімітно-забірні листи, вимоги тощо. Якщо видача зі складу
співпадає з моментом передачі (запуску) у виробничий процес, то складають
один документ.
В усіх виробництвах, за винятком дослідних експериментальних, затрати
регламентуються рецептурою, нормативними картками та іншими документами.
Для того, щоб проконтролювати затрати між вхідною кількістю (масою)
переданих у виробничий процес матеріально-речових елементів затрат та
вихідною кількістю готової продукції при додержанні певних технологічних
параметрів виробничого процесу в органічних виробництвах встановлені
нормативні пропорційні залежності.
Внутрішній контроль за затратами на підприємстві ведеться як
відповідальними за певну дільницю відповідальними особами так і спеціальними
службами (ревізійна комісія тощо).
ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ НВЕСТИЦІЙ ЯК ОБЄКТА
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Биховець Ю.Г., ст. гр. ОА-21
Процес інвестування – важливий для будь-якого підприємства. З однієї
сторони, при наявності вільних грошових коштів суб‘єкт господарювання вирішує
проблему їх доцільного використання з метою отримання доходу, який би
перевищував витрати. З іншого боку, вкладання коштів в саме підприємство
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зумовлює розширення його виробничих потужностей, відкриває потенційні
можливості для виходу на нові ринки збуту продукції тощо. Найефективнішим
способом вкладень на сьогодні є фінансові інвестиції. Інформацію про наявність,
доцільність та дохідність від фінансових вкладень ми знаходимо у
бухгалтерському обліку. Тому першочерговим завданням є отримання знань, про
те що ж таке «фінансові інвестиції» і що до них відносять.
В економіці під інвестиціями або вкладеннями розуміють всі види
майнових, фінансових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об‘єкти
підприємницької та інших видів діяльності, соціальної інфраструктури з метою
одержання прибутку або соціального ефекту.
Відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» усі активи, які утримуються
підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо),
зростання вартості капіталу або інших винагород для інвестора відносять до
фінансових інвестицій. Але з іншої сторони, вкладення можуть здійснювати і в
підприємство і вони також потребують відображення в бухгалтерському обліку.
Схожим є визначення дане у Законі України «Про оподаткування прибутку», де
зазначено, що під фінансовим вкладенням слід розуміти господарську операцію,
яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів та інших
фінансових інструментів.
В теорії бухгалтерського обліку існує три підходи до визначення поняття
відповідно до способу здійснення вкладень: як активи, як інвестиції коштів у цінні
папери і у статутний капітал іншого підприємства. Проте усі вони характеризують
фінансові інвестиції з певної сторони або способу надходження на підприємство,
або ж просто ототожнюються з цінними паперами чи з грошовими коштами.
Тому варто розробити таке визначення, яке б враховувало як матеріальну,
так і нематеріальну сторону вкладень, час на який вони здійснюються, відносини,
які виникають, а також їх форми та види.
З цієї точки зору, під фінансовими інвестиціями слід розуміти господарську
операцію, яка передбачає отримання дивідендів або прав, зростання вартості
статутного капіталу або вкладання коштів в капітал інших суб‘єктів
господарювання, через придбання або отримання цінних паперів чи грошових
коштів на строк як до одного року, так і більше, з метою отримання прибутку або
соціального ефекту, а також відносини, які виникають між пов‘язаними
сторонами в процесі інвестування.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ БАЗОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Бойко О.І. ст. гр. ОАСз-22
На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається формування ринкових
відносин, що вимагає розробки відповідного господарського механізму,
докорінних змін у його функціонуванні та гармонізації інтересів усіх зацікавлених
сторін.
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Від того наскільки ефективно використовуються наявні засоби праці, від їх
відповідності сучасному етапу розвитку МТП, залежать і загальні результати
роботи підприємства, створення принципово нових підходів до управління
підприємством в цілому та основними засобами зокрема.
У зазначених процесах своєю актуальністю відрізняється проблема
інформаційного забезпечення управління матеріально-технічною базою, що
представлено на підприємстві системою обліку, аналізу, аудиторського контролю
тощо.
Вивчення теоретичних положень, опублікованих праць вітчизняних і
зарубіжних вчених, практики діяльності підприємств свідчить, що облік основних
засобів в останній час дещо ускладнився, а ряд проблем негативно впливають на
процес управління виробництвом, знижуючи ефективність використання
основних засобів. До кола таких проблем можна віднести різні підходи до
термінології та визначення сутності основних засобів у фінансовому обліку й
системі оподаткування, принципів оцінки основних засобів, проблеми
вдосконалення системи амортизації, підвищення інформативності первинних
документів з обліку основних засобів, а також аналізу ефективності використання
основних засобів і можливості її прогнозування.
Зміни необхідні насамперед у частині підвищення оперативності
інформаційного забезпечення управління основними засобами підприємства, що
вимагає вирішення наступних завдань:
- дослідження сутності основних засобів, їх складу класифікації в різних
галузях економічної науки;
- узагальнення та систематизація класифікації основних засобів;
- дослідити діючу методику нарахування амортизації й обліку зносу
основних засобів, встановити її ефективність і доцільність застосування на
підприємствах кондитерської галузі;
- проаналізувати діючу організацію та методику бухгалтерського обліку
основних засобів, вплив на них змін податкової політики та виявити шляхи її
вдосконалення;
- удосконалити методику аналізу матеріально-технічної бази підприємства;
- розробити рекомендації з удосконалення методики контролю
ефективності використання основних засобів із застосуванням інформаційних
систем і технологій.
Вирішення поставлених завдань передбачає:
- удосконалення методики обліку надходження основних засобів у системі
аналітичних рахунків, що дозволить спростити систему бухгалтерських записів;
- розробки бухгалтерської моделі економічного механізму амортизації, що
сприятиме вирішенню проблем фінансового, внутрішньогосподарського обліку
амортизаційних процесів та їх податкового аспекту;
- удосконалення методики обліку витрат на ремонти основних засобів, що
підвищить ефективність управління витратами;
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- розробки моделі залежності експлуатаційних витрат від віку
устаткування, яка дозволить визначити доцільність проведення ремонту основних
засобів.
Це дасть змогу удосконалити організацію та методику облік основних
засобів, підвищити його інформативність і прогнозувати ефективність
використання на підприємстві.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ДЛЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ
Московчук А.Т. к.е.н., доц.., Бойчук І.В. ст.гр. ОАм - 51
Для отримання інформації про витрати, з метою ефективного управління ними,
необхідна науково-обґрунтована їх класифікація - виділення тієї їх частини, на яку
може здійснити вплив суб‘єкт управління.
В умовах командно-адміністративної економіки спостерігався єдиний підхід
щодо виділення ознак групування витрат та щодо поділу їх на групи. В
перехідний період економіки були помітні зміни вимог до економічної інформації,
результатом яких було введення стандартів обліку, поділ обліку на фінансовий та
управлінський, який в цей період набуває поширення, оскільки підприємства
намагаються бути конкурентноздатними за витратами. Менеджерам для
ефективного управління витратами недостатньо інформації, яку надає фінансовий
облік, тому класифікаційні ознаки витрат набувають
фінансового та
управлінського «забарвлення» і підпорядковуються потребам управління.
Функції управління та ступінь впливу на діяльність підприємства зовнішніх та
внутрішніх користувачів економічної інформації неоднакові. Користувачі
внутрішньої інформації самостійно визначають напрям обліку, який їм
необхідний для отримання інформації, за проблемою, що вивчається. Зовнішні
користувачі не мають такої можливості і отримують ту інформацію про витрати,
яка регламентована П(С)БО та іншими нормативними актами. Тому можливості
класифікації об‘єктів управлінського обліку витрат значно ширші ніж фінансового
обліку.
Залежність класифікації витрат від мети управління визнають практично всі
автори, що вивчають проблеми управління витратами. С.Ф. Голов вважає, що в
основу класифікації витрат повинен бути покладений принцип «різні витрати для
різних потреб». Формулювання даного принципу класифікації витрат, на нашу
думку, є дещо некоректним, адже він сприймається не як принцип групування
витрат, а як принцип їх формування для певних потреб (постачання, виробництво,
збут тощо). В основу класифікації повинен бути покладений принцип потреб
управління, який можна сформулювати як «різні класифікації для здійснення
різних функцій управління».
Винятково важливим підходом щодо класифікації витрат для забезпечення
таких функцій управління як планування та прогнозування, є їх поділ на постійні
та змінні. Але діюча на сьогодні методика обліку витрат не забезпечує отримання
відокремленої інформації про постійні та змінні витрати. Традиційно в системі
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рахунків бухгалтерського обліку здійснюється відокремлене відображення прямих
та непрямих виробничих витрат. Тому необхідно здійснювати подальше
вдосконалення методики обліку для забезпечення відокремленого відображення
постійних та змінних витрат як в аналітичному обліку, так і в системі рахунків.
Запропонований підхід дасть можливість покращити інформаційне забезпечення
управління витратами, а отже й підвищити ефективність управлінських рішень.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ
АКТИВАМИ ПІДПИЄМСТВА
Бродська І.І., к.е.н., доц., Бондар І.П., ст. гр. ОАмз-51
На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах трансформації
національної економіки серед проблем, які пов'язані з подоланням економічної
кризи як на макро-, так і на мікрорівні, важливе місце займають задачі
формування ефективного механізму управління оборотним капіталом промислових підприємств.
Розробка стратегії фінансового оздоровлення організацій обов‘язково
включає розробку принципів управління оборотними активами як найбільш
мобільною частиною майна. Незважаючи на це в даний час принципи управління
оборотними активами в повній мірі не дослідлжені у вітчизняній науковій та
методичній літературі, що спостерігаються у практичній діяльності відсутністю
комплексної політики управління оборотними активами у переважної більшості
українських підприємств.
Оскільки оборотні активи по своїй природі дуже мобільні і тривалість
робочого періоду та періоду обертання в процесі кругообороту постійно
змінюється, то формування оборотних активів лише за рахунок власних джерел є
неефективним, тому їх доцільно формувати лише в мінімально необхідних
розмірах.
На основі проведеного дослідження запропоновано шляхи поліпшення
управління оборотними активами, та наслідки впровадження цих шляхів на
підприємство.
Прискорення оборотності оборотних коштів є першочерговою задачею
підприємств у сучасних умовах і досягається наступними шляхами:
На стадії створення виробничих запасів: впровадженням економічно
обґрунтованих норм запасу;
наближенням постачальників сировини,
напівфабрикатів; широким використанням прямих тривалих зв'язків;
розширенням складської системи матеріально-технічного забезпечення, а також
оптової торгівлі матеріалами й устаткуванням.
На стадії незавершеного виробництва: прискоренням НТП (упровадження
прогресивної технології і техніки, особливо безвідхідної і маловідхідної,
роботизованих комплексів, роторних ліній, хімізація виробництва); розвитоком
стандартизації, уніфікації, типізації, удосконалювання форм організації
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промислового виробництва; збільшенням питомої ваги продукції, що
користуються підвищеним попитом.
На стадії готової продукції: удосконаленням системи розрахунків;
збільшенням обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання замовлень по
прямих зв'язках; достроковим випуском продукції.
Питання управління оборотними активами підприємств стають все більш
актуальними. Сучасна господарська практика потребує прийняття як зважених так
і нетрадиційних рішень, які базуються на глибокому синтезі досягнень сучасної
фінансової теорії та досвіді фінансового управління.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Голячук Н.В., к.е.н., доц., Бондарчук С.С. ст. гр. ОАмз-51
В міру поглиблення ринкових процесів суттєво розширюються
організаційно-економічні, соціальні, технологічні функції оптової торгівлі.
Поступово вона стає важливим інститутом ринкової інфраструктури та
інструментом збалансованого розвитку внутрішнього ринку.
Однак матеріально-технічний та кадровий потенціал оптової торгівлі, її
організаційна та функціональна структура серйозно відстають від темпів розвитку
і вимог суміжних сфер – виробництва і роздрібної торгівлі.
Послаблення ролі оптової торгівлі в умовах трансформаційних змін і
нерівномірного розміщення виробництва товарів масового споживання, негативно
впливає як на рівень торговельного обслуговування населення, так і на
стабільність роботи вітчизняних товаровиробників [2, с. 12].
Проблема оптової торгівлі та оптового товарообороту - це передусім
проблема організації та регулювання конкретними товарними ринками. У
розвинених країнах світу вирішальну роль на провідних товарних ринках
відіграють великі оптові торговельні підприємства, що забезпечують оцінку
кон'юнктури ринку і попиту покупців. Зміни у вітчизняній оптовій торгівлі
відбувалися й відбуваються в основному стихійно, держава практично не
регулювала ці процеси, не спрямовувала їх розвиток у належне русло. Це
призвело до істотного зниження ролі оптової торгівлі як організатора системи
руху товарних ресурсів [3, с. 36].
Гостра проблема вітчизняної оптової торгівлі - її низька концентрація.
Переважна більшість сучасних українських оптових торговельних підприємств це дрібні фірми з кількома працівниками. Вітчизняна оптова торгівля гостро
потребує укрупнення торговельних підприємств. На місце малих оптових фірм,
які займаються фіктивною діяльністю, повинні прийти великі спеціалізовані
оптові підприємства, здатні регулювати ринок [5, с. 35-36].
Дуже мало у вітчизняній сфері товарного обігу оптових торговельних
підприємств з повним циклом обслуговування партнерів. Абсолютна більшість
нинішніх оптових торгівців спеціалізується лише на посередництві і
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збуті/придбанні товарів та сприянні організації оптового обороту. Постійно
зменшується частка оптових торговельних підприємств, які мають власні товарні
склади [4, с. 278].
Перехід до цивілізованої ефективної оптової торгівлі є в Україні на часі.
Проте природним шляхом цей процес може тривати занадто довго. Для
прискорення такого переходу потрібна активна внутрішня торговельна політика
держави і відповідна законодавча база. Важливим напрямом державного впливу
на функціонування оптової торгівлі є координація товаропотоків для забезпечення
економії сукупних витрат на процес товаропросування [1, с. 23].
Основними шляхами до вирішення проблем оптової торгівлі в Україні
можуть бути: розвиток і захист конкуренції на ринку оптових торговельних
послуг; підтримка створення ефективної ринкової оптової інфраструктури;
створення необхідних умов для підтримання стабільної цінової ситуації та
прозорості на товарних ринках; сприяння впровадженню сучасних логістичних
схем організації товароруху; вдосконалення маркетингового обслуговування
учасників ринку; сприяння просуванню вітчизняної продукції на зовнішній ринок;
підвищення рівня торговельного менеджменту; створення системи аналізу
кон'юнктури та прогнозу ринків; посилення державного контролю якості та
безпеки товарів; поліпшення наукового забезпечення оптової торговельної
діяльності.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Чудовець В.В., к.е.н., доц., Борисюк Н.П. ст. гр. ОА-31
Проблема обліку основних засобів своєї актуальності набула у зв‘язку з
потребою надавати зовнішнім та внутрішнім користувачам повної та достовірної
інформації щодо ефективності використання основних засобів їх стану та руху.
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Важливим питанням обліку основних засобів є їх оцінка, оскільки саме вона є
вихідним показником при здійсненні будь-яких операцій з основними засобами. В
бухгалтерському обліку від оцінки, також залежить вартість тих об‘єктів, які
підлягають оцінці. Вартість дає можливість порівняти об‘єкти обліку.
Відповідно до П(С)БО 7 підприємства можуть використовувати такі види
оцінки вартості основних засобів:
- первісна вартість;
- справедлива вартість;
- залишкова вартість;
-ліквадаційна вартість.
Первісна вартість згідно з П(С)БО 7 визначається, як історична (фактична)
собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої
вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання
(створення) необоротних активів.
Такий вид оцінки основних засобів сприяє правильній оцінці фінансового
результату підприємства. Але такий метод оцінки має певний недолік, який
полягає у тому, що вартість основних засобів змінюється з часом, тому цей вид
оцінки може призвести до недостовірного відображення фінансового результату.
За цим видом оцінки можна найбільш точно обчислити прибуток, це буде сприяти
збільшенню доходів держави за рахунок сплати податків. Первісна вартість
основних засобів може змінюватися в результаті їх переоцінки. Переоцінка не має
в документального відображення, тому доцільно було б розробити документ, який
би відображав переоцінку основних засобів.
Інший вид оцінки основних засобів здійснюється за справедливою вартістю.
Справедлива вартість - це сума, за якою може бути здійснений обмін
об‘єкта основних засобів у результаті операцій між обізнаними, зацікавленими, та
незалежними сторонами.
Цей вид оцінки використовується для того, щоб оцінити, скільки насправді
коштують активи підприємства. Але можна сказати, що ціна за якою на ринку
продають чи купують певний товар не завжди відповідає його дійсній ціні, тобто
ціна не завжди є справедлива. На нашу думку, доцільними були дії науковців, які
запропонували щоб у національних стандартах бухгалтерського обліку суму, за
якою може бути здійснено обмін активу або оплата зобов‘язання в результаті
операції обміну між зацікавленими, обізнаними та незалежними сторонами,
вважати ринковою, а не справедливою вартістю.
Оцінку основних засобів за справедливою вартістю доцільно
викорисовувати при аналізі платоспроможності підприємства. Така оцінка, дає
можливість деякою мірою точно відобразити майнове становище підприємства.
Недоліком оцінки основних засобів за справедливою вартістю є те, що вона
викривлює фінансовий результат підприємства.
Отже, від вибору оцінки основних засобів залежить вартість майна
підприємства, фінансовий результат і розмір податків, які сплачує підприємство.
Тому, застосовуючи певний вид оцінки щодо основних засобів потрібно
враховувати вищенаведені фактори.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В
КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Талах Т.А., к.е.н.,доц., Бортнік А.М. ст.гр. ОАз – 52
Управління витратами – є засобом досягнення підприємством високого
економічного результату. Воно зводиться не лише до зниження витрат, але
розповсюджується на всі елементи управління.
Класифікація виробничих витрат виявляє об‘єктивно існуючі групи
витрат, процеси формування витрат і взаємовідносини між їхніми окремими
частинами. Без класифікації витрат не можливим є вирішити завдання управління
ними на підприємстві. Класифікація витрат для цілей управління повинна
відповідати головній вимозі – базуватися на ознаках, що дозволяють
диференціонувати витрати для управління ними у різноманітних аспектах.
Керівництво підприємства увесь час знаходиться перед необхідністю
вибору оптимальних рішень, що стосуються ціни реалізацій продукції, її
номенклатури, асортименту та об‘єму випуску, що має прямий вплив на
конкурентоспроможність продукції та загалом на підприємство на ринку.
Недостатньо, щоб окремі рішення були ефективними. Необхідно
прагнути, щоб уся діяльність підприємства у комплексі стала рентабельною і
забезпечувала грошові надходження у обсязі, що задовольняв би зацікавлених
осіб. Завданням планування витрат є визначення економічних результатів
діяльності підприємства, що очікується у майбутньому періоді.
Витрати на виробництво краще за все контролювати при виробничому
споживанні ресурсів, тобто там, де проходить виробничий процес чи його
обслуговування. У зв‘язку з цим виникли такі об‘єкти формування і обліку витрат,
як місця виникнення витрат, центри витрат і центри відповідальності.
На вибір об‘єктів обліку витрат впливають особливості технології
виробництва, тип організації виробництва, структура управління підприємством,
технічні параметри продукції, що виробляється, ступінь розвитку внутрішніх
госпрозрахункових відносин тощо. У всіх випадках вибір об‘єктів обліку повинен
забезпечувати виявлення результатів господарської діяльності структурних
підрозділів підприємства.
Для організації витрат важливе значення має їх класифікація, яка
потрібна для визначення вартості продукції та відповідно для ціноутворення.
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА З ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Сидоренко Р.В., асистент, Боруцький С.Г. cт. гр. ОА-41
На сучасному етапі розвитку економіки України однією з найскладніших
проблем, з якою зустрічаються вітчизняні підприємства, є наявність надмірних
обсягів дебіторської заборгованості. В таких умовах особливо зростає роль
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ефективного управління заборгованістю, своєчасного її повернення та
попередження виникнення безнадійних боргів.
Останнім часом значно зростає роль інформації та інформаційних систем і
технологій в бухгалтерському обліку зокрема. Левову частку в системі обліку на
підприємстві займає інформація стосовно дебіторської заборгованості. Тому, з
метою ефективного функціонування системи управління дебіторською
заборгованістю на підприємстві, слід широко використовувати можливості
інформаційних систем і технологій обліку.
Дослідженням даної економічної та облікової категорії приділяють увагу як
зарубіжні, так і вітчизняні вчені-економісти, серед яких: Ф.Ф. Бутинець, М.Д.
Білик, О.С. Бондаренко, С.І. Маслов, Н. Матицина, В.М. Костюченко, С.А.
Кузнецова, М.С. Пушкар, К.С. Сурніна, М.М. Уткіна, А. Ходус та інші.
Метою дослідження є удосконалення системи управління дебіторською
заборгованістю з застосуванням MS EXCEL.
З метою управління дебіторською заборгованістю можна використати
можливості табличного редактора MS EXCEL. За даними звітності в EXCEL
можна сформувати діаграми, які відображають стан сумнівної та безнадійної
заборгованості, а також показують тенденції її змін у майбутньому. В табл.1
представлено відомості про дебіторську заборгованість за 5 років на умовному
підприємстві на підставі яких можна створити графічну модель і сформувати
прогноз (рис. 1).
Таблиця 1
Розміри дебіторської заборгованості на умовному підприємстві за 2005-2009р.р.
Роки
Дебіторська
заборгованість, тис. грн

2005

2006

2007

2008

2009

2400

4375

5166

6198

8650

Для того щоб здійснити прогноз змін даних ряду, доцільно додати до
діаграми направлену лінію – лінію тренда. Як правило, лінії тренда
використовують для спеціального дослідження завдань прогнозування які ще
називають регресійним аналізом. На основі діаграми змін обсягів дебіторської
заборгованості побудовано відповідну лінію тренду, представлену на рисунку 1. З
цією метою, для діаграми потрібно обрати рівняння за якими Excel обчислює лінії
регресії та R – квадратичне значення для ліній регресії і лінії тренду. Для
дебіторської заборгованості доцільно обрати лінійне рівняння, яке обчислюється
по крапкам методом найменших квадратів за допомогою рівняння y = сx + b, де с і
b – константи.
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Рис. 3. Прогноз змін обсягу дебіторської заборгованості
В даному випадку лінія тренда використовується для прогнозування
розмірів дебіторської заборгованості на майбутні періоди. Це можна
прослідкувати продовживши дану лінію на один чи декілька майбутніх звітних
періодів. В такому випадку лінія тренда покаже прогнозоване значення розмірів
дебіторської заборгованості які плануються в наступних звітних періодах.
Отже, застосування вітчизняними підприємствами запропонованої
методики використання інформаційних систем і технологій надасть можливість
підвищити ефективність управління дебіторською заборгованістю, що в
результаті забезпечить ефективне функціонування господарюючого суб‘єкта.
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ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА
ЗДІЙСНЕННЯМ ВИТРАТ ТА
КАЛЬКУЛЮВАННЯМ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Бощук Т.В. ст. гр. ОАСз-21
Сучасні зміни в економічному житті України вимагають удосконалення
теорії і практики організації внутрішньогосподарського контролю. У зв'язку з цим
слід виділити, що основною проблемою сучасного внутрішньогосподарського
контролю є те, що він у певній мірі обмежується інформацією зібраною
бухгалтерським обліком.
Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що питання
внутрішньогосподарського контролю є досить дискусійним. Достатній внесок у
розвиток даної теми зробили такі науковці : Л.В.Нападовська, С.Ф.Голов,
Л.Слюсарчук, Н.Ткаченко, С. Ковтун, В.С.Лень, Кришталева Т., Кузик М.П.,
Самойленко О., Марченко Д.М., Яровенко Г.Н., Білуха М., Іваніна С.
Одним із джерел покращення фінансових результатів діяльності
підприємства є раціональне використання матеріальних, трудових ресурсів, та
зниження рівня загальновиробничих витрат. Тому метою даної статті є
дослідження проблем внутрішньогосподарського контролю за матеріальними,
трудовими та загальновиробничими витратами. Отже, першою проблемою, яку ми
розглянемо є: постановка правильної організації контролю за здійсненням
матеріальних витрат на підприємстві. При існуючій практиці організації контролю
матеріальних ресурсів, основними центрами організації контролю стану і
використання матеріальних ресурсів є відділ матеріально-технічного
забезпечення, склади, структурні підрозділи, місця використання ресурсів,
бухгалтерія та деякі інші функціональні підрозділи.
Важливим етапом покращення контролю за матеріальними витратами є їх
нормування, тобто використання елементів нормативного методу калькулювання
витрат на собівартість продукції. Це є досить ефективним саме для контролю за
матеріальними витратами.
Недоліком даної системи контролю є відсутнісь контролю за зовнішніми
ресурсами, на ціну яких підприємство ніяк не може вплинути: газ, вода, пар,
електроенергія та інше. Важливим показником, що підлягає контролю, є
ефективне використання робочого часу. Тому наступною проблемою є:
недостатність проведення контрольних заходів за використанням трудових
ресурсів.
Отже, із-за складності об'єкту контролю та відсутності єдності думок щодо
класифікації особового складу робітників і фонду заробітної плати підприємств,
надзвичайно важко домогтися такої організації контролю трудових витрат, яка б
найбільш точно розкривала всі сторони використання праці та заробітної плати.
Досить значним питанням в організації обліку витрат є правильний
розподіл загальновиробничих витрат. Найголовнішим у цьому питанні є
правильний вибір бази розподілу, що дозволяє тримати рівень собівартості
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продукції на найбільш оптимальному рівні. Це дозволить отримувати більший
прибуток, а відповідно і чистий дохід підприємства.
Отже, задачею контролю є встановлення правильної класифікації витрат на
виробництво. Удосконалення контролю загальновиробничих витрат полягає у:
 здійсненні організаційного і методологічного взаємозв'язку обліку і
контролю;
 посилення оперативності виявлення, узагальнення і групування;
 організація планування та здійснення контролю на етапах постачання та
реалізації;
 організація контролю в першу чергу на рівні стратегічного планування.
Зазначені проблеми є одними із основних, їх вирішення є першочерговим
для сучасних підприємств, діяльність яких направлена на підвищення
конкурентноздатності продукції та отримання прибутку.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
Голячук Н.В., к.е.н., доц., Боярин К.С. ст. гр. ОАз-51
Врахувати соціальні фактори всередині і поза межами підприємства,
дотримуватись етичних норм та охорона навколишнього середовища - одне з
основних питань, які постають перед суб‘єктами господарювання, які думають
про майбутнє. Для них ці цілі та завдання є важливими та актуальними, як і
фінансові показники, оскільки питання соціальної відповідальності бізнесу здатні
так само впливати на вартість бізнесу, як й стандарті показники економічного
зростання.
Все частіше у звітах компаній, ЗМІ та політичних виступах можна зустріти
посилання на соціальний облік. ―Настільки часте згадування, – стверджують М.Р.
Метьюс та М.Х.Б. Перера, – говорить про зростання його значущості в
майбутньому як області бухгалтерського обліку, яка постійно розширюється,
охоплюючи нові невивчені проблеми, від розвитку альтернативних напрямів до
форм звітності про економічний і соціальний стан суспільства‖ [1, с. 623].
Тому постає необхідність дослідження взаємозв‘язку розвитку соціальноекономічних умов та бухгалтерського обліку, розгляду соціального аспекту
еволюції бухгалтерського обліку, змісту поняття ―соціальний облік‖ та доведення
доцільності або недоцільності виділення його як окремого виду бухгалтерського
обліку. Відповідно, все це визначає актуальність дослідження даної теми.
В Радянському Союзі існувала наука соціального управління.
За допомогою методів соціального управління розв‘язувались завдання такі
як ефективне використання трудових ресурсів, зміцнення трудової дисципліни,
ліквідація плинності кадрів, підвищення кваліфікації та професійного рівня
працівників і т. д.
Бухгалтерський облік як такий, що відображає соціальну дійсність
розглядали в своїх працях такі західні вчені, як Аррінгтон, Грей, Купер, Леман,
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Нортон, Паркер, Пауелл, Портер, Хайнс, Хоппер.
Дослідження у сфері бухгалтерського обліку людських ресурсів та
екологічних засобів розпочали в 60-х роках ХХ ст. такі вчені: Р. Лікерт , Р.
Хермансон.
У працях вітчизняних вчених з бухгалтерського обліку висвітлюються
лише ті питання, які пов‘язані з оплатою праці, розрахунками з різними фондами
соціального страхування, Пенсійним фондом і т. д.
В результаті перегляду та детального аналізу українських підручників з
бухгалтерського обліку встановлено, що в жодному з них не висвітлюється
питання соціального значення обліку.
Метою даної статті є дослідження взаємозв‘язку розвитку соціальноекономічних умов та бухгалтерського обліку, а також розгляд соціального аспекту
еволюції бухгалтерського обліку.
Зміна підходу до цілей господарювання призвела до того, що одержання
прибутку підприємствами та постійне прагнення до його збільшення перестало
бути єдиною та основною метою господарювання. Рівнозначним завданням тепер
стає досягнення соціальної мети. А ці напрями діяльності нерідко вступають між
собою в конфлікт, який виникає через недосконалість функціонування механізму
досконалої конкуренції. Узгодження цілей можна досягти за умови поєднання
принципів ринкової економіки та соціальної направленості.
Отже, метою господарювання суб‘єктів підприємництва є не лише
одержання прибутку, а й досягнення соціальної мети.
Зменшення конфлікту між цими двома цілями господарювання можливе
лише за умов побудови соціально орієнтованої ринкової економіки.
Список використаних джерел:
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Перера; [перевод с анг. под ред. Соколова Я.В., Смирновой И.А]. – М.: Аудит, ЮНИТИ,
1999. – 663 с.
2. Жиглей І.В. Еволюція бухгалтерського обліку в контексті розвитку соціальних
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ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ
Нужна О.А., к.е.н., доц., Боярчук Ю.С. ст. гр. ОА-31
Нині значного поширення набули орендні відносини як один із
інструментів ринкового інституту та способу фінансування інвестицій. Проте
постійні законодавчі нововведення щодо орендних операцій призводять до низки
непорозумінь і викликають труднощі для обліковців.
Для раціональної організації обліку об'єктів оренди слід здійснювати їх
класифікацію на фінансову і операційну відповідно до критеріїв, визначених
П(С)БО 14 «Оренда». Поділ оренди на види більшою мірою відображає їх
особливості в бухгалтерському обліку та при формуванні показників фінансової
звітності у суб'єктів орендних відносин. Тому критерії класифікації оренди мають
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бути враховані й визначені при укладанні договору оренди, від умов якого
залежить якість бухгалтерського обліку цього виду операцій.
Відповідно до П(С)БО 14 орендар відображає отриманий у фінансову
оренду об'єкт одночасно як актив і зобов'язання за найменшою на початок строку
оренди оцінкою - справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми
мінімальних орендних платежів. Загальними критеріями визнання активів, тобто
відображення їх у балансі, є такі умови: існує ймовірність того, що підприємство
отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням цих активів;
їхня вартість може бути достовірно визначена.
Одним із основних завдань бухгалтерського обліку фінансової оренди є
класифікація та розподіл фінансових витрат орендарем. Його вирішення залежить
від складу мінімальних орендних платежів, які потребують спеціальних
розрахунків у порядку, передбаченому П(С)БО 14 «Оренда». Вони складаються з
вартості об'єкта оренди та фінансових витрат, що визначаються як різниця між
сумою мінімальних орендних платежів і вартістю об'єкта фінансової оренди.
Фінансові витрати розподіляють між звітними періодами протягом строку оренди
із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок зобов'язань на початок
звітного періоду. В такий спосіб орендар розмежовує вартість об'єкта оренди і
розмір фінансових витрат у складі орендної плати.
У бухгалтерському обліку орендар відображає фінансові витрати за
дебетом субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» та кредитом субрахунку 684
«Розрахунки за нарахованими відсотками». На субрахунку 684 обліковують
нарахування відсотків не тільки за використання майна отриманого в оренду, а й
коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит, та інші операції. Для
обліку зобов'язань з оренди потрібно вводити окремий аналітичний рахунок 6841
«Розрахунки з фінансової оренди», що забезпечить деталізацію інформації про
зобов'язання і оренди, відображеної за узагальненим субрахунком 684.
Формування інформації про зобов'язання в орендаря здійснюють на
субрахунку 531 «Довгострокові зобов'язання з фінансової оренди». Поточну
кредиторську заборгованість з оренди формують за рахунок зменшення його
довгострокових зобов'язань. Таке виокремлення зобов'язань необхідне при
підготовці інформації для прийняття управлінських рішень і складання звітності.
Це дасть змогу оцінити ступінь гарантії їх погашення та контролювати суми
оборотного капіталу підприємств.
Отже, спочатку треба визначитися з видом оренди, а після цього - з метою
використання орендованого об'єкта. Враховуючи те, що орендні відносини як
складний елемент господарського механізму грунтуються на договірних засадах
та класифікацію оренди на фінансову й операційну, виникає потреба
розмежування договорів за видами оренди.
Під час передачі об'єкта у фінансову оренду орендодавець списує його з
балансу й отримує дохід від здійснення такого виду інвестиційної діяльності.
Орендодавець відображує передачу майна в оренду за кредитом рахунку 10
«Основні засоби» і дебетом субрахунку 972 «Собівартість реалізованих
необоротних активів». Так, для відображення доходу від передачі об'єктів у
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фінансову оренду передбачено субрахунок 742 «Дохід від реалізації необоротних
активів».
Після цього об'єкт фінансової оренди в бухгалтерському обліку
орендодавця відображають як дебіторську заборгованість орендаря в сумі
мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості. Натомість
дебіторську заборгованість у орендодавця відображають на субрахунку 181
«Заборгованість за майно, передане у фінансову оренду» і рахунку 37
«Розрахунки з різними дебіторами».
У момент здійснення операції орендодавець повинен розмежовувати
довгострокову та поточну дебіторську заборгованість. Орендодавець відображує
фінансовий дохід за дебетом субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» і
кредитом субрахунку 732 «Відсотки одержані».
Застосування субрахунку 972 «Собівартість реалізованих необоротних
активів» є не зовсім коректним, оскільки не можна прирівнювати процеси
реалізації власних і орендованих основних засобів та зменшення корисності
активів. Спільними ознаками у цих операціях є лише момент вибуття таких
засобів із балансу підприємства. При реалізації необоротний актив змінює
власника, а орендований - не змінює його. Це не підтверджується переліком ознак
про зменшення (відновлення) корисності активів, які визначені П(С)БО 28
«Зменшення корисності», зокрема ні зменшенням ринкової вартості активу на
суттєво більшу величину, ніж очікувалось, ні старінням або пошкодженням, ні
іншими ознаками, які підтверджують зменшення ефективності активу від
очікуваної.
Питання переведення основних засобів (в тому числі орендованих) до
складу оборотних активів перед їх продажем є дискусійним. З одного боку,
існуючими правилами П(С)БО підтверджується недоцільність такого підходу, а з
іншого - загальний підхід до переведення орендованих активів до складу запасів
(на субрахунок 286) є методично допустимим.
З метою підвищення оперативності й достовірності облікових даних
орендодавцю доцільно відображувати результати від передачі об'єктів в оренду на
субрахунках 977 «Інші витрати від звичайної діяльності» та 746 «Інші доходи від
звичайної діяльності», відкривши субрахунки другого рівня 9771 «Собівартість
реалізованих необоротних активів, переданих у фінансову оренду» і відповідно
7461 «Дохід від реалізації необоротних активів, переданих у фінансову оренду».
Отже, питання обліку оренди потребує подальшого вивчення й
дослідження. Особливо це стосується проблем практичного застосування
положень П(С)БО 14 «Оренда» щодо уточнення окремих категорій, об'єктів
оренди, їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку.
ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Бортнікова О.О., асистент, Боярчук О.І. ст. гр. ОА-32
Сучасні умови становлення та розвитку ринкових відносин потребують
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нових
теоретико-методологічних
підходів
до
формування
обліковоінформаційних потоків, спрямованих на задоволення потреб конкретного
користувача. Облік повинен не тільки характеризувати результати діяльності
підприємства минулих періодів, а й забезпечувати інформацією управління на всіх
рівнях для здійснення як поточної діяльності, так і на перспективу. Саме таку
інформацію надає управлінський облік.
Проблеми побудови управлінського обліку витрат і доходів, калькулювання
собівартості продукції, аналізу і контролю розглядалися у працях відомих
українських науковців Ф.Ф. Бутинця, В.В. Сопка, Б.Ф. Усача, М.Г. Чумаченка,
Н.В. Тлучкевич, М.Т. Білухи та інших.
Організація управлінського обліку має забезпечувати розподіл загальних
завдань, що стоять перед управлінським апаратом підприємства, між усіма
рівнями управління таким чином, щоб кожен керівник ніс свою частку
відповідальності за вирішення певної частини визначених завдань.
Особливе місце в організації управлінського обліку посідає внутрішня
звітність, яка виступає об‘єктом управлінського обліку і містить інформацію,
призначену для управління процесами, що відбуваються на підприємстві.
Користувачі звітності самостійно встановлюють склад, строк і періодичність
подання внутрішньої звітності.
Метою складання управлінської звітності є задоволення інформаційних
потреб управління на всіх рівнях підприємства шляхом надання інформації як у
вартісних, так і у кількісних показниках, які забезпечують оцінку і контроль,
прогнозування і планування діяльності структурних підрозділів, а також
відповідальних осіб.
На сьогодні одним з недоліків огранізації управлінського обліку є
безсистемність підготовлюваної управлінської звітності − звіти готуються різними
відділами відповідно до свого розуміння змісту і оформлення. В результаті до
керівництва потрапляє невзаємопов‘язаний набір форм, які досить часто
суперечать одна одній і надають неправильну картину діяльності підприємства.
Для кожного з напрямів господарської діяльності, здійснюваних
підприємством, доцільно формувати окремі форми внутрішньогосподарської
звітності, тобто система звітів повинна бути реструкторизована.
Отже, використання налагодженої системи управлінської звітності
забезпечує отримання оперативної і якісної інформації для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Урбан О.А., к.е.н., доц., Брик О.В. ст. гр. ОАмз-51
Продукти харчування становлять окрему статтю видатків медичних
установ, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань. Їх облік
здійснюється відповідно до наказу МОЗ СРСР ―Про затвердження інструкції з
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обліку продуктів харчування у лікувально-профілактичних та інших закладах
охорони здоров'я, що знаходяться на державному бюджеті СРСР‖ від 05.05.1983 р.
№530 [1, с.175]. Нормативні акти українського законодавства на сьогоднішній
день залишаються на стадії розробки.
Процес обліку продуктів харчування в медичних закладах умовно можна
поділити на три стадії: складський облік, облік у харчоблоці, облік у бухгалтерії.
Закупка та доставка продуктів харчування на склад здійснюються
відповідно до угод, укладених з постачальниками, у відповідності до
кошторисних призначень установи та бюджетних асигнувань. Їх оприбутковують
на основі накладних за купівельною вартістю без врахування витрат на їх
транспортування та суми сплаченого ПДВ при придбанні.
На відміну від інших матеріалів прийняття продуктів харчування
здійснюється не тільки за кількісними показниками, а й за якісними параметрами,
саме тому в установах організовується контроль за якістю продуктів харчування,
які надходять [2, с.187].
У разі сумніву щодо доброякісності продуктів харчування їх приймання
здійснюється за участю дієтлікаря, дієтсестри чи чергового лікаря. За потреби
певна кількість продуктів харчування направляється для лабораторного
дослідження до санітарно-епідеміологічної станції. За підтвердження їх
недоброякісності відповідним висновком складається акт і продукти повертаються
постачальнику.
За отримання, зберігання і видачу зі складу продуктів харчування повну
матеріальну відповідальність несе комірник. Спеціально облаштовані склади
повинні відповідати встановленим санітарним нормам і правилам.
Облік продуктів харчування на харчоблоці має ряд особливостей. Щоденно
старші медичні сестри стаціонарних відділень подають дані щодо фактичної
наявності хворих у стаціонарі станом на 9 годину із зазначенням розподілу хворих
за дієт-столами відповідно до медичних карток хворих [3, с.24]. Дієтсестра
харчоблоку складає зведені дані про наявність хворих в цілому по установі з
розбивкою за дієтстолами і звіряє ці дані з даними медичної статистики і
приймального відділення.
На підставі зведених даних про наявність хворих, що харчуються, і
затверджених норм харчування, складається меню-вимога, яка завіряється
головним бухгалтером і керівником, де зазначається кількість хворих, меню на
день і набір необхідних продуктів для його приготування.
Контроль за дотриманням затверджених норм харчування на одного
хворого покладається на дієтсестру. Вона повинна враховувати набори продуктів,
які можна використовувати для приготування страв за окремими дієт-столами, а
також для пільгових категорій населення, зокрема для ветеранів війни, потерпілих
під час чорнобильської катастрофи.
Отримання продуктів харчування зі складу проводиться на основі менювимоги на видачу продуктів харчування зі складу. Надалі відповідальність за
приготування страв несе шеф кухар.
Особлива увага приділяється необґрунтованому списанню продуктів
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харчування, зокрема тих, що швидко псуються, понад визначені терміни.
Періодично здійснюється контроль з боку адміністрації, сторонніх громадських
організацій, контрольно-ревізійних управлінь.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З
МАЛОЦІННИМИ ШВИДКОЗНОШУВАНИМИ ПРЕДМЕТАМИ ТА
ІНШИМИ НЕОБОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ
Нужна О.А., к.е.н., доц., Бурило Ю.С. ст. гр. ОА-31
Облік необоротних активів та малоцінних й швидкозношуваних предметів
– це важливі аспекти бухгалтерського обліку. Їх вивчення дає змогу краще
прослідкувати господарську діяльність підприємства.
Актуальність вибраної теми полягає у тому, що добре побудований та
належним чином організований облік ІНМА і МШП, тобто якісна
поінформованість про їх наявність та рух мають суттєве значення в управлінні
виробничо-господарською діяльністю кожного підприємства. Тому сьогодні
виникли умови для перегляду і вдосконалення існуючої практики організації їх
обліку.
Для документування господарських операцій з іншими необоротними
матеріальними
активами
законодавчо-нормативними
документами
не
затверджено спеціальних типових форм, тому застосовуються форми, призначені
для обліку основних засобів.
На кожному підприємстві актуальним є нарахування амортизації. Тому
важливою є розробка відповідного документа, який би систематизував і
узагальнив інформацію про нараховану амортизацію – відомість нарахування
амортизації МШП.
Відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку № 88 для надання їм юридичної сили і доказовості
первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства,
установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код
форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у
натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб,
відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання
первинного документа.
Основна частина документа складається з таблиці, яка містить шість
стовпчиків: Місце зберігання/МШП/Партія, кількість, початкова вартість,
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залишкова вартість, строк використання, сума зносу. В кінці документу вказується
прізвище, ім‘я, по-батькові головного бухгалтера і ставиться його підпис.
Виходячи з того, що для обліку інших необоротних матеріальних активів не
затверджено спеціальних типових форм, на нашу думку, важливою є розробка
таких документів. Одним із них є акт на списання інших необоротних
матеріальних активів.
На основі Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку № 88 розроблений документ для надання йому юридичної
сили і доказовості має такі обов‘язкові реквізити: назва підприємства, від імені
якого складений даний документ, назва документа, код форми, дата і місце
складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і
вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та
здійснення господарської операції і складання первинного документа.
Основна частина документа складається з таблиці, яка містить такі
колонки: предмет (найменування), одиниця виміру, кількість, дата надходження,
первісна вартість, залишкова вартість, строк служби (повний, залишковий),
причина списання. Під цією частиною вказується прописом загальна кількість
предметів, що вибувають, вказуються голова і члени комісії, які ставлять свої
підписи.
Отже, на нашу думку, основними напрямками вдосконалення
документування господарських операцій з малоцінними швидкозношуваними
предметами та іншими необоротними матеріальними активами є: розробка
спеціального типового документа обліку МШП (відомості нарахування
амортизації МШП) та ІНМА (акт на списання інших необоротних матеріальних
активів).
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИБУТТЯ НЕОБОРОТНИХ
АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Садовська І.Б., к.е.н., доц., Бущук М. Ю. ст. гр. ОА 31
За сучасних умов господарювання облік вибуття необоротних активів на
підприємстві, займає провідне місце серед господарських операцій, які
відбуваються на підприємстві. Адже, саме надмірне списання необоротних
активів значно зменшує грошову платоспроможність. Це, в свою чергу,
призводить до постійного витрачення грошових коштів на нові основні засоби.
Тому питанню щодо організації обліку вибуття необоротних активів на
підприємстві слід постійно приділяти велику увагу, оскільки основними шляхами
оптимізації обліку необоротних активів, саме може стати належна організація їх
обліку
Проблемам обліку вибуття необоротних активів, присвячено ряд праць як
зарубіжних, так і вітчизняних вчених-економістів, серед яких:
«Відтворення необоротних матеріальних ресурсів у вітчизняній обліковоаналітичній системі», Л. Городянська, де досліджуються категорії «матеріальні
ресурси», «відтворення», «відтворення капіталу» згідно з вимогами чинного
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законодавства та економічної літератури. Вона пропонує формулу, яка дає
можливість визначити термін експлуатації необоротного активу за податковим
регламентом. [3]
«Облік інших необоротних матеріальних активів », С. Лістрова, яка у даній
статті розглядає на яких субрахунках і як оформляється придбання інших
необоротних матеріальних активів [2].
«Облік реалізації необоротних активів», О. Кравчук. В своїй праці
досліджує П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність». Витрати на поліпшеня об‘єкта операційної оренди, які спричинюють
збільшення збільшення економічних вигод у майбутньому відображаються
орендарем як капітальні інвестиції у створення ІНМА [1]
Для ефективнішої діяльності господарюючих суб‘єктів, першим кроком в
оптимізації організаційних аспектів обліку вибуття необоротних активів повинна
стати розробка плану-графіку для належного та рівномірного використання не
оборотних активів, який надає інформацію як саме підприємство буде належним
чином використовувати необоротні активи, щоб певною мірою збільшити їх
термін придатності, хоча термін експлуатації має бути лише один рік.
Цей документ має містити аналітичні дані про наявність вибуття необоротних
активів, їх характеристику, граничний строк використання.
На основі такого плану - графіку керівник, або уповноважена ним особа
повинна приймати рішення щодо послідовності обліку вибуття необоротних
активів. Підприємства повинні прагнути не списувати необоротні активи з
балансу підприємства раніше їх терміну корисної придатності.
Наступним кроком в оптимізації обліку вибуття необоротних активів
повинно бути запровадження системи їх належного застосування на підприємстві.
Управління необоротними активами має носити комплексний системний
характер і повинно відповідати за розроблення і реалізацію рішень, організацію та
мотивацію процесу їх втілення в життя, а також контроль за їх використанням.
Оптимізація обліку необоротних активів на підприємстві будь-якої
організаційно-правової форми власності має важливе значення, оскільки сприяє
упорядкуванню інформації, покращенню прозорості та достовірності даних по
необоротних активах.
Отже, належна організація обліку необоротних активів сприяє посиленню
контролю і аналізу за їх використанням, ефективному використанні та термінами
списання на підприємстві.
1.
2.
3.
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РОЗВИТОК ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ОБМЕЖЕНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Садовська І.Б., к.е.н., доц., Васейко О.Ю. ст. гр. ОА-51
Реструктуризація і приватизація шахтного фонду є найважливішими
складовими структурної перебудови вугільної промисловості України, основна
мета якої полягає в якісному поліпшенні шахтного фонду галузі за рахунок
поступового закриття безперспективних і розвитку перспективних та стабільно
працюючих шахт, адаптації їх до стійкого функціонування в умовах ринкової
економіки, а також збереження потенціалу шахт, забезпечених запасами на 10-15
років.
В економічній науці існує багато підходів до моделювання параметрів
окремого підприємства, зокрема, розроблялися галузеві моделі розвитку і
розміщення підприємств вугільної промисловості по басейнах і країні в цілому, а
також Генеральні плани розвитку окремих регіонів. Питання, пов'язані з
моделюванням параметрів гірничих підприємств, розвитком і підтримкою
потужності шахтного фонду привертали увагу багатьох дослідників, серед яких
слід відзначити О.М. Алимова, О.І. Амошу , А.І. Акмаєва, О.С. Астахова, О.Г.
Вагонову, О.С. Галушко, Т.А. Гатова, Г.К. Губерну, Ф.І. Євдокимова, М.І. Іванова,
А.І. Кабанова, В.Є. Нейєнбурга, І.В. Петенко, Б.Л. Райхеля, В.І. Саллі. Але і
дотепер залишаються невирішеними основні проблеми забезпечення
інвестиційної політики із простого та розширеного відтворення потужності
шахтного фонду на основі моделювання розвитку галузі. Крім того, потребує
подальшого дослідження сама концепція оцінки стану кожного вугільного
підприємства.
За минуле сторіччя (1901-2000 рр.) в Україні видобуто 9,4 млрд. т вугілля, у
тому числі за друге півсторіччя (1951-2000) – 8,0 млрд. т, тобто відпрацьована
майже чверть тих запасів, якими володіє держава. Через невідтворюваність
запасів поступово доводиться переходити на роботу в менш сприятливих гірничогеологічних умовах, і ця обставина є об‘єктивним чинником, що ускладнює
становище в галузі. Із числа індустріальних чинників, до яких віднесено діючий
шахтний фонд, його структуру, рівень застосовуваної техніки, технології й
організації виробництва, найбільш складним і високоінерційним є стан шахтного
фонду – матеріальної бази галузі.
Реконструкція шахти, як правило, вимагає значних капітальних вкладень і
для шахт малої потужності часто буває економічно недоцільною через істотне
збільшення обсягу робіт і вартості, що порівняна з будівництвом нового
підприємства. Таким чином, несприятлива за потужністю шахт структура
перетворила галузь на високоінерційний комплекс, що консервує сам себе і
знижує ефективність роботи вугільної промисловості.
Технологія підземного видобування вугілля високоінерційна і протягом
тривалого часу не зазнавала принципових змін. Ця обставина має глибокі підстави
і деякою мірою об'єктивно обумовлена. Першопричина такої обумовленості –
наявність готового предмета праці у вигляді корисної копалини. Відомо, що
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технологія повинна вирішувати три задачі: одержати доступ до корисної копалини
(способи розкриття, схеми підготовки і системи розробки); виділити корисну
копалину із природного середовища (процес видобутку – очисні й частково
підготовчі роботи); доставити корисну копалину
споживачеві (підйомнотранспортні засоби і первинна підготовка у вигляді збагачення). У кожній із трьох
задач можуть бути різні способи вирішення, наприклад, різні способи розкриття,
різні схеми підготовки, різні технічні засоби та ін., але при цьому не відбувається
принципових змін, і в цьому сенсі технологія видобутку зберігається постійною,
пристосовуючись до некерованих природних умов.
Встановлено, що для шахт, забезпечених запасами на тривалу перспективу,
зміна виробничих витрат відбувається по наростаючій траєкторії відповідно до
інфляційних процесів, зміни рівня цін на матеріали й устаткування, а також під
впливом глибини розробки і зменшення рівня концентрації гірничих робіт. У разі
відпрацювання кращих пластів шахти для продовження терміну служби змушені
вести роботи на складних ділянках шахтних полів. Тому необхідне зіставлення
витрат при відпрацюванні балансових і позабалансових запасів і оцінка
доцільності фінансування такої політики продовження терміну служби шахт. Із
цією метою шахти були розділені на три групи залежно від забезпечення
балансовими запасами та побудовані відповідні кореляційні залежності.
Встановлено, що криві для всіх груп по кожній із розглянутих ознак мають
однаковий характер зміни. Результати наведених досліджень дозволили зробити
висновки про незначність впливу обсягу видобутку з некондиційних пластів на
техніко-економічні показники роботи шахт для цілей моделювання інвестиційних
процесів підтримки потужності підприємств.
ПРОБЛЕМИ НЕУЗГОДЖЕНОСТІ ПОДАТКОВОГО ТА
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Сидоренко Р.В., асистент, Вашкевич Н.М. ст. гр. ОА - 41
На сучасному етапі часткового розвитку економіки, а також часткового її
стримання, особливого значення набуває підвищення ефективності ведення
податкового обліку та здійснення аудиту податкової звітності.
Податковий облік визначається як система обов‘язкових форм і методів
відображення платниками податків результатів господарської діяльності або
інших об‘єктів, пов‘язаних з визначенням податкового зобов‘язання з відповідних
податків. Тобто фактично податковий облік обґрунтовує, регулює
взаємовідносини між платниками податків і державою щодо обсягів і структури
податків.
Нині склалася ситуація, яка призвела до формування паралельної системи
обліку, що не контролюється подвійним записом, і значно підвищила витрати на
його ведення і призвела до поглиблення протиріч з міжнародними правилами. Це
можна побачити на прикладі податку на прибуток, а саме, оподатковуваний
прибуток у податкових деклараціях – це не прибуток взагалі, а величина, яка
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слабо пов‘язана з результатами господарської діяльності, що може збігатися з
величиною приросту капіталу в даному звітному періоді тільки випадково. У
цьому разі держава вилучає не приріст капіталу, а капітал.
Фактично податок, який підлягає сплаті до бюджету, обчислюється не за
бухгалтерськими правилами, які реально визначають кінцевий фінансовий
результат, а за окремими правилами, встановленими податковим законодавством.
Щодо Звіту про фінансові результати, до статті ―Фінансові результати від
звичайної діяльності до оподаткування: прибуток або збиток‖ (ряд. 170 або 175)
ніякі правила податкового законодавства не можуть вплинути на фінансові
показники, що визначаються згідно з нормами чинних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку 15 ―Дохід‖ та 16 ―Витрати‖. Це основна відмінність між
міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 12 ―Облік податків на доходи‖ і
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 ―Податок на прибуток‖.
Така відмінність на сьогодні є реальністю, і тому необхідно шукати шляхи
найефективнішого вирішення цього питання. Тому можна говорити про те, що в
сучасних умовах однією з основних проблем є інтеграція різних видів обліку в
єдину інформаційну систему.
Хоча податковий і фінансовий облік пов‘язані між собою, результати за
даними цих двох систем обліку суттєво відрізняються між собою. До
найпоширеніших причин таких відхилень можна віднести:
 відмінність у методиці визначення сум валових доходів і витрат, а також
сум витрат і доходів діяльності;
 підхід до визначення моменту виникнення валових доходів та валових
витрат, який не збігається з моментом отримання доходів і витрат діяльності
підприємств;
 підхід до визначення об‘єкта оподаткування в податковому обліку та у
фінансовому обліку.
Це свідчить про те, що виникла необхідність інтеграції податкового і
бухгалтерського обліку. Слід зазначити, що незалежно від шляху, який буде
обрано щодо взаємоузгодження обліку та оподаткування, податкове
законодавство повинно бути зорієнтоване на формування податкових показників
на основі даних бухгалтерського обліку, який базується на Законі України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Може виникнути припущення що наявність розбіжностей між даними
бухгалтерського обліку і даними у податковій звітності зумовлені тільки тим, що
більшість податкових законів були прийняті раніше дати прийняття Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Проте вже сьогодні очевидно, що у проекті Податкового кодексу проблема
розбіжностей не знайшла вирішення. Важливим недоліком є те, що у ньому не
передбачено механізму отримання з бухгалтерського обліку інформації для
складання податкової звітності. Тому навіть при відмові від застосування правила
―першої події‖, проблему не буде вирішено.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ
Сидоренко Р.В., асистент, Вознюк Н.С. ст. гр. ОП-31
ПДВ - це непрямий податок, який стягується до бюджету у вигляді
надбавки до ціни товару, який сплачується споживачами. Тобто, ПДВ - це
частина новоствореної вартості на кожному етапі виробництва продукції
(виконання робіт, надання послуг), що надходить до бюджету після їх реалізації.
Податок на додану вартість – це один із найбільш поширених, але й складних та
суперечливих податків, тому через наявність суттєвих проблем при його
справлянні, може перетворитися з бюджетоутворюючого у бюджетовитратний.
Механізм справляння ПДВ характеризується рядом недоліків, першочергово, на нашу думку, потребує реформування, удосконалення порядок
обчислення і сплати ПДВ, визначення розміру ставок, вирішення проблем
бюджетного відшкодування.
Основним недоліком сучасної податкової системи є нестабільність
законодавчого підґрунтя. Безсистемність податкового законодавства, значна
кількість і частота внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів
значно ускладнює роботу контролюючих органів із забезпечення виконання
платниками податків податкових зобов‘язань та негативно позначається на
діяльності суб‘єктів підприємництва.
З моменту запровадження в Україні ПДВ було змінено декілька разів
ставки податку. Розмір ПДВ в 1991 році був встановлений у сумі 28%,а в 1992 р.
ставку податку знижено до 20% – як наслідок – дефіцит бюджету, що викликав у
1993 році підвищення до рівня 28%, що в свою чергу призвело до масового
ухилення від сплати податку, і викликало необхідність зниження знову до рівня
20% . На нашу думку, сьогодні виникає необхідність зміни розмірів ставок ПДВ у
сторону зниження або диференціації. Деякі економісти вважають за потрібне не
вдаватись до змін розміру ставки ПДВ, а розширити базу оподаткування.
В Україні обсяги відшкодування ПДВ до загальної суми надходжень
становлять 63,7%, тоді як в країнах Західної Європи вони не перевищують 30%,
тобто є майже удвічі меншими. За таких умов ризик ускладнення процесу
відшкодування в Україні є значно вищим, ніж у європейських країнах
Отже, в Україні спостерігається тенденція до зниження ефективності
застосування ПДВ і, як наслідок, вимог відшкодування податку в порівнянні з
темпами зростання ВВП. Оптимальним шляхом його реформування слід вважати
подальше удосконалення механізму ПДВ та одночасної адаптації вітчизняного
законодавства з питань ПДВ до норм ЄС. Податок повинен повністю відповідати
своїй природі – у повному обсязі вилучатися на користь держави з метою
виконання соціально- економічних, політичних, правових функцій. А пільги
повинні бути, на нашу думку, обов‘язково для підтримки розвитку слабких сфер
виробництва.
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ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Воляник І.О. ст. гр. ОАз- 51
На даний момент розвитку економіки рівень господарювання,досягнення
його фінансової стійкості та стабільності базується на раціональному
використанні основних засобів підприємства.
Виробничо – господарська діяльність та фінансовий стан підприємства
багато в чому залежать від забезпеченості основними фондами та їх використання.
Розвиток виробництва є невіддільним від проблеми ефективного використання
основних засобів.
Зважаючи на те, що основні виробничі засоби - матеріально-технічна база
будь-якого підприємства, вони представляють собою велику цінність, а
покрашення їх використання - важливий резерв підвищення ефективності
виробничого процесу. Раціональна експлуатація основних засобів служить базою
зростання прибутків і зниження собівартості.
Актуальність проблеми вибору підходів до оцінки ефективності
використання основних виробничих засобів є: дослідження та оцінка рівня
використання основних засобів на основі аналізу використання діючих засобів,
розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності їх використання.
Проблема підвищення ефективності використання основних засобів і
виробничих потужностей підприємств посідає щільне місце у дослідженнях таких
українських вчених економістів як М.Герасимчук, Б. Кваснюк, М.Чумаченко,
А.Чухно, А.Золотарьов, В.Клочко, Г.Одинцова, П.Орлов, М.Хохлов, І.Волик,
І.Швець та ін.
Проблема підвищення ефективності використання основних засобів є
центральною в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин.
Маючи ясне уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі,
чинниках, що впливають на використання основних засобів, можна виявити
методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання
основних засобів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує
зниження витрат виробництва і зростання продуктивності праці.
Для більш ефективного використання основних засобів підприємство може
прийняти наступні заходи:
 Введення в дію не встановленого обладнання, заміна і модернізація його;
 Скорочення простоїв. Усунення даного недоліку може бути досягнуте
шляхом введення прогресивних організаційних і технологічних заходів.
 Підвищення коефіцієнта змінності, яке може бути досягнуте застосуванням
оптимального графіка роботи підприємства, включаючи ефективний план
проведення ремонтних і налагоджувальних робіт.
 Більш інтенсивне використання обладнання.
 Впровадження заходів НТП.
 Підвищення кваліфікації робочого персоналу, яке забезпечує більш
ефективне і дбайливе поводження з обладнанням.
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Економічне стимулювання основних і допоміжних робітників, що
передбачає залежність зарплати від випуску і якості вироблюваної
продукції. Формування фондів стимулювання і заохочення робітників, що
досягли високих показників роботи.
 Проведення соціальних робіт, що передбачають підвищення кваліфікації
робітників, поліпшення умов праці і відпочинку, оздоровчі заходи і інші
заходи, що позитивно впливають на фізичний і духовний стан працівників.
Отже, інтенсивний шлях використання основних фондів діючих
підприємств включає технічне переозброєння, підвищення темпів оновлення
основних фондів. Досвід роботи ряду галузей промисловості показує, що швидке
переоснащення діючих фабрик і заводів особливо важливо для тих підприємств,
де має місце значний знос основних фондів.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗАПАСІВ
Бабіч І.І., к.е.н., доц., Врублевський О.В. ст. гр. ОП-41
Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської
діяльності підприємств України. Відбувається інтенсивний перехід діяльності
економічних суб'єктів на ринкові відносини, в цих умовах у підприємств виникає
необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, контроль та
аналіз, щоб контролювати та удосконалювати свою роботу. Ринкові відносини, які
склалися, об'єктивно вимагають зміни бухгалтерського обліку, контролю та
аналізу, наблизивши його максимально до міжнародних стандартів.
Необхідною умовою підтримання виробничого процесу на підприємстві є
наявність достатньої кількості виробничих запасів. Так, щоб здійснювати процес
виробництва, підприємство повинно мати необхідні запаси сировини, матеріалів,
палива, будматеріалів, запасних частин, інших виробничих запасів. У ході їх
використання збільшуються витрати на виробництво. Результатом процесу
виробництва є створення готової продукції, унаслідок чого предмети праці
переходять у форму готової продукції.
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 бухгалтерський облік, який в даному
випадку слід розглядати як елемент господарської інформаційної системи.
Багатьох економістів турбують проблеми розвитку та удосконалення обліку
та контролю виробничих запасів. Даній тематиці присвятили свої наукові праці
такі відомі вчені, як Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Сопко В.В., Грабова Н.Н.,
Чумаченько М.Г., Іваненко В.М., Білуха М.Т., Попович П.Я., Савицька Г.В.,
Гетьман О.О., Шаповал В.М., та ін. Проте питання обліку і контролю виробничих
запасів не втрачають своєї актуальності й потребують подальшого дослідження.
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Тому обрана тема дослідження є актуальною, має велике значення для
підприємства вцілому.
Основною проблемою, яка розглядається у даній доповіді є необхідність
удосконалення інвентаризації запасів, як одного з провідних інструментів за їх
контролем.
Зокрема, Гордієнко Н.І. у своїх працях виділяє та головні напрямки
удосконалення даного методу контролю:
 наявність виробничих запасів перевіряється інвентаризаційними
комісіями на різних дільницях, у різних матеріально – відповідальних осіб,
визнаючи розбіжності з даними бухгалтерського обліку. В зв‘язку з цим,
проведення інвентаризацій вимагає значних витрат праці та часу, що пояснюється
необхідністю дублювання інформації при перенесенні даних про фактичні
залишки виробничих запасів до інвентаризаційних описів. Багаторазове
переписування відомостей щодо матеріальних цінностей з карток складського
обліку до інвентаризаційних описів забирає багато часу у членів
інвентаризаційної комісії, а іноді призводить до виникнення різного роду
помилок.
 на практиці в деяких випадках облікові дані підганяються під фактичні
залишки цінностей, що вимагає порівняння облікових даних з даними, які
містяться у порівнювальних відомостях і актах інвентаризації. Шляхом
зіставлення цих даних перевіряють правильність перенесення до порівнювальних
відомостей або до актів результатів інвентаризації та облікових даних про
залишки матеріальних цінностей на момент інвентаризації.
Дослідивши та узагальнивши рекомендації по вирішенню вище наведених
проблем таких вчених, як Савицька Г.В., Гетьман О.О., Грачова Р.Є., ми зробили
такі висновки:
 для того, щоб спростити оформлення матеріалів інвентаризації та
полегшети працю членів інвентаризаційних комісій рекомендується проставляти в
картках складського обліку фактичну наявність цінностей окремим рядком. Тоді
картки стають дублікатом опису фактичних залишків виробничих запасів,
оскільки дані про їх наявність завіряються підписами членів комісії.
 для того, щоб вдосконалити методику виведення результатів
інвентаризацій виробничих запасів доцільно доповнити чинні порівнювальні
відомості окремими графами, з тим, щоб можна було в одному формулярі
зазначити попередні результати, зробити залік пересортиць і вивести остаточні
результати. Це скоротить час, що витрачається на виведення результатів, та
зробить їх наочними.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ЩОДО СУТНОСТІ
ПОНЯТТЯ «ОБОРОТНІ КОШТИ»
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Гаврилейко Н.Ю. ст. гр. ОАСз-22
Проблеми ефективного управління оборотними коштами потребують
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попереднього розгляду економічного розуміння поняття «оборотні кошти», яке з
одного боку, має визначити сутність такого управління в сучасних умовах
господарювання, а з іншого – його значення для забезпечення ефективного
функціонування українських підприємств.
Тому доцільно дослідити існуючі позиції відомих науковців щодо
розуміння сутності «оборотних коштів» та суміжних понять.
Оборотні кошти – складна категорія економічної науки. Цим пояснюється
наявність значної кількості концепцій її якісного змісту на різних етапах
історичного розвитку суспільства.
Треба зазначити, що у літературі також зустрічається поняття «оборотні
засоби» (В. С. Сухарський [1]) та «обігові кошти» (Я. В. Гур‘єва [2]), під яким
розуміють те ж, що під оборотними коштами визнаютьінші автори. Однак таке
визначення є некоректним перекладом з російської мови терміну «оборотне
средства». Слово «средства» в російській мові має два значення:
1) сукупність грошей, кредитів, капіталів; знаряддя для здійснення якоїнебудь діяльності;
2) способи дії для досягнення будь-чого.
В даному випадку мова йде про перше значення даного слова і тому
доцільним є переклад «оборотне средства» на «оборотні кошти», оскільки
«засоби» висвітлюють значення слова «средства» в другому випадку.Таким
чином, термін «оборотні кошти» будемо вважати основоположним.
Проведений нами аналіз визначень сутності поняття «оборотні кошти» у
спеціальній економічній літературі свідчить про те, що науковій літературі
властива неоднозначність поглядів та відсутність єдиного його розуміння
авторами. Деякі науковці поняття «оборотні кошти» ототожнюють з поняттями
«оборотні активи» та «оборотній капітал». Це розмаїття термінів певною мірою
позначається і на трактуванні цього поняття окремими авторами. У зв‘язку з цим
виникає необхідність визначитися із сутністю даних понять та встановити їх
зв'язок з поняттям «оборотні кошти».
О.В.Коновалова розглядає оборотні активи як сукупність грошових коштів,
їх еквівалентів та товарно-матеріальних цінностей, які перебувають у постійному
русі, обслуговуючи господарську діяльність підприємства протягом операційного
циклу та вважає неприпустимим ототожнювати поняття «оборотний капітал» і
«оборотні кошти», проте зазначає, що оборотні кошти і оборотні активи – це одне
й те саме [6, с.8]. Також оборотні активи ототожнюють з оборотними коштами Л.
О. Роштейн, В. Н. Смагін, [3, 4].
Переважна більшість науковців, а саме: М.Д. Білик [5], В.А. Познаховський
[7], Г.Б. Титаренко [8], А.М. Карбовник [9], В Г.Маргасова [10], оборотні кошти,
оборотний капітал та оборотні активи розглядають як синоніми.
На підставі проведеного дослідження та узагальнення наукових підходів,
―Оборотні кошти‖ – це авансовані грошові кошти або їх еквіваленти в елементи
оборотних виробничих фондів і фондів обігу на рік або операційний цикл для
забезпечення безперервного та планомірності процесу господарської діяльності та
реалізації продукції з метою досягнення достатнього рівня прибутковості
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підприємства.
Дане визначення буде покладено в основу системи управління оборотними
коштами, яке знайде своє відображення в подальших дослідженнях.
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ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ У РЕАЛІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
Сидоренко Р.В., асистент, Галагузова Н.М. ст. гр. ОА-41
Податкова політика як інструмент державного регулювання економічних та
соціальних процесів забезпечує інтереси держави та підприємницьких структур.
Як показує практика, податковій політиці властивий низький рівень
функціонування сучасної моделі оподаткування підприємства, її невідповідність
вітчизняному розвитку підприємств в Україні.
Оскільки сучасна податкова політика України розроблялася та
реалізувалася без достатнього практичного досвіду, враховуючи постійні зміни та
доповнення до податкових ставок, без прогнозованого впливу цього процесу на
ділову активність підприємницького сектора, рівня прибутку підприємства,
розмірів пільг тощо.
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Саме тому покращення сучасного стану податку на прибуток підприємства
знаходиться в числі найважливіших соціально-економічних проблем, від
швидкого вирішення яких великою мірою залежить подальший розвиток малого
та середнього бізнесу в Україні.
Дослідженню питання щодо покращення податку на прибуток
підприємства приділяється багато уваги, зокрема можна виділити праці В.Л.
Андрущенко, О.Д. Василик, А.І. Крисоватий, О.Л.Кириленко, А.М. Соколовська,
М.М. Свердан, Т.Б. Савченко, Т.В. Паєнтко та багатьох інших.
У регулюванні соціального розвитку в Україні суттєву роль відіграють
пільги з податку на прибуток підприємств. Якщо сума пільг по податку на
прибуток збільшується то їх кількість залишається стабільною впродовж двох
років.
Всього по податку на прибуток станом на 1 березня 2008 року налічується
64 пільги, з яких 33 призводять до втрат бюджету, 17 зменшують надходження до
бюджету, 12 надають переваги в оподаткуванні платнику і тільки дві пільги не
призводять до втрат бюджету.
Що стосується структури пільг з податку на прибуток, то найбільшу
(50,5 %) питому вагу серед них має перенесення від‘ємного значення об‘єкта
оподаткування на наступні податкові періоди. Великі обсяги недоотриманих
бюджетом коштів обумовлена тим, що останніми роками значна частина
господарюючих суб‘єктів звітує про від‘ємні господарські результати.
В інституційних умовах, що склалися в Україні, коли у свідомості
платників громадянський обов‘язок сплатити податок поступається бажанню
ухилитися від нього, доцільність податкового порядку, що передбачає нічим не
обумовлене відшкодування збитків, викликає сумніви. За таких обставин
адекватним існуючому стану речей буде повернення до порядку, який діяв раніше
і відповідно до якого коло суб‘єктів господарювання, яким дозволено переносити
балансові збитки на наступні звітні періоди, було обмежене. Зокрема, це можуть
бути новостворені підприємства, а також ті, які зможуть довести, що їхні збитки
обумовлені впровадженням досягнень науково-технічного прогресу. Такий підхід
сприятиме підвищенню стимулюючої функції податку на прибуток та відповідати
вимогам соціальної справедливості.
Основною вадою системи пільг з податку на прибуток в Україні є
переважання в ній часткових пільг, тобто таких, які надавалися окремим
суб‘єктами господарювання, галузям, територіям, що свідчить про ігнорування
принципу соціальної справедливості в оподаткуванні та невідповідності
податкової системи стратегічним завданням соціально-економічного розвитку
українського суспільства.
Незначна частина пільг з податку на прибуток підприємств має
стимулювати наукову та інноваційно-інвестиційну діяльність юридичних осіб.
Інноваційно-інвестиційна модель розвитку, в якій роль головного джерела
довготривалого соціально-економічного зростання відіграють наукові надбання та
їх технологічне застосування, дає можливість, передусім, підвищити
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конкурентоспроможність економіки, гарантувати країні економічну і соціальну
безпеку та достойне місце у світовому співтоваристві.
З метою посилення стабілізуючого та стимулюючого впливу податку на
прибуток на інноваційно-інвестиційні процеси необхідно під час реформування
податкової системи України передбачити запровадження гнучких механізмів
прискореної амортизації основних фондів, звільнення від оподаткування коштів
підприємств, які використовуються для фінансування фундаментальних наукових
досліджень інноваційного спрямування. Варто також активізувати створення
нових технопарків, технологічних інкубаторів, інноваційних виробництв,
насамперед, у пріоритетних галузях, а вже створені – заохочувати фіскальними
важелями регулювання, у тому числі шляхом надання адресних податкових пільг
з обов‘язковим звітуванням суб‘єктів господарювання про цільове використання
вивільнених коштів.

ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Сидоренко Р.В., асистент, Гірич М.В. ст. гр. ОП-31
Сучасний економічний розвиток України і її регіонів у значній мірі
визначається станом податкової політики. Створення альтернативних
підприємств, малих і середніх підприємств повинно стимулюватися податковою
політикою у формі зменшення податкових ставок або підвищення оподаткованого
мінімуму.
Податкова система, через яку здійснюється податкова політика, як складова
частина бюджетної політики держави повинна бути побудована таким чином, щоб
вона не перешкоджала нормальному здійсненню розширеного виробництва з
урахуванням необхідних резервів для кожного типу господарства.
Реформування існуючої податкової системи є найгострішою проблемою для
економіки України. Вітчизняна податкова система не відповідає потребам
ринкової економіки.
Головними недоліками податної політики в Україні, що зашкоджують
ефективній роботі вітчизняних підприємств, є:
 неоптимальна податкова структура;
 надмірна податковий тиск на вітчизняного товаровиробника;
 антистимулююча дія система надання податкових пільг;
 нестабільність податкового законодавства;
 велика питома вага стягнень із собівартості продукції
(приблизно до 20-30% структури собівартості);
 складність процедури оподаткування.
Для реформування податкової системи необхідно:
 провести реструктуризацію податкової системи в напрямку збільшення
питомої ваги прямих податків;
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знизити податковий тиск на юридичних і фізичних осіб з метою
активізації підприємницької діяльності;
 удосконалити механізм нарахування і сплати ПДВ;
 зменшити коло і поступово відмінити пільги в оподаткуванні;
 підвищити штрафні санкції до суб‘єктів, які мають податкову
заборгованість перед державою;
 максимально спростити процедуру оподаткування;
 інше.
Результатом реформи податкової системи України повинна стати побудова
оптимальної податкової системи.
Ціллю податкової політики повинні стати: стабілізація економіки,
подолання спаду виробництва, стимулювання пріоритетних сфер діяльності і
структурних перетворень.
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЇ ЗІ
ЗБУТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Зеленко С.В., старший викладач, Голембовська О.М. т. гр. ОАз – 52
Національне законодавство щодо регулювання системи бухгалтерського
обліку, прямуючи шляхом зближення з міжнародними стандартами формування
фінансової звітності декларує відмову від жорсткого нормативного регулювання
відображення в обліку та звітності окремих господарських операцій, надає
можливість підприємствам самостійно приймати рішення про встановлення
облікової політики. Інакше кажучи, господарюючі суб‘єкти повинні вести облік та
складати звітність виходячи із самостійно розробленої залежно від особливостей
діяльності та умов господарювання облікової політики, а не тільки на підставі
норм, регламентованих державою.
На думку В. Дерія та Н. Мельник, для удосконалення нормативноправового забезпечення системи обліку через облікову політику підприємства,
необхідно першочергово вжити наступних заходів:
1. Необхідно розробити програму адаптації вітчизняної облікової
політики до міжнародних вимог з метою дотримання основних принципів
міжнародних стандартів звітності та забезпечення входження України до світових
організацій.
2. З метою забезпечення охоплення обліковою політикою найбільш
актуальних організаційних питань, спрямованих на оптимізацію облікового
процесу та сучасних форм обліку, вважати за необхідне рекомендувати в наказі
про облікову політику визначати найважливіші особливості та характеристики,
що виникають при застосуванні автоматизації облікових і контрольних процедур.
3. Рекомендувати міністерствам і відомствам систематизувати в
єдиному нормативному акті вимоги щодо формування наказу про облікову
політику за галузями економіки.
4. Розширити та поглибити науковий рівень досліджень проблем
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формування облікової політики.
5. З метою успішного формування змісту наказу про облікову політику
доцільно, аби керівники структурних підрозділів підприємств і установ у
визначені терміни подавали в бухгалтерію пропозиції та необхідну інформацію
щодо діяльності підрозділу.
6. Рекомендувати Управлінню бухгалтерського обліку та звітності
Міністерства фінансів України сприяти організації конкурсів і виділенню грандів
на кращий варіант наказу про облікову політику, презентацій та інших
організаційних заходів, спрямованих на забезпечення обміну досвідом з даних
питань.
7. Передбачити в обліковій політиці підприємств, установ та організацій
розробку і запровадження методики аналізу фінансового стану з урахуванням
специфіки їх фінансово-господарської діяльності та особливостей форм звітності.
Формування Наказу про облікову політику є досить складним процесом,
особливо якщо він створюється вперше на новоствореному підприємстві. При
цьому, його необхідно переглядати відповідно до зміни економічної ситуації,
потреб користувачів, конфіденційності інформації, чіткості та логічної
послідовності викладу методології застосування її елементів та іншого.
Облікова політика підкреслює те, що робота більшості бухгалтерів за
мінімальних фактичних активів показати максимально можливо велику величину
їх на балансі. Такі результати досягаються за допомогою індексації вартості,
проведенню
переоцінки,
а
також
застосування
методики
оцінки
зменшення/зростання корисності активу. Для достатньо допустимого показника
платоспроможності підприємства застосовують різні методи вибуття запасів і цим
самим впливають на підсумок валюти балансу.
Реалізація продукції, робіт і послуг є важливим і завершальним етапом
кругообігу засобів підприємства. Значення і роль процесу реалізації суворо
зростають за умов ринкової економіки. Саме завоювання ринків, можливості
реалізації продукції визначають відповідні обсяги її виробництва. Виробляють
лише ту продукцію і в таких розмірах, в яких її можна реалізувати.
Процес реалізації приносить дохід, що включається до складу валового
доходу підприємства для визначенні бази оподаткування при нарахуванні податку
на прибуток, що регулюється Законом України «Про оподаткування прибутку
підприємств», Законом України «Про податок на додану вартість».
Нормативно-законодавчі акти, що регулюють організацію бухгалтерського
обліку і звітності в Україні, податкову систему, визначають реалізацію (продаж)
як будь-яку операцію з купівлі-продажу товарів, поставки товарів, міни та інших
форм цивільно-правових договорів, які передбачають передачу права власності на
товари, тобто під реалізацією (продажем) мається на увазі відвантаження
(передання) продукції, якщо мова йде про товари, а також підписання сторонами
документів про виконані роботи, надані послуги. На жаль, у законодавстві
терміни «реалізація» (продаж) і «виручка від реалізації» (виручка від продажу)
ототожнюються. Датою реалізації і виручка від реалізації вважається дата
відвантаження (відпуску) товарів або дата підписання приймально-здавальних
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документів про виконані роботи, надані послуги.
Методична база ведення бухгалтерського обліку складається з
використання первинних облікових документів, інвентаризації, оцінки,
калькулювання, організації обліку (управлінського, бухгалтерського та
податкового), виконання розрахунків та проведень, контролю, підготовки
звітності. Створення цілісної системи обліку передбачає активне застосування
специфічного елемента регулювання бухгалтерського обліку та звітності –
облікової політики підприємства.
Для удосконалення внутрішньої регламентації облікового процесу збуту
готової продукції на підприємствах виробничо-комерційної сфери, можна внести
наступні пропозиції:
1.
Для зниження собівартості готової продукції, а отже і
підвищення її реалізації необхідно звертати увагу на зниження
закупівельних цін основних матеріалів, які необхідні для виробництва готової
продукції.
2.
Керівництву підприємств необхідно звертати увагу на питання
зменшення дебіторської заборгованості, що призведе до збільшення
надходжень грошових коштів від реалізації готової продукції.
3.
Для досягнення максимального прибутку необхідно звернути увагу
на асортимент виробленої продукції, вивчити попит на неї, та докласти зусиль,
щодо його розширення
4.
Необхідно здійснити повний перехід на автоматизацію контролю
та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, що дозволить більш
оперативно регулювати процес реалізації готової продукції
5.
Втілювати на підприємстві маркетингові дослідження, це
дозволить вивчити попит покупців, і при виготовлені продукції враховувати
його.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПОРЯДКУ НАРАХУВАННЯ
АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Садовська І.Б., к.е.н., доц., Голощапова Д.С. ст. гр. ОАз-52
В результаті проведення заходів з реформування системи бухгалтерського
обліку в Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової
звітності були розроблені і запроваджені у практику національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку.
Реформування бухгалтерського обліку обумовило необхідність внесення
змін до методики бухгалтерського обліку, зокрема обліку основних засобів. У
зв‘язку з цим, було прийнято П(С)БО 7 «Основні засоби», яке регламентує
методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
основні засоби, а також надає підприємствам можливість самостійно вибирати
методи нарахування амортизації основних засобів.
В сучасних умовах вченими велика увага приділяється такій важливій
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економічній категорії як амортизація. В науковій літературі проводяться дискусії
щодо принципових розбіжностей у визначенні функцій амортизаційних
відрахувань. Залишається також невирішеним питання застосування
підприємствами в бухгалтерському обліку податкового методу нарахування
амортизації.
Саме ці питання досліджують А. Риндя, Л. Солошенко, С. Кочерга, К.
Пилипенко, С. Голов, В. Костюченко, С. Бровкін та ін.
Мета данної статті полягає у аналізі застосування зарубіжними країнами
при податковому методі не жорстко встановлених норм, а строків корисного
використання і обґрунтування впровадження на Україні Державного
класифікатору, який повинен містити докладну структуру кожної групи основних
засобів з встановленими для них діапазонів строків корисного використання.
П(С)БО 7 передбачено використання таких методів нарахування
амортизації основних засобів: прямолінійного, зменшення залишкової вартості,
прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного, виробничого. Крім
того, підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації,
передбачені податковим законодавством.
Саме податковий метод є найпоширенішим на підприємствах України,
оскільки підприємства керуються міркуваннями вигідності при веденні
податкового обліку, що дає можливість уникати ведення подвійного обліку.
Податковий
метод
передбачає
для
нарахування
амортизації
використовувати групи та відповідні норми амортизаційних відрахувань, які є
завищеними, економічно необґрунтованими, а також в них не враховані строки
корисного використання об‘єктів основних засобів. Проте відповідно до П(С)БО 7
амортизація – це систематичний розподіл вартості, яка амортизується,
необоротних активів протягом строку їх корисного використання. Це означає, що
вартість основних засобів рівномірно розподіляється і включається до витрат
звітних періодів, протягом яких основні засоби будуть використовуватися
підприємством або з їх використанням буде виготовлено очікуваний
підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).
Таким чином, застосування в бухгалтерському обліку податкового методу
призводить до порушення економічних процесів відтворення основних засобів, а
застосування податкових норм амортизації негативно впливає на результати
діяльності підприємства, зокрема зростає собівартість продукції, зменшується
бухгалтерський прибуток тощо.
Як відомо, ефективність відтворення основних засобів залежить також від
строків експлуатації. Проте завищення або заниження строків має свої переваги та
недоліки. Скорочення строків корисного використання основних засобів
призводить
до можливості прискореного їх оновлення, створення
амортизаційного фонду для розширеного відтворення основних засобів, зростання
продуктивності праці, але з іншого боку є причиною збільшення собівартості і
відповідно зменшення прибутку. Завищення строків експлуатації дозволяє
використовувати технічні можливості основних засобів в повному обсязі,
зменшувати собівартість продукції, збільшувати прибуток, але викликає
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посилення впливу морального зносу, збільшення видатків на утримання основних
засобів. Тому строки корисного використання основних засобів мають бути
оптимальними.
Отже, на сучасному етапі важливими завданнями є вирішення проблемних
питань з нарахування та обліку амортизації і проведення радикальної, послідовної
і комплексної амортизаційної політики, яка повинна розглядатися як чинник
активізації інвестиційної діяльності в державі.
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Грицан О.В. ст. гр. ОАз – 41
Поява економічної інформаційної системи суттєво вплинула на
технологію ведення бухгалтерського обліку на всіх його етапах, що потребує
нового осмислення понять ―форма обліку‖ та ―регістр‖, які визначають техніку
(технологію) ведення обліку [1, c. 494].
Питання визначення форми бухгалтерського обліку в умовах його
комп‘ютеризації є недостатньо вивченими, потребують теоретичного та
методичного осмислення. Це дозволить виробити наукові принципи побудови
облікових регістрів, допоможе розробникам програмного забезпечення більш
чітко задовольняти потреби користувачів облікової інформації, дасть поштовх
подальшому розвитку методології бухгалтерського обліку.
Із розвитком інформаційних технологій можливий перехід на безпаперові
технології обліку. У базі даних системи управління підприємством, підсистемою
якої є бухгалтерський облік, може зберігатися не тільки облікова, а й інші види
інформації [3, c. 96].
Роль первинного документу залишається незмінною, незалежно від виду
його представлення – паперовому або ж на машинному носії з електронним
підписом уповноважених осіб. Що ж до проміжних носіїв – регістрів, то їхню роль
може виконувати база даних і засоби управління нею – банк даних. Інформація в
базі даних зберігається на рахунках бухгалтерського обліку у хронологічному
порядку надходження даних бухгалтерських записів та у вигляді архіву копій
первинних документів.
Мультимедійні можливості дозволяють виводити на друк не тільки
облікові регістри регламентованої форми, а й одержувати різні аналітичні таблиці,
звіти, графіки, діаграми, схеми.
Оскільки структура та зміст форм бухгалтерського обліку мають
задовольняти потреби користувачів облікової інформації, виникла потреба у такій
формі обліку, регістри якої здатні накопичувати, систематизувати та видавати її
для подальшого сприйняття та аналізу.
Форма і зміст облікових регістрів, їхнє розміщення та взаємозв‘язок,
способи та технічні засоби запису господарських операцій у відповідні регістри є
визначальними ознаками формами бухгалтерського обліку. Тому комп‘ютерна
форма обліку може бути кваліфікована як нова форма обліку, а її поява
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обумовлена об‘єктивними економічними чинниками.
Література:
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ
ТА АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Грицюк Ю. ст. гр.ОАСз-22
Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської
діяльності підприємств України. Відбувається інтенсивний перехід діяльності
економічних суб'єктів на ринкові відносини, в цих умовах у підприємств виникає
необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, контроль та
аналіз, щоб контролювати та удосконалювати свою роботу. Ринкові відносини, які
склалися, об'єктивно вимагають зміни бухгалтерського обліку, контролю та
аналізу, наблизив його максимально до міжнародних стандартів.
Необхідною умовою підтримання виробничого процесу на підприємстві є
наявність достатньої кількості виробничих запасів. Так, щоб здійснювати процес
виробництва, підприємство повинно мати необхідні запаси сировини, матеріалів,
палива, будматеріалів, запасних частин, інших виробничих запасів. У ході їх
використання збільшуються витрати на виробництво. Результатом процесу
виробництва є створення готової продукції, унаслідок чого предмети праці
переходять у форму готової продукції.
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 бухгалтерський облік, який в даному
випадку слід розглядати як елемент господарської інформаційної системи, яка
генерує та інтерпретує всю базу інформаційного потоку, надану різними
ринковими системами для ефективного управління.
Багатьох вчених турбують проблеми розвитку та удосконалення обліку та
контролю виробничих запасів. Даній тематиці присвятили свої наукові праці такі
відомі вчені, як Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Сопко В.В., Грабова Н.Н., Чумаченько
М.Г., Іваненко В.М., Білуха М.Т., Попович П.Я., та ін. Проте питання обліку і
контролю виробничих запасів не втрачають своєї актуальності й потребують
подальшого дослідження. Тому обрана тема дослідження є актуальною, має
велике значення для підприємства вцілому.
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Основною гіпотезою дослідження є припущення, що методологія і
організація обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими
запасами потребує удосконалення. Зміни необхідні насамперед у частині
підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими
запасами підприємства. Одними напрямком вирішення даних проблемних питань
є запровадження на підприємстві інформаційних технологій обробки економічної
інформації.
Основою доповіді є напрямки удосконалення обліково-аналітичного
забезпечення управління виробничими запасами, що передбачає:
- узагальнення торетико - методичних основ обліку, аналізу і контролю
виробничих запасів, визначення їх суті та класифікації;
- удосконалення методико-організаційних основ фінансового та
управлінського обліку виробничих запасів, а також їх контролю;
- проектування системи економічного аналізу та контролю ефективності
використання виробничих запасів;
- розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні
виробничими запасами;
Методи дослідження ґрунтуються на діалектичному методі наукового
пізнання, який охоплює загальнонаукові та методичні прийоми дослідження
економічних процесів, а також емпіричні прийоми обліку та контролю
виробничих запасів. У процесі дослідження можна застосовувати такі методичні
прийоми, як аналіз і синтез; абстрагування (для визначення чинників, що
впливають на поведінку запасів); документалістики (для встановлення
достовірності досліджуваної інформації, удосконалення документообігу);
розрахунково-аналітичні прийоми (при побудові таблиць та проведенні
розрахунків); узагальнення та реалізація результатів (при формуванні висновків та
пропозицій); інформаційних технологій ПЕОМ; та ін. методичні прийоми.
Інформаційною базою дослідження є чинні законодавчі, нормативноправові акти України з питань підприємницької діяльності, обліку, аналізу та
контролю в сфері національної економіки, наукові праці зарубіжних та
вітчизняних вчених-економістів. Фактографічна інформація, використана в
процесі досліджень, містить офіційні дані Державного комітету статистики
України, облікову і звітну інформацію.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ОБЛІКУ
КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Сидоренко Р.В., асистент, Дейна Т.Г. ст. гр. ОА-41
За сучасних умов господарювання наявність у підприємства значних
розмірів кредиторської заборгованості в структурі балансу значно ускладнює його
діяльність та конкурентоспроможність в умовах ринку. Адже, саме її надмірна
наявність знижує частку власного капіталу в структурі пасиву балансу, значно
зменшує ліквідність, грошову та ліквідну платоспроможність, фінансову стійкість
та незалежність підприємства, а також негативно впливає на ряд інших економікоорганізаційних показників його діяльності. Все це, в свою чергу, створює
негативний інвестиційний клімат для підприємства та призводить до постійної
боргової залежності перед кредиторами.
Тому питанню щодо організації обліку кредиторської заборгованості на
підприємстві слід постійно приділяти велику увагу, оскільки основними шляхами
оптимізації обліку кредиторської заборгованості саме може стати належна
організація їх обліку. Вона сприяє визначенню оптимальних розмірів та термінів
повернення кредиторської заборгованості, і тим самим, при умові їх належного
використання,
забезпечує
високу
ліквідність,
фінансову
стійкість
платоспроможність, незалежність, зменшує ризики застосування штрафних та
покращує фінансовий стан підприємства в цілому.
Проблемам обліку кредиторської заборгованості присвячено ряд праць як
зарубіжних, так і вітчизняних вчених-економістів, серед яких: В.В. Сопко, Ф.Ф.
Бутинець, С.Ф. Голов, Г.В. Нашкевська, М.С. Пушкар, Н.М. Ткаченко, та інші.
Метою даного дослідження є розробка, обґрунтування практичних аспектів
організації обліку кредиторської заборгованості, для ефективного управління
позичковими джерелами формування господарських засобів підприємства.
В діяльності кожного господарюючого суб‘єкта, внаслідок придбання товарів,
робіт та послуг, або отримання кредитів для свого фінансування, виникають відносини
з різними кредиторами, постачальниками, податковими органами та іншими
фізичними чи юридичними особами. Як правило, в більшості випадків, це відносини
короткострокового характеру, що супроводжують виникнення у підприємства
кредиторської заборгованості.
Для ефективнішої діяльності господарюючих суб‘єктів, першим кроком в
оптимізації організаційних аспектів обліку кредиторської заборгованості повинна
стати розробка плану-графіку погашення такої заборгованості, який надасть
інформацію яка саме заборгованість повинна бути погашена першочергово з
метою уникнення нарахування штрафних санкцій.
Даний документ має містити аналітичні дані про наявність заборгованості,
її характеристику, граничний строк погашення, а також відомості про штрафні
санкції, передбачені за прострочення платежу.
Прогноз призначений для планування величини кредиторської
заборгованості і кількості днів її рівномірного погашення, суми авансів і
відстрочки поточних платежів по статтях і елементам бюджету.
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На основі такого плану - графіку керівник, або уповноважена ним особа
повинна приймати рішення щодо послідовності погашення заборгованості.
Підприємства повинні прагнути раніше погасити кредити та зобов‘язання перед
бюджетом, адже за використання позики передбачено сплату відсотків, а за
прострочення податкових зобов‘язань - нарахування пені. Як правило,
заборгованість за товари, роботи, послуги не передбачає нарахування додаткових
штрафних санкцій, тому в разі тимчасової відсутності обігових коштів цю
заборгованість доцільно погашати після сплати інших видів заборгованості.
Наступним кроком в оптимізації обліку кредиторської заборгованості
повинно бути запровадження системи її управління на підприємстві. Дану систему
слід розділити на такі основні етапи: планування кредиторської заборгованості на
певний обліковий період, облік і контроль кредиторської заборгованості та
прийняття управлінських рішень із питань обліку, контролю та планування даної
заборгованості. Управління кредиторською заборгованістю має носити
комплексний системний характер і повинно відповідати за розроблення і
реалізацію рішень, організацію та мотивацію процесу їх втілення в життя, а також
контроль за їх виконанням.
Оптимізація обліку кредиторської заборгованості на підприємстві будь-якої
організаційно-правової форми власності має важливе значення, оскільки сприяє
упорядкуванню інформації, покращенню прозорості та достовірності даних по
кредиторській заборгованості.
Отже, належна організація обліку кредиторської заборгованості сприяє
посиленню контролю і аналізу за її виникненням, ефективному управлінню її
розмірами і термінами погашення на підприємстві, що ефективно дозволяє
уникати конфліктів з кредиторами та застосуванню штрафних санкцій.
СПЕЦИФІКА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Нужна О.А., к.е.н., доц., Дейна О.С. ст. гр. ОА-41
Основні засоби є матеріальною основою підприємницької діяльності, вони
визначають виробничий потенціал будь-якого підприємства. Тому перевірка їх
збереження та ефективності використання є важливими ланками аудиту на
підприємстві.
Необхідно використовувати різноманітні прийоми та специфічні процедури
для підтвердження повноти й достовірності показників фінансової звітності, що
впливають на економічні рішення користувачів, і в цілому на економічну політику
підприємства [1]. До таких специфічних процедур слід відносити обов‘язкову
присутність аудитора при проведенні інвентаризації.
Організація специфічних аудиторських процедур безумовно підвищить
відповідальність аудиторів, хоча це і не забезпечить відповідну якість
аудиторських послуг. Аналіз вітчизняних публікацій з питань бухгалтерського
обліку та аудиту свідчить, що ця проблема дещо обмежено розглядається як
науковцями, так і практиками [2-5]. Відсутність будь-яких методичних
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рекомендацій щодо участі аудиторів ускладнює роботу кожної окремої
аудиторської фірми.
Основні засоби суттєво впливають на діяльність підприємства в цілому,
тому відображення їх у бухгалтерському обліку повинно бути ретельним, повним,
достовірним, обґрунтованим та відповідати чинному законодавству.
На підготовчому етапі перевірки аудитору доцільно ознайомитися з
правильністю віднесення об‘єктів активів до основних засобів згідно з обліковою
політикою підприємства, їх складом, рівнем забезпеченості, ступенем зносу,
місцезнаходженням,
матеріальною
відповідальністю,
технічними
характеристиками. Крім того, на даному етапі важливим завданням є оцінка
надійності внутрішнього контролю [5, c. 21].
Для забезпечення вірогідності даних бухгалтерського обліку і фінансової
звітності підприємства повинні проводити інвентаризацію активів і зобов'язань,
під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан та
оцінка.
Практика аудиту показала, що в цих питаннях на підприємствах
спостерігається багато порушень. Зокрема, об‘єкти операційної оренди, що
отримані від орендодавця, включаються до складу основних засобів. За такими
об‘єктами нараховується амортизація та відноситься до витрат підприємства.
Вище наведене викривлює показники фінансової звітності.
Основний етап аудиту основних засобів характеризується використанням
як документальних, так і фактичних методів контролю. Документальні прийоми
реалізуються через перевірку достовірності визначення первісної вартості
основних засобів, їх включення до конкретних груп, здійснення бухгалтерських
записів та правильності нарахування зносу.
Досвід аудиту показує, що багато помилок виявляється у формуванні
первісної вартості основних засобів. Так, до неї не включають витрати на
транспортування, монтаж та налагодження основних засобів, а відносять їх до
складу витрат звітного періоду підприємства, що порушує вимоги п. 8 Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [6].
Фактичний прийом контролю при аудиті основних засобів полягає у
присутності аудитора при проведенні інвентаризації на підприємстві. На практиці
більшість аудиторів ухиляється від даної процедури, таким чином вони беруть за
основу дослідження і перевірки інвентаризаційного опису, який складено за
результатами інвентаризації на підприємстві [7].
Доволі часто, за даними аудиту, спостерігаються значні помилки у
відображенні в обліку руху основних засобів, які встановлюються під час
інвентаризації. Так, підприємства після продажу основних засобів продовжують
обліковувати їх та нараховувати амортизацію упродовж невизначеного часу.
Основні засоби, які підприємство передавало до уставних капіталів інших
підприємств у вигляді довгострокових фінансових інвестицій, також
продовжують обліковувати на підприємстві, що є інвестором. Основні засоби, що
знаходилися під заставою за договорами іпотеки та були передані у власність
заставодержателя у зв‘язку з неповерненням кредиту, в той же час обліковувались
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у підприємства заставодавця та на них нараховувалася амортизація.
Отримання аудиторських доказів при інвентаризації дозволяє виявити
аудитору суттєві викривлення даних з обліку наявності та відображення операцій
з руху основних засобів на підприємстві, а таким чином і показників фінансової
звітності, що оприлюднюється.
На підприємствах результати інвентаризації не знаходять свого
відображення у фінансовій звітності підприємства. Не проводиться встановлення
винних осіб для відшкодування втрат від нестачі основних засобів. Не в повному
обсязі оформлюється інвентаризаційна документація, до якої належать
інвентаризаційні описи та порівняльні відомості.
Таким чином, присутність аудитора при проведенні інвентаризації цілком
обґрунтована, тому що результатом цього є не тільки виявлення помилок та
викривлень, а й можливість правильно оцінити систему бухгалтерського обліку та
надійність внутрішнього контролю на підприємстві.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Талах Т.А., к.е.н., доц., Деркач В.С. cт. гр. ОА-42
Без здійснення зовнішньоекономічних операцій побудова ринкової систем
господарювання неможлива. Просування вітчизняних товарів за кордон дає
можливість розширити ринки збуту для укрїнського товаровиробника. Отже,
проблеми бухгалтерського та податкового обліку експортних операцій є
безумовно актуальними на сьогоднішній день.
Дослідження проблеми обліку експортних операцій представлені в працях
таких відомих вітчизняних науковців, як Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, С.Ф.
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Голов, М.В. Кужельний, Ю.А. Кузмінський, В.Г. Лінник, Є.В. Мних, В.В. Сопко,
В.О. Шевчук, М.Г. Чумаченко та інші. Важливі аспекти теорії і практики обліку
експортних операцій залишаються невирішеними на поточний момент і
потребують проведення подальших досліджень та розробок у напрямі їх
удосконалення. Недостатній рівень теоретичної розробки, обґрунтувань проблем
методології та організації бухгалтерського обліку експортних операцій зумовили
необхідність у розгляді проблем, пов‘язаних з обліком.
Експорт товарів (робіт, послуг) є одним із основних видів
зовнішньоекономічної діяльності.Відповідно до Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" експорт товарів – це продаж товарів
українськими суб‘єктами зовнішньоекономічної діяльності (у тому числі з
оплатою не в грошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через
митний кордон України, включаючи реекспорт товарів
Для здійснення експортної діяльності використовуються генеральні, разові
та відкриті (індивідуальні) ліцензії. Для кожного виду товару встановлюється
лише один вид ліцензії. В основі обліковоївартості товарів лежить їх фактична
вартість, яка залежить від виду експортної операції. Експорт товарів або послуг
оформляється контрактом. У контракті обов‘язково вказується порядок
розрахунків за наявні грошові кошти чи в кредит, тобто з відстрочкою платежу.
Важливим для діяльності підприємства є визначення фінансових
результатів. Для здійснення аналізу доцільності експортних операцій необхідно
оцінити, яка частка продукції (товарів, робіт, посллуг) йде на експорт, яка
рентабельність даних операцій. Необхідно зіставити результат від продажу
продукції (товарів, робіт, послуг) за межі митної території України з урахуванням
появи додаткових витрат (митне оформлення, експортне мито та ін.) з результатом
від продажу вітчизняним покупцям та замовникам.
Дохід від реалізації товарів на експорт відображається у рядку 010 "Доход
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" Звіту про фінансові
результати. У декларації з податку на прибуток інформація про дохід від
експортних операцій наводиться у рядку 01.1 "Доходи від продажу товарів (робіт,
послуг)".
У податковій декларації з податку на додану вартість для експортних
операцій виділено окремий рядок, а саме рядок 2.1 "Експортні операції", у якому
відображаються обсяги поставки без ПДВ по експортним операціям.
Облік витрат дає можливість одержати повну і своєчасну інформацію про
структуру і види витрат, пов‘язаних із здійсненням експортних операцій.
Фактична собівартість лежить в основі обліково вартості експортних операцій.
Витрати на експорт товарів складаються з трьох основних елементів: витрат
виробника товару, витрат у країні експортера та витрат на основне перевезення.
Витрати, пов‘язані з експортом продукції (товарів, робіт, послуг),
накопичуються на рахунку 93 "Витрати на збут" із подальшим списанням їх на
фінансові результати.
Отже, можна зробити такі висновки:
У законодавчо-нормативній базі з обліку експортних операцій є велика
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кількість невирішених питань.
Доходи та витрати відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх
виникнення не залежновід часу надходження і сплати грошей. Тобто
відображаються у звітності по відвантаженню товарів (робіт, послуг) незалежно
від строків отримання грошових коштів від покупця. А витрати відображаються
по оприбуткуванню товарів (робіт, послуг) незалежно від здійснення оплати за
них постачальникам і підрядникам. У податковому обліку відображаються не по
принципу нарахування, а по принципу "першої події" – тобто по тому, що сталося
раніше: відвантаження чи оплата.
На сьогодні не узгоджено методику визначення фінансових результатів від
експортної діяльності в бухгалтерському та податковому обліку. Підприємство
одночасно з бухгалтерським обліком організовує податковий облік, який
відрізняється визначенням сум валових доходів та валових витрат, датою
збільшення доходів та витрат для здійснення цілей оподаткування, яка не
збігається змоментом отримання прибутку в бухгалтерському обліку, сума витрат
не відповідає сумі валових витрат.
Відокремлювати на підприємстві окрему ланку бухгалтерського обліку
експортних операцій, на нашу думку, є недоцільним, адже витрати на їх облік
будуть більшими, ніж ефект від наявності даної інформації.
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ: ЗАВДАННЯ І
ПРОБЛЕМИ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Дідух О.В. ст. гр. ОА-41
В умовах ринкової економіки фінансова звітність господарюючих суб'єктів
стає основним засобом комунікації і найважливішим елементом інформаційного
забезпечення управління.
Питання, що стосуються аналізу фінансових звітів досить актуальні, саме
бухгалтерська фінансова звітність, відображаючи всі суттєві зміни в структурі
господарських засобів і їх джерел, а також результати фінансово-господарської
діяльності, надає в скомпонованому вигляді значний обсяг інформації необхідної
зовнішнім і внутрішнім користувачам.
Зміна мети складання, розширення кола суб‘єктів, що приймають
господарські рішення, спираючись при цьому на звітну інформацію, дозволить
визначити бухгалтерську фінансову звітність як ланку зв‘язку між підприємством
і зовнішнім середовищем, що покликана адекватно розкривати ті процеси, що
відбуваються на підприємстві, з одного боку, та задовольняти інформаційні
потреби користувачів, з іншого [5].
На даний час фінансову звітність формують відповідно до нормативно –
правових документів, які в Україні вираженні у формі Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, здійснюються не досить ефективно з погляду ринкових
умов господарювання. Тому актуальність даної статті обґрунтовується
необхідністю удосконалення методології складання фінансової звітності в
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Україні.
Дослідженнями щодо вдосконалення фінансової звітності України
присвячено праці багатьох українських економістів: Бланка І.А., Бутинця Ф.Ф.,
Голова С., Жук В.М., Коробова Н.Я., Лазаришиної І.Д., Островської О., Швець
В.І. і багатьох інших.
На сьогодні систему обліку і складання фінансової звітності в Україні,
можна визнати системою континентального типу, основна ідея якої – орієнтація
бухгалтерського обліку на задоволення вимог державних контролюючих органів.
Але в ринкових умовах господарювання фінансова звітність має орієнтуватися не
на державу, як це було за часів командно-адміністративної економіки, а на
інвесторів і покупців цінних паперів підприємства, для забезпечення їх короткою,
але повною інформацією про результати діяльності [2]. На основі вище сказаного
можна стверджувати, що найбільша проблема при оцінці фінансової звітності
зовнішніми користувачами – це недостатність інформації, що в ній представлена,
для прийняття рішення. Тому ми вважаємо за необхідне переглянути деякі
стандарти бухгалтерського обліку, щоб змінити таку ситуацію, тобто фінансова
звітність має включати дані, які дійсно дозволять користувачам оцінити реальну
діяльність підприємства, зміни його стану в часі та проаналізувати наслідки
прийняття господарських рішень.
Одним із найважливіших економічних показників, що характеризує
ефективність діяльності підприємств, є фінансовий результат, який
відображається у Звіті про фінансові результати. Однак, у ньому не знаходять
відображення повні витрати на виробництво готової продукції, які становлять
значну частину поточних витрат виробничих підприємств.
На думку Островської О., враховуючи релевантний підхід в управлінні
фінансовими результатами, необхідно запропонувати порядок визначення
фінансового результату від реалізації продукції та від впливу інших об‘єктивних
факторів [4]. Виходячи з цього, ми вважаємо за доцільне у Звіті про фінансові
результати наводити інформацію про фінансові результати від реалізації, від
зміни цін, від володіння активами й від впливу інших факторів. Це, в свою чергу,
забезпечить послідовне визначення фінансового результату операцій щодо
реалізації. Жук В. М. вважає за доцільне відкоригувати фінансовий результат
звітного періоду, врахувавши помилки минулих періодів, оскільки вони призвели
до випадкової зміни розміру фінансових результатів [3].
Запропонована форма Звіту про фінансові результати, на нашу думку,
спрощує порядок розрахунку прибутку й збитку та є більш інформативною для
зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації. Надані нами пропозиції
забезпечать подальше удосконалення методології обліку фінансових результатів
на підприємствах України.
Підводячи підсумок, можна сказати, що вдосконалення фінансової звітності
за зазначеними напрямками дозволить не тільки підвищити об‘єктивність й
достовірність результатів аналізу та ефективність управлінських рішень, а буде
сприяти підвищенню престижу українських підприємств на міжнародному ринку.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ
ВИТРАТАМИ
Садовська І.Б., к.е.н., доц., Дорош О.О. ст. гр. ОАм-51
З метою підвищення ефективності діяльності підприємств необхідно мати
достовірну інформацію не тільки про ті витрати, які зумовлені технологічним
процесом виробництва, але і про такі, що зумовлені різними нормативними
актами, інституціями та суб‘єктами господарських відносин, які і являються
трансакційними витратами.
В сучасній економіці великий вплив на розмір прибутку й ефективність
підприємства мають витрати, пов‘язані з пошуком інформації про стан параметрів
ринку та їхню динаміку, отриманням інформації про потенційних ділових
партнерів; витрати на проведення переговорів і укладання угод, захист від
опортуністичної поведінки з боку контрагентів та контроль за виконанням умов
контрактів, тобто трансакційні витрати підприємства.
Управління трансакційними витратами дасть змогу підприємству зменшити
ризики, які виникають в процесі здійснення угод або й уникнути їх; зберегти чи
поліпшити конкурентні позиції підприємства на ринку; підвищити ефективність
ринкових трансакцій, що здійснюються.
Управління трансакційними витратами здійснюється в короткостроковій та
довгостроковій перспективі, що мають свої відмінності, які обумовлені цілями,
завданнями, інструментами і критерієм.
Управління трансакційними витратами в короткостроковій перспективі
виробляється з метою підтримки їх величини на певному рівні з подальшим
скороченням, в довгостроковій перспективі метою є оптимізація трансакційних
витрат при зміцненні стратегічної позиції підприємства.
У довгостроковій перспективі до інструментів управління відноситься
розробка програм скорочення трансакційних витрат, використання виявлених
резервів в цілях забезпечення економії трансакційних витрат, їх оптимізація.
Управління трансакційними витратами на рівні організації є процесом
двоступінчастим. Спочатку відбувається вибір інституційного оформлення
організації враховуючи цілі, сферу діяльності, зовнішні обмеження економічного
та юридичного характеру. Потім відбувається корегування контрактів з метою
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адаптації мережі контрактів до мінливого середовища, відбуваються спроби
мінімізувати трансакційні витрати оптимізуючи технології використання
контрактів, що повинно призвести до створення інновації та отримання
тимчасової монополії на ринку.
Отже, управління трансакційних витрат – це процес підготовки і реалізації
заходів, направлених на зниження рівня трансакційних витрат, який включає
управлінські дії, спрямовані на досягнення найкращого економічного результату
діяльності суб‘єкта господарювання.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ковальська Л.Л., д.е.н., професор, Дригуля І.А. ст.гр.ЕПз-52
У
ринкових
умовах
господарювання
ефективність
та
конкурентоспроможність підприємства в значній мірі визначається наявним
кадровим потенціалом, ефективно. Системою управління персоналом.
Управління персоналом забезпечується взаємодією керуючої та керованої
системи.
Керуюча система (суб'єкт) - це сукупність органів управління й
управлінських працівників з певними масштабами своєї діяльності, компетенцією
та специфікою виконуючих функцій. Керуюча система представлена лінійними
керівниками, які розробляють комплекс економічних й організаційних заходів
щодо відтворення і використання персоналу .
Керована система (об'єкт) - це система соціально-економічних відносин з
приводу процесу відтворення й використання персоналу.
Тобто об‘єктом управління виступає окремий працівник або група, що
складає трудовий колектив. Суб‘єктом управління виступає група спеціалістів, які
виконують відповідні функції як працівники кадрових служб, а також керівники
всіх рівнів по відношенню до своїх підлеглих.
Головними елементами системи управління є люди, які одночасно виступають об'єктом і суб'єктом управління.
Зважаючи на ряд літературних джерел з даної проблематики та
синтезуючи ці підходи, на нашу думку, складовими елементами системи
управління персоналом підприємства є наступні:
1. Планування персоналу, його підбір, відбір та найм. Основне завдання
планування персоналу полягає у забезпеченні реалізації планів організації з точки
зору людського фактору: робітників, їх чисельності, кваліфікації, досвіду тощо.
Теоретичною і правовою основою кадрового планування є управлінські рішення з
питань соціально-економічної політики, а також результати господарської
діяльності і наукових досліджень в області підбору, підготовки і використання
персоналу.
Щодо джерел підбору персоналу, то на практиці їх прийнято
класифікувати на
зовнішні та внутрішні. До зовнішніх належать ті, що
забезпечують поповнення персоналу через: державні бюро з працевлаштування,
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регіональні біржі праці; комерційні (в тому числі міжнародні) підприємства та
організації з працевлаштування; систему контрактів підприємств з вищими,
середніми спеціальними та професійно-технічними навчальними закладами;
оголошення в засобах масової інформації (преса, радіо, телебачення тощо).
2. Професійний розвиток та навчання персоналу. Таким чином, розвиток
персоналу представляє собою сукупність організаційно-економічних заходів
управління персоналом у сфері навчання персоналу, його перепідготовки та
підвищення кваліфікації. На практиці склалися дві форми навчання персоналу: на
робочому місці і поза його межами.
3. Планування кар‘єри працівників підприємства, їх службового
просування, яке представляє собою сукупність форм, методів і засобів
організації планомірного, поступового переміщення працівників від простої до
складної змістовної праці, від нижчих до вищих сходинок професійної
майстерності з врахуванням інтересів і потреб виробництва.
4. Розробка систем оплати праці та механізму ефективної мотивації
працівників. Необхідно відмітити, що під мотивацією розуміють весь комплекс
факторів, які впливають на поведінку працівників, спонукаючи їх до праці.
5.Оцінка персоналу підприємства. Слід відмітити, що оцінка персоналу
дає можливість вивчити якісний склад кадрового потенціалу підприємства, його
сильних і слабких сторін. Водночас результати проведення оцінки персоналу
визначають положення працівника на виробництві і перспективу
його
подальшого переміщення, що і є важливим мотиваційним фактором
покращення трудової діяльності і відношення до праці.
ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ,
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ЗАПАСІВ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВИХ
ІНВЕСТИЦІЙ, ДОХОДІВ, ВИТРАТ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Дунай С.В. ст. гр. ОАз-41
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно
змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування
підприємств, сутність їхньої господарської діяльності. Будь-яке підприємство,
починаючи процес виробництва або приймаючи рішення щодо його розширення,
повинне бути впевнене в його прибутковості. Порівняння витрат і результатів
діяльності дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства. Без такого
порівняння виникають непоправні помилки при виборі економічної політики
підприємства, прийнятті важливих управлінських рішень, вибору видів
підприємницької діяльності, визначення оптимальних обсягів і структури випуску
продукції, а також цін на продукцію.
Усі вище вказані фактори обумовлюють важливість і актуальність обраної
теми. Проблеми організації і методики обліку основних засобів, нематеріальних
активів, запасів, зобов‘язань, фінансових інвестицій, доходів, витрат є предметом
дискусії науковців. Більшість наукових публікацій і дисертацій присвячені цій
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тематиці. Серед наукових праць слід відмітити монографії проф. В.Ф.Палія, проф.
П.С.Безруких, І.О.Ламикіна, проф. В.Б.Івашкевича, проф.. І.І.Поклада ,
М.Д.Врублевського, Л.В.Нападовської. Але ці проблеми потребують вивчення в
сучасних умовах.
Нашою метою є систематизація, закріплення та розширення теоретичних
знань, одержаних під час навчання, розвиток і набуття практичних навичок,
самостійної роботи за обраною спеціальністю.
Основні засоби є важливою умовою і фактором забезпечення ефективної
діяльності . Для обліку основних засобів використовується рахунок 10 „Основні
засоби― з відповідними субрахунками. Бухгалтерський облік основних засобів
забезпечує: контроль за зберіганням основних засобів; своєчасне, правильне
документальне відображення в обліку надходження основних засобів, їх
внутрішнього переміщення із цеху в цех, із складу в склад тощо, ефективне
використання, вибуття (ліквідація, реалізація, безкоштовна передача); своєчасне
(щомісячне) відображення в обліку зносу (амортизація) основних засобів;
відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів; виявлення зайвих та
морально застарілих основних засобів.
Для відображення в обліку нематеріальних активів призначений активний
рахунок 12 „Нематеріальні активи― з відповідними субрахунками. За дебетом
цього рахунка відображають придбання або отримання в результаті розробки
нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума
дооцін¬ки таких активів, за кредитом - вибуття внаслідок продажу, безоплатної
передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод
від його використання та сума уцінки нематеріальних активів. При визначенні
строку корисного використання нематеріальних активів враховують: строк
корисного використання подібних активів; моральний знос, що передбачається;
правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші
фактори. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання
амортизації не підлягають.
Основою визначення вартості виробничих запасів є вартість придбання або
собівартість. Виробничі запаси можуть надходити на підприємство в результаті:
придбання за грошові кошти та їх еквіваленти; виготовлення; передачі
засновниками (учасниками) підприємства в якості внеску до статутного капіталу;
безоплатної передачі; обміну на інші запаси. Облік виробничих запасів і МШП
ведеться відповідно на рахунках 20 „Виробничі запаси― і 22 „Малоцінні та
швидкозношувані предмети―. Випуск з виробництва готової продукції і
оприбуткування її на складі здійснюється на підставі накладної, яка складається у
двох примірниках. Для узагальнення інформації про наявність та рух готової
продукції використовують рахунок 26 „Готова продукція―.
Для здійснення розрахунків готівкою є каса. У касі зберігається готівка,
цінні папери, придбані у інших підприємств, грошові документи, які є бланками
суворого обліку (трудові книжки та вкладні листки до них, квитанції подорожніх
листів автотранспорту, бланки довіреностей). Касові операції оформляються
прибутковим і видатковим касовими ордерами. Облік грошових коштів в касі і на
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рахунках в банках ведеться на рахунках 30 „Каса― і 311 „Поточні рахунки в
національній валюті―. Для обліку дебіторської заборгованості покупців і
замовників використовується рахунок 36 „Розрахунки з покупцями та
замовниками―, який призначений для обліку розрахунки з покупцями та
замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та надані
послуги, окрім заборгованості, забезпеченої векселем. Причинами утворення
дебіторської заборгованості на підпиємстві є: відвантаження продукції, виписка
рахунка та його відправлення покупцю, складання картотеки по кожному
дебітору, відображення в облікових регістрах обліку, договір купівлі – продажу.
Для обліку розрахунків за виданими авансами під поставку матеріальних
цінностей (виконання робіт, надання послуг), а також з оплати продукції та робіт,
прийнятих замовником за частковою готовністю передбачено рахунок 371
„Розрахунки за авансами виданими―. Для відображення розрахунків за належними
до отримання відсотками, дивідендами й іншими доходами від вкладень в інші
підприємства, а також доходів від передачі в оренду майна призначений рахунок
373 „Розрахунки за нарахованими доходами―. Облік розрахунків за претензіями,
які пред‘явлені постачальникам, підрядникам, а також за пред‘явленими їм і
визнаними штрафами, пенею, неустойками ведеться на рахунку 374 „Розрахунки
за претензіями―.
Порядок і форми розрахунків між постачальником і покупцем на
підприємстві визначаються в господарських договорах. Облік розрахунків з
постачальниками і підрядниками ведеться на рахунку 63 „Розрахунки з
постачальниками та підрядниками―, який призначений для обліку поточних
зобов‘язань за рахунками з постачальниками, підрядниками за одержані товаро –
матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.
Для обліку довгострокових фінансових інвестицій на підприємстві
використовується рахунок 14 „Довгострокові фінансові інвестиції―, який
призначений для узагальнення інформації про наявність і рух довгострокових
фінансових інвестицій у цінні папери інших підприємств, облігації державних і
місцевих позик. Бухгалтерський облік наявності і руху поточних фінансових
інвестицій та еквівалентів грошових коштів ведеться на рахунку 35 „Поточні
фінансові інвестиції―.
Облік статутного капіталу на підприємстві ведеться на рахунку 40
„Статутний капітал―. Для обліку додаткового капіталу призначений рахунок 42
„Додатковий капітал―, за кредитом якого відображається збільшення додаткового
капіталу, за дебетом — зменшення. Для обліку резервного капіталу призначений
рахунок 43 „Резервний капітал―. Резервний капітал на підприємств іпризначений
для покриття непередбачених витрат, збитків на сплату боргів підприємства в разі
його ліквідації. Рахунок 46 „Неоплачений капітал― призначений для узагальнення
інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. Рахунок 45
„Вилучений капітал― на підприємстві призначений для обліку вилученого
капіталу, який має бути повернутий у разі викупу власних акцій у акціонерів з
метою їх перепродажу або анулювання.
Узагальнення інформації про собівартість реалізації готової продукції,
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товарів, виконаних робіт, наданих послуг на підприємстві ведеться на рахунку 90
„Собівартість реалізації―. Загальногосподарські витрати, пов‘язані з управлінням
та обслуговуванням відображаються на рахунку 92 „Адміністративні витрати―.
Облік витрат, пов‘язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів,
робіт і послуг на підприємстві ведеться на рахунку 93 „Витрати на збут―. Для
обліку інших витрат операційної діяльності використовують рахунок 94 „Інші
витрати операційної діяльності―.
Для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності на
підприємстві у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), використовується рахунок 71 „Інший операційний дохід―.
Для узагальнення інформації про доходи, які виникають у процесі звичайної
діяльності, але не пов‘язані з операційною і фінансовою діяльністю
відображається на рахунку 74 „Інші доходи―. Доходи, отримані у процесі
фінансової діяльності, зокрема відсотків та інших доходів від фінансової
діяльності ведеться на рахунку 73 „Інші фінансові доходи―. Для відображеня
доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій на підприємстві призначений
рахунок 75 „Надзвичайні доходи―. Прибуток або збиток від фінансової діяльності
визначається на субрахунку 792 „Результат фінансових операцій―.
Для удосконалення діяльності підприємства вносимо такі пропозиції в
систему облік:
1) з метою керування витратами і вибору амортизаційної політики
рекомендується використовувати дані фінансово-економічного аналізу, що дають
первісне представлення про рівень витрат підприємства, а також рівня
рентабельності;
2) аналітичний облік фінансових результатів має бути організований з
врахуванням специфіки його діяльності, тобто видів операційної (основної)
діяльності, іншої та надзвичайної діяльності, і змісту Звіту про фінансові
результатів;
3) головному бухгалтеру систематично проводити роз‘яснювальну роботу з
бухгалтерами по змінах, які відбуваються в чинному законодавстві;
4) керівництву підприємства розробити детальні шляхи виходу
підприємства з кризового впровадити новітні Інтернет-технології.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ
Сидоренко Р.В., асистент, Жаловага В.В. ст. гр. ОП-31
Актуальним завданням на сьогодні є розвиток інвестиційної діяльності,
спрямований на створення інвестиційного середовища та суттєвого нарощування
обсягів інвестиції.
Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на
вітчизняних підприємствах відіграє аналіз капітальних інвестицій підприємств,
який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та
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інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових
рішень.
Інвестиційний процес має найвищу ефективність за умови досягнення
стану гармонії як при прийнятті рішення, так і при його втіленні.
Проаналізувавши випадки невдалих капіталовкладень, можна сформувати
причини: незбалансованість частин, компонентів, факторів, що стосуються
інвестиційної ідеї, процесу планування та реалізації плану, розбіжність плану
підприємства і капіталовкладень, непередбачуваність і мінливість економічної
ситуації.
Все це спонукає звернутися до першопричини виникнення певних проблем,
а саме – до первинного та похідного обліку капітальних інвестицій, який
необхідно не лише знати, але й удосконалювати в ході його використання.
Термін ―капітальні інвестиції‖ різні автори трактують майже однаково, хоча
існують деякі відмінності у визначенні даного поняття, і ми вирішили
прослідкувати тенденцію його зміни з роками.
Якщо розглядати визначення капітальних інвестицій в підручниках за 1967,
1971, 1977, 1982, 1983 роки, авторами яких є І.І. Поклад П.С. Безруких, то вони
трактують це поняття як витрати на розширення і відтворення основних фондів,
але ми вважаємо, що таке визначення є досить спрощеним, тому що воно не
повністю розкриває суть досліджуваного питання.
Такі автори як М.І. Ладутько, М.П. Кондраков, В.І. Петрова, І.Є. Тішков,
А.І. Прищепа, П.П. Новиченко, М.Г. Волков, Г.П. Журавель, , на наш погляд, не
дають досить повного визначення капітальних інвестицій, дотримуючись такої ж
думки, як і автори видань за 60-80-ті роки, вважаючи, що це витрати на
розширення і відтворення основних фондів.
Працюючи з словниками, ми зробили висновок, що визначення, які в них
розглядаються, є неповними та не охоплюють всього значення капітальних
інвестицій. У словнику за редакцією професора Ф.Ф. Бутинця стверджується, що
це сукупність витрат, спрямованих на відновлення виробничих потужностей. А в
довіднику-словнику бухгалтера автори А.Ю. Редько, В.Г. Барановська та інші
надають визначення капітальних інвестицій як витрат, в результаті яких
здійснюється збільшення основних засобів.
Досить цікавим є те, що автор Ткаченко Н.М. змінила свій погляд на
визначення капітальних інвестицій, яка у підручнику за 1998 рік стверджувала, що
це інвестиції підприємства, установи, а у 2000 р. вона, як і Ф.Ф. Бутинець у
виданні ―Фінансовий облік‖, трактує цей термін як витрати на будівельномонтажні роботи, придбання будівель або їх частин, обладнання, інструменту,
інвентарю, інші капітальні роботи і витрати на проектно-пошукові роботи,
геологорозвідувальні і бурові роботи, а також витрати на відведення земельних
ділянок і переселення у зв‘язку з будівництвом, на підготовку кадрів для
підприємств, що будуються та ін.
На нашу думку це є найбільш вдале визначення капітальних інвестицій, яке
повністю розкриває трактування даного поняття, але ми хочемо запропонувати
свій термін.
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Отож, капітальні інвестиції – це витрати на будівельно-монтажні роботи,
реконструкцію, розширення, технічне переозброєння вже діючих виробничих
потужностей та придбання необоротних активів.
Світовий досвід свідчить, що країни з перехідною економікою не в змозі
розвивати господарство без залучення й ефективного використання інвестицій.
Акумулюючи підприємницький і змішаний капітал, забезпечуючи доступ до
сучасних технологій та менеджменту, інвестиції не тільки сприяють формуванню
інвестиційних ринків, але й пожвавлюють ринки товарів і послуг. Крім того,
інвестиції, як правило сприяють заходам макроекономічної стабілізації та
дозволяє вирішувати соціальні проблеми трансформаційного періоду.
До початку 90-х років в Україні категорії інвестиції не знаходилось місця як
у теорії, так і на практиці. Уперше це поняття у вітчизняній економічній
літературі почало зустрічатись, як заміна поняттям «Капітальні вкладення».
Інвестиції розглядались, як правило, в якості найважливішого економічного
інструменту, який характеризував діяльність будівельного комплексу.
В цьому випадку капітальні вкладення аналізувались у 2 аспектах: як
економічна категорія та як процес, пов'язаний з рухами грошових коштів.
Поступово із формуванням в Україні основ ринкових відносин починають
змінюватися наукові світогляди сутності капітальних інвестицій, виникають та
розвиваються саме ринкові підходи до їх оцінки та прогнозуванню форм, методів
та принципів здійснення інвестиційної діяльності.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ КОНТРОЛЬ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЇЇ ПЛАТНИКІВ
Сидоренко Р.В., асистент, Журавель К.С. ст. гр. ОП-31
Система оподаткування сільськогосподарських підприємств нині
залишається недостатньо сформованою та малоефективною, що негативно
впливає як на результати діяльності підприємств аграрного сектору, так і на
виконання державою фіскальних та регулюючих завдань.
Як відомо, система оподаткування аграрних товаровиробників нині
представлена
податком
з
доходів
фізичних
осіб
та
фіксованим
сільськогосподарським податком.
Сьогодні всім зрозуміло, що діюча в Україні система оподаткування
доходів фізичних осіб має ряд суттєвих недоліків. Перш за все, це надвисокий
податковий тиск та винятково фіскальна спрямованість, слабкість механізмів
позитивного регулюючого впливу на економіку, заплутаність і громіздкість
податкового законодавства.
Необхідно розглянути питання щодо дозволу податкового кредиту для
фізичних осіб-підприємців, сформулювати перелік витрат, які можуть підприємці
відносити до податкового кредиту, встановити максимальну величину
податкового кредиту, наприклад, у відсотках до отриманого доходу.
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Одним з недоліків фіксованого сільськогосподарського податку є те, що
ставки цього платежу не залежать від результатів діяльності аграрних
товаровиробників.
Тому, з метою вирішення зазначеної проблеми, необхідно встановити
регресивну систему оподаткування, тобто при збільшенні суми доходу
зменшувати ставки податків.
На приклад, ставку фіксованого сільськогосподарського податку з 1 га
сільськогосподарських угідь для багаторічних насаджень можна встановити, коли
дохід становить:
від 200 тис. грн. до 400 тис. грн. – 0,09 %;
від 400 тис. грн. до 700 тис. грн. – 0,07 %;
від 700 тис. грн. і більше – 0,03 %.
Така зміна в податковому законодавстві виконає завдання стимулу до
підвищення якості та кількості сільськогосподарської продукції та й ефективнішої
діяльності сільського господарства.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ
ВИТРАТ
Бабіч І.І., к.е.н., доц., Завіруха О.А. ст. гр. ОП-41
Основною метою діяльності будь-якого підприємства є одержання
прибутку, який залежить від таких чинників, як виручка від реалізації продукції та
собівартість її виробництва. Одним з дієвих методів збільшення одержаного
прибутку є зменшення витрат на виробництво продукції. У складі собівартості
виготовленої продукції значна частка припадає на вартість використаних
виробничих запасів. Як свідчить практика, на більшості підприємств вплив на
величину первісної вартості мають транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ).
Невідповідність у чинних нормативних документах і невизначеність щодо обліку
запасів і ТЗВ свідчить про те, що дане питання не до кінця вивчене і потребує
додаткового дослідження.
Питання вдосконалення обліку матеріальних ресурсів, вдосконалення
обліку виробничих запасів і транспортнозаготівельних витрат, розвиток теорії і
практики обліку та контролю первісної вартості запасів широко висвітлювались у
працях вітчизняних, зокрема Ш.Т. Ахмедової, Т.В. Барановської, С.В. Ганжи, П.
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Житнього, Ю.В. Колесника, О.М. Петрука, В. Хліпальської, та зарубіжних
учених-економістів. Проаналізувавши праці цих учених, можна зробити висновок,
що транспортно-заготівельні витрати – це витрати підприємства, організації та
інших юридичних осіб, незалежно від форми власності, безпосередньо пов'язані з
процесом постачання запасів, основною проблемою їх обліку є відсутність
розшифровки статей.
Будь-яке підприємство повинне мати у своєму розпорядженні виробничі
запаси для здійснення господарської діяльності. Використані виробничі запаси
необхідно постійно поновлювати, крім того, для забезпечення безперебійності
виробничого процесу певна їх частка має перебувати у вигляді складських запасів.
Вартість використаних виробничих запасів відноситься на собівартість
виготовленої продукції, значною мірою впливаючи на її розмір. Тому облік
виробничих запасів повинен бути точним і достовірним, а також давати змогу
своєчасно і належним чином обліковувати, контролювати й аналізувати ці запаси.
Основним документом, що регулює порядок надходження, використання та
оцінки виробничих запасів, є П(С)БО9 "Запаси", відповідно до якого придбані
(виготовлені) запаси зараховуються на баланс підприємства за їх первісною
вартістю. При цьому транспортно-заготівельні витрати пропонується або
включати до собівартості придбаних запасів, або відображати загальною сумою на
окремому субрахунку рахунків обліку запасів.
Як свідчить практика, якщо підприємство несе незначні транспортнозаготівельні витрати на придбання запасів, то зазвичай, їх безпосередньо
включають до первісної вартості. Проте придбання одного конкретного виду
запасів відбувається досить рідко. Як правило, за одним транспортним
документом числяться виробничі запаси не лише за найменуванням, а й за
одиницею виміру, купівельною вартістю, сортом, вагою тощо. У такому випадку
розподіл транспортнозаготівельних витрат є нераціональним і дуже трудомістким,
тому що потребує калькуляції кожного найменування запасу.
Рекомендовані заходи не дадуть суттєвого росту витрат, пов'язаних з
організацією обліку, оскільки в сучасних умовах бухгалтерський облік на
більшості підприємств автоматизовано із використанням різних програм, які за
декілька хвилин дозволяють отримати необхідну інформацію у потрібному
користувачеві розрізі.
Питання вдосконалення обліку виробничих запасів у цілому і транспортнозаготівельних витрат зокрема є на сьогодні актуальним. Викладені підходи щодо
вдосконалення обліку витрат, пов'язаних з рухом виробничих запасів, не
суперечать чинним нормативним документам і дають можливість удосконалити та
значно полегшити облік транспортно-заготівельних витрат, а також здійснювати
контроль за станом, складом та зміною їх розміру для прийняття необхідних
управлінських рішень.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФЕРТНИХ ЦІН В СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Тлучкевич Н.В.., к.е.н., доц., Загуменна Ж. ст. гр. ОА-31
В сільському господарстві трансфертне ціноутворення застосовується при
продажі продукції рослинництва і тваринництва між фермами, бригадами, цехами,
складами. В практиці, зазвичай, ціна на таку продукцію визначається на основі
собівартості (переважно усі ферми застосовують такий метод ціноутворення), що
є суттєвим недоліком, так як не враховується можливий прибуток окремо по
кожному структурному підрозділу. Це ускладнює контроль, облік і подальший
аналіз, адже унеможливлює визначення доходів, витрат і фінансових результатів
конкретної бригади чи ферми, з метою подальшого аналізу їх діяльності і
прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень.
На даний момент, ціни на сільськогосподарську продукцію визначаються
на основі ринкових, тобто тих, що диктує попит і пропозиція на рику. Це є не
вигідним для окремих виробників, а особливо для невеликих підприємств, які
практично, не можуть самостійно врегулювати процес ціноутворення на власну
продукцію при реалізації її власними підрозділами.
Головним недоліком використання трансфертних цін в сільському
господарстві є складність визначення ціни, оскільки продукцію тваринництва, як
і продукцію рослинництва, не завжди можна об‘єктивно оцінити. Управління
підрозділу не може передбачити точний кінцевий фінансовий результат від
реалізації продукції, адже в сільському господарстві існує низка аспектів, що не
залежить від виробника, це, в першу чергу, таких як кліматичні умови. Також, на
даний момент, виробники при визначені трансфертних цін досить часто не
враховують до їх складу постійних витрат, що призводить в кінцевому результаті
до збитків.
На противагу недолікам виступає низка переваг. Найважливіше, на нашу
думку, це те, що визначення цін на продукцію яку реалізує один підрозділ іншому
дозволяє з максимальною точність визначити фінансові результати усіх ферм,
бригад, складів чи інших конкретних місць виникнення доходів і витрат. Кожен
підрозділ в даному випадку функціонує як окремий незалежний структурний
підрозділ, що значно спрощує процес ціноутворення, ведення обліку, контролю та
аналізу в цілому по підприємству сільського господарства.
Отже, трансфертне ціноутворення в сільському господарстві має низку
переваг та недоліків практично по всіх методах визначення такої ціни. На нашу
думку, ці недоліки в певних ситуаціях є несуттєвими порівняно з перевагами і при
конкретних обставинах їх можна ігнорувати.
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ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ НАРАХУВАННЯ
АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ У ПОДАТКОВОМУ І
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ(ФІНАНСОВОМУ) ОБЛІКУ
Зеленко С.В., старший викладач, Засєка Т.В. ст. гр. ОАмз-51
П. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби» для нарахування амортизації основних
засобів передбачено п‘ять основних методів: прямолінійний, зменшення
залишкової
вартості,
прискореного
зменшення
залишкової
вартості,
кумулятивний та виробничий.
Між П(с)БО 7 ―Основні засоби‖ та Законом України ―Про оподаткування
прибутку підприємств‖ є суттєві розбіжності. Зокрема, щодо нарахування
амортизації (від залишкової вартості, до того ж сукупної об‘єктів другої –
четвертої груп раз на квартал – у податковому обліку; за п‘ятьма можливими
способами окремо за кожним об‘єктом щомісяця – у фінансовому.
На вiдмiну вiд фінансового й управлінського облiку, де у витратах
виробництва амортизацiя вiдображається як їх елемент у складi статтi ―Витрати
на утримання основних засобiв‖, у податковому облiку вона не включається у
валовi витрати. До того ж методика визначення амортизації основних засобів
нині може бути різною у фінансовому (управлінському) та податковому обліку,
оскільки П(с)БО 7 ―Основні засоби‖ передбачено, що її можна розраховувати
п‘ятьма вказаними способами, або підприємство може застосовувати норми і
методи нарахування амортизаціїосновних засобів, передбачені податковим
законодавством.
Таким чином, якщо у фінансовому та управлінському обліку амортизацію
основних засобів (крім інших необоротних активів) підприємство нараховує будьяким методом неминуче виникає незбігання її суми з даними податкового обліку.
Це зумовлено тим, що в податковому обліку вона далі нараховується згідно із
Законом України ―Про оподаткування прибутку підприємств‖. Цей порядок
нарахування амортизації основних засобів є обов‘язковим у податковому обліку,
незалежно від того, котрий із методів її визначення передбачить підприємство
своєю обліковою політикою за П(С)БО 7 ―Основні засоби‖ для застосування у
фінансовому та управлінському обліку.
Для забезпечення правильного нарахування амортизацiї основних фондів за
нормами податкового законодавства необхiдно уточнити дані аналітичного
облiку. З цiєю метою слiд перевiрити описи iнвентарних карток з облiку основних
засобiв, тип. ф. № ОЗ-10, що мають вiдображати точний перелiк об‘єктiв,
вiднесених до кожної класифiкацiйної групи.

80

РОЛЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АУДИТУ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ
Сидоренко Р.В., асистент, Захарова М.А., ст. гр. ОА-42
Необхідною умовою здійснення господарської діяльності є забезпечення
підприємства основними засобами. Наявність основних засобів та постійний
контроль за їх ефективним використанням мають велике значення для управління
виробничою діяльністю кожного підприємства.
Основні засоби є матеріальною основою підприємницької діяльності та
визначають виробничий потенціал будь-якого підприємства. Тому перевірка їх
збереження та ефективності використання є важливими ланками аудиту на
підприємстві.
У сучасних умовах господарювання користувачі прагнуть одержати
релевантну інформацію про стан і використання основних засобів. Таку
інформацію має надавати бухгалтерський облік. Облік і фінансова звітність не
завжди надають реальні дані про основні засоби, через що втрачають свою
корисність для користувачів. Основними причинами такої ситуації є
недосконалість нормативних документів, що регулюють облік основних засобів, а
також формування підприємствами необґрунтованої облікової політики.
Учені-економісти завжди приділяли велику увагу дослідженню методики
обліку і аудиту основних засобів. Зокрема, ці питання висвітлені в працях Ф. Ф.
Бутинця, Б. І. Валуєва, С. Ф. Голова, М. В. Кужельного, В. В. Сопко, Давидова
Г.М., Савченко В.Я., Усача Б.Ф., Пантелєєва В.П. та багатьох інших.
Практика аудиту показує, що на підприємствах спостерігається багато
порушень, а саме, до складу основних засобів відносять ті необоротні активи, які
за обліковою політикою належать до інших необоротних матеріальних активів.
Об‘єкти операційної оренди, що отримані від орендодавця, також включають до
складу основних засобів. За такими об‘єктами нараховується амортизація та
відноситься до витрат підприємства. Все це викривлює показники фінансової
звітності.
Досвід аудиту показує, що багато помилок виявляється в формуванні
первісної вартості основних засобів.
Фактичний контроль аудиту основних засобів полягає у присутності
аудитора при проведенні інвентаризації на підприємстві. На практиці більшість
аудиторів ухиляється від даної процедури.
Слід зазначити, що на багатьох підприємствах безвідповідально ставляться
до проведення інвентаризації, тому дані, які подаються аудитору можуть бути
застарілими й неточними. На наш погляд, це є неприйнятним, тому що саме
інвентаризація дозволяє отримати точну інформацію про наявність майна суб‘єкта
економічної діяльності та надає орієнтовану інформацію про стан та вартість
такого майна. Присутність аудитора при інвентаризації дозволить підтвердити
правильність визначення оцінки основних засобів на дату балансу.
Справедлива вартість доволі часто застосовується при проведенні
переоцінки, для чого проводиться їх обов‘язкова інвентаризація. Згідно з п.16
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П(С)БО 7, підприємство може проводити у бухгалтерському обліку переоцінку
окремого об‘єкту основних засобів, якщо залишкова вартість цього об‘єкту
суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі
переоцінки об‘єкта основних засобів на ту саму дату також здійснюється
переоцінка всіх об‘єктів групи основних засобів, до якої належить цей самий
об‘єкт. Надалі вартість переоцінених груп основних засобів повинна регулярно
уточнюватися. На практиці така робота підприємствами не здійснюється.
Згідно з п.8.3.3 ст.8 Закону України «Про оподаткування прибутку
підприємств» підприємства на основі самостійного рішення мають право
застосовувати щорічну індексацію основних фондів. При індексації
інвентаризація не проводиться.
Індексація може бути проведена тільки в податковому обліку за станом на
початок року на основі індексу інфляції за попередній рік шляхом множення
балансової (залишкової) вартості груп основних засобів на коефіцієнт індексації.
Індексація проводиться тільки у податковому обліку і до бухгалтерського обліку
ніякого відношення не має. Підприємства плутають поняття «переоцінки» та
«індексації». У бухгалтерському обліку відображаються і індексація, і переоцінка
основних засобів, що викривлює показники фінансової звітності. Доволі часто, за
даними аудиту, спостерігаються значні помилки з відображення в обліку руху
основних засобів, які встановлюються під час інвентаризації.
На підприємствах результати інвентаризації не знаходять свого
відображення у фінансовій звітності підприємства. Не проводиться встановлення
винних осіб для відшкодування втрат від нестачі основних засобів. Не в повному
обсязі оформлюється інвентаризаційна документація, до якої належать
інвентаризаційні описи та порівняльні відомості.
Таким чином, присутність аудитора при проведенні інвентаризації цілком
обґрунтована, тому що результатом цього є не тільки виявлення помилок та
викривлень, а й можливість правильно оцінити систему бухгалтерського обліку та
надійність внутрішнього контролю на підприємстві.
Недоліком фінансової звітності, на наш погляд, є те, що розкриття
інформації за основними засобами у Примітках до річної фінансової звітності не
містить даних за результатами проведення інвентаризації, обов‘язкової згідно зі
ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».
На нашу думку, включення відображення результатів інвентаризації окремим
розділом у Примітки до звітності дасть змогу проводити комплексний аналіз
складу, структури та показників ефективності використання основних засобів на
підприємстві.
Отже, проблема контролю за використанням основних засобів на
підприємстві є актуальною та потребує подальших наукових досліджень.
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ПРОБЛЕМА ПОВНОТИ І СВОЄЧАСНОГО
ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ І ДОХОДІВ
Сидоренко Р.В., асистент, Захарчук О.В. ст. гр. ОА-42
Основною проблемою обліку витрат і доходів підприємства в Україні, на
нашу думку, є проблема повноти та своєчасності їх відображення у системі
обліку. Ця проблема досить багатопланова, надзвичайно складна й стосується
нашого суспільного ладу, особливо системи влади, способу життя, системи
оподаткування й тіньового сегмента української економіки.
Вищезазначеною проблемою та перспективами її вирішення в Україні
займались вчені-економісти: І.Білоусова, М.Чумаченко, С.Ластовецький,
Т.Маренич.
Нині переважна більшість вітчизняних підприємств відображує власні
витрати і доходи неповністю. За статистичними даними рівень не відображення
доходів коливається від 30 до 70%, а витрат - від 10 до 50%. Тобто витрати
відображають більш повно, ніж доходи. Це пов'язано з тим, що витрати важче
приховати, адже їх легше проконтролювати, ніж доходи.
Найбільший відсоток витрат, що залишається поза обліком, належить до
витрат на оплату праці, тому немає нічого дивного, що в науковому обігу з‘явився
термін «тіньова зарплата». Джерелом коштів для покриття такої заробітної плати
виступають «тіньові доходи», які виникають за рахунок вартості необлікованої
реалізованої продукції (робіт, послуг). Основними причинами «тіньової зарплати»
і «тіньових доходів», на наш погляд, є:
1) значний відсоток відрахувань від фонду оплати праці до соціальних фондів, що посилює податковий тягар на підприємства і не дає їм нормально
розвиватися;
2) високий рівень корупції в державних і місцевих органах влади, що
передбачає систему хабарів, які опосередковано впливають як на фактичну собівартість продукції (робіт, послуг), так і на справедливу ціну продажу;
3) незалежно від суми доходу застосовуються однакові ставки податків.
З доходів підприємства насамперед занижується виручка від реалізації
продукції (робіт, послуг), внаслідок чого значно звужується база для оподаткування підприємств (організацій, закладів) податком на додану вартість. Ми
переконані, що з метою посилення контролю за нарахуванням і сплатою податків
у Балансі підприємства (ф. № 1) доцільно передбачити виділення окремими
рядками в активі та пасиві ПДВ. Це можуть бути додатково запроваджені рядки
Балансу 171 та 551 «За податком на додану вартість». Тоді рядки 170 і 550
Балансу називатимуться «З бюджетом (без ПДВ)».
Як свідчать статистичні дані, матеріаломісткість вітчизняної продукції у
два-три рази вища, ніж у країнах Заходу. Це може означати, що в нашій державі
вагома частка списаних на витрати виробництва матеріальних цінностей
розкрадається чи насправді використовується на виробництво тіньової продукції,
яку підприємство не обліковує (але реалізує на тіньовому ринку й отримує тіньові
доходи) і за яку не платить ніяких податків, зборів, платежів. Тіньові витрати нині
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є основним фактором для формування тіньових доходів, які загалом по Україні, за
припущеними даними статистиків, оцінюються в понад 150 млрд. грн.
На нашу думку, необхідно створити єдину інформаційну загальнодержавну
(міжгалузеву) базу норм і нормативів для обліку та контролю за витратами й
доходами підприємства (створена інформаційна база 60-80-х роках ХХ ст. вкрай
застаріла і не використовується).
Розробка і запровадження норм і нормативів сприятимуть наведенню
порядку та дисципліни на підприємстві, тому нашій владі необхідно приділити
даній проблемі більше уваги з метою скорочення сум непродуктивних витрат та
необліковуваних доходів підприємства.
Список використаних джерел:
1. Білоусова І. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості
продукції. Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 9. – С. 3-5.
2. Чумаченко М. Економічна робота на підприємстві. Бухгалтерський облік і аудит.
– 2007. - № 3. – С. 13-16.
3. Ластовецький В. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Здрок К.С. ст. гр. ОАСз -22
Управління будь – яким підприємством вимагає точної, оперативної і
систематизованої інформації про його діяльність. Дані, які подаються для аналізу
повинні бути належної форми, структуровані і послідовні для того, щоб керівник
міг прийняти своєчасне і правильне рішення.
Фінансова звітність має включати дані, які дійсно дозволять користувачам
оцінити реальну діяльність підприємства, зміни його стану в часі та
проаналізувати наслідки прийняття господарських рішень.
Баланс українських підприємств майже повністю побудований у
відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Більшість
українських науковців погоджується, що знос основних засобів необхідно та
можливо вважати активом тільки у тому випадку, коли він відображає оновлену,
удосконалену чи відновлену за рахунок амортизаційних відрахувань частину
основних засобів виробництва. На сьогодні він використовується лише як
розрахунковий елемент для визначення залишкової вартості, що загалом
визнається принциповою помилкою, тому що він у представленому Балансі
вигляді не є активом.
Щодо статей пасиву Балансу, то вони на відміну від статей активу не є
досить повними і точними щодо відображення джерел придбання ресурсів, і
відповідно це обтяжує сприйняття інформації.
Підводячи підсумок, можна сказати, що вдосконалення фінансової
звітності за зазначеними напрямами дозволить не тільки підвищити об‘єктивність
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й достовірність результатів аналізу та ефективність управлінських рішень, а буде
сприяти підвищенню престижу українських підприємств на міжнародному ринку,
оскільки дозволить інвесторам отримувати точну, повну і лаконічну інформацію
про підприємство, яка необхідна їм для ознайомлення з його діяльністю.
Відповідно це сприятиме підвищення інвестиційної привабливості економіки.
Тому, вдосконалення фінансової звітності це одне із пріоритетних завдань, які
необхідно визначити для подальшої інтеграції України у світову спільноту.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ
ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
Нужна О. А., к.е.н., доц., Зелінська Ю. І., ст. гр. ОАмз-51
В даний час, коли Україну охоплює криза платежів, коли дебіторська
заборгованість підприємств одне одному досягла величезних сум, проведення
аудиту розрахунків з покупцями та замовниками стає надзвичайно актуальним,
оскільки стимулює підприємство до більш ретельного і регулярного проведення
інвентаризації заборгованості, активного проведення заходів щодо стягнення цієї
заборгованості з неплатників через арбітраж.
Як зазначає Б.Ф.Усач: «Реальність балансу може бути забезпечена тільки в
результаті ретельної перевірки (інвентаризації) всіх його статей» [1], тому
аудитору доцільно починати перевірку стану розрахунків з аналізу матеріалів
інвентаризації розрахунків. Проведення інвентаризація полягає у виявленні
фактичних залишків сум на рахунках. В акті результатів інвентаризації
розрахунків з покупцями та замовниками слід вказати назви проінвентаризованих
рахунків, записати суми непогодженої і простроченої заборгованості та
безнадійних боргів. За названими видами заборгованості до акта інвентаризації
розрахунків має прикладатися довідка із зазначенням суми заборгованості, за що
та числиться, з якого часу і на підставі яких документів [1].
Аудит розрахункових операцій слід починати з аналізу правильності оплати
за відвантажені матеріальні цінності, а також повноти списання відвантажених
цінностей. Під час перевірки необхідно встановити, чи правильно відображені за
статтями балансу відповідні залишки заборгованості. Для цього аудитору слід
порівняти залишки за кожним видом розрахунків на одну і ту саму дату за даними
аналітичного обліку із залишками за синтетичним рахунком 36 «Розрахунки з
покупцями та замовниками», Головною книгою і балансом. За наявності
розходжень слід перевірити реальність і документальну обгрунтованість
заборгованості за кожним покупцем чи замовником [2].
Кожна сума заборгованості на окремих рахунках розглядається з погляду
виникнення боргу, причини і давності створення заборгованості, реальності її
одержання.
Під час перевірки розрахунків із покупцями встановлюють, чи укладені
договори поставки продукції, правильність зазначеної суми, яку повинні сплатити
підприємству покупці, повноту і своєчасність проведених розрахунків покупців за
прийняту ними продукцію. З цією метою проводять інвентаризацію розрахунків,
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висилають копії картки аналітичного обліку розрахунків при розрахунках з
іногородніми покупцями, а з покупцями із цього самого міста складається акт
взаємозвірки [3].
Отже, при плануванні та здійсненні аудиторських процедур, оцінці отриманих
матеріалів і представленні результатів перевірки розрахунків з покупцями та
замовниками аудитор повинен враховувати, що невиконання клієнтом вимог
законодавчих та нормативно-правових актів України може стати причиною
перекручення фінансової звітності підприємства й істотно вплинути на фінансові
результати діяльності клієнта. Аудитору слід використовувати професійні знання
для оцінки ризику аудиту і підготовки аудиторських процедур, необхідних для
зменшення ризику для сприятливого рівня.
Список використаних джерел:
1. Усач Б.Ф. Аудит / Б.Ф. Усач - К.: Знання-Прес, 2003.
2. Бутинець Ф.Ф. Аудит / Ф.Ф. Бутинець - Житомир: ПП "Рута", 2007.
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ТА ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
Зеленко С.В., ст. викладач, Зубович Ю.Л. ст. гр. ОА-51
Для формування вартості продукції (робіт, послуг), а також для прийняття
рішень щодо управління вартістю слід користуватися даними про облік витрат.
Накладні (непрямі) витрати неможливо відразу ж віднести на конкретний
вид продукції. Ці витрати підлягають розподілу, й від методів, які при цьому
використовуються, залежить сума тих непрямих витрат, яка припаде на той чи
інший вид продукції.
У ряді виробництв (особливо це стосується переробних підприємств АПК)
непрямі витрати займають близько 50 %, у ряді випадків навіть витрати сировини
не можна прямо віднести на конкретний вид продукції. Наприклад, молочний
завод закуповує сировину, з якої одночасно виробляється декілька видів
продукції: молоко цільне, молоко знежирене, вершки тощо.
Методи розподілу непрямих витрат (накладних) та його порядок є
елементами управлінського обліку, й підприємствам надається можливість
самостійно робити вибір, виходячи з особливостей галузі, діяльності,
організаційно-виробничої структури тощо. Потреба у визначенні найбільш
економічно доцільних для кожного підприємства методів розподілу накладних
витрат виникає поступово по мірі запровадження на підприємствах системи
планування, бюджетування, нормативних методів контролю за витратами тощо.
Але не всі непрямі витрати беруть участі у формуванні виробничої
собівартості продукції (робіт, послуг) чи собівартості товарів за вимогами
положень бухгалтерського обліку. Так, у формуванні виробничої собівартості чи
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собівартості товарів беруть участь лише транспортно-заготівельні витрати (у
складі вартості запасів) та загальновиробничі витрати. Що стосується
адміністративних витрат, витрат на збут, то ці витрати у фінансовому обліку не
розподіляються та не включаються до виробничої собівартості чи до собівартості
реалізації, а загальною сумою відносяться на витрати звітного періоду. Але в
системі управлінського обліку, яка включає процеси планування та контроль
витрат, аналіз прибутковості кожного виду продукції (товарів, робіт, послуг),
розробка та обґрунтування методики розподілу цих витрат має важливе значення.
ЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ
ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Бабіч І.І. к.е.н., доц., Зубчик С. М. ст. гр. ОАм-51
Хлібопекарські підприємства займають важливе місце в українській
економіці. Доступність хліба - це запорука соціальної стабільності суспільства, а
рівень розвитку цієї промисловості безпосередньо впливає на продовольчу
безпеку країни. Ефективне функціонування підприємств хлібопекарської галузі
свідчить про стабільний і збалансований розвиток народного господарства країни
і є основою формування конкурентноздатного продовольчого сектора
національної економіки.
Але, недосконалість економічного механізму господарювання і
нормативно-законодавчого
забезпечення,
а
також
соціально-політична
нестабільність, що характерні для сучасної економічної ситуації в Україні,
негативно відбиваються і на функціонуванні виробників хліба і хлібобулочних
виробів. Ефективний розвиток хлібопекарських підприємств неможливий без
побудови ефективної системи внутрішньогосподарського контролю, як одного з
шляхів підвищення ефективності їх діяльності.
Доцільно здійснювати час від часу зовнішній аудиторський контроль
аудиторськими фірмами, але внутрішній контроль дасть можливість вносити
певні коригування під час виробничих циклів.
Проте, на нашу думку, створення відділів внутрішнього аудиту на
хлібопекарських підприємствах не завжди буде доцільним, оскільки витрати на
утримання даного відділу можуть не окупитися. В даному випадку достатньо
ефективним буде належним чином організований внутрішньогосподарський
контроль, який може замінити внутрішній аудит на невеликих підприємствах з
виробництва хлібобулочних виробів.
Впровадження внутрішньогосподарського контролю дасть можливість
підвищити ефективність підприємств в боротьбі з безгосподарністю,
марнотратством, нестачами і крадіжками. Саме такий контроль буде найбільш
оперативним, що дозволить вносити корективи або здійснювати додаткові
операції без відриву від процесу виробництва хлібобулочних виробів. Також це
дозволить забезпечити надійніше збереження цінностей і щоденний контроль за їх
переміщенням, адже на таких підприємствах зберігається велика кількість
сировини та інших матеріальних цінностей.
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Отже, внутрішньогосподарчий контроль є дієвим засобом сприяння
збереженню і економному використанню цінностей і засобів, але тільки тоді, коли
він своєчасно і ретельно проведений. Також здійснення такого контролю дасть
можливість з'ясувати недоліки і виявити невикористані резерви для підвищення
ефективності діяльності.
Для ефективного функціонування хлібопекарських підприємств необхідно
проводити своєчасний контроль, що сприятиме підвищенню якості і достовірності
інформації, ефективності управління підприємством, як основи для прийняття
управлінських рішень.
ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ ДЛЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ ПОТРЕБ
Бортнікова О.О., асистент, Зяйко Т.І. ст. гр.. ОА-32
Перехід України до ринкової економіки потребує зміни основоположних
принципів господарювання та розвитку нових форм і методів управління на
підприємстві. Розвиток приватної торгівлі призвів до ліквідації монопольного
становлення державних підприємств, а звідси і виникла конкурентна боротьба за
насичення ринку доброякісною власною продукцією та покупними товарами, за
зменшення їх собівартості та підвищення прибутку.
Для будь-якого підприємства отримання доходів – це основна мета його
діяльності. Правильне відображення доходів та подання достовірної інформації є
основою прийняття управлінських рішень. Управлінським ланкам підприємства
важливим є відображення фактичних результатів діяльності та порівняння їх з
плановими для аналізу ефективності діяльності підприємства, та здійснення
необхідних коригувань, щоб поліпшити результати.
Для відображення доходів бухгалтерський облік передбачає 7 клас
рахунків, де розкривається інформація про доходи за видами діяльності. За
кредитом цих рахунків нараховуються отримані доходи, за дебетом відбуваються
вирахування з доходів. Фінансовий результат відображається на 79 рахунку як
різниця доходів та витрат. Але для управлінських цілей такої інформації
недостатньо, їм потрібна більш ширша інформація.
Тому щоб відобразити необхідну інформацію доцільно було б ввести
допоміжні рахунки, які б показували необхідні дані. Наприклад «Доходи для
інформаційних потреб управління», який би призначався для узагальнення
інформації про доходи від різних видів діяльності для потреб управління, в розрізі
субрахунків: «Дохід нарахований», «Дохід отриманий», «Зміна справедливої
вартості активів», «Інші доходи».
Ці рахунки не впливатимуть на величину визначення фінансового
результату, оскільки вони є лише транзитними для відображення валових доходів
підприємства та забезпечення інформацією управлінського персоналу.
Отже, з допомогою такої системи обліку управлінський персонал завжди
буде забезпечений необхідною, точною та достовірною інформацією про доходи
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підприємства, що забезпечить ефективне управління підприємством, аналіз та
контроль операцій.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ
ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Іванчук А.В. ст. гр. ОА-21
Дебіторська заборгованість є особливим видом активів, що визначає права
підприємства на отримання коштів від покупців і замовників. В бухгалтерському
обліку заборгованість поділяють на поточну (терміном погашення до одного року)
та довгострокову (більше одного року).
Існують деякі суперечності у бухгалтерській теорії щодо визначення та
оцінки поточної дебіторської заборгованості на дату балансу.
Основним нормативно-правовим актом, який регулює порядок оцінки
зобов‘язань є П(С)БО 10. У ньому зазначено, що сума заборгованості, яка виникає
в ході нормального операційного циклу або буде погашена впродовж дванадцяти
місяців з дати балансу, відноситься до поточної. До підсумку балансу її, як
частину фінансових активів, включають за чистою реалізаційною вартістю, яка
рівна первісній вартості за вирахуванням резерву сумнівних боргів [1].
Відповідно до П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» дебіторська
заборгованість виникає внаслідок надання коштів від продажу інших активів,
робіт, послуг безпосередньо боржникові, проте вона не є фінансовим активом,
призначеним для перепродажу. Фінансовим активом визнається лише дебіторська
заборгованість за розрахунками за виданими авансами [2].
Згідно з пунктом 33 П(С)БО 13 балансова вартість фінансових активів,
щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю, переглядається
відносно можливого зменшення корисності на кожну дату балансу на основі
аналізу очікуваних грошових потоків. Тобто цим стандартом не передбачено
оцінки дебіторської заборгованості, що є фінансовим активом на дату балансу, за
чистою реалізаційною вартістю, як це вимагає П(С)БО 10 [2].
Отже, існують деякі відмінності між П(С)БО 10 і П(С)БО 13 у визначенні
змісту та порядку оцінки на дату балансу поточної дебіторської заборгованості.
Такі розбіжності ускладнюють роботу і призводять до суперечностей і
неточностей. Щоб усунути їх потрібно ввести такі зміни до чинних національних
стандартів бухгалтерського обліку:
1) дати таке визначення поточної дебіторської заборгованості: це
фінансовий актив, що створений підприємством шляхом надання дебіторові
продукції, товарів, робіт та послуг і згідно з яким воно (підприємство) повинно
отримати грошові кошти від покупця.
2) узгодити Положення між собою, зокрема до пункту 33 П(С)БО 13
додати ще третій абзац такого змісту: «Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи і послуги оцінюється за вимогами П(С)БО 10».
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Наведені пропозиції не є вичерпними і лише підкреслюють вагомість і
актуальність описаної вище проблеми.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Курліщук І.Б., асистент, Івашкевич О.М., ст. гр. ОА-51
Розвиток ринкових відносин в нашій державі зумовлює зростання потреби в
обліковій інформації, яка необхідна керівникам підприємств безпосередньо для
прийняття управлінських рішень. Для досягнення позитивних результатів, як і для
сільськогосподарських підприємств так і для розвитку економіки вцілому,
важливими є конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції
рослинництва на ринку та витрати понесені для її виробництва.
В умовах обмеженості ресурсів і досягнення планової ефективності виникає
потреба постійного порівняння понесених витрат і отриманих результатів. Ця
проблема посилюється під впливом інфляції, коли дані про виробничі витрати
необхідно повсякденно порівнювати з майбутніми витратами, що значною мірою
залежить від впливу зовнішнього середовища. Можливість усунення або
передбачення впливу багатьох негативних внутрішніх і зовнішніх факторів
з‘являється завдяки раціонально організованому обліку витрат на виробництво.
При організації обліку витрат та калькулюванні собівартості продукції
рослинництва потрібно враховувати специфічні особливості сільського
господарства та виробництва продукції. Якщо виробництво спеціалізоване на
одній групі культур, то облік витрат доцільно вести в цілому для господарства. У
випадку кількох напрямів діяльності, де є окремі види товарної продукції, варто
вести деталізований облік за центрами витрат щодо кожного об'єкта обліку з
окремого виду продукції.
Сільськогосподарські підприємства, враховуючи специфіку та особливості
своєї діяльності повинні належну увагу приділити обрунтуванню складу статей
витрат рослинництва, адже вони можуть бути різними в кожного господарюючого
суб‘єкта.
Можна виділити певні особливості обліку витрат та калькулювання
собівартості продукції рослинництва:
1. Облік витрат виробництва в рослинництві побудовано таким чином, щоб
мати змогу щомісячно узагальнювати витрати на окремі види робіт за культурами
або однорідними групами, а по завершенні року обчислювати фактичну
собівартість зібраної продукції. Така структура обліку дає можливість
здійснювати контроль за відповідністю витрат обсягові робіт, якості і термінам їх
виконання й досягнення урожайності.
2. Собівартість зерна, кормів і продукції інших культур встановлюють лише
після збирання врожаю, зазвичай наприкінці року, на відміну від продукції
промислових підприємств, яку здебільшого калькулюють щомісячно.
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3. Продукцію оприбутковують і списують у витрати впродовж року за
плановою собівартістю, коригують до фактичної собівартості лише після
складання звітних калькуляцій по завершенні року. Корми й насіння з урожаю
поточного року також списують на витрати за плановою собівартістю із
подальшим коригуванням за фактичною собівартістю.
4. У звітних балансах залишки продукції розподіляють за окремими
статтями залежно від її призначення: корми, насіння, посадковий матеріал,
товарна частина для реалізації.
Належно організований облік витрат та калькулювання собівартості
продукції рослинництва, при врахуванні особливостей обліку, забезпечить
оперативне, достовірне та повне надходження інформації щодо кількості та
вартості одержаної продукції, трудових, матеріальних та грошових витрат на
виробництво продукції в розрізі структурних підрозділів та загалом по
підприємству.
ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТІ І КЛАСИФІКАЦІЇ
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Сардачук І.І., к.е.н., доцент, Ільчук Т.В., ОАСз - 21
Після вступу України до Світової Організації Торгівлі, перед
вітчизняними
виробниками
гостро
постала
проблема
підвищення
конкурентоспроможності власної продукції, оскільки ринок перенасичений
імпортними товарами. Країну заполонила продукція з низькою ціною, проте її
якість не відповідає прийнятим нормам. Перед національними виробниками
гостро постала проблема пошуку шляхів зниження витрат на виробництво,
підвищення прибутковості діяльності, покращення якості товарів. Тому саме для
забезпечення сталого розвитку підприємства, покращення його фінансового
стану та зростання прибутку від операційної та інших видів діяльності зросли
вимоги до управління. Функція контролю притаманна управлінню з моменту
створення підприємства, формулювання його завдань, планів на майбутнє. На
сьогоднішній день правильна організація контролю передбачає виконання таких
основних функцій управління :
- формування масиву інформації, що характеризує наслідки роботи
підприємства та його підрозділів;
- проведення аналізу наслідків діяльності та розробка практичних та
стратегічних рішень на альтернативній основі щодо перспектив діяльності
підприємства;
- здійснення системного контролю за дотриманням окремими
виконавцями, в першу чергу керівниками підрозділів, завдань, передбачених
керівництвом щодо витрат та випуску продукції, її реалізації, якщо це доручено
підрозділу;
- підведення підсумків за результатами контролю щодо наслідків
діяльності підрозділів та розробка завдань на перспективу.
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Однією із основних функцій управління є господарський контроль, роль і
місце якого у діяльності підприємства неухильно зростає. Контроль є одночасно
і складовою бухгалтерського обліку, однією з найважливіших його функцій, і
відокремленою галуззю економічної науки.
Варто відмітити, що зв'язок контролю і бухгалтерського обліку вчені
визначають по різному. Проте, на нашу думку, як однозначне відокремлення
контролю від бухгалтерського обліку, так і його визначення як
лише
невіддільної частини облікового процесу є не правильним, оскільки контроль
може використовуватись не лише в бухгалтерії, а й існувати самостійно.
В сучасних умовах функції управління тісно пов‘язані з системою
фінансово – господарського контролю на підприємствах, установах та
перевіркою виконання прийнятих рішень. Складовою частиною фінансового –
господарського контролю є внутрішній контроль.
Для того, щоб з‘ясувати що являє собою даний вид контролю та його
місце в системі фінансово – господарського контролю, варто звернути увагу на
класифікацію господарського контролю. Тому багато науковців приділили
значну увагу саме цьому питанню. Проте їх погляди дещо різняться.
Варто відмітити що більшість вітчизняних науковців розглядають
державний, незалежний та громадський контроль не як складові частини
зовнішнього контролю, а як окремі види. Однак, на нашу думку, це є хибним
твердженням, оскільки їх можна об‘єднати за спільною ознакою - здійснення
перевірки зовнішніми суб‘єктами. Нами запропонована така класифікація
господарського контролю (рис. 1.1).
Фінансово –
господарський контроль
Внутрішній
контроль
Внутрішній
аудит
Контроль за
зберіганням
матеріальних
цінностей

Зовнішній
контроль
Державний
контроль

Незалежний
контроль
Громадський
контроль

Контроль за
дотриманням
трудової
дисципліни

Рис. 1.1. Класифікація господарського контролю
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Загалом можна відзначити, що більшість вчених погоджується із тим, що
внутрішній контроль – це контроль власника за діяльністю нижчих рівнів
управління або підтвердження достовірності звітів керівників нижчих рівнів і
проводиться виключно силами підприємства.
Державний контроль здійснюють органи державної влади. Здебільшого
даному контролю підлягають бюджетні установи, а також ті підприємства, які
отримали державні кошти.
Громадський контроль реалізується через роботу профспілок,
різноманітних асоціацій і товариств.
Незалежним контролем є контроль, який замовляють власники чи
керівництво підприємства для перевірки правильності та ефективності
функціонування організації. Здебільшого дані послуги надають аудиторські
фірми чи незалежні аудитори.
Загалом, можна відмітити, що зовнішній та внутрішній види контролю
поєднуються, оскільки їх мета збігається: забезпечення та перевірка правильності
та своєчасності відображення господарських операцій в обліку і звітності,
законності операцій.
УЗГОДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО (ФІНАНСОВОГО) І
ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
Шунь О.Ф., асистент, Казмірчук М.С. ст. гр. ОАз-41
У сучасних умовах розвитку економіки України особливо важливим є
отримання своєчасної та повної інформації про діяльність суб‘єктів
господарювання для внутрішніх та зовнішніх користувачів. Оскільки основним
показником функціонування підприємств є розмір чистого прибутку, то постає
питання у найоптимальнішій організації фінансового обліку на підприємстві,
оскільки саме від правильності його ведення залежить точність нарахованих та
сплачених сум з податку на прибуток до бюджету, а також достовірність
відображуваного фінансового результату.
Сьогодні в Україні при обліку розрахунків за податком на прибуток існує
ряд проблем, пов‘язаних, насамперед, з одночасним застосуванням взаємо
суперечливих законів та нормативних актів.
Отже, незважаючи на те, що в економічній літературі досить багато уваги
приділяється висвітленню теоретичних та практичних засад зближення показників
податкового та фінансового обліку, це питання залишається актуальною
проблемою бухгалтерського обліку в Україні.
Враховуючи важливість взаємозв‘язку фінансового та податкового обліку,
в останні роки багато вчених у своїх працях висвітлювали власні погляди на дану
проблему. Зокрема, варто виділити таких науковців, як С. Голова, М. Дем‘яненка,
Л. Ловінську, О. Малишкіна, О. Нікуліна, М. Проданчука, А. Твердомеда та ін. У
своїх працях вони розглядали окремі аспекти здійснення податкових розрахунків
у системі бухгалтерського обліку та шляхи їх вдосконалення.
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Метою даного дослідження є виділення та аналіз проблем фінансового та
податкового обліку розрахунків за податком на прибуток, дослідження
нормативно-законодавчих актів з питань оподаткування, а також розробка шляхів
взаємоузгодження бухгалтерських та податкових розрахунків.
Суттєві відмінності між податковим і фінансовим обліком існують у
питаннях визначення «валових витрат» та «витрат». Поняття, що теоретично є
тотожними, лише використовуються для цілей, відповідно, податкового та
фінансового обліку, насправді не є взаємоузгодженими та, у деяких ситуаціях,
практично неспівставними.
Наприклад, стосовно визначення та коригування амортизації основних
фондів. У податковому обліку під терміном «амортизація основних фондів»
розуміють поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або
поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах
норм амортизаційних відрахувань. Проте у фінансовому обліку згідно з П(С)БО 7
«Основні засоби» «амортизація» є систематичним розподілом вартості, яка
амортизується, необоротних активів протягом року їх корисного використання
(експлуатації).
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що українське
податкове законодавство спрямоване на максимізацію податкових надходжень до
бюджету від платників податків, при цьому інтереси бізнесу не завжди враховані.
Тому суми обов‘язкових платежів, розраховані згідно податкового обліку, зокрема
і податку на прибуток, не відображатимуть реальний стан фінансовогосподарської діяльності підприємств, а лише визначатимуть зобов‘язання
суб‘єкта підприємницької діяльності перед бюджетом. З метою приведення у
відповідність двох обліків необхідно на законодавчому рівні врегулювати порядок
узгодження податкового і бухгалтерського обліку, що дасть змогу бачити реальну
картину фінансово-господарської діяльності підприємств.
Повне поєднання бухгалтерського та податкового обліку щодо визначення
прибутку до оподаткування неможливе. Оскільки методика розрахунку податку на
прибуток закладена у податковому законодавстві, то для її удосконалення до ряду
нормативних актів необхідно внести ряд змін, в тому числі і вище
запропонованих.

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
Тлучкевич Н.В., к.е.н., доц., Карбовська Ю.С. ст. гр. ОА-51м
В сучасних умовах виробництва збільшується потреба в інформації про
собівартість продукції, взаємозв‘язок витрат з обсягом виробництва та
рентабельністю, напрями та резерви зниження цих витрат з метою ефективного
контролю формування собівартості. Тому для керівництва дедалі більшого
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значення набуває контроль витрат, який має стати засобом досягнення
оптимального рівня рентабельності.
Контроль — це функція безпосереднього і постійного нагляду, яка є
об'єктивною необхідністю в суспільному виробництві і чим глибше його
усуспільнення, тим більше зростає роль контролю.
Під загальною системою контролю на підприємстві розуміють
комунікаційну мережу управління, за допомогою якого забезпечується
відповідність рішень, прийнятих на підприємстві, з реалізацією їх на практиці, і
основа правильних дій в майбутньому.
В цілому контроль на сільськогосподарських підприємствах є складовою
управляння, що здійснюється відповідними підрозділами у процесі повсякденного
оперативного керівництва виробництвом, удосконалення фінансово-планових і
обліково-бухгалтерських операцій.
Контроль витрат передбачає процес їх формування, визначення
оптимальної собівартості, конкурентоспроможної ціни продажу та достатньої
рентабельності окремих видів продукції та виробництва загалом за допомогою
систематичного контролю за відхиленнями фактичних результатів від
нормативних чи запланованих. Раніше цей процес забезпечував виконання
традиційних управлінських рішень, але в сучасних умовах виникає потреба в
інтегрованому контролі витрат ресурсів матеріального виробництва. Взаємодія
традиційних елементів обліку, контролю та аналізу (облік за видами витрат та
об‘єктами калькулювання, контроль за центрами відповідальності, нормативний
облік, нормативне калькулювання, аналіз витрат за елементами та витрат на 1
грн.) дають можливість сформувати систему контролю витратами, яка в умовах
ринкової економіки здатна реалізувати управлінські рішення у вигляді
регулюючих дій. Об‘єктом контролю такої системи є оптимальне використання
витрат підприємства.
Отже можна зробити висновок, що впровадження на сільськогосподарських
підприємствах контролю витрат забезпечуватиме керівництво інформацією про
стан витрат та собівартість виготовленої продукції і дозволить виявити і
мобілізувати резерви у сфері виробництва.
ПЕРЕВАГИ ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ У
ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ
Голячук Н. В., к.е.н., доц., Кас‘ян В.Г. ст. гр. ОА-42
У доповіді розглядаються поняття електронної звітності, а також
особливості її формування та подання до контролюючих органів підприємствами
України.
Ключові слова: електронна звітність, податкова звітність.
Якщо врахувати, скільки незручностей викликає здавання звітності
безпосередньо у податковій адміністрації, то було б більш доцільним її подання
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через систему Інтернет (рис. 3.1), що призведе до таких позитивних змін для
підприємства:
— вивільнення часу посадових осіб, що безпосередньо подають звітність;
— спрощення процедури подання звітності до органів ДПС;
— зменшення паперового документообігу;
— своєчасне відшкодування податку на додану вартість при обмеженому
спілкуванні з представниками органів податкового контролю;
— спрощення процедури підтвердження сум до відшкодування,
зменшення термінів проведення перевірок.

Рис. 3.1. – Схема руху податкової звітності та реєстрів податкових
накладних в електронному вигляді
Крім того, впровадження автоматизованої системи подання податкової
звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді має ряд переваги перед існуючою системою, зокрема:
— приведення до єдиних стандартів документообігу в органах ДПС і
платників податків щодо ведення обліку податкових накладних, реєстру
отриманих і виданих податкових накладних та податкової декларації з ПДВ при
одночасному здійсненні оподатковуваних та неоподатковуваних ПДВ операцій;
— автоматизація та упорядкування документообігу при нарахуванні ПДВ
по операціях з необоротними активами (придбання, продаж, ліквідація);
— уникнення (або обмеження) необґрунтованих виїзних перевірок.
Опрацювавши документальне забезпечення обліку розрахункових операцій
з бюджетом, ми дійшли висновку, що воно є недостатнім. Зокрема, відсутні типові
форми первинного обліку податків та інших обов‘язкових платежів. Крім того,
ведення деяких документів, наприклад реєстру отриманих та виданих податкових
накладних, є дуже трудомістким. Тому ми вважаємо, що створення його у
електронному форматі дасть для підприємств ряд переваг, основна з яких –
спрощення процедури їх подання до органів ДПІ.
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ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН
ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Бабіч І.І., к.е.н., доц., Каштан Ю.Р. ст. гр. ОП-41
В умовах кризи та загострення ринкової конкуренції між підприємствами за
нові ринки збуту готової продукції оцінка інвестиційної привабливості окремого
суб‘єкта господарювання є важливим питанням при прийнятті інвестиційного
рішення потенційним інвестором.
В економічній літературі визначення методу нарахування амортизації
розглядалися у низці робіт відомих вітчизняних та зарубіжних дослідників,
зокрема І.О. Бланка, Ф.В. Бандуріна, С.А. Буткевича, Ф.П. Гайдуцького, Л.О.
Мамуль, Т А. Чернявської, Д.А. Епштайна та ін.
До показників оцінки майнового стану належать: сума господарських
коштів, що їх підприємство має у розпорядженні, питома вага активної частини
основних засобів, коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення
основних засобів, коефіцієнт вибуття основних засобів. Щодо показників, які
розраховуються на основі величини основних засобів, то на їх збільшення або
зменшення може вплинути різна методика розрахунку амортизаційних
відрахувань.
Чинним
законодавством
передбачено
можливість
розрахунку
амортизаційних відрахувань шістьма способами: метод прямолінійного списання,
метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення
залишкової вартості, виробничий метод, кумулятивний та податковий метод. При
визначенні норми амортизації за першими п‘ятьма способами розрахунки
проводять на основі терміну корисного використання основних засобів.
Термін корисного використання (експлуатації) – це очікуваний період часу,
протягом якого основні засоби використовуватимуться підприємством або з їх
використанням буде вироблено очікуваний обсяг продукції. Тобто термін
експлуатації може визначатися як кількістю років, так і кількістю одиниць
продукції. Згідно з П(С)БО 7 термін корисної експлуатації встановлюється
підприємством самостійно з урахуванням таких чинників, як очікуване
використання об'єкта з урахуванням його потужності або продуктивності,
передбачуваний фізичний і моральний знос, правові обмеження щодо термінів
використання. Така самостійність цілком виправдана: для кожного підприємства
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перелічені фактори будуть різні, тому і термін експлуатації одного і того ж об'єкта
основних засобів на різних підприємствах буде відрізнятися.
Вибір того чи іншого способу визначення терміну корисного використання
має бути визначено в обліковій політиці підприємства, оформленій відповідним
наказом.
Що стосується безпосередньо методики визначення терміну корисного
використання, то, на нашу думку, можливе застосування декількох варіантів (при
цьому на практиці не виключена можливість їх комбінування).
Перший варіант ґрунтується на накопиченому досвіді підприємства при
експлуатації подібних активів. Наприклад, якщо підприємство вже
використовувало у своїй господарській діяльності певний об'єкт основних засобів,
то вже є інформація про термін його корисної експлуатації і на її підставі можна
встановити новий термін використання придбаного подібного об'єкта. Цей спосіб
прямо передбачено пунктом 46 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку
16 «Основні засоби».
Другий варіант визначення терміну корисного використання: потрібно весь
термін експлуатації, виражений у відсотках (100%), поділити на встановлену
норму (також виражену у відсотках).
Третій варіант – визначення терміну корисного використання згідно з
технічними документами, що додаються до придбаного об'єкта основних засобів.
Ще один найпростіший варіант – установлення терміну корисного
використання у цілому для груп основних засобів, визначених відповідно до ЗУ
«Про оподаткування прибутку підприємств». Однак, незважаючи на простоту,
подібне групування не може враховувати специфіку окремого об'єкта основних
засобів, не кажучи вже про умови його використання, моральний знос тощо.
Можлива також експертна оцінка, результати якої оформляються
відповідним наказом по підприємству. Саме експертна оцінка, здійснювана
технічними фахівцями підприємства, найповніше відображає реальний стан справ.
Отже, з метою приведення значень показників фінансового стану
підприємства до оптимальних необхідно обрати той варіант визначення методу
нарахування амортизації, терміну корисної експлуатації об‘єкта основних засобів,
який принесе максимально можливі вигоди для підприємства в майбутньому,
оскільки воно буде більш привабливим для потенційних інвесторів.
ПРОБЛЕМА ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТЬ «ЗАТРАТИ» ТА «ВИТРАТИ»
Тлучкевич Н.В., к.е.н., доц., Кедись І. В. ст. гр. ОАз – 53
Аналіз останніх досліджень. Даному питанню присвячено багато праць
таких вчених як Вернеке Х., Г.А. Краюхина, С.А. Николаева, М.И. Трубочкина,
В. Цуркану, С.В. Шебек, однак і досі ряд питань залишається невирішеним.
Розглядаючи зміст поняття «витрати», необхідно звернути увагу на
дискусійність застосування в економічній літературі ряду синонімічних понять: в
україномовних джерелах – «витрати», «затрати», «видатки», в російськомовних
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джерелах – «затраты», «расходы», «издержки». Складність правильного
використання зазначених категорій, на нашу думку, пов‘язана переважно із
проблемами перекладу на українську і російську мову англійських термінів
«expense», «cost» та інших, а також вживання російських аналогів українського
слова «витрати».
Затрати відрізняються від витрат, якщо матеріальні засоби, що
поступили в одному періоді, повністю або частково витрачаються в іншому
періоді. Відносно проведеної і реалізованої продукції витрати можливі тільки
тоді, коли мають місце доходи від продажів. Саме тому протягом всього
терміну функціонування підприємства загальна сума затрат відповідає сумі
понесених витрат. Друга відмінність понять ―затрати‖ і ―витрати‖ полягає в тому,
що витрати включають всі спожиті або використані на підприємстві ресурси, що
витрачені безпосередньо на придбання або створення активів і включаються в
собівартість цих активів.
Витрати, що мають характер затрат (цільові витрати = початкові
затрати), представляють собою споживання вартостей, необхідних для
виробничих цілей (наприклад, сировина, заробітна плата, амортизація, відсотки
на земний капітал, послуги сторонніх організацій)
В економічній науці уже довго точиться дискусія щодо ідентичності
категорій «витрати» і «затрати». Один із варіантів розмежування понять
запропонував О. Шпикуляк (табл..).
Таблиця 1.1.
Табл. Ознаки розмежування категорій "витрати" і "затрати"
Витрати
Затрати
1. Вартісний показник.
1.Натурально-речовий показник.
2. Джерело: ресурси й активи.
2. Джерело: вартість одиниці ресурсів й
3.Рівень:визначається технологією і активів, вкладених у виробництво.
організацією виробництва.
3.Рівень: визначається вартістю, ціною
4.Вплив:продуктивність
виробництв, вхідних ресурсів.
конкурентоспроможність продукту
4. Вплив: прибутковість бізнесу і
5.Мінімізація: покращення техніко- цінова
конкурентоспроможність
технологічного оснащення й організації товару.
праці.
5.Мінімізація: оптимізація затрат і
постачання ресурсів за прийнятними
цінами
Термін "затрати" (cost) має стосунок до всякого використання ресурсів,
зокрема і на придбання активів, тоді як термін "витрати" (expense) стосується
використання лише тих ресурсів, які під час визначення прибутку
господарського суб'єкта за цей період часу ставляться у відповідність доходам.
Економічний зміст понять ―витрати виробництва‖ і ―затрати
виробництва‖ по суті однаковий. Характер виробництва не змінює сутності та
основних економічних відносин, оскільки товар виготовляється як безпосередньо
суспільний продукт.
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Отже, до цих пір на практиці поняття ―затрати‖ часто ототожнюється з
поняттям ―витрати‖. Однак
ці терміни
відрізняються
одне
від
одного
і не повинні використовуватись як синоніми.
Термін ―затрати‖ стосується будь-якого використання ресурсів, в тому
числі на придбання активів, в той час як термін ―витрати‖ – використання
тільки тих ресурсів, які при визначенні прибутку господарюючого суб‘єкта за
даний період часу ставляться у відповідність доходам. Але в економічній
літературі до цього часу немає єдиної точки зору щодо правомірності та
необхідності вживання двох термінів ―витрати‖ та ―затрати‖.
ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА ПОДАТКОВОЇ МЕТОДИКИ
ОБЛІКУ ОПОДАТКОВАНОГО ПРИБУТКУ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Кирилюк В. В. ст. гр. ОАСз-21
Реформування системи бухгалтерського обліку спричинило суттєві зміни
в методології обліку фінансових результатів. Водночас поглиблення податкових
відносин в Україні зумовлює підвищення вимог до інформаційного забезпечення
процесу оподаткування суб‘єктів оподаткування. Особливо це стосується
методичних засад формування прибутку, визначення якого для цілей
оподаткування поставило нові завдання перед бухгалтерським обліком.
При розподілі
бухгалтерського та податкового обліку одночасно
намагались зберегти цілісність облікової системи, підпорядкованої податковому
законодавству. При цьому втрачалась економічна сутність господарських
операцій, достовірність оцінки активів і зобов‘язань підприємства, відповідно
ускладнювалась методика ведення обліку та складання фінансової та податкової
звітності.
На сьогоднішній так і залишається не вирішеною проблема
взаємоузгодження показників фінансової та податкової звітностей достовірність
визначення фінансових результатів та оприбуткованого прибутку.
Питанням взаємоузгодженням податкової та бухгалтерської методики
обліку оподаткованого прибутку займалися такі вчені: О. С. Бородкіна, М. Т.
Білуха, П. Т. Саблука, В. К. Савчук, Н. М. Ткаченко, М. Г. Чумаченко, М. Т.
Білуха та інші.
На думку Г. Ямборко, важливою частиною взаємоузгодження є сам
розрахунок. Тому необхідно розробити модель розрахунку оподаткованого
прибутку і податкових зобов‘язань по податку на прибуток за даними
бухгалтерського обліку. Визначення прибутку до оподаткування має
здійснюватися шляхом корегування фінансового результату від звичайної
діяльності до оподаткування на доходи і витрати, що визначається у податковому
обліку та не визнаються у бухгалтерському, та на доходи і витрати, що
визнаються у бухгалтерському і не визнаються у податковому.
Фахівці з Проекту «СІПА - Україна» для вирішення даної проблеми
пропонують два підходи. Перший передбачає зміну поняття об‘єкта
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оподаткування оподаткованого податку на прибуток і вважати таким фінансовий
результат діяльності підприємства до оподаткування у відповідності Звіту про
фінансові результати, що скорегований на постійні та тимчасові різниці.
Використання даного напрямку передбачає нову форму декларації з податку на
прибуток, вихідним показником має бути прибуток (збиток) до оподаткування з
фінансової звітності підприємства. Другий напрям передбачає ґрунтовний
перегляд Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» з метою
наближення податкового обліку до бухгалтерського.
В результаті детального вивчення податкового законодавства я дійшла
висновку, що переважна більшість підзаконних та нормативних актів не
зорієнтовані на використання принципово нової бази – даних бухгалтерського
обліку.
Враховуючи те, що основним користувачем фінансової звітності, яка
дійсно базується на даних бухгалтерського обліку, на сьогодні є Держкомстат
України, підприємства дуже часто ведуть бухгалтерський облік без дотримання
вимог П(С)БО, що ускладнює роботу контролюючих органів.
Положення №1316 передбачає розрахунок валових доходів і валових
витрат шляхом корегування доходів і витрат шляхом корегуванням доходів і
витрат, визначених у бухгалтерському обліку, на податкові тимчасові та постійні
різниці відповідно висувають вимоги про накопичення у відповідних регістрах
інформації саме про податкові різниці.
Слід підкреслити, що відкоригувавши бухгалтерський прибуток на
постійні та тимчасові різниці, необхідно отримати оприбуткований прибуток, а не
навпаки. Проте П(С)БО17 податковими різницями визначаються різниці, що
виникають між оцінкою і критеріями визначення доходів, витрат, активів та
зобов‘язань у бухгалтерському обліку та податковому законодавстві.
Отже, як вважає О. В. Ковальчук, виникає парадоксальна ситуація – ми
визначаємо податкові різниці раніше за податкову базу активу чи зобов‘язання,
яке є основою їх визначення.
Облік як цілісна інформаційна система, що забезпечує інформацією всіх
користувачів, складається із взаємопов‘язаних підсистем фінансового,
управлінського та податкового обліку, для яких характерні власні ознаки, що
визначають мету, завдання, принципи, методи, функції та способи формування
інформації відповідно до запитів різних користувачів. При визначенні
податкового обліку необхідно виходити з того, що він охоплює процес
систематизації інформації стосовно від податків та зборів, а не лише податку на
прибуток, як зазначають деякі фахівці. Тому запропоновано визначення категорії
податкового обліку як процесу особливої систематизації й узагальнення за
допомогою, ідентифікації та групування в обов‘язкових формах звітах виробничофінансової інформації підприємства з метою визначення податкового
зобов‘язання перед бюджетом. Для податкового обліку характерні такі
особливості орієнтація на одного користувача – державну податкову службу,
спеціалізовані форми звітів, відсутність взаємозалежності окремих його
складових, що беруть участь у формування фінансового результату, особлива

101

методика обчислення доходів, витрат і, відповідно, оподаткованого прибутку,
додатковий первинний та аналітичний облік.
Через відсутність основних елементів обліку податковий облік втрачає
можливість одержання повної та достовірної інформації стосовно фінансових
результатів та контролю за правильністю їх визначення, чим обмежується місце та
значення основних функцій обліку – контрольної, аналітичної та інформаційної.
Та, на відміну від бухгалтерського обліку, для податкового обліку характерним є
застосування функцій захисту інтересів держави в комерційному середовищі.
Враховуючи різну методологію обліку, фінансові результати, що
формуються в підсистемах фінансового та податкового обліку,слід слід вважати
абсолютно різними величинами. Причинами таких розбіжностей є різне
тлумачення категорій за економічним змістом з моментами визначення та різна
класифікація основних складових, що їх формують, тобто «доходу» і «витрат».
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ
УСТАНОВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Сидоренко Р.В., асистент, Киричук О.В. ст. гр. ОАСз-21
Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету та
наближення його до міжнародних стандартів мають економічне та політичне
значення.
Необхідність підвищення якості та достовірності бюджетного обліку,
прозорості державних фінансів та забезпечення повного відображення
нагромаджених даних у звітності, створення умов для їх ефективного аналізу є
головною метою реформування бухгалтерського обліку у бюджетних
організаціях. Одним із завдань є адаптація законодавства України до
законодавства Європейського Союзу відповідно до закону України «Про
загальнодержавну програму адаптації законодавства України до норм
законодавства Європейського Союзу». Удосконалення бухгалтерського обліку у
державному секторі повинно гармонізувати зі статистикою державних фінансів та
створенням системи національних рахунків України.
Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні» визначені основні положення організації і ведення бухгалтерського
обліку та фінансової звітності. Проте кожна ланка має свої особливості.
Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ як суб‘єктів
господарювання характеризується рядом особливостей, які впливають на
побудову бухгалтерського обліку. Бюджетні організації функціонують на правах
державної власності і належать до неприбуткових організацій, метою діяльності
яких є не отримання прибутку, а надання нематеріальних послуг.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах як система контролю за
наявністю і рухом бюджетних коштів виконує управлінську, контрольну,
інформаційну функції, має свій предмет. Головні види порушень, що виявляються
в установах та організаціях у межах комплексних перевірок бюджетів, характерні
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для всіх бюджетних установ.
Можна назвати дві основні причини необхідності активного пошуку
ефективних методів ведення та організації управлінського обліку на даному етапі
функціонування бюджетних установ:
- у великих бюджетних установ система управління ними ускладнюється, а
тому без надійного інформаційного забезпечення ці системи стають
некерованими. Виникає необхідність отримання інформації не тільки в розрізі
кодів бюджетної класифікації, але й за структурними підрозділами;
- управлінський облік орієнтується на детальний облік витрат і
калькулювання собівартості нематеріальних послуг. Сьогодні методика
калькулювання таких послуг потребує наукового обґрунтування.
Вивчення проблем удосконалення теорії і практики обліку в умовах
господарської реформи набуває актуального значення. Контроль треба
здійснювати за певною системою, яка в першу чергу передбачає порядок
перевірки: дотримання встановлених нормативів; дотримання термінів платежів;
правильність витрачання фонду заробітної плати; зберігання товарноматеріальних цінностей та грошових засобів у місцях їх збереження та
використання.
За вказаними напрямками треба здійснювати попередній, поточний та
послідовний контроль, де організаційна система контролю-це замкнутий ланцюг.
Бухгалтерський облік не може бути ефективним, якщо не виконувати контрольні
функції. Разом з тим система контролю не повинна ускладнювати
документооборот.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах є одним із найважливіших
галузевих обліків в Україні. Форми та методи здійснення обліку в бюджетних
установах залежать від змін у фінансовому механізмі держави. На сучасному етапі
економічного та соціального розвитку України спостерігаємо вплив фінансової
кризи на його формування. Бухгалтерський облік у бюджетних установах
забезпечує відображення всіх операцій, пов‘язаних з виконанням кошторису.
Своєчасне, повне та достовірне відображення у балансі установи всіх
операцій дасть змогу керівникові приймати управлінські рішення, аналізувати
роботу установи, контролювати цільове використання бюджетних коштів на
основі затвердженого кошторису.
ПЕРЕВАГИ ПЕРЕХОДУ НА СПЛАТУ ФІКСОВАНОГО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ
Бортнікова О.О., асистент, Киця О. cт.гр.ОА-32
В умовах розвитку ринкових відносин важливим елементом господарської
діяльності є сільське господарство, яке представлене підприємствами різних
форм та відносин власності (приватні, кооперативи, фермерські та інші). З метою
державної підтримки аграрного сектора економіки вводиться фіксований
сільськогосподарський податок.
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Запровадження фіксованого сільськогосподарського податку передбачає
суттєве спрощення механізму нарахування та сплати податків, адже фіксований
сільськогосподарський податок сплачується в рахунок 12 податків і зборів
(обов'язкових платежів).
Перехід на сплату фіксованого сільськогосподарського податку дає
підприємству ряд переваг таких як:
 спрощення механізму обчислення податку, нарахування, обліку,
бухгалтерської
звітності,
значне
"розвантаження"
бухгалтерів
сільськогосподарських підприємств, адже платнику фіксованого податку не
потрібно вести громіздкого податкового обліку, заповнювати значну кількість
податкових декларацій;
 зниження податкового тиску (даними Державної податкової
адміністрації в середньому по Україні таке зниження складає близько 3 разів);
 встановлення постійного розміру ставок фіксованого податку на весь
термін його запровадження, проголошення незмінності податку протягом
визначеного законом терміну;
 розмір податку не залежить від результатів господарської діяльності,
тому є стимул для збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення її
доходності, адже при збільшенні прибутків сума податку не змінюється;
 звільнення фонду оплати праці від нарахування внесків до фондів
соціального страхування, в результаті чого створюються умови для регулярної
виплати заробітної плати працюючим, підвищення її розміру;
 стимулювання раціонального використання землі, адже при сплаті
фіксованого податку земля вимагає до себе ефективного господарського
використання;
 врахування специфіки сільськогосподарського виробництва, зокрема
того, що віддачу вкладених коштів в сільському господарстві отримують,
починаючи з третього кварталу, адже 20% фіксованого податку має сплачуватись
в першому півріччі, а 80% - у другому.
Отже, можна ствержувати що ФСП є оптимальним податком для
виробників сільськогосподарської продукції.
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ
Зеленко С.В., ст. викладач, Клець Л.М. ст. гр. ОАз – 51
Розвиток ринкових відносин в Україні підвищує рівень відповідальності
суб'єктів господарювання за результатами своєї діяльності, які значною мірою
залежать від забезпечення основними засобами, їх технічного стану та
ефективності використання.
Основні засоби є матеріально-технічною базою підприємства, вони
визначають обсяги виробництва та його виробничу потужність, а більш повне і
раціональне використання основних засобів сприяє покращенню техніко-
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економічних показників роботи підприємства, а саме – зростанню обсягів випуску
продукції та зниженню її собівартості.
Проблема ефективного використання основних засобів і виробничих
потужностей підприємств посідає чільне місце у дослідженнях таких українських
економістів як М. Герасимчук, І. Лукінов, Б. Кваснюк, М. Чумаченко, А. Чухно,
А. Золотарьов, В. Клочко, Г. Одинцова, П. Орлов, М. Хохлов, І. Во- лик, І. Швець
та ін.
Тому ефективність використання основних засобів є однією із найбільш
важливих дослідницьких ланок на підприємствах.
Будь-який виробничий процес може здійснюватися лише за допомогою
певних машин, обладнання, які розташовуються в певних приміщеннях.
Матеріальною основою цього процесу виступають, насамперед, засоби праці, які
характеризують технічний та економічний рівень розвитку суспільства й
виступають необхідним елементом виробництва, обігу та надання послуг. На
підприємствах сукупність застосовуваних засобів праці набуває економічної
форми основних виробничих засобів. Основні фонди – одна з найважливіших
частин і засобів виробництва.
В економічній літературі існує багато пояснень терміна ―основні засоби‖.
Однак у класичному політ економічному визначенні основних засобів немає
обмежень у розмірі їх вартості в грошовому виразі. Важливо, що вони беруть
участь у виробничому процесі багаторазово й переносять свою вартість на
виготовлений продукт частинами.
Відповідно до цього класифікація основних фондів відрізняється за
належністю, використанням та призначенням. За належністю основні засоби
поділяють на власні й орендовані; за використанням – на діючі та недіючі; за
призначенням – на виробничі й невиробничі.
Орендовані основні засоби не належать певній організації, але на підставі
договору оренди використовуються в її господарській діяльності.
До діючих основних фондів належать ті, які перебувають в експлуатації, у
тому числі ті, які тимчасово не використовуються або здані в оренду іншим
підприємствам на договірних засадах. До недіючих основних засобів належать ті,
які перебувають у резерві (у запасі на складі).
Для поліпшення використання діючих основних виробничих фондів
необхідна ефективність їх використання. Від ефективності використання залежать
темпи зростання продуктивності праці, обсягів виробництва, поліпшення якості
промислової продукції та інших показників.
Економічна ефективність використання засобів праці характеризується
часткою амортизації у вартості продукції. Але, аналізуючи цей показник, треба
мати на увазі особливість його формування. З удосконаленням техніки сума
щорічної амортизації зростає, збільшується її частка в собівартості продукції.
Оскільки збільшується випуск продукції, виготовленої на більш продуктивному
устаткуванні, то сума амортизації у вартості одиниці виробу зазвичай
зменшується. Економія на амортизації особливо відчутна при перевиконанні
планів випуску продукції за постійної величини основних виробничих фондів. У
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період бурхливого технічного прогресу частка амортизації в собівартості
продукції зростає, але це зростання відбувається при зниженні собівартості в
цілому, тобто економічний ефект від упровадження нової техніки виявляється
через інші елементи витрат на виробництво, переважно через витрати праці.
Для оцінювання резервів підвищення ефективності основних фондів
необхідно, насамперед, знати реальний рівень використання основних фондів й
конкретні можливості його підвищення. Поліпшення використання основних
фондів може бути забезпечене двома шляхами: інтенсивним та екстенсивним.
Інтенсивний
шлях
характеризується
підвищенням
завантаження
устаткування та збільшенням рівня використання їхньої потужності. Основними
напрямами підвищення інтенсивного завантаження устаткування є:
– удосконалення технологій та організації виконання робіт;
– правильний вибір машин і робочого устаткування;
– упровадження сучасних технологій.
Екстенсивний шлях полягає у збільшенні тривалості роботи, скороченні
цілозмінних і внутрішньозмінних втрат робочого часу, підвищенні коефіцієнта
змінності. Основними шляхами поліпшення екстенсивного використання
устаткування є:
– безперебійне постачання підприємствам сировини, матеріалів, палива,
електроенергії;
– своєчасне усунення намічених диспропорцій у галузі й на підприємствах,
усередині окремих цехів, що дасть змогу запобігти перервам у роботі
підприємства;
– усунення причин нерівномірної роботи підприємства, що призводить до
невикористання устаткування в цілому, й у часі, тобто до його простоїв.
Найбільш важливим з узагальнюючих показників є фондовіддача основних
фон дів, яка показує загальну віддачу від використання кожної гривні, витраченої
на основні виробничі фонди, тобто ефективність цього вкладення коштів, її
зростання дає змогу знижувати обсяг нагромадження й відповідно збільшувати
частку фонду споживання.
Не менш важливим фактором поліпшення використання основних
виробничих фондів є фондоємність – це величина, обернена до фондовіддачі. У
звичайних умовах господарювання фондовіддача повинна мати тенденцію до
збільшення, а фондоємність – до зменшення.
Підвищення рівня рентабельності потребує мобілізації внутрішніх резервів
виробництва, послідовного проведення всіх видів робіт, спрямованих на
поліпшення всіх видів ресурсів, збільшення маси прибутку.
Не менш важливою умовою для виявлення резервів ефективності основних
фондів є використання власних та позичених коштів.
Значні резерви підвищення ефективності використання основних фондів
містяться у збільшенні тривалості роботи машин та механізмів. У цілому
сукупність резервів покращення використання основних фондів підприємства
може бути поділена на три великих групи:
1. Технічне вдосконалення засобів праці, яке передбачає:
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– технічне переозброєння на базі комплексної автоматизації та
впровадження гнучких виробничих систем;
– заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання;
– ліквідацію вузьких місць і диспропорцій у виробничих потужностях
підприємства;
– механізацію допоміжних та обслуговуючих виробництв;
– розвиток винахідництва та раціоналізаторства.
2. Збільшення тривалості роботи машин та обладнання за рахунок:
– ліквідації незадіяного обладнання (здавання його в оренду, лізинг,
реалізація тощо);
– скорочення строків ремонту обладнання;
– зниження простоїв: цілозмінних та всередині змін.
3. Покращення організації та управління виробництвом, а саме:
– прискорення досягнення проектної продуктивності введених в
експлуатацію основних фондів;
– впровадження наукової організації праці та виробництва;
– покращення забезпечення матеріально-технічними ресурсами;
– вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп‘ютерної
техніки;
– розвиток матеріальної зацікавленості працівників, що сприяє підвищенню
ефективності виробництва.
Застосування на практиці розроблених заходів (економічний ефект) у
цілому по підприємству дасть змогу збільшити обсяг випуску товарної продукції,
підвищити показник фондовіддачі, а також збільшити прибуток від реалізації й
балансовий прибуток, а отже, і рентабельність виробничих фондів підприємства.
Отже, щоб використання основних фондів було справді економічно
вигідним та ефективним, необхідно не тільки стежити за його технічним станом, а
й залучати фахівців при проведенні складних ремонтів; вивчати ринки
виробництва; залучати спеціалістів маркетингового відділу; підвищувати рівень
спеціалізації виробництва; застосовувати передові технології; усувати простої;
модернізувати устаткування; поліпшувати склад, структуру й стан основних
фондів підприємства; удосконалювати планування, управління й організацію
праці та виробництва; знижувати фондомісткість; підвищувати фондовіддачу та
продуктивність праці на підприємстві; підвищувати якості ремонтів; підписувати
договори поставок продукції, вивчати кон‘юнктуру ринку збуту, стежити за
змінами на валютному ринку, а також у разі потреби застосовувати орендоване
устаткування з метою підвищення ефективності виробництва.
НЕСУМІСНІСТЬ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ У
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Клікіна А. Ю., ст. гр. ОАСз – 22
Успішне функціонування кожного підприємства значною мірою залежить
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від отриманого ним прибутку, який виступає безпосередньою метою
господарської діяльності. За багаторічну історію обліку виникало багато різних
точок зору щодо обліку прибутку, однак і на сучасному етапі існує багато
проблем, пов‘язаних з його визначенням, обліком та відображенням у звітності, а
також із наявністю відмінностей між обліковим та податковим прибутком.
Багато вчених-економістів і практиків займалися вивченням питання
різниць між обліковим та податковим прибутком. Однак, в сучасних умовах
господарювання особливо необхідно дослідити та вирішити проблеми практичної
реалізації методики узгодження бухгалтерського та податкового прибутків.
На відміну від фінансового обліку, який ведеться з метою отримання
достовірної інформації про діяльність підприємства, податковий облік
спрямований виконувати фіксальні та регуляторні функції.
Різниця між двома видами прибутку також полягає у різних методах обліку
доходів і витрат. Проте ця різниця не зміню ситуації і бухгалтери продовжують
розраховувати і обліковий і податковий прибутки. Але, як правило, вони
акцентують свою увагу на податкові інтереси тим самим інтереси користувачів
облікової інформації відходять на другий план.
Основними факторами формування прибутку підприємства за всіма видами
його господарської діяльності є доходи і витрати. Облік доходів і витрат істотно
відрізняються один від одного як метою, так і принципами.
У зв‘язку з цим виникають постійні та тимчасові різниці, які
регламентуються П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
Однозначного вирішення проблеми розбіжності облікового і податкового
прибутку не було, немає, і мабуть, не буде. Бухгалтери підприємств продовжують
вести паралельно обидва види обліку, оскільки порушення податкового
законодавства призводить до економічних санкцій, а перекручування даних
бухгалтерського обліку викликає претензії з боку засновників.
Таким чином, науковцям слід звернути увагу питання вдосконалення
нормативної бази, що врегулює розбіжності шляхом максимального узгодження
двох взаємопов‘язаних видів обліку на підприємстві шляхом:
1. зміни порядку складання декларації з податку на прибуток, а саме в
частині використання принципу визначення об‘єкта оподаткування шляхом
послідовного коригування облікового прибутку на тимчасові та постійні різниці;
2. внесення відповідних змін до Закону України «Про оподаткування
прибутку підприємств» щодо визначення поняття об‘єкта оподаткування
податком на прибуток.
Реалізація зазначених організаційних робіт забезпечить усунення порушень
законодавства, уникнення штрафних санкцій, уможливить прогнозування суми
податків від здійснення господарських операцій та визначення дій платника
податків, покращить якість обліку на підприємстві.
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ОБЛІК ПОКРАЩЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Чудовець В.В., к.е.н., доц., Коваль Т.В. ст. гр. ОАз-53
В умовах перебудови економіки України, створення нових ринкових
відносин у країні, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, питання
покращення складу, структури та технічного переоснащення основних засобів, є
досить актуальним.
Проблемами оцінки реконструйованих та модернізованих основних засобів
займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, Г.М. Азаренков, В.М.Пархоменко,
Н.Самородова.
Аналіз літературних джерел довів необхідність застосування різних
підходів при обліку вартості реконструйованих засобів. Оскільки специфіка
методів оцінки основних засобів повязана з різними особливостями, практика
показує, що є потреба вдосконалення при відокремленні обного обєкта основних
засобів від вартості іншого.
Відповідно до Положення (Стандарту) Бухгалтерського обліку 7 основні
засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання
їх у процесі виробництва, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або
для здійснення соціально – культурних, адміністративних функцій, строк
корисної експлуатації яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за один рік), кожний основний засіб має свій строк корисного
використання, який розробляється комісією при зарахуванні основного засобу в
експлуатацію, підтверджується наказом керівника підприємства та актом
приймання – передачі основних засобів. При придбанні основних засобів первісна
вартість оцінюється згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» в п.8. Строк експлуатації
основних засобів – це очікуваний період часу, за який основні засоби будуть
використовуватись підприємством, або завдяки яким буде виготовлено
поставлений обсяг робіт, послуг.
Згідно з Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку
основних засобів одиницею обліку основних засобів є окремий обєкт, якщо обєкт
основних засобів складається з окремих компонентів, які мають різний строк
корисного використання, то кожен з цих компонентів повинен в бухгалтерському
обліку визначатися як обєкт основних засобів, доцільно це вткористовувати для
автотранспортних засобів.
При модернізації основних засобів, коли вони складаються з декількох
обєктів, які до змін мали однакові строки експлуатації, слід вилучати вартість
обєкта, строк використання якого зазнав змін, від вартості основного засобу, та
обліковувати як окремий обєкт.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Зеленко С.В., старший викладач, Ковтонюк В.А. Ст. гр. ОАз – 51
Національне законодавство щодо регулювання системи бухгалтерського
обліку, прямуючи шляхом зближення з міжнародними стандартами формування
фінансової звітності декларує відмову від жорсткого нормативного регулювання
відображення в обліку та звітності окремих господарських операцій, надає
можливість підприємствам самостійно приймати рішення про встановлення
облікової політики. Інакше кажучи, господарюючі суб‘єкти повинні вести облік та
складати звітність виходячи із самостійно розробленої залежно від особливостей
діяльності та умов господарювання облікової політики, а не тільки на підставі
норм, регламентованих державою.
На думку В. Дерія та Н. Мельник, для удосконалення нормативноправового забезпечення системи обліку через облікову політику підприємства,
необхідно першочергово вжити наступних заходів:
8. Необхідно розробити програму адаптації вітчизняної облікової
політики до міжнародних вимог з метою дотримання основних принципів
міжнародних стандартів звітності та забезпечення входження України до світових
організацій.
9. З метою забезпечення охоплення обліковою політикою найбільш
актуальних організаційних питань, спрямованих на оптимізацію облікового
процесу та сучасних форм обліку, вважати за необхідне рекомендувати в наказі
про облікову політику визначати найважливіші особливості та характеристики,
що виникають при застосуванні автоматизації облікових і контрольних процедур.
10. Рекомендувати міністерствам і відомствам систематизувати в
єдиному нормативному акті вимоги щодо формування наказу про облікову
політику за галузями економіки.
11. Розширити та поглибити науковий рівень досліджень проблем
формування облікової політики.
12. З метою успішного формування змісту наказу про облікову політику
доцільно, аби керівники структурних підрозділів підприємств і установ у
визначені терміни подавали в бухгалтерію пропозиції та необхідну інформацію
щодо діяльності підрозділу.
13. Рекомендувати Управлінню бухгалтерського обліку та звітності
Міністерства фінансів України сприяти організації конкурсів і виділенню грандів
на кращий варіант наказу про облікову політику, презентацій та інших
організаційних заходів, спрямованих на забезпечення обміну досвідом з даних
питань.
14. Передбачити в обліковій політиці підприємств, установ та організацій
розробку і запровадження методики аналізу фінансового стану з урахуванням
специфіки їх фінансово-господарської діяльності та особливостей форм звітності.
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Формування Наказу про облікову політику є досить складним процесом,
особливо якщо він створюється вперше на новоствореному підприємстві. При
цьому, його необхідно переглядати відповідно до зміни економічної ситуації,
потреб користувачів, конфіденційності інформації, чіткості та логічної
послідовності викладу методології застосування її елементів та іншого.
Облікова політика підкреслює те, що робота більшості бухгалтерів за
мінімальних фактичних активів показати максимально можливо велику величину
їх на балансі. Такі результати досягаються за допомогою індексації вартості,
проведенню
переоцінки,
а
також
застосування
методики
оцінки
зменшення/зростання корисності активу. Для достатньо допустимого показника
платоспроможності підприємства застосовують різні методи вибуття запасів і цим
самим впливають на підсумок валюти балансу.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Шунь О.Ф., асистент, Козак Т.В. ст. гр. ОАз-41
На сучасному етапі перехідної економіки України на ринкові умови
господарювання призводить до цілком радикальних змін в обліку, контролю та
плануванні господарсько – виробничої діяльності, переходу системи управління
комерційно – фінансовими організаціями. Зовсім іншими стали цілі підприємства,
засади їх досягнення, економічна основа суспільства.
Початком ефективного розвитку будь – якого підприємства, незалежно
від можливої форми власності, є функціонування системи внутрішнього
контролю. Але на практиці виникає досить багато різних питань та проблем. Як
відомо, внутрішній контроль є на кожному підприємстві, але його ефективність
забезпечується не завжди. Наприклад, невеликі організації найчастіше просто
напросто не мають достатньо персоналу, матеріальних ресурсів та рівня навичок і
знань управлінців для організації системи внутрішнього контролю. Великі
корпорації мають достойні умови для забезпечення контрольних функцій
управління, однак вони можуть бути погано зкоорденовані, що веде за собою
погану керованість, і, як наслідок, досить великі затрати, понесені на організацію
контролю, що не дає бажаних результатів. Безперечно, що для цього необхідно
мати репутацію цілком надійного партнера, працюючи в жорстких рамках
діючого законодавства, так ще й під керівництвом висококласних професіоналів
своєї справи
Система внутрішнього контролю – це процедури внутрішнього
контролю, прийняті управлінським персоналом суб‘єкта господарювання з метою
забезпечення ефективного ведення господарської діяльності, запобігання
шахрайству та помилкам, а також своєчасна підготовка достовірної фінансово –
економічної інформації
Слід відзначити, що ступінь складності щодо організації внутрішнього
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контролю повинен повністю відповідати організаційній структурі підприємства,
кількості управлінського персоналу та всього іншого персоналу, розгалуженості
мережі підрозділів та інших характеристик підприємства.
На даний момент суб‘єктами внутрішнього контролю є відділи
внутрішнього аудиту.
Діяльність підприємств в сучасних умовах, яка пов‘язана з деякою
законодавчою невизначеністю відносно майбутнього та перспектив розвитку,
супроводжується різноманітними ризиками. Перед керівниками виникають задачі
прогнозування, створення ефективної системи управління. В цих умовах зростає
роль системи внутрішнього аудиту
В розвинутих державах внутрішньому аудиту приділяється така ж сама
увага як і зовнішньому. Але якщо становлення зовнішнього аудиту в Україні вже
майже відбулось, то вітчизняний внутрішній аудит і в законодавчому, і в
професійному аспектах знаходиться, нажаль, лише у початковому стані. Варто
також відмітити відсутність науково – практичних розробок, присвячених
внутрішньому аудиту. В той же час посилюється взаємодія внутрішнього та
зовнішнього аудиту. В цих умовах виникає необхідність розробки системи
критеріїв оцінки.
Окремої уваги заслуговує така додаткова функція внутрішніх аудиторів,
як участь у податковому плануванні, особливо це необхідно в умовах економічної
кризи.Служба внутрішнього аудиту повинна створюватися на підприємствах з
метою забезпечення ефективності діяльності апарату управління щодо захисту
законних
майнових
інтересів
підприємства,
удосконалення
системи
бухгалтерського обліку і сприянню підвищенню ефективності роботи, зміцнення
його фінансового стану.Необхідно пам‘ятати, що служба внутрішнього аудиту є
самостійним структурним підрозділом і підпорядковується безпосередньо
керівникові. На посаду керівника служби призначається висококваліфікований
спеціаліст, що має вищу освіту, досвід бухгалтерської роботи, сертифікат
аудитора.
Враховуючи вище викладене можна зробити висновок, що внутрішній
аудит є одним із видів внутрішньогосподарського контролю суб‘єктів
підприємницької діяльності. Разом з цим, слід відзначити, що український
внутрішній аудит значно відрізняється від внутрішнього аудиту зарубіжних
колег.По-перше, незалежність внутрішнього аудиту умовна.По-друге, відсутні
професійні стандарти.По-третє, відсутні єдині вимоги до професійного та
освітнього рівня внутрішніх аудиторів.
І саме головне, що необхідно врахувати, особливо в умовах економічної
кризи, що система внутрішнього аудиту вважається ефективною, якщо вона зможе
попередити виникнення недостовірної інформації.
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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
У ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА
Чудовець В.В., к.е.н., доц., Колядко А.Ю. ст. гр. ОАз-53
В умовах переходу України до ринкових відносин і подолання наслідків
соціально-економічної кризи важливо вивести сільськогосподарське виробництво
на новий якісний рівень. Нині відносини у цій галузі формуються на приватноорендній основі, що дає змогу селянинові відчути себе власником, господарем на
землі та повністю розпоряджатись результатами своєї праці.
Тваринництво – це особлива галузь сільськогосподарського виробництва,
що зазнала значних втрат внаслідок економічної кризи у 90-их рр. ХХ ст. Через
нееквівалентні ціни на тваринницьку продукцію, високі та не завжди виправдані
витрати поголів'я тварин і птиці зменшилося у 2–4 рази, в багатьох
сільськогосподарських підприємствах тваринництво повністю занепало,
приміщення ферм знаходяться у напівзруйнованому стані.
За останні роки відбулись значні зміни і в системі бухгалтерського обліку.
Ухвалено новий План рахунків, введено нові журнали до журнально-ордерної
форми обліку, завершено перший етап запровадження Національних Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, що дає змогу отримати достовірну
інформацію для управлінських рішень в умовах ринкових відносин. Нині активно
обговорюється питання щодо вдосконалення управлінського обліку взагалі та для
кожної галузі економіки України зокрема.
Зазначені зміни певним чином вплинули і на методику та організацію
обліку й контролю за витратами у тваринництві, якими тривалий час займались
такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як І. О. Белебеха, М. Г. Бєлов, І. М. Бєлий,
Ф.Ф. Бутинець, П. І. Гайдуцький, В. Г. Гетьман, Г. І. Грінман, В. Г. Линник, Ю.
Я. Литвин, А. С. Лисецький, Г. Г. Кірейцев, В. С. Мікутіс, В. Б. Моссаковський,
М. З. Пізенгольц, П. Т. Саблук, Л. К. Сук, Л. С. Шатковська, М. Я. Штейман , В.
П. Ярмоленко, М. А. Ящук та ін. У працях вищеназваних вчених висвітлено ряд
важливих проблем. Деякі з них є недослідженими і дискусійними, тому
потребують удосконалення і грунтовнішого вивчення як з боку науковців, так і
практиків.
Так, слід удосконалити систему ведення обліку витрат на виробництво і
калькулювання собівартості тваринницької продукції, облік і контроль витрат за
статтями й елементами, первинні документи та облікові реєстри і форми звітності,
структуру і кореспонденцію рахунків, методику та техніку бухгалтерського
обліку.
В умовах переходу до ринкової економіки важливо, щоб бухгалтерський
облік та економічний контроль були важливими інструментами в управлінні
тваринницькою галуззю, забезпечуючи її високу ефективність. Насамперед,
необхідно створити таку систему обліку та контролю у тваринництві, яка б
відповідала сучасним вимогам до них і була оптимальною для конкретного
сільськогосподарського підприємства.
На організацію обліку і контролю виробничих витрат в тваринництві

113

суттєво впливають характерні для нього технологічні особливості, зокрема:
розведення, вирощування (дорощування) та відгодівля тварин; природноекономічна зона розведення тварин, спосіб їх утримання, масштаби
сільськогосподарських підприємств, забезпеченість трудовими ресурсами, рівень
механізації виробничих процесів, режим роботи тваринників; співіснування у
тваринництві різних форм власності та форм господарювання.
Основними напрямами удосконалення обліку в тваринництві є: оптимізація
первинних документів та облікових реєстрів, вдосконалення методики, організації
та практики ведення обліку і контролю; розробка та вдосконалення форм і
варіантів бухгалтерського обліку, скорочення звітності, поліпшення якості та
підготовки бухгалтерських кадрів (бухгалтерів основного виробництва,
обліковців).

ПОНЯТТЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ ПОДІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ВІДОБРАЖЕННЯ ЇЇ НАСЛІДКІВ В ОБЛІКУ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Костюк В.П. ст. гр. ОА-41
В сучасних умовах надзвичайно актуальним є пошук шляхів економічного
зростання та ефективного розвитку підприємств.
Однією з передумов покращення економічної ситуації на мікрорівні є
удосконалення форм і методів обліку. Високий рівень ризику та невизначеності
зумовлює необхідність детального розгляду надзвичайних доходів та витрат,
вивчення діючої практики їх обліку. Адже надзвичайні ситуації ускладнюють
умови виробництва, а їх ліквідація потребує залучення додаткових коштів,
матеріалів, технічних засобів, інших ресурсів.
Через відсутність єдиного трактування таких категорій, як: надзвичайна
діяльність, надзвичайна подія, надзвичайна ситуація, надзвичайні доходи та
витрати виникає проблема їх об‘єктивного, облікового відображення.
Проблеми визнання надзвичайних доходів та витрат, їх облік та
відображення у звітності розглядались у працях багатьох вчених Результати
проведених досліджень вказують на відсутність єдиного підходу не лише у
відображенні надзвичайних подій, а й класифікації надзвичайних доходів і витрат.
Зокрема, дехто з них ототожнюють надзвичайні події з форс-мажором. Інша
частина авторів розмежовує ці поняття, але у них відсутня одностайна позиція по
основних проблемних питаннях. Разом із тим, вивчення наукових праць і
практика господарської діяльності свідчать про те, що і досі залишаються
дискусійними безліч теоретичних положень, а цілий ряд принципово важливих
питань, пов‘язаних з обліком надзвичайних доходів і витрат підприємств
потребують суттєвого вдосконалення.
Метою написання даної публікації є теоретичне обґрунтування
надзвичайних подій як окремої категорії, пояснення їх економічної сутності,
з‘ясування впливу надзвичайних подій та їх наслідків на організацію обліку і
формування звітної інформації.
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Основною метою діяльності будь-якого підприємства є отримання
прибутку. Існує ряд об‘єктивних і суб‘єктивних факторів, які впливають на
величину отриманого прибутку. Одним з них є надзвичайні події - події або
операції, які відрізняється від звичайної діяльності підприємства, і не очікується,
що вони повторюватимуться періодично або в кожному наступному звітному
періоді. В результаті таких подій підприємства зазнають значних втрат через
ускладнення виробничо-господарської діяльності. Подолання наслідків таких
подій потребує немалих коштів та зусиль. Проблема виникає і в обліковому
відображення цих подій, оскільки більшість підприємств не бажають відображати
в фінансовій звітності надзвичайні витрати через відсутність впевненості у
отриманні відповідних доходів, а також через неохоче декларування керівниками
зміни напрямків фінансових потоків, що є об‘єктивною передумовою відновлення
звичайної діяльності підприємства.
До надзвичайних подій належать: стихійні лиха, техногенні катастрофи і
аварії, катаклізми, повені, пожежі, страйки та інше. Деякі автори наводять і інші
приклади надзвичайних подій, а саме: продаж основних засобів, безоплатне
отримання
активів,
списання
кредиторської
заборгованості.
Адже
екстраординарні події – це не обов‘язково стихійне лихо. Для обліку витрат і
доходів, які виникають внаслідок надзвичайних подій, Планом рахунків
передбачені рахунки 99 «Надзвичайні витрати» та 75 «Надзвичайні доходи». При
цьому надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням
суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства
внаслідок збитків від надзвичайних подій.
Отже, можна зробити висновок, що визначення поняття надзвичайної
діяльності в законодавчій базі України, розглянуто поверхнево. Результати
надзвичайних подій відображаються в обліку та звітності не в повному обсязі.
Тому кожне підприємство для себе повинно розмежувати поняття надзвичайних
доходів та витрат виходячи зі специфіки своєї діяльності. При відображенні їх в
обліку необхідно уточнити діючі субрахунки рахунків 99 та 75. Залежно від
специфічної діяльності та потреб управління кожне підприємство може
самостійно деталізувати надзвичайні доходи та витрати за власним переліком
субрахунків. Для цього необхідно врахувати можливість таких змін в обліковій
політиці.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА НА МАЛИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Костючук О.М. ст. гр. ОАСз-21
Важливою умовою ефективного функціонування кожного господарюючого
суб‘єкта в Україні є якісно побудована система бухгалтерського обліку, що
передбачає формування та прийняття на тривалу перспективу чіткої облікової
політики – сукупності принципів, методів і процедур, які використовує
підприємство для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика
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відіграє важливу роль як інструмент подальшого стабільного розвитку
підприємств.
Значний внесок у розвиток теоретичних і практичних аспектів формування
облікової політики підприємств зробили такі провідні вчені-економісти, як
Ф.Бутинець, П.Житний, Л.Пантелейчук, М.Пушкар та ін. Проте особливості
діяльності малих підприємств та недостатнє знання їхнім керівництвом завдань,
які має вирішувати облікова політика, призводять до неповного розуміння її
значущості. За таких умов науковці й бухгалтери-практики все частіше змушені
шукати відповідні на запитання, що треба зробити для підвищення статусу та
дієвості цієї політики на підприємстві.
Метою є розробка основних напрямів удосконалення та підвищення
ефективності діючої облікової політики на малих підприємствах України.
Відповідно до цієї мети поставлені такі основні завдання :
- висвітлити сукупність облікової політики підприємства та її нормативноправове регулювання;
- розкрити поняття «мале підприємство», охарактеризувати особливості
його функціонування та їх вплив на формування облікової політики;
-визначити основні шляхи поліпшення формування та здійснення облікової
політики вітчизняних малих підприємств.
Як відомо, на кожному малому підприємстві незалежно від форми
власності, організаційно-правової форми та виду діяльності бухгалтерський облік
ґрунтується на єдиних методологічних засадах, закріплених відповідними
статтями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» і положеннями бухгалтерського обліку. Встановлені цими нормативноправовими актами принципи є базовими правилами, якими слід керуватися при
веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності .Одним із них є
принцип послідовності,який передбачає постійне використання підприємством
обраної політики.
На мою думку,досвід побудови облікової політики в Російській Федерації
заслуговує на увагу. Він є перспективним для України та прийнятим для
використання всіма вітчизняними підприємствами.
Отже для подальшого розвитку стійкого розвитку малих підприємств в
Україні та підвищення ролі їх облікової політики в сучасних умовах
господарювання основними шляхами її поліпшення є:
- доповнення чинних принципів бухгалтерського обліку принципом
раціональності,який забезпечить ефективне ведення бухгалтерського обліку
виходячи з умов господарської діяльності та розміру організації ;
- удосконалення П(с)БО в частині формування та оприлюднення облікової
політики з використанням досвіду Російської Федерації,затвердження П(с)БО
«Облікова політика підприємства»,яке має акумулювати всі нині чинні норми з
різних нормативно-правових документів;
- розробка та затвердження у П(с)БО єдиної структури наказу про облікову
політику для всіх підприємств,яка має складатися із трьох частин
(методологічної,методичної,організаційної) та типової форми наказу про облікову
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політику.
Реалізація запропонованих у статті заходів сприятиме підвищенню статусу
облікової політики на малих підприємствах,прискорить затвердження та
стабілізує її дотримання,що забезпечить подальший розвиток малого бізнесу в
Україні.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ НА ПЕРЕРОБКУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ
СИРОВИНИ
Голячук Н.В. к.е.н., доц., Кравець Н.І. ст. гр. ОАм – 51
В даний час для української економіки є досить популярною схемою роботи з
давальницькою сировиною між замовником та виконавцем, яка базується на
договірних умовах. Невиконання договорів або невдале формулювання їх окремих
положень може суттєво знизити фінансову незалежність і платоспроможність
суб‘єктів господарювання. Тому питання бухгалтерського обліку та контролю
укладання й виконання господарських договорів мають першочергове значення.
При здійсненні операцій з давальницькою сировиною взаємовідносини між
замовником і виконавцем оформляються шляхом укладання договорів на переробку
давальницької сировини з дотриманням норм Цивільного Кодексу України. Договір це домовленість двох або більше осіб, спрямована на встановлення, зміну або
припинення прав і зобов‘язань її учасників, оформлена у встановленій
законодавством формі. Тотожним терміну «договір» є термін «контракт».
За договором переробки давальницької сировини одна сторона (замовник)
зобов‘язується надати давальницьку сировину другій стороні (виконавцю), а
виконавець зобов‘язується переробити надану давальницьку сировину в готову
продукцію та передати останню замовнику, який зобов‘язується прийняти її та
сплатити за її переробку.
Організація бухгалтерського обліку договірного процесу ґрунтується на
науково побудованій класифікації, яка визначає розрізи побудови аналітичного
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обліку за договорами та дозволяє проконтролювати виконання умов договору.
Договори науковці класифікують з урахуванням потреб ведення
бухгалтерського обліку та контролю за наступними ознаками: за предметною
ознакою (про передачу майна, про виконання робіт, про надання послуг); за
характером відносин (платні, безоплатні); за формою укладання (усні,
письмові); за наявністю в сторін прав та зобов‘язань (двосторонні,
багатосторонні); за моментом виникнення зобов‘язань (консенсуальні,
реальні); за суб‘єктами (з резидентами, з нерезидентами).
Така класифікація сприятиме більш повному розумінню природи та змісту
договорів, виявленню властивих їм спільних рис, полегшуватиме
відображення їх наслідків у бухгалтерському обліку, сприятиме ефективному
контролю за виконанням, а також удосконаленню системи аналітичних
рахунків бухгалтерського обліку договорів.
Отже, класифікація договорів сприятиме полегшенню відображення наслідків
виконання договорів у бухгалтерському обліку, проведення аналізу та
ефективному внутрішньогосподарському контролю за їх виконанням.
ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АКТИВАМИ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Кревська Ю.М. ст. гр. ОА-21
Визнання – процедура стандартна і обов‘язкова для всіх без винятку
об‘єктів обліку. Вона дозволяє визначити його місце у фінансовій звітності: є
об‘єкт для підприємства активом чи витратами, призведе його поява до
збільшення зобов‘язань чи доходів
Так згідно П(С)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи, які
підприємство утримує із метою використання в процесі виробництва або
постачання продукції, надання послуг, здачі в оренду або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного
використання(експлуатації) яких більш 1 року (або операційного циклу, якщо він
перевищує 1 рік). Але розглянувши детальніше п.6 П(С)БО 7 ми побачимо, що для
того аби підприємство визнає об‘єкт основних засобів активом тільки в тому
випадку, якщо його використання передбачає отримання економічної вигоди.
Отже ми бачимо визнання активом передбачає можливість отримання
економічної вигоди, а термін «основні засоби» відноситься і до тих об‘єктів , які
призначенні для виконання соціально-культурних функцій і від використання
яких взагалі не очікується отримання економічної вигоди.
Таким чином, я вважаю: не всі основні засоби є активами, а витрати на
придбання основних засобів, використання яких не приведе до отримання
економічної вигоди, повинні відображатися у складі витрат періоду придбання.
Цей висновок має право на життя ще й з іншої причини. Основні засоби,
визнані активами, амортизуються, тобто їх вартість частинами включається до
собівартості продукції або відноситься до адміністративних та інших витрат
кількох періодів. Таку амортизацію економічно обґрунтовано. Тому я не бачу
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сенсу витрачати трудові і матеріальні ресурси на розподіл витрат, які ніколи не
приведуть до отримання доходу і які для власників первісно є саме витратами.
ПРОПОЗИЦІЇ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ П(С)БО 7 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»
Бортнікова О.О., асистент, Криктун Ю.І. ст. гр. ОА-32
З моменту введення нового Плану рахунків і Національних стандартів, за
якими підприємства України ведуть бухгалтерський облік, пройшло немало часу, і
це дало змогу виявити їх недоліки. В тому числі дискусійним є визначення
основних засобів у П(С)БО 7 «Основні засоби»: це матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам чи для
здійснення адміністративних і соціально–культурних функцій, очікуваний термін
корисного використання (експлуатації) яких більше ніж один рік або операційний
цикл, якщо він більший за рік.
Пояснення терміну «операційний цикл» у П(С)БО 7 не наведено. Проте у
п.4 П(С)БО 2 «Баланс» зазначено, що операційний цикл – це проміжок часу між
придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації
виробленої з них продукції або товарів і послуг. Дане визначення не є
об‘єктивним, оскільки треба вимірювати очікуваний термін корисного
використання (експлуатації), а не вести відлік з моменту придбання запасів.
Таким чином, П(С)БО 7 доцільно було б доповнити визначенням цого
поняття й методиками його використання. Адже підприємство може придбати
активи у вигляді обладнання, інструменту, інвентарю і навіть будівлі, утримувати
їх і не використовувати деякий час. До моменту введення їх в експлуатацію вони
обліковуватимуться як капітальні інвестиції й відображатимуться в Балансі в
рядку «Незавершене будівництво», а не в складі основних засобів.
З огляду на це, у визначення основних засобів необхідно внести
доповнення такого змісту: основні засоби – це введені в експлуатацію матеріальні
активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва
або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам чи для
здійснення адміністративних і соціально – культурних функцій, очікуваний термін
корисного використання (експлуатації) яких більше ніж один рік або операційний
цикл, якщо він більший за рік.
Надана рекомендація про внесення доповнення до визначення основних
засобів дає змогу підвищити якість облікової інформації. Потреба у внесенні
коректив такого змісту зумовлена тим, що амортизація по основних засобах
починає нараховуватися в бухгалтерському обліку з наступного місяця після
введення їх в експлуатацію.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Нужна О.А., к.е.н., доц., Кругляк О.О. ст. гр. ОАз-51
Формування облікової політики – один з найважливіших етапів в діяльності
будь-якого підприємства, адже від прийнятих облікових оцінок залежить
фінансовий результат діяльності підприємства. Проте, на практиці значення
облікової політики досить часто недооцінюється. До її розробки у більшості
випадків відносяться формально, не розуміючи потреби в ній. Основною
причиною такого ставлення є недостатність теоретичних досліджень, а саме
вивчення ролі та місця облікової політики у формуванні облікової інформації. Це
в свою чергу зумовлює суто представницьку роль, яку сьогодні виконує облікова
політика та документи, якими вона оформлюється, не усвідомлення значення
облікової політики як дієвого інструменту організації та ведення обліку на
підприємстві та надання їй номінального характеру.
Дослідженню облікової політики приділяється багато уваги в роботах
українських і зарубіжних вчених. Серед вітчизняних вчених про облікову
політику писали Ф.Ф. Бутинець, М.В. Кужельний, І.А. Білоусова, Т.М. Сльозко,
Л.Г. Ловінська, А.Г. Завгородній та інші. Найбільш відомими зарубіжними
авторами, наукові праці яких присвячені різним аспектам облікової політики, є
Р.А. Алборов, А.А. Єфремова, Е.С. Хендриксен, М.Ф. ван Бреда, А.Я. Фрідланд.
Проте науковці приділяють увагу в основному методичному аспекту облікової
політики. Наукових праць в яких би були висвітлені особливості формування
облікової політики на торговельних підприємствах, поки що в Україні не
підготовлено.
Метою і завданнями є розгляд специфічних елементів облікової політики
підприємств торгівлі.
Торговельному підприємству, як і іншим підприємствам, надано право
самостійно визначати облікову політику, яка базується на застосуванні принципів
бухгалтерського
обліку
(автономність
підприємства,
безперервність,
періодичність, історична собівартість, нарахування і відповідність доходів і
витрат, повне висвітлення, послідовність, обачність, превалювання змісту над
формою, єдиний грошовий вимірник), положень та нормативних актів з питань
організації обліку в Україні.
Розпорядчим документом, що визначає напрями облікової політики
підприємства, який обов‘язково має бути складено та затверджено керівником
торгівельного підприємства, є наказ про облікову політику підприємства.
Оскільки на підприємствах торгівлі визначну роль займають товарні запаси
зупинимося на елементах облікової політики, які безпосередньо стосуються
обліку товарних запасів.
У складі облікової політики в частині запасів варто розглядати обов‘язкові
елементи, що розкривають її зміст і представлені на рисунку 1.
Одним з найважливіших елементів облікової політики торговельного
підприємства є визначення оцінки товарів під час вибуття. Згідно з П(С)БО 9 [1] і
Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів [2] для оцінки
запасів під час їх вибуття застосовують методи:
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- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- середньозваженої собівартості;
- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
- нормативних затрат;
- ціни продажу.
Для податкового обліку вибуття запасів п.5.9. Закону про податок на
прибуток запропоновані аналогічні методи їх вибуття. Тому під час розробки
облікової політики треба це враховувати і за можливістю використовувати один
метод оцінки вибуття запасів для бухгалтерського і податкового обліку.
Зазвичай на підприємствах торгівлі застосовуються лише три методи
оцінки вибуття запасів: середньозваженої собівартості, собівартості перших за
часом надходження (ФІФО) та ціни продажу.
Середньозважена величина собівартості одиниці товару визначається
шляхом ділення сумарної вартості залишку певного виду товарів на початок
періоду і вартості аналогічних товарів, що надійшли протягом періоду на
відповідну сумарну кількість цих товарів. Але цей метод не позбавлений
недоліків. Наприклад, до бухгалтерії прибуткові документи надходять із
запізненням, коли всі розрахунки зі списання вже завершено і результати
проведено за відповідними регістрами. Тому дуже важливо, щоб після закінчення
звітного періоду всі дані про надходження були зібрані, а результати розрахунків відкориговані останніми (в цьому періоді) списаннями [3].
Метод оцінки вибуття запасів за цінами перших закупівель базується на
припущенні, що товари використовуються в звітному періоді в послідовності їх
придбання, тобто товари, які першими надходять у продаж, повинні бути оцінені
за собівартістю перших закупівель з врахуванням вартості цінностей, які
числяться на початок періоду. Під час застосування цього методу оцінка товарів,
які знаходяться на складі на кінець звітного періоду нараховується по фактичній
собівартості останніх за часом закупівель, а в собівартості реалізованої продукції
враховується вартість раніше здійснених закупівель. Недолік методу ФІФО у
тому, що його застосування дозволяє зовнішнім чинникам економічного життя
держави впливати на показник валового прибутку кожного окремо взятого
підприємства.
Так, в умовах постійно зростаючих цін метод ФІФО дає найвищий
показник валового прибутку. Звичайно, будь-яке торговельне підприємство в
умовах загального зростання цін прагне підвищити ціни на свої товари, тоді під
застосування методу ФІФО до оцінки товарів під час вибуття, показник валового
прибутку а також податок на прибуток буде завищеним [4].
Якщо ж спостерігається зниження цін, то показник валового прибутку
внаслідок застосування методу ФІФО виходить заниженим. Переваги і недоліки
цього методу наведено в табл. 1.
У вітчизняних стандартах обліку і податковому законодавстві (у частині
оцінки товарів за методом ФІФО) закладено принцип, згідно з яким усі
реалізовані товари списуються за ціною, яка була першою, а всі подальші
списання за цінами наступного надходження товарів. Таким чином ціна
виявляється залежною від кількості партії товарів, яка за цією ціною купувалася.
Вартість товарів перевищуватиме поточну ринкову, що є порушенням принципу
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превалювання змісту над формою.
Таблиця 1 – Переваги і недоліки використання методу ФІФО для торговельного
підприємства
Зовнішні
економічні
чинники

Недоліки

Підвищення цін
(інфляція)

Завищений показник
валового прибутку у звіті
про фінансові результати

Зниження цін
(дефляція)

Занижений показник
валового прибутку у звіті
про фінансові результати

Переваги

1.Оцінка
запасів,
що
залишаються
на
балансі
максимально близька до їх
реальної (поточної) вартості
2.Результати аналізу
фінансового стану
торговельного підприємства
виглядають привабливими для
інвесторів та кредиторів
(показники рентабельності,
платоспроможності і фінансової
стійкості підприємства вищі, ніж
вони є насправді)
Оцінка запасів, що залишаються
на балансі максимально близька
до їх реальної (поточної)
вартості

Тому в залежності від того, які цілі ставить перед собою торговельне
підприємство (залучення інвесторів чи зменшення податку на прибуток) потрібно
зважати під час вибору цього методу списання товарів в обліковій політиці
підприємства.
Найважливішим розділом облікової політики підприємств, які займаються
роздрібною тогівлею є вартісна оцінка товарів і продуктів. Організації мають
право вибору оцінки за цінами продажу (з урахуванням субрахунка 285
«Торговельна націнка») чи оцінку за вартістю придбання (без урахування
субрахунка 285). Але згідно з поясненнями до субрахунку 285 «Торговельна
націнка» Інструкції про застосування плану рахунків[5], застосовувати право
вибору оцінки товарів можуть лише підприємства роздрібної торгівлі.
У таблиці 2 наведено умови застосування оцінки товарів по цінах продажу і
оцінку товарів по вартісті придбання.
Залежно від обраного способу у підприємства роздрібної торгівлі
відображення в бухгалтерському обліку вартості придбаних товарів на рахунку
282 «Товари в торгівлі» повинно відображатися по цінах придбання чи по цінам
продажу. Якщо облік товарів ведуть по цінах продажу, то виникає необхідність
обліку різниці між вартістю товарів за цінами продажу і цінам придбання. Така
різниця і є торговельна націнка і для її обліку передбачено субрахунок 285
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«Торгова націнка». Вартість товарів і сума торгових націнок напряму пов‘язані
між собою: при збільшенні вартості товарів сума торговельної націнки також
збільшується і навпаки. Це означає, що якщо робиться запис за рахунком 28
«Товари», то необхідно робити запис і за субрахунком 285 «Торгова націнка». Але
цей взаємозв‘язок існує лише в тих випадках, коли товари надходять від
постачальників чи якщо товари вибувають із підприємства. При переміщенні
всередині підприємства за субрахунком 285 записи робляться лише при
неспівпадінні облікових цін на товари структурних підрозділів підприємства, що
отримало і відпустило товари.
Таблиця 2 – Умови застосування оцінки товарів за цінами продажу і за вартістю
придбання
Оцінка товарів за цінами продажу
- тільки для підприємств роздрібної
торгівлі та громадського харчування (в
оптовій торгівлі застосовуватися не
може);
- за умови постійного відсотка
торговельної націнки;
за
необхідності
зменшення
трудомісткості облікових процедур,
спрощення процедури інвентаризації
складу;
- необхідність збільшення контролю за
реалізацією товарів нижче собівартості.

Оцінка товарів
за вартістю придбання
- наявність підрозділів як роздрібної так і
оптової торгівлі;
- за наявності широкої номенклатури
товарів з суттєвими відмінностями у
відсотку торговельної націнки;
- широкого застосування практики
знижок;
- для підприємства, серед користувачів
звітності
яких
домінують
зарубіжні
партнери (завдяки відсутності методу обліку
за цінам продажу у міжнародній практиці).

Цей метод застосовують підприємства роздрібної торгівлі з широкою
номенклатурою товарних одиниць, оскільки він дозволяє відображати в обліку їх
ціну продажу і формувати виручку від реалізації цих товарів в їх собівартість.
Величина торгової націнки регулюється підприємством самостійно, виходячи від
рівня операційних витрат, рівня рентабельності і, звичайно ж, ринкових
(конкурентних) цін на аналогічні товари. При цьому торгова націнка може
формуватися як в цілому по торговельному підриємству (як правило, при
незначному асортименті товарів), так і в розрізі окремих видів чи груп товарів.
Цей метод зручний тим, що собівартість реалізованих товарів буде дорівнювати
сумі прибутку від їх реалізації. Але для формування фінансових результатів від
операцій реалізації необхідно встановити фактичну собівартість реалізованих
товарів. Для цього потрібно здійснити досить важкі підрахунки для визначення
торгової націнки, яка припадає на залишок товарів на кінець звітного періоду на
складі підприємства. У цьому випадку треба звернути увагу – якщо підприємство
оприбутковує товари по цінах продажу, то, крім торгової націнки в цю ціну
необхідно включати ПДВ, сплаченого постачальнику при купівлі товару. Суму
ПДВ включають до ціни продажу товару, адже ціну продажу визначають з
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врахуванням ПДВ. Порядок формування роздрібних цін наведено на рис. 2.
У балансі залишок товарів відображається за вартістю придбання
незалежно від варіанту обліку товарів (за цінами продажу чи за собівартістю).
Підприємства оптової торгівлі ведуть облік товарів на рахунку 28
«Товари» лише за оцінкою по вартості придбання.
Дуже важливим при виборі методу оцінки вибуття запасів є п. 16 П(С)БО
9, в якому вказано, що для всіх одиниць запасів з однаковим призначенням та
однаковими умовами використання передбачають тільки один метод. Тому при
формуванні облікової політики рекомендуємо врахувати всі переваги і недоліки
кожного з методів оцінки вибуття товарів.
Крім того, в умовах ринкової економіки важливим є використання даних
про доцільність витрат на придбання товарних запасів. Рішення подібних питань
пов‘язано з витрачанням грошових коштів та має довгострокові наслідки. У
зв‘язку з цим виникає необхідність у показниках, що дозволять виявити судження
про результативність таких рішень. Саме використання розглянутих у статті
елементів обліково-аналітичного забезпечення вибору облікової політики
дозволять підвищити конкурентоспроможність підприємства та знизити
податковий тиск.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
Талах Т.А., к.е.н.,доц., Крупнік О.Я. ст. гр. ОАз – 41
Оптимізація грошових потоків підприємства здійснюється шляхом вибору
найкращих форм їхньої організації на підприємстві з обліком зовнішніх і
внутрішніх факторів з метою досягнення їхньої збалансованості, синхронізації і
зростання чистого грошового потоку.
Планування руху грошових коштів передбачає визначення можливих
джерел надходження та напрямків використання грошових коштів підприємства
для забезпечення його платоспроможності впродовж планового періоду.
Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих форм їхньої
організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його
господарської діяльності.
Оптимізація грошових потоків передбачає:
- подальше вдосконалення технології фінансових розрахунків для
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скорочення операційних потреб підприємства у необхідних коштах;
- вдосконалення системи обліку з метою здійснення достовірного
ретроспективного аналізу;
- підвищення точності прогнозування грошових потоків;
- розвиток використання альтернативних джерел ліквідності;
-підвищення ефективності використання вільних коштів у функціонуванні
підприємства.
Також важливим завданням з оптимізації грошових потоків нині є також
пошук резервів прискорення оборотності грошових активів, з яких слід виділити:
-відмову від утворення дебіторської заборгованості;
-прискорення інкасації коштів, при якому скорочується залишок
грошових активів у касі;
-скорочення розрахунків готівкою.
Таким чином підвищення суми чистого грошового потоку підприємства
може бути забезпечене за рахунок здійснення наступних основних заходів:
• зниження суми постійних витрат;
• зниження рівня змінних витрат;
• здійснення ефективної податкової політики, що забезпечує зниження
рівня сумарних податкових виплат;
• здійснення ефективної цінової політики, що забезпечує підвищення рівня
прибутковості операційної діяльності;
• використання методу прискореної амортизації основних засобів;
• скорочення періоду амортизації використовуваних підприємством
нематеріальних активів;
• продажу не використовуваних видів основних засобів і нематеріальних
активів;
• посилення претензійної роботи з метою повного і своєчасного
стягнення штрафних санкцій.
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Кулай О.Є. ст. гр. ОА-41
Система стратегічного управління підприємством є важливим фактором
сталого розвитку національної економіки. Інструментом стратегічного управління
є якісна обліково-аналітична інформація, сформована за чіткими обліковими
принципами, але орієнтована на майбутнє.
Вперше термін «стратегічний управлінський облік» запропоновано
Сіммондзом (Simmonds, 1981), і визначено як спосіб оцінки і порівняння власного
бізнесу і бізнесу конкурентів, що є вирішальним при розрахунках бюджетів і
прийнятті рішень щодо напрямів подальшого розвитку. Сіммоднз вбачав у
стратегічному управлінському обліку так звану «систему захисту» стратегічних
цілей підприємства в конкурентному середовищі. Основною вважалась орієнтація
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управлінського обліку на дослідження зовнішнього економічного середовища,
збір, опрацювання і узагальнення даних про затрати і ціни, обсяги реалізації і
частку на ринку, наявні ресурси і грошові потоки найбільш вагомих конкурентів.
Така цільова інформація є свого роду попередженням про необхідність перегляду
і коригування конкурентної стратегії. Крім того, отримання стратегічної переваги
вбачалось і за рахунок цінових ігор, суттєву роль в яких повинен відігравати
управлінський облік шляхом обгрунтованої оцінки структури власних витрат і
співставлення її із витратами конкурентів. Аналіз залежності «затрати-обсягприбуток» конкурентів дасть можливість передбачити майбутні цінові зміни,
спричинені структурними змінами у собівартості.
В обліковій науковій літературі неодноразово вказувалось на
взаємозалежність методології управлінського обліку від вибору підприємсвом
стратегічної позиції. Зокрема, підприємства-лідери перевагу надають управлінню
витратами через впровадження новітніх систем бюджетування, обліку, контролю і
оцінки результатів за центрами відповідальності. При цьому особливу увагу
зосереджують на оцінці роботи менеджерів, як безпосередніх координаторів
діяльності, і від суб‘єктивного впливу яких залежить розраунковий результат.
Підприємства-початківці, обираючи стратегію, яка базується на просуванні
продукту на ринку, потребують прогнозних даних і відповідного інформаційного
забезпечення про поведінку своїх конкурентів та менше уваги приділяють
управлінню витратами.
Найбільш повна характеристика сутності стратегічного управлінського
обліку представлена Лорд (Lord, 1996) за такими напрямами:
 вихід за межі внутрішнього інформаційного забезпечення менеджменту
підприємства і формування обліково-аналітичної інформації про конкурента;
 залежність методології від вибору підприємством стратегічної позиції
на ринку, і відповідність інформаційного забезпечення очікуваним результатам;
 отримання конкурентних переваг за результатами аналізу методів
скорочення витрат або підвищення ступеня диференціації продуктів підприємства
з використанням зв‘язків ланцюжка цінностей.
Простий для розуміння і адекватний підхід щодо сутності стратегічного
управлінського обліку запропоновано Іннз (Inns, 1998), відповідно до якого
перевага надається інформаційному забезпеченню процесу прийняття
стратегічних управлінських рішень на довгострокову перспективу. В центрі уваги
при цьому є використання облікової інформації для функціональної калькуляції
собівартості і аналізу рентабельності продукцї. Таку точку зору підтримують
також Купер і Каплан (Cooper and Kaplan, 1988), які стверджують про розробку
принципів і процедур стратегічного управлінського обліку виключно для
інформаційного забезпечення визначеної конкурентної стратегії підприємства,
головним чином за рахунок постійного використання інформаційних технологій
для вдосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, робіт і
послуг. На відміну попередників, Сіммоднза і Лорд, даний підхід
характеризується внутрішньою орієнтованістю стратегічного управлінського
обліку.
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Національна економіка України перебуває в стані виживання, а тому
актуальним є пошук нових організаційно-економічних методів господарювання в
умовах обмежених ресурсів і невизначеності.
Обмеженість природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів стає
все більш загрозливою і масштабною. Невизначеність в подальшому існуванні
підприємств зумовлена дефіцитом та неоднозначним тлумаченням використовуваної учасниками ринку економічної інформації, недостатньо якісною оцінкою і
на її основі відображенням об'єктів бухгалтерського обліку та управління.
Все це відбувається в умовах глобалізації ринкової економіки, світової
економічної кризи, формування міжнародних товарних, фінансових ринків та
глобальних ринків капіталів. Глобальна економіка передбачає свободу
підприємницької діяльності, що супроводжується посиленням конкурентної
боротьби між суб'єктами управління глобальним виробництвом, глобальними
фінансами, глобальними системами управління та глобальними стандартами
бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Формування і функціонування такої
економіки без постійно оновлюваної нормативно-правової бази, досконалого
розвиненого стратегічного управлінського обліку та регулювання його розвитку
неможливо.
Вченими розроблені концепції розвитку і впровадження управлінського
обліку на підприємствах України. Проте, в часовому режимі відбуваються стрімкі
зміни, які спрямовують підприємства на пошук нових методів стратегічного
управління, а це в свою чергу ставить нові вимоги перед постачальником
інформації – стратегічним управлінським обліком. Крім того, галузеві
технологічні, організаційні і, відповідно, особливості управління також
потребують теоретичного їх осмислення, науково обrpунтованого оцінювання,
розробки та адаптування методологічних прийомів іх обліково-аналітичного
забезпечення. Обліково-аналітична інформація все частіше визнається вченими не
придатком управлінського процесу, а інформаційним продуктом, виробником
якого є управлінський облік. Цінність такого продукту буде визначатись ступенем
корисності для споживача – сучасної, швидкозмінної системи стратегічного
управління.
ПРОПОЗИЦІЇ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В
УКРАЇНІ
Писаренко Т.М., к.е.н., доц., Куриленко Я. Г. ОАз-51
Недоліком податкової системи України є те, що вона характеризується
передусім фіскальною спрямованістю, що є лейтмотивом більшості змін, які
вносяться до податкового законодавства. Водночас її регулююча функція не
зорієнтована на стале економічне зростання. Значне податкове навантаження на
виробництво та недостатнє податкове навантаження за використання природних
ресурсів негативно впливає на розвиток економіки. Це не сприяє також
посиленню позиції країни щодо податкової конкуренції.
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В Україні потрібно знизити ставки податку на прибуток і ПДВ до 20% і
18% відповідно, прийняти єдиний соціальний податок, про який так довго
говорять.
Знизити ставки «основних» податків - податку на прибуток, ПДВ і акцизу,
що зменшить навантаження на бізнес у цілому. Це дозволить використовувати
кошти на підвищення ефективності виробничої діяльності, підсилить інвестиційні
процеси, стимулюватиме розвиток економіки.
Одночасно для вирівнювання надходжень до бюджету потрібно ввести
податок на нерухомість (ставка від 0,05 до 0,1% від оцінної вартості об'єкта). В
умовах поступової передачі навантаження по вирішенню соціальних питань на
місцеві рівні даний податок не буде зайвим для місцевих бюджетів.
Прийняття Податкового кодексу, удосконалення порядку здачі й обробки
податкової звітності, впровадження дійового механізму обслуговування платників
податків - це зменшить кількість перевірок, пришвидшиться процес
відшкодування ПДВ.
Усе це дозволить у значній мірі знизити корупційні ризики та оптимізувати
надходження від податкових зборів до бюджету України.
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Московчук А.Т., к.е.н., доц., Кушнір О.А. ст. гр. ОА-51
В сучасних умовах українським підприємницьким структурам надано
господарську та фінансову самостійність, що призвело до значного ускладнення
процесу управління підприємством. У зв‘язку з цим розширилось коло проблем,
які покликані вирішувати бухгалтерський облік. Сьогодні вже не достатньо лише
надавати інформацію про факти фінансово-господарської діяльності та фінансові
результати роботи підприємства. В цих умовах виникає управлінський облік,
який необхідний для оперативного управління підприємством та прийняття
оптимальних управлінських рішень.
Однією із складових загальної системи управління підприємства є система
управління прибутком. До об‘єктів системи управління прибутком відносяться:
управління формуванням прибутку; управління розподілом та використанням
прибутку.
Кожен з цих макрооб‘єктів управління прибутком підприємства, в свою
чергу, поділяється на об‘єкти нижчого порядку, утворюючи певну ієрархічну
систему.
Управлінський облік являє собою систему обліку всіх необхідних
показників, що формують інформаційну базу оперативних управлінських рішень
(в основному, в галузі керування формуванням і використанням прибутку) і
планування діяльності підприємства в майбутньому періоді.
У порівнянні з фінансовим управлінський облік має наступні основні
переваги: він відображає не тільки вартісні, але і натуральні значення показників,
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забезпечує періодичність представлення результатів управлінського обліку,
цілком відповідає потребі в інформації для прийняття оперативних
управлінських рішень; цей облік може бути структурованим у будь-якому розрізі
- за центрами відповідальності, видами діяльності; показує окремі активи з
урахуванням темпів інфляції, вартості грошей у часі. Результати цього обліку є
комерційною таємницею підприємства і не повинні даватися зовнішнім
користувачам.
На кожному етапі управління прибутком формується відповідний
інформаційний потік, завдяки якому користувачі здійснюють свої функції та
приймають своєчасні управлінські рішення, адаптовані до зовнішнього та
внутрішнього середовища підприємства. Отже від об'єктивного і достовірного
інформаційного забезпечення багато в чому залежить успіх прийнятих рішень,
що ґрунтуються на сукупності висновків щодо результатів комплексного аналізу
й обробки різного роду інформації.
Таким чином, в сучасних умовах господарювання все більшого значення
набуває управлінський облік, який дозволяє формувати інформацію, необхідну
для оперативного управління підприємством та прийняття оптимальних
управлінських рішень.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНИХ
БАНКІВ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Левчук І.О. ст. гр. ОА-21
Дослідження даної теми обумовлене існування широкого кола питань щодо
порядку функціонування обліку цінних паперів, які потребують вирішення та
реалізуються задля удосконалення системи, порядку правил об лікування в цій
сфері.
Процес переходу України до ринкової економіки тісно пов‘язаний з
процесом реформування власності, структурною перебудово економіка та
інфраструктури фінансового ринку. Становлення фондового ринку повинно було
створити надійну базу для ефективного розподілу інвестицій у різних галузях
економіка країни, що, в свою чергу, сприяло би покращенню добробуту громадян.
Однак на цьому шляху зустрілося чимало перешкод: недосконалість законодавчої
бази, відсутність цілісності у державній політиці щодо стримування обігу цінних
паперів, відсутність системи податкового стимулювання операцій з цінними
паперами, низький рівень знань населення і суб‘єктів господарювання про
можливість здійснення таких інвестиційних операцій та їх психологічна
непідготовленість до цього.
Так само існують деякі недоліки в обліку ПСБО цінних паперів, що
розроблені за міжнародними стандартами та не надто пристосовані до сучасного
ринку країни, в інструкціях щодо порядку обліку цінних паперів, розроблених
НБУ для комерційних банків тощо. Аналогічна ситуація і з аудитом, оскільки не
існує чіткої методики перевірки в цій сфері.
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Л.М. Кіндрацька стверджує, що вітчизняні закони та розроблені НБУ
інструкції, правила і положення, які стосуються порядку обліку й обліку цінних
паперів, недосконалі. Про це свідчить, наприклад, те, що до Закону України «Про
цінні папери та фондову біржу» вже 13 разів вносилися зміни, але так і не було
розкрито похідних фінансових інструментів (ф‘ючерсів, опціонів, свопів тощо).
Водночас нормативно-інструктивні документи НБУ швидко втрачають чинність,
внаслідок чого банківським установам важко пристосуватися до їх виконання. Це,
крім того, збільшує витрати банків(на зміну первинної документації, навчання
персоналу, виготовлення нових бланків), що негативно відбивається на фінансовій
системі країни.
Слід уважніше віднестися до питання цінних паперів при формуванні
законодавчих актів та внесення певних змін в систему функціонування обліку.
Проблему необхідно розглянути у контексті даної економічної ситуації та у
розрізі перспективи, зважаючи на те, що український ринок цінних паперів має всі
умови для росту. Таким чином потрібно передбачити, можливо, динаміку
законодавства наперед і, разом з тим, оптимізувати його, зробити більш
універсальним та більш простим для пристосування та виконання. Розробка
методів проведення перевірки сприятиме більш чіткому та правильному обліку,
що скоротить витрати банків та суб‘єктів господарювання і позитивно в цілому
відіб‘ється на фінансовому ринку.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ
КОШТІВ
Бортнікова О.О., асистент, Лесик Л. ст. гр. ОА-32
Грошові кошти завершують кругооборот використання і формування
господарських засобів і ресурсів та є початковою і кінцевою ланкою виробничого
циклу, тому раціональне управління грошовими коштами в сучасних умовах є
об‘єктивно необхідним.
З огляду на вищезазначене, на підприємстві для ефективного обліку і
контролю руху грошових коштів необхідно вирішити такі основні завдання:
 своєчасне і правильне проведення необхідних розрахунків, як шляхом
безготівкових перерахувань так і готівкою;
 повне і оперативне відображення в облікових регістрах наявності і руху
грошових засобів і розрахункових операцій;
 додержання правил використання грошових засобів по призначенню у
відповідності з виділеними лімітами, фондами;
 проведення у встановлений термін інвентаризації грошових засобів і
стану розрахунків, недопущення простроченої дебіторської і кредиторської
заборгованості;
 контроль наявності і зберігання грошей в касі, на розрахунковому і
інших рахунках в банку.
Проект удосконалення організації обліку грошових коштів і контролю за
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дотриманням касової дисципліни і операцій на рахунках в банку повинен
включати складові, відображені в табл. 1.
Таблиця 1
№

Складова частина проекту
План
документації
касових
операцій

Зміст складової частини проекту
Складання робочих інструкцій до касових
прибуткових і видаткових ордерів і розробка
графіка документообороту

3

План документації по рахунках в
банку
Групування операції здійснених
грошовими коштами

4

План виконання робіт по обліку
грошових коштів

5

Контроль за дотриманням касової
дисципліни по операціях в банках

Складання робочих інструкцій до банківських
документів і розробка графіка документообороту
Організація ведення журнала-ордера №1 і
побудова аналітичних таблиць до виписки із
рахунку в банку до журналів-ордерів №2.
Складання характеристик посад, індивідуальних
графіків роботи, структурного графіка облікових
робіт.
Розробка плану контролю до дотримання
дисципліни касових операцій і операцій на
рахунках в банку

1
2

Отже, грошові кошти є найбільш обмеженим ресурсом в перехідній до
ринку економіці, і успіх підприємства у виробничо-комерційній діяльності
визначається здатністю керівництва мобілізувати ці засоби й ефективно їх
використовувати, а впровадження запропонованого проекту призведе до
покращення показників прибутку, оскільки він забезпечить ефективне ведення
обліку та здійснення контролю за рухом грошових коштів.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ В ЧАСТИНІ ОБЛІКУ
КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
Чудовець В.В., к.е.н., доц., Лис Т.В. ст. гр. ОА-31
Розвиток у країні інвестиційного потенціалу та реформа бухгалтерського
обліку спричинили активізацію досліджень щодо обліку інвестицій, адже для
прийняття тактичних і стратегічних рішень з управління капітальними
інвестиціями необхідна своєчасна, достовірна аналітична інформація, що може
бути забезпечена лише бухгалтерським обліком та безпосередньо залежить від
його якості. Тому удосконалення теорії і практики ведення обліку капітальних
інвестицій в сучасних умовах соціально-економічного розвитку стає нагальною
потребою.
Відображення капітальних інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку
регулюється Інструкцією плану рахунків «Інструкція про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій», затверджено Наказом Міністерства фінансів
України від 30.11.99р. № 291(далі - План рахунків). Дослідження багатьох праць
вказують на ряд недоліків стосовно відображення в обліку капітальних інвестицій,
що стосуються класифікації витрат на аналітичних рахунках до рахунку 15
«Капітальні інвестиції».
Облік капітальних інвестицій здійснюється за допомогою Плану рахунків,

131

який є недостатньо досконалим стосовно відображення в обліку капітальних
інвестицій.
І першочерговим питанням є вдосконалення Плану рахунків
бухгалтерського обліку з виокремленням додаткових субрахунків до рахунку 15
«Капітальні інвестиції».
Вважаємо за доцільне введення додаткового субрахунку 156 «Поліпшення
основних засобів» до Плану рахунків та збільшення переліку операцій, які
відображають за дебетом рахунку 15 згідно з Інструкцією.
Капітальні витрати на поліпшення земель доцільно, на наш погляд,
враховувати на окремому субрахунку 157 тієї ж назви до моменту їх завершення.
Вважаємо, що на субрахунку 151 «Капітальне будівництво» доцільно
узагальнювати лише витрати по виконанню будівельно-монтажних робіт як
підрядним, так і господарським способом для власних потреб підприємства.
Поглиблена деталізація структури Плану рахунків бухгалтерського обліку
забезпечить відповідність методики обліку капітальних інвестицій, що діє на
підприємствах, із законодавством України про інвестиційну діяльність, а також
отримати, як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам більш повну інформацію
стосовно обліку капітальних інвестицій.
Отже, є ряд проблем, пов‘язаних з обліком капітальних інвестицій,
залишається недостатньо розробленим і вимагає свого вирішення. Додаткових
досліджень потребують: понятійний апарат щодо обліку капітальних інвестицій;
об‘єкти обліку капітальних інвестицій; методика обліку створення фондів для
відтворення основних засобів та інших необоротних активів, необхідних для
здійснення капітальних інвестицій; система внутрішнього контролю операцій з
капітальними інвестиціями; організація обліку капітальних інвестицій в умовах
використання комп‘ютерних технологій.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Голячук Н.В., к.е.н., доц., Лиса Л.П. ст. гр. ОАз – 53
Бухгалтерський облік у бюджетних установах є важливою части-ною
господарського обліку в Україні. Він виконує свої конкретні завдання, має
специфічні об‘єкти, ведеться за окремим планом ра-хунків на балансі, який
відрізняється від балансу госпрозрахун-кових підприємств.
Запорукою ефективності діяльності будь-якого підприємства незалежно від
форми його власності і виду діяльності є правильно організований бухгалтерський
облік. Як для кожного суб‘єкта господарської діяльності, налагоджена система
обліку в бюджетних установах – невід‘ємний елемент його діяльності.
Над розвитком бухгалтерського обліку та контролю в бюд-жетних
установах працювало багато відомих вчених. Великий вне-сок у розвиток цих
напрямків зробили М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, О. Д. Гудзинський, Г. Г.
Кірейцев, А. М. Кузьмінський, М. В. Кужельний, В. Г. Лінник, Д. Міддлтон, В. Б.
Моссаковський, М. С. Пушкар, Роберт Н. Антоні, П. Т. Саблук, Г. В. Савицька, В.
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К. Савчук, С. В. Свірко, Я. В. Соколов, В. В. Сопко, Л. К. Сук, І. Т. Ткаченко, Д.
Фостер, Ч. Т. Хорнгрен, М. Г. Чумаченко, Л. С. Шатковська, В. П. Ярмоленко та
інші вчені.
Метою дослідження є забезпечення вирішення проблем щодо порушень
ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах згідно з Бюджетним
кодексом України, затвердженим Верховною Радою України, раціонального та
ефективного використання коштів бюджетної установи за цільовим призначенням
відповідно до затвердженого кошторису, повноти та достовірності складання
звітності.
Протягом останніх років все більше бюджетних установ використовують
комп‘ютерну техніку для здійснення автоматизованої обробки даних. З її появою
бухгалтер робить менше помилок, що значно полегшує обліковий процес. Серед
багатьох проблем, які супроводжують процес комп‘ютеризації діяльності
бюджетних установ, однією з головних є організація надійного внутрішнього
контролю. За організацію контролю повинен відповідати керівник установи, який
забезпечує необхідні умови і повинен сприяти придбанню комп‘ютерної техніки і
програмного забезпечення, розподілити обов‘язки щодо автоматизованої обробки
даних між різними відповідальними працівниками, налагодити нагляд за роботою
відділу комп‘ютеризації та здійснити цілу низку заходів, спрямованих на
довгострокову перспективу. Контроль є частиною загальної системи
внутрішнього контролю бюджетної установи. Він має забезпечувати ефективне
функціонування інформаційної системи, надійне збереження даних у
комп‘ютерному середовищі і своєчасне надання необхідної інформації для
прийняття управ-лінських рішень.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах є одним із найважливіших
галузевих обліків в Україні. Його нормативна база продовжує вдосконалюватися.
Реформуванням обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів є розуміння
вітчизняних економічних та правових умов. Форми та методи здійснення обліку в
бюджетних установах залежать від змін у фінансовому механізмі держави. На
сучасному етапі економічного та соціального розвитку України спостерігаємо
вплив фінансової кризи на його форму-вання. Бухгалтерський облік у бюджетних
установах забезпечує відображення всіх операцій, пов‘язаних з виконанням
кошторису. Своєчасне, повне та достовірне відображення у балансі установи всіх
операцій дасть змогу керівникові приймати управлінські рішення, аналізувати
роботу установи, контролювати цільове використання бюджетних коштів на
основі затвердженого кошторису.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО
АУДИТУ ЗАПАСІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Літвінчук А.О. ст. гр. ОА-42
Найважливішою умовою подальшого розвитку й успішної господарської
діяльності підприємств є ефективне використання виробничих запасів. Вони, як
складова собівартості готової продукції, потребують забезпечення єдності
основних ланок їх управління. Важлива роль у вирішенні цих завдань належить
удосконаленню основних функцій управління підприємств, до яких належить
контроль та аналіз. Як показує практика, ці завдання успішно виконує такий вид
контролю, як внутрішній аудит. Передумовою існування такого контролю є
взаємна зацікавленість власників та керівників підприємства і аудитора в
забезпеченні достовірності облікової та звітної інформації. Важливою умовою
методологічного забезпечення обліку запасів на підприємстві і вдосконалення
обліково-аналітичної роботи слугує система внутрішнього аудиту .
Внутрішній аудит є основою для прийняття управлінських, оперативних і
стратегічних рішень. Проте питання розвитку внутрішнього аудиту в Україні
повною мірою не висвітлені в нормативних і законодавчих документах. Зокрема, в
Законі України „Про аудиторську діяльність‖ визначені лише правові основи такої
діяльності та подані роз‘яснення загальних термінів аудиту. У Законі не
відображенні поняття внутрішнього аудиту, його мети і завдань, прав та
обов‘язків внутрішніх аудиторів, об‘єктів і суб‘єктів внутрішнього аудиту запасів.
Тобто проблемні питання внутрішнього аудиту запасів підприємств в Україні
залишається не розробленою та не вирішені в повній мірі та потребують
подальших наукових досліджень.
Результати дослідження системи обліку та внутрішнього контролю запасів
на українських підприємствах дають можливість вибрати спосіб організації
аудиту запасів: суцільний, вибірковий чи комбінований. Будь-який із способів
організації аудиту запасів на підприємстві повинен містити програму аудиту, яка
зобов‘язана встановити перелік аудиторських процедур, що забезпечили б:
достовірність первинних даних бухгалтерського обліку щодо фактичної наявності
та руху запасів; повноту і своєчасність відображення первинних даних з обліку
запасів у зведених документах та облікових регістрах; послідовність ведення
обліку запасів відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів, облікової
політики; достовірність відображення залишку запасів у внутрішній звітності;
достовірність показників фінансової звітності, які залежать від достовірності,
повноти й своєчасності відображення господарських операцій, пов‘язаних із
рухом запасів.
Внутрішній аудит запасів, на нашу думку, зобов‘язаний забезпечити
адміністрацію підприємства цінною інформацією для прийняття управлінських
рішень. Проте, зовнішні користувачі можуть не покладатися на інформацію, що
перевірена внутрішнім аудитором, через відсутність у нього незалежності. В
такому випадку внутрішній аудит має забезпечити попередній контроль на стадії
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розгляду первинних документів, під час перевірки договорів, наказів, кошторисів
тощо. Тобто внутрішній аудит може виконувати функції профілактичного заходу.
Поточний контроль здійснюється під час реєстрації господарських операцій
запасів, а наступний контроль необхідно проводити на стадії узагальнення й
аналізу облікової і звітної інформації тощо. Тому внутрішній аудит запасів
повинен поєднувати елементи адміністративного, бухгалтерського та технічного
контролю (рис. 1).
Внутрішній аудит запасів на підприємствах України

Адміністративний
контроль
1. Організація контролю
запасів.
2. Дотримання нормативноправових актів.
3. Розподіл функцій по
центрах відповідально-сті.
4. Вивчення попиту та
пропозиції запасів.
5. Формування
асортименту запасів на
внутрішньому ринку.
6. Дослідження методів
доставки запасів.

Бухгалтерський
контроль
1. Контроль за видачею
первинних документів по
руху запасів.
2. Оприбуткування
запасів.
3. Перевірка
матеріальних звітів.
4. Ідентичність звітів і
даних бухгалтерських
регістрів.
5. Достовірність
бухгалтерської і
внутрішньої звітності
запасів.

Технічний
контроль
1.Приймання запасів за
кількістю та якістю
(лабораторний аналіз).
2.Ефективність
використання запасів у
виробництві.
3.Сортування запасів.
4.Зберігання запасів за
партіями, видами,
групами тощо.

Рис. 1. Модель внутрішнього аудиту запасів підприємства
Дослідження та аналіз наведених вище особливостей контрольних моментів
діяльності підприємств дає можливість запропонувати заходи посилення системи
внутрішнього бухгалтерського контролю запасів:
1) Документи і записи в облікових регістрах щодо оцінки та руху запасів.
2) Документальне оформлення бухгалтерських документів відділом
технічного контролю.
3) Формування щоденної звітності по надходженню та витрачанню запасів.
4) Порядок та умови зберігання запасів.
5) Розрахунки норм витрачання запасів.
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6) Порядок зберігання виробничої документації руху запасів.
7) Оформлення первинних документів на усунення браку та переробка
неякісної продукції тощо.
Отже, досліджено об‘єкти та запропоновано елементи внутрішнього аудиту
запасів за трьома напрямками (адміністративним, бухгалтерським, технічним
контролем), що, на нашу думку, дасть можливість своєчасно виявити і виправити
суттєві помилки пов‘язані з оформленням надходження, оприбуткування, руху,
оцінки та вибуття запасів на підприємстві. Запропоновано заходи посилення
системи внутрішнього бухгалтерського контролю запасів підприємства.
Основне завдання внутрішнього аудиту запасів на підприємстві полягає у
встановленні достовірності й повноти відображення в бухгалтерському обліку та
звітності всіх господарських фактів відносно руху запасів.
Список літератури:
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допов. – К.: Видавничий дім ―Професіонал‖, 2006.
4. Петрик О. Аудит: законодавчо-нормативне регулювання, історичні аспекти та проблеми
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Лойко О.В. ст. гр. ОАСз-21
В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм
власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом
виробництва, що викликало потребу створення госпрозрахункових органів
фінансового контролю, тобто аудиту.
В загальному розумінні аудит - це процес, під час якого компетентна,
незалежна особа збирає й оцінює свідчення про кількісну інформацію, яка
стосується конкретного економічного суб'єкта, з метою встановлення і
відображення у звіті ступеня відповідності цієї кількісної інформації
встановленим критеріям.
Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової
економіки кожної країни. Ухвалення в квітні 1993 р. Закону України «Про
аудиторську діяльність» надало легітимності цій формі незалежного фінансового
контролю і стало імпульсом її інтенсивного розвитку. Але, на жаль, аудиторські
фірми сьогодні стикаються з рядом невизначених питань, які є досить
суперечливими до нормативних актів, що діють в нашій країні.
У вітчизняній літературі приділяється значна увага розвитку аудиту в
Україні. Ці питання розглядалися у багатьох працях вчених: О. Редько, Н. Дорош,
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Г. Давидов, І. Пилипенко, В. Шевчук, В. Бондар та інші вчені-економісти.
Метою даної роботи є висвітлення основних проблем України в розвитку
аудиту та виявлення основних чинників, які зумовлюють гальмування проведення
аудиту в Україні.
До проблемних питань аудиту слід віднести:
- недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю;
- брак достатнього досвіду аудиторської діяльності;
- недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси і
неосвоєний ринок аудиторських послуг;
- відсутність типових форм документів з аудиту;
- відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту тощо.
Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення проблем, які мають
місце у професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм і роблять
неможливим успішний розвиток аудиту.
Гостро постає проблема сучасного аудитора та довіри до нього. Питання
вибору аудитора – це, по – перше, питання довіри. Серйозну стурбованість також
викликає якість роботи більшості українських аудиторських фірм.
Для вирішення такого роду проблем аудиторські фірми повинні
враховувати рівень професійної компетентності своїх співробітників у вигляді
кваліфікаційних вимог, що висуваються до посад, передбачених структурою їх
управління.
Незважаючи на те, що для розвитку аудиту в Україні вже зроблено дуже
багато, ще залишаються питання, від правильного, успішного вирішення яких
залежить перспективи його подальшого розвитку.
Отже, основними напрямами розвитку аудиторської діяльності в Україні
можуть стати:
1. Розробка механізму практичного застосування МСА в Україні,
створення до них коментарів у повному обсязі.
2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про
аудиторську діяльність» .
3. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України
з міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і
аудиторів.
4. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на
основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання та ін.
Список використаних джерел:
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ОCОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ЦІНИ ПРИ ЕКСПОРТІ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
Ткачук І. М., к. е. н., доцент, Лукашук Т. М. ст. гр. ОАм-51
Ціни у сфері міжнародної торгівлі є результатом взаємодії мікро- і макропроцесів у світовій та національній економіках.
Процес формування експортної ціни визначається тими ж завданнями і
факторами, що й процес ціноутворення на внутрішньому ринку.
Укладаючи зовнішньоторговельний контракт про купівлю-продаж товару,
суб‘єкти господарської діяльності мають справу з такими видами цін:
– базисною, яка використовується для визначення сорту або якості товару,
яку узгоджують на переговорах між продавцем та покупцем
– фактурною, яка визначається умовами поставки, вказаними в контракті.
Умови поставки товару визначають обов‘язки покупця і продавця щодо
доставки товару і встановлюють момент переходу ризику випадкової загибелі чи
ушкодження товару з продавця на покупця. Базисні умови поставки визначають,
хто несе витрати, пов‘язані з транспортуванням товару від продавця-експортера
до покупця-імпортера. Ті втрати, з приводу доставки товару які несе продавець,
включаються до ціни товару. Ці умови називаються базисними тому, що вони
встановлюють базис ціни товару і впливають на рівень ціни товару.
Як правило підприємства-експортери продукції лісопереробної галузі
використовують базисну ціну. Це зумовлено тим, що у випадку поставок товару,
який не відповідає якісним параметрам (сорт, порода дерева, якість), ціна може
бути змінена в сторону зменшення.
На підприємствах лісопереробної галузі ціна на продукцію, яка експортується,
фіксується в контракті на момент його укладення. Вона формується за рахунок
витрат на виробництво, а також закладається відсоток прибутку (від 15 до 25 %).
До складу витрат на виробництво входять витрати на оплату робочої сили,
витрати на управління, накладні витрати, витрати на пакування та маркування
товару. Ціна, запропонована виробником, обговорюється з представниками
покупця. В ході переговорів підписується контракт, в якому зазначають загальну
ціну товару та валюту ціни. Ціна може змінюватись по взаємному рішенню
сторін.
Ціну товару, що реалізується, можна встановити у будь-якій валюті, визнаній
НБУ. Найкраще вибирати ту, курс якої найбільш стійкий. Важливим є врахування
валютного ризику, тому в контракті слід зазначити валютні застереження на
випадок зміни курсу валюти ціни.
Отже, особливістю формування ціни на лісопродукцію що експортується є
закладення певного відсотку прибутку. Вибір ціни є обов‘язковим компонентом
при укладанні контракту з експорту продукції, оскільки впливає на розмір
очікуваного прибутку підприємства.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ОБЛІКУ
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Савош Л.В., к.е.н., доц., Любченко Н.В., ст.гр. ОАз-51
Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є глибокі
економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин.
Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із
центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб‘єктів господарювання.
Метою є виявлення 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
аналізу дебіторської заборгованості.
На сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих питань
українського обліку є облік дебіторської заборгованості, що пов‘язано з
існуванням проблеми неплатежів. Суб‘єкти господарювання на перший план
висувають вирішення власних проблем, замість виконання фінансових
зобов‘язань по платежах перед партнерами. Відсутність майнової відповідальності
за невиконання власних договірних зобов‘язань дає їм змогу ухилятись від
взаєморозрахунків з партнерами. В поглиблення платіжної кризи вносить свою
частку і неврегульованість бюджетної системи, що стосується несвоєчасної
оплати державних зобов‘язань, які здійснюються за рахунок бюджету. Вирішення
вищенаведеної складної проблеми багато в чому залежить від вдосконалення
бухгалтерського обліку взаєморозрахунків.
Серед головних проблем, що стосуються дебіторської заборгованості,
варто відмітити те, що наявність простроченої та безнадійної дебіторської
заборгованості негативно впливає на фінансовий стан підприємства та його
платоспроможність. Відволікання з обігу значних сум коштів за рахунок
збільшення дебіторської заборгованості змушує підприємство підвищувати власну
кредиторську заборгованість, що веде до зростання витрат підприємства, а
відповідно і до зниження його прибутків (або до збільшення збитків). Саме
удосконалення процесу управління дебіторською заборгованістю дасть
можливість вирішити ряд проблем, що викликані наявністю дебіторської
заборгованості та неконтрольованим її зростанням.
Виникнення дебіторської заборгованості - це об'єктивний процес, який
зумовлений існуванням ризиків при проведенні взаєморозрахунків між
контрагентами за результатами господарської операції. Головна мета управління
дебіторською заборгованістю в умовах фінансово-економічної кризи полягає в
мінімізації її обсягу та строків інкасації боргу. Крім того, якщо існує дебіторська
заборгованість в іноземній валюті, через нестабільність курсу валюти ризик ЇЇ
несплати
значно
збільшується.
Політикою
управління
дебіторською
заборгованістю є частина загальної політики управління оборотними активами і
маркетингової політики підприємства, направленої на розширення обсягу
реалізації продукції.
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Отже, основними завданнями управління дебіторською заборгованістю
підприємства є: організація повного та достовірного обліку дебіторської
заборгованості підприємства і перенесення облікових даних до його звітності,
аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості підприємства в
попередніх періодах, оптимізація структури дебіторської заборгованості
підприємства, визначення кола потенційних дебіторів та суворе планування
дебіторської заборгованості підприємства на майбутні періоди, постійний
моніторинг дебіторської заборгованості, прискорення процесу погашення
дебіторської заборгованості за допомогою сучасних форм її рефінансування,
здійснення ефективного контролю за формуванням та погашенням дебіторської
заборгованості підприємства та розрахунок розміру резерву сумнівних боргів.
Таким чином, управління дебіторською заборгованістю безпосередньо
впливає на прибутковість підприємства і визначає шляхи прискорення повернення
боргів і зменшення безнадійної заборгованості, а також вибір умов продажу, що
забезпечують гарантоване надходження коштів і є однією з проблем
підприємства.
ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ»
Нагірська К.Є., асистент, Мазепа Ю.М. ст. гр. ОА-51
На сьогоднішній час організація системи управлінської звітності є
актуальним питанням, оскільки кожне підприємство складає управлінську
звітність за власним досвідом, потребами і вподобаннями.
На сьогодні вивченням питань щодо управлінської звітності займаються, як
іноземні вчені:, Б.Нидлз, Х.Андерсон, С.Кузнецова, Д.Колдуелл, Ч.Т.Хорнгрен,
Дж. Фостер, А.Ягурова та інші, так і вітчизняні науковці: О.В.Ластовецький,
Н.Адамов, С.Ф.Голов, Ф.Ф.Бутинець.
Управлінська звітність – це внутрішня звітність, основна мета якої полягає
у наданні оперативної, достовірної і релевантної інформації у відповідності до
вимог користувачів [1,с.417].
На думку С.Кузнецової «управлінська бухгалтерська звітність – це
бухгалтерська звітність, що містить облікову інформацію про діяльність
підприємства та надається внутрішнім користувачам у процесі управління
підприємством» [2,С.15].
Н.А.Адамов вважає, що «управлінська звітність – це процес формування
достовірної ї оперативної інформації про внутрішньогосподарські процеси і
результати діяльності, і представлення цієї інформації керівництву підприємства»
[3].
Отже, кожен науковець трактує визначення управлінської звітності по
своєму.
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УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ У
ПРОЦЕСІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Нужна О.А., к.е.н., доц., Макарчук А.П. ст. гр. ОА - 51
Житлово-комунальний сектор економіки України як об‘єкт державного
управління і регулювання має свої специфічні особливості: виступає як
багатогалузевий комплекс, що включає підгалузі, що є природними монополіями,
та конкурентні підгалузі; продуктом його життєдіяльності є передусім послуги,
які надаються у виробничій і невиробничій сферах; об‘єкти управління
зосереджені головним чином у містах, але наявні і в сільській місцевості.
З початком трансформаційних процесів, переходу до ринкових форм
господарювання загострилися проблеми функціонування житлово-комунального
господарства в країні.
Недосконала структура виробництва й управління, обумовлена самим
характером монополії, бурхливе зростання цін на сировину, матеріали, паливноенергетичні ресурси внаслідок їх лібералізації, неплатоспроможність значної
кількості суб‘єктів господарської діяльності й населення призвели до криз у
підгалузях ЖКГ і, зокрема, до проблеми заборгованості.
Механізми фінансування капітальних проектів, так само як і забезпечення
гарантій для надходження позикових коштів, практично не діють.
Враховуючи важливість нормального функціонування ЖКГ, його вплив на
соціальну сферу України, необхідно вдатися до кардинального реформування
галузі, що має передбачати насамперед формування його нової структурної
побудови, яка б поєднувала найкращі надбання зарубіжних моделей управління
комунальною сферою.
Реформа ЖКГ має бути законодавчо, організаційно та економічно
забезпечена на чотирьох рівнях: на рівні державних органів виконавчої влади;
обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
комунальних підприємств різних форм власності; споживачів послуг.
Необхідною умовою процесу формування якісно нової регуляторної
політики у сфері природних монополій ЖКГ має стати зміна характеру їх
діяльності, поступове врахування ними нових, ринкових умов господарювання,
формування умов для демонополізації, залучення приватного капіталу та
приватної ініціативи на конкурсних засадах.
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ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОР ГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦ ІЙ
Садовська І.Б., к.е.н., доц., Макарчук В. А. ст. гр. ОАз-53
Діяльність кожного господарського суб‘єкта у сучасних умовах є
предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавлені у
позитивних результатах його функціонування. У процесі господарської діяльності
та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими
суб‘єктами господарювання, які виникають внаслідок кругообігу господарських
засобів і називаються розрахунками. Вони опосередковують розподіл і
перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і
навпаки. У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з
іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна,
виконанням робіт, наданням послуг. У зв‘язку з цим у нього виникає дебіторська
заборгованість.
В процесі господарської діяльності у підприємства може виникнути і
кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість - це найбільш ―вагома‖
частина зобов‘язань підприємства.
Актуальність даної теми полягає в тому, що порядок і форми розрахунків
між постачальниками та замовниками визначаються в господарських договорах.
Це найбільш розповсюджена та важлива основа виникнення зобов‘язань, основна
форма реалізації товарно-грошових відносин у ринковій економіці. Розрахунки з
постачальниками є кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги за
умов наступної оплати або іншого погашення зобов‘язань. Дослідження проблем
організації обліку розрахункових операцій представлені в працях багатьох
відомих вчених, таких як В. С. Леня, С.Ф. Голова, Ф.Ф. Бутинця, М. Б.Кулинича,
В. В.Сопка, В. П. Завгороднього та інших.
Метою є дослідження шляхів удосконалення організації обліку
розрахункових операцій.
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Основною проблемою обліку розрахункових операцій є що не всі питання
врегульовані інструкціями, а в нормативних документах є недостатньо чітко
викладені та суперечливі положення, які допускають можливість неоднозначного
трактування і застосування. Тому необхідно вдосконалити та переглянути певні
нормативні акти, документи, інструкції, щоб вдосконалити ведення цього обліку.
А також на сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих питань
українського обліку є облік дебіторсько-кредиторської заборгованості, що
пов‘язано з існуванням проблеми неплатежів.
З метою удосконалення організації розрахункових операцій
на
підприємствах було б доцільно провести наступні зміни:
1.
удосконалювати накази про облікову політику на підприємствах,
зазначаючи в них такі моменти як:
 наводити класифікацію дебіторської заборгованості згідно потреб
підприємства;
 конкретизувати умови включення дебіторської заборгованості до
безнадійної;
 деталізувати процедури поточного контролю за правильністю
розрахунків з постачальниками і підрядниками і станом кредиторської
заборгованості залежно від виду діяльності підприємства.
2.
сформувати Управління (відділ – на середньому підприємстві) з
дебіторської та кредиторської заборгованостей
3.
укладати Положення про управління та посадову інструкцію
бухгалтера з розрахунків.
4.
дотримуватися
законодавчих
вимог
щодо
правильності
документального оформлення і складання договорів.
Отже, виріщення цих проблем дасть нам змогу правильно, зрозуміло і
доступно вести облік розрахункових операцій. Адже, облік розрахункових
операцій має велике значення в бухгалтерському обліку і потребує певного
перспективного розвитку та дослідження.
СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ, ЯК ВИД ОЦІНКИ МАШИН,
ОБЛАДНАННЯ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Мариняк М.В. ст. гр. ОА-21
Формування повної та достовірної інформації про майновий стан
підприємства, є досить важливим для внутрішніх і зовнішніх користувачів. Для
вирішення цього завдання необхідно мати чітке уявлення про стан та вартість
основних засобів підприємства. Найбільшу питому вагу у структурі виробничих
фондів підприємств, як правило, мають машини, обладнання і транспортні засоби,
тому їх вартість найбільшою мірою впливає на показники діяльності
підприємства.
Від вибору того чи іншого варіанту оцінки активів залежать і вартість
майна, і фінансовий результат, а отже, і розмір податків, які сплачує
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підприємство.
Так, відповідно до норм П(С)БО 7 підприємства можуть використовувати
два види оцінки вартості машин, обладнання і транспортних засобів: за
історичною собівартістю та справедливою вартістю.
Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу,
або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та
незалежними сторонами. Тобто це поточна (ринкова) вартість машин, обладнання
і транспортних засобів. Цей вид оцінки використовується для того, щоб оцінити,
скільки насправді коштують активи підприємства.
Оцінку машин, обладнання і транспортних засобів за справедливою
вартістю доцільно використовувати при аналізі платоспроможності підприємства.
Така оцінка дає можливість відносно точно показати майнове становище, але, в
свою чергу, викривлює фінансовий результат.
До проблем визначення справедливої вартості можна віднести такі:
справедлива вартість відображує не реальні угоди, які здійснює підприємство, а
деяку умовну суму, яка могла б бути отримана у випадку, якщо актив був би
проданий на певну дану; метод обліку за справедливою вартістю потребує
додаткових витрат.
Незважаючи на перелічені проблеми така оцінка має переваги, зокрема,
справедлива вартість: є більш об'єктивною основою для оцінки майбутніх
грошових потоків порівняно з витратами, що дуже важливо для потенційних
інвесторів і кредиторів, тобто основних груп зовнішніх користувачів; це краща
основа для зіставності інформації в процесі аналізу; використовується у
фінансовому менеджменті, який орієнтується на реальну вартість активів і
зобов'язань.
Отже, машини, обладнання і транспортні засоби в ринковій економіці - це
товар, тому, відповідно, виникає потреба в їх оцінці. Однією з причин оцінки цих
об‘єктів обліку за справедливою вартістю є і їх купівля-продаж.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Садовська І.Б., к.е.н., доц., Мариньоха С.В. ст. гр. ОАСз-22
У роботі, на підставі дослідження діючої практики обліку операцій з руху,
відновлення, поліпшення й амортизації основних засобів, та формування
облікової політики підприємств, огляду економічної літератури, інструктивних і
нормативних матеріалів, були сформульовані такі пропозиції:
1.
Враховуючи відсутність єдності думок щодо сутності понять
"основні фонди", "основний капітал" та "основні засоби", мною встановлено
відмінності між ними. Основний капітал відрізняється від основних фондів своєю
соціально-економічною сутністю, а саме використанням в умовах ринкової
економіки з метою максим ізації прибутку. Основні засоби виступають речовим
елементом основного капіталу та об'єктом бухгалтерського обліку.
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Вірному розумінню сутності критеріїв визнання основних засобів активами
підприємства сприятиме розкриття в Законі України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" способів одержання економічних вигод від
використання основних засобів та критеріїв, при дотриманні яких об'єкт
вважається контрольованим підприємством.
2.
Обґрунтовати доцільність обліку основних засобів за
поточною ринковою вартістю, що сприятиме нормальному відтворенню основних
засобів, а також визначенню реальних втрат при нестачі майна. Фінансова
звітність, в свою чергу, надаватиме інформацію про поточні грошові надходження
від використання основних засобів, що дозволить її користувачам оцінювати
реальний стан підприємства і здійснювати прогнози на майбутнє.
3.
Уточненити сутність облікової політики, якою слід вважати
сукупність обраних підприємством способів і процедур бухгалтерського обліку,
що не суперечать законодавче встановленим принципам обліку та забезпечують
одержання реальної інформації про фінансовий стан і результати діяльності
суб'єкта господарювання. У результаті визначення мети облікової політики,
доведена необхідність розкриття нею лише методичних положень формування
інформації про основні засоби.
Довести доцільність максимально можливої деталізації об'єктів обліку, що
дозволить усунути умовності класифікації об'єктів, одержувати більш реальну
інформацію про їх зношеність, полегшити порядок обліку операцій по заміні
окремих частин об'єкта, та посилити контроль за їх збереженням. Основними
характеристиками об'єкта мають бути однакові термін корисного використання та
функціональне призначення його частин.
Удосконалити типові форми первинних документів з обліку основних
засобів і інвентарної картки. Доповнення зазначених документів низкою
показників значно підвищить ступінь їх аналітичності і розширить можливості
формування на їх основі різних видів облікових регістрів.
З метою підвищення аналітичності інформації про напрямки інвестицій
капітального характеру, одержання можливості визначати собівартість
будівельних робіт, посилення контролю за рухом устаткування та станом
розрахунків
з
підрядчиками
запропоновані
додаткові
субрахунки
156 "Устаткування для монтажу" і 164 "Аванси, видані на капітальне
будівництво". Оскільки ринкова вартість безоплатно отриманих, але не
введених в експлуатацію об'єктів не є капітальними інвестиціями,
запропоновано обліковувати їх но рахунку матеріальних необоротних активів 181
"Об'єкти до монтажу, установлення".
Для забезпечення реальності фінансового результату та постійної
відповідності розміру додаткового капіталу сумі дооцінки залишкової вартості
основних засобів запропоновано:
у
момент відображення зносу
визнавати дохід у розмірі амортизації дооціненої вартост і основних засобів
та на цю суму зменшувати додатковий капітал підприємства.
8.
Оскільки обраний спосіб амортизації має якомога точніше
відображати ступінь зменшення втілених в об'єкті економічних вигод,
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запропоновано: існуючий перелік способів амортизації доповнити способами
прогресивної амортизації та комбінацією декількох способів; застосовувати
не річні, а місячні норми амортизації, при визначенні яких термін корисного
використання буде вимірятися в місяцях; суми амортизації за кожний рік
експлуатації об'єкта, що розраховані способами прискореної амортизації
згідно з П(С)БО 7, збільшувати на відсоток відхилення вартості, що
амортизується, від суми накопиченого наприкінці терміну корисного
використання зносу.
9.
З метою точного виміру результатів поліпшення основних
засобів, а отже реальності їх оцінки, запропоновано спосіб оцінки і порівняння
технічних показників об'єкта та спосіб оцінки і порівняння вартостей об'єкта.
Для практичного застосування способу оцінки та порівняння
показників основних засобів розроблено форму техніко-економічного
паспорту,
10.
Доведено, що оскільки первісна вартість об'єктів, які раніше
зазнали уцінки або поліпшення, вже відображає зміну первісне очікуваних
економічних вигод, витрати, понесені при їх наступному поліпшенні, слід
капіталізувати у випадку перевищення розміру економічних вигод,
установлених на дату його останньої уцінки або поліпшення.
1 1 . 3 метою дотримання принципу відповідності витрат і доходів, а,
отже, більш точному визначенню фінансового результату запропоновано;
витрати на відновлення основних засобів, розмір яких не є суттєвим для
підпр иємства, відображати в періоді їх виникнення; витрати, що
перевищують критерій суттєвості, рівномірно розподіляти між суміжними
звітними періодами. Періодом розподілу витрат на проведення
відбудовних робіт, що носять плановий характер, варто вважати
очікуваний міжремонтний період. Собівартість позапланових робіт
необхідно розподіляти протягом терміну корисного використання, що
залишився.
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ – ОСНОВНИЙ ФАКТОР
ЦІНОУТВОРЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Мартинчук Ю.С. ст. гр. ОАСз – 21
Функціонування підприємства в умовах ринкової економіки актуалізує
проблему раціонального витрачання ресурсів, докорінного поліпшення
управління витратами для забезпечення конкурентоспроможності продукції.
Витрати на виробництво продукції, робіт (послуг) є індикатором діяльності
підприємства; збільшення витрат може означати як зміни ситуації на ринку, так і
недоліки у процесі виробництва.
Собівартість продукції, як синтетичний показник, відображає всі сторони
господарської діяльності підприємства. Від рівня собівартості продукції при
інших незмінних умовах залежить рівень прибутку.
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Дослідженням аналізу виробничих запасів займалися такі відомі вчені:
Й.М. Петрович, І.М. Бойчик, А.В Шегда, Ф.Ф. Бутинець, Р.Л. Хом'як, Н.М.
Ткаченко, А.М. Стельмащук, П.С. Смоленюк, С.В. Кочерга, В.С. Лень, В.В.
Сопко, та інші видатні вітчизняні та зарубіжні автори.
Проте, питання щодо собівартості продукції вимагають додаткового
дослідження, оскільки зарубіжний досвід не може бути прямо перенесений у
діяльність вітчизняних підприємств, а власний досвід вимагає адаптації до
ринкових реалій.
Отже, нашою метою є обґрунтувати значення собівартості продукції для
виробничих підприємств.
Собівартість продукції (робіт, послуг) — це виражені в грошовій формі
сукупні витрати на підготовку і випуск та реалізацію продукції (робіт, послуг).
Чим економніше підприємство використовує матеріальні, трудові та
фінансові ресурси при виготовленні продукції, тим ефективніше здійснюється
виробничий процес, тим більшим буде прибуток і рівень рентабельності
продукції. Отже, собівартість є основним фактором ціноутворення і формування
прибутку.
Економічний аналіз собівартості продукції є важливим інструментом
управління витратами, що дозволяє надати узагальнюючу оцінку ефективності
використання ресурсів і визначити резерви збільшення прибутку та зниження ціни
одиниці продукції.
Підсумком аналізу собівартості є виявлення резервів подальшого
поліпшення показників. Резерви повинні бути узагальнені, взаємно ув'язані,
визначена їх загальна сума й основні напрямки реалізації.
Задачами аналізу собівартості продукції є: оцінка обґрунтованості і
напруженості плану по собівартості продукції, витратам виробництва і звертання
на основі аналізу поводження витрат; установлення динаміки і ступеня виконання
плану по собівартості; визначення факторів, що вплинули на динаміку показників
собівартості і виконання плану по них, величини і причини відхилень фактичних
витрат від планових; аналіз собівартості окремих видів продукції; виявлення
резервів подальшого зниження собівартості продукції.
Аналіз собівартості продукції спрямований на виявлення можливостей
підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і грошових
ресурсів у процесі виробництва, постачання і збуту продукції.
Вивчення собівартості продукції дозволяє дати більш правильну оцінку
рівню показників прибутку і рентабельності, досягнутому на підприємстві.
Ми дослідили, що визначення поняття «собівартість» у різних джерелах
дещо відрізняється, однак всі науковці намагались врахувати в даному визначенні
такі основні моменти: собівартість відображає, скільки і яких ресурсів було
використано; є величиною використаних ресурсів представлених в грошовому
виразі (гроші забезпечують єдність вимірювача, що дозволяє сумувати різні види
ресурсів); конкретна мета використання ресурсів зумовлює необхідність чітко
встановлювати об‘єкт собівартості (наприклад, виробництво продукції, її
реалізація), для якого треба підрахувати використані ресурси. Проаналізувавши
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усі визначення ми можемо узагальнити, що собівартість— це вартісна оцінка
ресурсів, які використовуються для виробництва і реалізації продукції з метою
отримання економічної вигоди.
Таким чином, собівартість продукції належить до числа найважливіших
показників роботи підприємства. Вона характеризує ефективність всього процесу
виробництва на підприємстві, оскільки в ній відображаються: рівень організації
виробничого процесу, технічний рівень, продуктивність праці, частка затрат на
виробництво за окремими статтями та елементами і інші витрати на випуск
продукції. Вона використовується як показник для контролю за використанням
ресурсів виробництва, визначення економічної ефективності організаційнотехнічних заходів, встановлення цін на продукцію.
За результатами дослідження, ми виявили, які показники використовуються
при аналізі собівартості продукції та методику їх розрахунку.
Отже, ми розглядали собівартість продукції як основний фактор
ціноутворення і формування прибутку.
Список використаних джерел:
1. Особливості формування собівартості в різних галузях економіки.
Зоріна В.
Н., Сеніна Г. В. - К.: 2005
2. В. С. Лень Управлінський облік, навчальний посібник. – К. : „Знання - Прес‖,
2006р
3. Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, З. Ф. Канурна, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевські.
Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир ПП Рута, 2005р.
4. С.Ф. Голов. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003, - 704 с.

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
ДОСТОВІРНІСТЬ ОБЛІКУ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Мартинюк І.А., ст. гр. ОАСз-21
В бухгалтерському обліку тривають наукові дослідження в напрямі його
вдосконалення.
Метою дослідження є спроба викласти деякі міркування щодо оцінки
фінансових інвестицій та її впливу на достовірність балансу.
Проблеми оцінок у бухгалтерському обліку приділяли увагу багато вчених.
Безумовно, оцінка в бухгалтерському обліку залежить від використання моделі
обліку: фінансової або фізичної концепції капіталу. Використання в Україні лише
фінансової концепції капіталу є певним обмеженням розвитку системи
бухгалтерського обліку. Однак саме в цих умовах потрібно показувати у
фінансових звітах достовірну інформацію. Тому проблема впливу оцінки
фінансових інвестицій на достовірність балансу є актуальною і до цього часу
залишається недостатньо висвітленою.
Виникає декілька питань:
1.Чому результати дооцінки відображають у одні ситуації на рахунках
інших доходів і витрат (субрахунки 946 і 975), а в іншій ситуації – на рахунках
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інших фінансових доходів і витрат (субрахунки 733 і 952). На наш погляд, це
пов‘язане із нерозумінням того, що інвестиції обліковують у інвестора, а емітент
обліковує їх як відповідні активи, у формі яких отримані інвестиції та
зобов‘язання або інструменти власного капіталу.
2. Чому результат дооцінки відображають на рахунках доходів, які, в свою
чергу закривають на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», а
не на рахунки капіталу. Результати дооцінки не є вже отриманим прибутком.
Вони стають прибутком тільки після реалізації фінансових інвестицій. Це
аналогічно торгівельній націнці. Націнка на товар (Дт 281- Кт 285) не відносять
на рахунки доходів, а доходом націнка стає після реалізації товарів. Отже, під час
дооцінки фінансових інвестицій суму дооцінки доцільно відносити або на якийсь
коригуючий рахунок до рахунку «Фінансові інвестиції» (аналогічно торгівельній
націнці), або на рахунок «Нереалізований прибуток».
Інша річ – уцінка фінансових інвестицій. Згідно з вимогами принципу
обачності суму уцінки фінансових інвестицій слід відображати на рахунках
витрат, що призведе до зменшення прибутку в звітному періоді.
Однак, по-перше, зростання прибутку у емітента не можна ототожнювати із
зростанням прибутку у інвестора. В цьому разі ціна інвестицій дійсно має
зростати, але суму зростання слід відображувати в обліку і звітності як
нереалізований прибуток або як
коригуючи статтю в балансі до статті
«Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств».
По-друге, відповідно до П(с)БО 12 у разу зменшення власного капіталу у
емітента за рахунок будь-якої статті, крім нерозподіленого прибутку (непокритого
збитку), якщо сума зменшення, пропорційна частці інвестора у власному капіталі
емітента, більша, ніж відповідна складова власного капітал у інвестора, то ця сума
надлишку зменшує нерозподілений прибуток емітента, тобто її відображають в
обліку так6 Дт 44 – Кт 141. водночас Інструкцією про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських
операцій підприємств і організацій такої кореспонденції рахунків не передбачено,
тобто має місце невідповідність двох нормативних документів з бухгалтерського
обліку. Введений П(с)БО 12 порядок обліку дооцінки (уцінки) фінансових
інвестицій, які обліковують за методом участі в капіталі інших підприємств,
також суперечить вимогам вже розглянутого принципу обачності. Внаслідок
цього інформацію наведену в балансі і в звіті про фінансові результати ( в частині
доходів), не можна вважати достовірною.
Отже, існуючий порядок обліку дооцінок
фінансових інвестицій
суперечить вимогам такого принципу бухгалтерського обліку, як обачність.
Неврахування вимог принципу обачності призводить до спотворення інформації,
наведеної в фінансовій звітності ( балансі підприємства та звіті про фінансові
результати). Уцінка фінансових інвестицій має зменшувати фінансові результати
діяльності підприємства. Дооцінку фінансових інвестицій слід обліковувати на
коригую чому рахунку до рахунку «Фінансові інвестиції» або на рахунку
«Нерозподілений прибуток» і відображувати як прибуток тільки в момент
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реалізації до оцінених фінансових інвестицій, якщо вони будуть реалізовані за
ціною, вище ніж собівартість їх придбання.
ПРОБЛЕМИ УНІФІКАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ТА
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МОЖЛИВІ
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Сидоренко Р.В., асистент, Масюта І.В. ст. гр. ОАз-51
Реформування економіки України зумовило значні зміни фінансового
механізму її регулювання, зокрема податкової системи. Ця система стала однією з
найважливіших у фінансових відносинах між державою і суб'єктами
господарювання. Це, в свою чергу, привело до змін і реформ у сфері
бухгалтерського обліку. У зв'язку з введенням в дію Закону України «Про
оподаткування прибутку підприємств» з'явилося таке поняття, як податковий
облік. Відтепер на відповідальних осіб суб‘єктів господарювання покладається
завдання вести одночасно два окремих види обліку: бухгалтерський згідно Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та податковий,
правила та процедури якого визначені чинним податковим законодавством.
Прагнення мінімізувати або й зовсім скасувати відмінність бухгалтерського
і податкового прибутків викликало в Україні проблему зближення
бухгалтерського і податкового обліку, або проблему їх уніфікації. У
дослідженнях, які проводяться в цьому напрямі, доводиться, що необхідно
вдосконалювати нормативну базу бухгалтерського обліку або податкове
законодавство, або і те й інше одночасно (однак податкове законодавство
пропонується вдосконалювати більшою мірою) з метою встановлення єдиних
підходів до визнання й оцінки витрат і доходів, активів і зобов'язань у розрахунку
бухгалтерського і податкового прибутків. Питанням уніфікації бухгалтерського та
податкового обліку присвячено праці таких вітчизняних вчених, як М.Я.
Дем‘яненка, О.Ф. Кирилюк, Л.І. Стаднік, О. Кисельової, Л. Г. Ловінської, О. С.
Білоусової.
Нашою метою є дослідження проблем облікового забезпечення податкових
розрахунків, формування інформації у системі фінансового обліку та
використання цієї інформації в податковому обліку, що є актуальним і своєчасним
як з теоретичної, так і з практичної позиції.
Існування проблеми податкового обліку в Україні є результатом
нестикувань між Законами України ―Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні‖ і ―Про оподаткування прибутку підприємств‖. При обчислені
бухгалтерського прибутку формується реальна картина фінансового стану
підприємства. На відміну від цього, при визначені прибутку за методикою
податкового законодавства платник не отримує вірогідну інформацію про
результати господарської діяльності в частині доходів, витрат, результатів. Разом
із тим організація податкового обліку на підприємствах утруднюється тим, що у
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Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, не передбачено окремих
синтетичних, чи принаймні субрахунків для обліку валових витрат і валових
доходів, які є визначальними при обчисленні оподатковуваного прибутку.
Проблема податкового обліку може бути розв'язана шляхом прийняття
законодавчого чи нормативно-правового акту, в якому б були закріплені
методологічні, методичні та організаційні аспекти ведення податкового обліку на
підприємстві.
Методологічний аспект передбачає визначення засад, на яких формується
система податкового обліку, з яких елементів складається. Методичний аспект
має висвітлити процедурний бік податкового обліку, тобто порядок формування
вихідної інформації і підготовки даних для складання податкової звітності.
Організаційний аспект має відповісти на питання: хто та в яких регістрах буде
вестись податковий облік.
Податкове законодавство має бути відкориговане таким чином, щоб
визначення об‘єктів оподаткування автоматично, після проведення незначних
коригувань, витікало з даних бухгалтерського обліку. До настання цього моменту
ми просто приречені на ведення складного і дорогого податкового обліку.
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Чудовець В.В., к.е.н., доц., Матрунчик Н. М. ст. гр. ОАз-52
Управлінський облік дебіторської заборгованості є складовою системи
обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх
користувачів у процесі управління підприємством.
Інформаційна система управлінського обліку – це система, яка
використовує вхідну інформацію та відповідні процеси, з метою одержання
результатів, що відповідають точно визначеним цілям підприємства.
Вивченням
особливостей
управлінського
обліку
дебіторської
заборгованості займалися такі науковці як С. Ф. Голов, Л.В. Нападовська, Н.А.
Альбрехт, М.Д. Білик, Л.О. Лігоненко, Н.М. Новикова, В.А. Гончарові, Д.Р.
Хенсен, М.М. Моувен, Д.У. Сєнков та ін.
Метою цього дослідження є виявлення проблем, пов‘язаних з
управлінським обліком дебіторської заборгованості, обґрунтуванням перспектив
його розвитку, розробкою методичних підходів щодо вдосконалення існуючих
методик управлінського обліку дебіторської заборгованості.
Основним недоліком існуючої системи управлінського обліку дебіторської
заборгованості можна вважати неможливість досконалої обробки та підготовки
інформації для прийняття управлінських рішень без впровадження на кожному
підприємстві політики управлінського обліку.
Зазначена проблема зумовлює необхідність пошуку специфічних засобів
достатніх для регламентації управлінського обліку дебіторської заборгованості.
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Слід зазначити, що на підприємствах, де відсутні внутрішні стандарти
управлінського обліку, часто виникають питання, пов‘язані з плануванням роботи,
відсутністю єдиних форм управлінської звітності, незадоволенням працівників
оцінкою їхньої роботи.
Для вирішення даних недоліків необхідно зробити кілька важливих кроків.
Перш за все потрібно управлінський облік дебіторської заборгованості
регламентувати документом – „Наказом про політику управлінського обліку на
підприємстві‖. Вимоги до управлінського обліку дебіторської заборгованості
відобразити у підрозділі запропонованого наказу як „Управлінський облік
оборотних активів підприємства‖.
Наступним кроком буде введення відповідного внутрішнього стандарту
управлінського обліку. У стандарті необхідно зазначити: мету і призначення
стандарту, сферу застосування, відповідальних осіб, тлумачення термінів,
описання процесу реалізації товарів, примітки, документальне оформлення,
нормативні посилання.
Процес виникнення дебіторської заборгованості на підприємстві повинен
містити такі елементи, як аналіз фактичного стану дебіторської заборгованості,
аналіз стану дебіторської заборгованості на ринку, аналіз клієнтів та ін.
Отже, із впровадженням на підприємстві „Наказу про політику
управлінського обліку підприємства‖ та внутрішнього стандарту „Управлінський
облік дебіторської заборгованості‖, обробка та підготовка інформації для
прийняття управлінських рішень набуде досконалішого вигляду.
ОБЛІК ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Бортнікова О.О., асистент, Медведська А.В. ст. гр. ОА-32
Важливим елементом в системі організації управлінського обліку є
виділення в економіко-організаційній структурі суб‘єкта господарювання центрів
відповідальності.
Питаннями управлінського обліку діяльності підприємств за центрами
відповідальності займалися М. Кужельний, Б. Валуєв, , М. Чумаченко
В.Рудницький, С. Голов, М. Білуха, В. Сопко, В. Швець, Ф. Бутинець,
Н.Тлучкевич та інші.
Наявність центрів відповідальності є важливою умовою функціонування
внутрішньогосподарського обліку і контролю, що дозволяє найбільш раціонально
пов‘язати між собою та реалізувати основні функції управління: організацію,
мотивацію, облік, аналіз, контроль та планування
Центр відповідальності – це структурний підрозділ, який має у власному
розпорядженні необхідні ресурси, здійснює з їх допомогою господарську
діяльність та наділений для цього відповідними правами та обов‘язкам. Керівники
таких центрів несуть відповідальність за результати його діяльності.
Для кожного центру відповідальності мають бути визначені мета й
завдання, вид та періодичність подання інформації, а також куди і кому її треба
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надавати. Робота має бути спрямована на формування необхідної інформації та
забезпечення нею осіб, які приймають рішення в момент, коли вона їм потрібна в
формі зручній для використання.
Особливістю управлінського обліку є не лише контроль за витратами,
центрами та місцями їх виникнення у процесі виробництва, а й контроль за
такими центрами, які входять до складу інших центрів відповідальності. У
практиці управлінського обліку важливим і необхідним є виділення місць
виникнення витрат.
Місця виникнення витрат – це структурні одиниці, які характеризуються
просторовою або функціональною відокремленістю.
Відмінність між центрами відповідальності і центрами виникнення витрат
полягає в тому, що місце виникнення витрат можна розглядати як складову
центрів відповідальності, що може об‘єднувати декілька центрів витрат.
Отже, виділення центрів відповідальності дає можливість суттєво
підвищити ефективність обліку, контролю та прийняття управлінських рішень.
Система обліку за центрами відповідальності дає змогу формувати бюджети і на
основі порівняння фактичних та планових показників визначати ефективність
роботи підприємства загалом.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Бортнікова О.О., асистент, Мельник Ю.П. ст. гр. ОА-32
В умовах ринкових відносин та подальшого проведення в Україні
економічних реформ вагоме значення для розвитку суб‘єкта підприємницької
діяльності має його прибуток. Він показує економічну ефективність
господарювання підприємства, слугує джерелом розширеного відтворення
виробництва, соціального розвитку підприємства та платежів до бюджету
держави.
Теоретичні дослідження сутності категорії "фінансові результати" велися
багатьма вченими. Значний внесок у розвиток цього поняття, особливо його
облікового аспекту, зробили відомі вітчизняні та зарубіжні вчені І.О. Бланк, О.С.
Бородкін, Ф.Ф. Єфімова, Б.І. Валуєв, З.В. Гуцайлюк, А. М. Герасимович, М.Я.
Дем'яненко, К. Друрі та інші. Однак, сучасні умови господарювання потребують
деякого уточнення і перегляду напрацювань вчених.
В процесі приведення вітчизняної системи бухгалтерського обліку до вимог
міжнародних стандартів фінансової звітності виникли істотні зміни в понятійному
апараті фінансових результатів, проте до цих пір вони не знайшли достатнього
обгрунтування, зокрема в сільськогосподарській галузі. Галузеві особливості
сільськогосподарських підприємств обумовлені наявністю специфічних видів
доходів і витрат (екологічних і соціальних витрат; доходів і витрат, пов'язаних із
земельними відносинами), спостерігаються відмінності при розрахунку
фінансових результатів для великих і малих підприємств.
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Сезонність сільськогосподарського виробництва також зумовлює
особливості бухгалтерського обліку затрат і виходу продукції
в
сільськогосподарських підприємствах. Тобто облік не може повною мірою
виконувати поставлені перед ним завдання – забезпечувати своєчасний контроль
за використанням ресурсів, запобігати негативним факторам в діяльності
підприємства, формувати цілісну і достовірну інформацію, необхідну для
оперативного управління.
Отже, процес формування і визначення суми витрат
в обліку
сільськогосподарського підприємства є одним із найскладніших серед усіх
галузей
народного
господарства.
Сезонний
характер
виробництва
сільськогосподарської продукції зумовлює те, що час проведення затрат не
збігається з часом надходження виручки від реалізації продукції, він може
відбуватися протягом різних звітних періодів.
Таким чином, перехід України на міжнародні стандарти обліку не
зменшить проблем, а навпаки, зробить їх більш гострими для обліковців. Зокрема
це стосується формування доходів і витрат, визначення фінансових результатів
сільськогосподарських підприємств, що було і залишається одним з
найважливіших і вартих уваги питань.
ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Мельничук Н.А. ст. гр. ОАз-41
Кінцевим
результатом
господарської
діяльності
ВАТ
«Електротермометрія» є прибуток. Він є дуже важливим показником, який
впливає на розвиток підприємства, виплату дивідендів засновникам. Дуже
важливим моментом є правильність визначення податкового прибутку, а також
повноти відображення на рахунках бухгалтерського обліку та своєчасності
перерахування до бюджету. Від цього залежить існування та розвиток
підприємства в майбутньому.
Питанням оподаткування прибутку підприємства з питань вдосконалення
фінансового та податкового обліку, та їх взаємозв‘язку займаються такі вчені:
Бутинець Ф.Ф., Дем‘яненко М.Я., Калюга Є.В., Кірейцев Г.Г., Моссаковський
В.Б., Палій В.Ф.
Якщо розглядати інформацію, що відображується в податковому обліку,
ми не бачимо реальних даних стосовно фінансових результатів господарської
діяльності ВАТ «Електротермометрія».
При відображенні податку на прибуток, з дотриманням норм
бухгалтерського обліку, отримуємо чітку картину фінансового стану ВАТ
«Електротермометрія», не враховуючи вимоги податкового законодавства.
Виникає питання у невідповідності отриманого результату при
застосуванні різних методик, для визначення бухгалтерського та податкового
прибутку. Ці розбіжності між показниками бухгалтерського і податкового обліку,

154

розуміються як такі, що виникають у звітному періоді, і які в наступних звітних
періодах не анулюються. Виникнення цих різниць пояснюється тим, що деякі
доходи та витрати не визнаються при розрахунку бухгалтерського та податкового
прибутку до оподаткування.
Хочемо звернути увагу, на методику постійних різниць, що виникають
при відображенні доходів та витрат в податковому та бухгалтерському обліку.
Для обліку постійних різниць пропонуємо відкрити наступні транзитні
субрахунки:
рахунок 747 ―Доходи, які зменшують оподатковуваний прибуток‖, тобто
на даному субрахунку, будуть знаходити своє відображення усі доходи, які не
визнаються в податковому обліку;
рахунок 851 ―Витрати, які збільшують оподатковуваний прибуток‖. Цей
рахунок відображає усі витрати, які не визнаються згідно з податковим
законодавством‖.
Суми податку на додану вартість, які отримують при реалізації продукції
(робіт, послуг) не відображуються на вище зазначених рахунках.
Основними перевагами даного підходу до обліку постійних різниць є:
1. можливість вести облік точно, достовірно і постійно мати інформацію про
постійні різниці;
2. запропонований підхід зовсім не суперечить основним вимогам П(с)БО, так
як кожне підприємство може відкривати за необхідності рахунки, які будуть
сприяти більш прозорому веденню обліку;
3. облік на рахунках 747 і 851 ведеться за принципом подвійного запису, тому
в разі неправильного відображення сум, швидко можна перевірити та знайти
помилку;
4. так як дані рахунки, кореспондують з рахунками доходів та витрат, їхнє
застосування ніяк не вплине на кінцевий фінансовий результат;
5. така методика обліку наблизить податковий облік до бухгалтерського,
тобто дасть можливість використовувати єдину інформаційну базу, що зменшить
трудомісткість податкових розрахунків.
БЮДЖЕТУВАННЯ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
Бортнікова О.О., асистент, Місюк К.М. ст.гр. ОА -32
Складання бюджетів є невід‘ємною складовою загального процесу
планування на підприємстві. Механізм бюджетного планування доходів та витрат
слід впроваджувати для забезпечення економії грошових коштів, більшої
оперативності в управлінні цими коштами, зниження непрямих витрат і втрат, а
також для збільшення достовірності планових показників.
Питання бюджетування діяльності підприємств розглянуті у працях
вітчизняних і зарубіжних науковців: Л.В. Нападовська, С.Ф.Голов, М.С.Пушкар,
Н.В. Тлучкевич, С.В. Онищенко, К. Ковтун, Т. Сизова,
В. Хруцький, І.
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Кисельова та інших. Проте, незважаючи на значний внесок вчених у розвиток
теорії бюджетування та управлінського обліку, деякі проблеми сьогодні
залишаються невирішеними.
Бюджет – це оперативний фінансовий план, який, як правило, складають за
рік, що відображає вхідні і вихідні грошові потоки по операційній, фінансовій та
інвестиційній діяльності. На практиці використовують два види бюджетів:
поточний і капітальний.
Розробка планових бюджетів на підприємстві характеризується терміном
бюджетування і спрямована на вирішення основних завдань, а саме: визначення
обсягу витрат, пов‘язаних з діяльністю окремих структурних підрозділів;
покриття цих витрат ресурсами з різних джерел фінансування. Розроблені на
основі цих даних плани служать орієнтиром підприємства для фінансування
поточних господарських потреб, інвестиційних проектів, тощо.
Вважається, що для впорядкування звітності потрібна система бюджетів, які
складаються на основі операційних бюджетів. Як зазвичай, складають три види
бюджетів від операційної діяльності: бюджет руху грошових коштів; бюджет
доходів і видатків; бюджет за балансовим листом.
Особливою формою бюджету руху грошових коштів виступає платіжний
календар, що розробляється по окремих видах руху грошових. Головна мета його
складання — спрогнозувати фінансовий стан підприємства на певну дату, на
відміну від балансу доходів і видатків, який складається за певний період.
Бюджетування, на відміну від традиційних способів управління, може
ефективно впливати на формування фінансових ресурсів, рух коштів та на
фінансово-економічні результати діяльності. На початковому етапі підприємства
можуть впровадити тільки окремі елементи системи бюджетування. Проте, при
поступовому зміцненні стабільності зовнішнього середовища, потреба в
середньостроковому та короткостроковому фінансовому плануванні діяльності
відчуватиметься дедалі більше і щоразу більшою кількістю підприємств.
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ФІНАНСОВГО
КОНТРОЛЮ
Ткачук І.М., к.е.н., доц., Мітлош В.В. ст. гр. ОАмз-51
В умовах кризового стану та дефіциту бюджетних коштів актуальним є
контроль за їх використанням в установах і організаціях, які фінансуються з
державного бюджету.
Контроль являє собою найважливішу управлінську функцію за допомогою
якої проводиться співставлення того, що повинно було зроблено згідно з
управлінськими рішеннями і що фактично зроблено.
Огляд наукових джерел показує, що питаннями методики та організації
контролю в різних аспектах досліджувалось багатьма вченими, а саме: Н. С.
Балабан, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, П.Т. Ворончук, А.М. Герасимович, Р.Т.
Джога, В.П. Завгородній, Л. М. Камаровський, Л. М. Кіндрацька, М. В.
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Кужельний, А. М. Кузьмінський, В. В. Сопко, Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук, М. М.
Каленський, та багатьма іншими провідними вченими.
Поняття контролю в різних джерелах трактується по-різному.
Контроль у широкому розумінні — це процес, який повинен забезпечити
відповідність функціонування керованого об‘єкта прийнятим управлінським
рішенням, і спрямований на успішне здійснення поставлених цілей.
Фінансовий контроль передбачає перевірку господарських і фінансових
операцій щодо їхньої достовірності, законності, доцільності й ефективності.
В.Д. Бакуменко зазначає: „Контроль у сфері державного управління –
важлива функція державної влади та управління, яка дозволяє не тільки виявити,
але й запобігти помилкам і недолікам у діях суб‘єктів державного управління,
шукати нові резерви та можливості‖ [1].
Державне казначейство України (ДКУ) - орган державної влади та
управління, який здійснює державний фінансовий контроль.
Метою фінансового контролю, що здійснюється органами ДКУ, є
зменшення кількості та обсягів порушень бюджетного законодавства, а саме
недопущення нецільового використання бюджетних коштів.
ДКУ контролює дотримання Єдиних правил обліку та звітності по
бюджетах усіх рівнів та кошторисах доходів та видатків, спрямування коштів за
цільовим призначенням на стадії здійснення операцій з виконання бюджету на
підставі документів розпорядників коштів, поданих до оплати. Здійснює контроль
за виконанням бюджету на усіх етапах використання коштів, тобто на етапі
прийняття зобов'язань, попередньої перевірки та оплати рахунків розпорядників
бюджетних коштів та одержувачів.
Відповідно до Положення про Державне казначейство України на ДКУ
покладено такі завдання:
1) забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих
бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає:
- розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів
бюджетних коштів;
- контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні
надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за цими
зобов'язаннями;
- в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками
бюджетного процесу бюджетного законодавства;
- ведення бухгалтерського обліку і складення звітності про виконання
державного та місцевих бюджетів;
2) управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються;
3) визначення механізму казначейського обслуговування державного та
місцевих бюджетів, установлення єдиних правил бухгалтерського обліку і
звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів
розпорядників бюджетних коштів, визначення порядку і строків подання звітів
про виконання кошторисів державних цільових фондів [2].
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На нашу думку, завданням контролю, який здійснюють органи ДКУ, є не
тільки виявлення та фіксування порушень, а попередження їхнього запобігання,
усунення недостатків в господарсько-фінансовій діяльності установи.
Державний фінансовий контроль є однією із найважливіших функцій
державного управління.
На нашу думку, лише контроль в управлінні державними фінансовими
ресурсами дасть можливість створити необхідні передумови для здійснення в
державі ефективної економічної політики.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ТА
ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Сидоренко Р.В., асистент, Мороз О.І. ст. гр. ОА-42
Перехід до ринкової економіки викликав переміни в організації обліку і
аудиту утримань із заробітної плати. Актуальність розгляду цього питання
зумовлена певною зміною нормативної й документальної бази утримань із
зарплати на підприємствах і підприємницьких структурах.
Слід зазначити, що дана ділянка обліку потребує систематичного
контролю. Це пов‘язано з тим, що облік утримань із заробітної плати є
трудомістким, потребує уваги і зосередженості, оскільки пов‘язаний з
обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних
операцій, здійснення яких потребує багато часу.
Дослідженням аудиту утримань із заробітної плати займалися такі науковці
та практики: Ф.Ф. Бутинець, Б.Ф. Усач, А.Г. Загородній, Й.А. Даньків, О.А.
Петрик, В.Я. Савченко, Д.Є. Свідерській, В.В. Сопко, Н.І. Верхоглядова, В.П.
Шило, С.Б. Ільїна, Н.І. Дорош та інші. Проте, незважаючи на значний внесок
вчених та практиків у розвиток методологічних засад організації аудиту утримань
із заробітної плати, окремі їх аспекти досі залишаються невирішеними.
Метою статті є розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення
організації і методики аудиту утримань із заробітної плати на підприємствах.
Слід зазначити, що на сьогодні існує ряд проблем у проведенні аудиту
утримань із заробітної плати, а саме:
 брак досвіду у здійсненні аудиторської діяльності;
 недостатність методичних розробок щодо контролю утримань із
заробітної плати;
 недостатність кваліфікованих аудиторів;
 відсутність типових форм документів з аудиту утримань із заробітної
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плати;
 відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту
утримань із заробітної плати тощо.
В ході опрацювання літературних джерел, ми виявили, що на сьогодні
немає єдиної загальноприйнятої методики здійснення аудиту утримань із
заробітної плати. Тому, досліджуючи дане питання, нами було виділено такі
основні етапи проведення перевірки:
1. Перевірка дотримання положень законодавства про соціальне
страхування та оподаткування доходів громадян.
2. Перевірка правильності здійснення утримань із заробітної плати до
Пенсійного фонду.
3. Перевірка правильності утримань із заробітної плати до Фонду
соціального страхування у зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами зумовленими народженням та похованням.
4. Перевірка правильності та своєчасність здійснення утримань із заробітної
плати до Фонду соціального страхування на випадок безробіття.
5. Перевірка правильності обчислення податку з доходів фізичних осіб.
6. Правильність відображення в бухгалтерському обліку операцій по
утриманнях із заробітної плати.
7. Перевірка достовірності первинних документів, які є підставою для
проведення утримань із заробітної плати.
8. Перевірка своєчасності і правильності складання встановленої звітності
до державних цільових фондів та бюджету.
Отже, дослідивши методики здійснення аудиторської перевірки по
утриманнях із заробітної плати, ми дійшли висновку, що дане питання є
недостатньо висвітленим науковцями та практиками. Тому, ми запропонували
етапи проведення аудиту утримань із заробітної плати. На нашу думку, вони
дозволять якісно та ефективно здійснювати аудит утримань із заробітної плати
працівників на підприємстві.
ЯК ІДЕНТИФІКУВАТИ КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ?
Бортнікова О.О., асистент, Назарук Ю.А. ст. гр. ОА – 32
Вже давно минули ті часи, коли бухгалтерія велась виключно вручну.
Сьогодні облік більшою мірою автоматизований. Комп‘ютерні програми є чи не у
кожного платника податку на прибуток. Тож актуальність теми долідження
визначається необхідністю вирішення проблемних питань щодо обліку таких
активів.
Головною проблемою обліку комп‘ютерних програм є
необхідність
визначення до якої статті активів вони відносяться.
Згідно ЗУ від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР «Про оподаткування
прибутку підприємств» якщо вартість комп‘ютерної програми перевищує 1000
грн., така програма належить до групи 4 основних фондів та амортизується згідно
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з положеннями пункту 8.3 ст. 8 Закону N 334 за нормою 15 відсотків (або іншою
нормою, що не перевищує 15 відсотків).
Якщо вартість менша 1000 грн., то ця програма визнається нематеріальним
активом та амортизується відповідно до пп. 8.3.9 п. 8.3 ст. 8 Закону N 334.
Однак не всі комп‘ютерні програми можна віднести до нематеріальних
активів. Нематеріальні активи - об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової
власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому
відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку.
Тож якщо підприємство придбало примірник комп‘ютерної програми
«широкого вжитку», то воно лише отримує право користування нею у своїй
господарській діяльності. Отже, такі примірники не відповідають визначенню
«нематеріальні активи» ні в бухгалтерському, ні в податковому законодавстві.
Прикладом можуть бути різноманітні антивірусні програми, стандартифіковані
версії 1С:Підприємство та ін. Усіх їх потрібно включати до складу основних
фондів групи 4 та амортизувати.
Звісно комп‘ютерна програма не має матеріальної форми. Здавалося б
недоцільним віднесення її до основних засобів. Однак, що таке комп‘ютер без
програмного забезпечення? Всього-навсього лише ще один предмет меблів. Те ж
саме, що й автомобіль без палива. Таким чином, комп‘ютерна програма є
невід‘ємною частиною власне комп‘ютера, тому певною мірою й прирівнюється
до основного засобу.
Щодо «унікальних програм», тобто тих, що створені власне для
конкретного підприємства (наприклад спеціально розроблена версія 1С:
Підприємство), то їх слід обліковувати у складі нематеріальних активів, адже вони
закріплюють за собою право власності.
Отже, дані аспекти необхідно враховувати при ідентифікації
комп‘ютерних програм.
СУТЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Неїжмак І.Р. ст. гр. ОАСз-21
Основною метою діяльності підприємства недержавної форми власності є
виробництво продукції,надання послуг,виконання робіт. Поряд з основними
засобами і предметами праці вагому роль у господарській діяльності підприємства
відіграють нематеріальні активи. А тому важливим є уточнення економічної
сутності нематеріальних активів для належної організації їх обліку.
Дослідження економічної літератури свідчать про неоднозначність
підходу вчених до трактування даного об‘єкта.
Так,Пархоменко В.М. розглядає нематеріальні активи як вартість об‘єктів
промислової та інтелектуальної власності,що належать конкретному
підприємству,зокрема власність винаходів,корисних моделей,промислових
зразків,знаків для товарів і послуг,торгових марок,об‘єктів авторських
прав,програмного забезпечення обчислювальної техніки,гудвіл, «ноу-хау» тощо.
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Ткаченко Н.М. під нематеріальними визначає немонетарні активи,які не
мають монетарної форми та контролюються підприємством з метою використання
протягом періоду більше одного року(або одного операційного циклу,якщо він
перевищує один рік) для виробництва,торгівлі,для адміністративних потреб чи
надання в оренду іншим юридичним чи фізичним особам.
До засобів праці,які не мають уречевленої форми відносять нематеріальні
активи Даньків Й.Я. і Остапюк М.Я.
Ряд інших вчених трактують нематеріальні активи як активи,які не мають
матеріально-речової форми або матеріально-речова форма яких немає суттєвого
значення для їх використання у господарській діяльності,що виступають як
інтелектуальна власність,довгострокові майнові права,які забезпечують їх
власнику (власникам) протягом тривалого періоду – більше одного року або
операційного циклу,за умови,що він перевищує один рік.
Про недостатнє дослідження даного об‘єкта свідчить слабка методична
підготовка Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні
активи». Так у першій редакції П(С)БО 8 нематеріальний актив визначався як
немонетарний актив,який немає матеріальної форми,може бути ідентифікований
та утримується підприємством з метою використанням протягом періоду більше
одного року(або одного циклу,якщо він не перевищує один рік) для
виробництва,торгівлі,в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим
особам. Відповідно до змін,внесених до даного положення,нематеріальний актив
– це немонетарний актив,який не має матеріальної форми та може бути
ідентифікований.
Проведені дослідження показали,що основними критеріями віднесення
активів до складу нематеріальних є те,що вони : не мають матеріальної
форми;належать підприємству;використовуються більше одного року.
Отже,нематеріальні активи – це особливі активи,які не мають
матеріальної форми,використовуються більше одного року у господарській
діяльності підприємства та контролюються ним з метою отримання прибутку.
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
Курліщук І. Б., асистент, Носик Д.В. ст. гр. ОП-31
Зобов'язання, що відображаються в бухгалтерському обліку, мають
юридичний та економічний зміст. Як юридична категорія господарське
зобов'язання – це господарські відносини, що регулюються правом. В силу цих
відносин одна сторона уповноважена вимагати від іншої здійснення
господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання послуг тощо, а
інша сторона зобов'язана виконувати вимоги щодо предмету зобов'язання і має
при цьому право вимагати відповідну винагороду – сплату грошей, зустрічні
послуги тощо.
Методологічні принципи регулювання порядку обліку зобов‘язань
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підприємства визначено П(С)БО 11 „Зобов‘язання‖, проте даний документ має
певні недоліки щодо визначення структурних елементів зобов‘язань, їх
класифікації та принципів відображення в обліку та фінансовій звітності. Це
потребує подальших розробок та досліджень у визначеному напрямку з метою
поліпшення облікового процесу на підприємствах України.
В фінансовому обліку з постачальниками і підрядниками є певні недоліки.
Для їх усунення слід завести додаткові реєстри, де можна щоденно відстежувати
рух заборгованості (як кредиторської, так і дебіторської) за кожним
постачальником чи підрядником. З цією метою варто застосовувати аркушірозшифровки, що одночасно можна використовувати для перенесення
узагальнених даних у відомість 3.3 аналітичного обліку розрахунків із
постачальниками та підрядниками (до рахунка 63).
Отже для поліпшення стану розрахунків з постачальниками:
- необхідно стежити за співвідношеннями дебіторської і кредиторської
заборгованості: значна перевага дебіторської заборгованості створює погрозу
фінансової стійкості підприємства і робить необхідним залучення додаткових (як
правило, дорогих) засобів; перевищення кредиторської заборгованості над
дебіторською може привести до неплатоспроможності підприємства;
- контролювати політику диверсифікованості у відношенні дебіторів, тобто
орієнтуватися на збільшення їхньої кількості для зменшення ризику несплати
одним чи декількома великими покупцями;
- постійно контролювати стан розрахунків по простроченій заборгованості;
- маючи оперативні дані по простроченій заборгованості, необхідно
починати претензійну роботу, тобто висилати повідомлення – претензії з усіма
розрахунками пені за прострочену заборгованість;
- розробляти різноманітні моделі договорів із гнучкими умовами оплати,
зокрема надання покупцями знижок при достроковій оплаті, тому що зниження
ціни приводить до розширення продажів і інтенсифікує приплив коштів.
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ
Писаренко Т.М., к.е.н., доц., Оліферчук В.О. ст. гр. ОА – 51
Під керуванням собівартістю продукції розуміється планомірний процес
формування витрат на виробництво всієї продукції й собівартості окремих
виробів, контроль за виконанням завдань по зниженню собівартості продукції,
виявлення резервів її зниження. Основними елементами системи управління
собівартістю продукції є: планування, нормування витрат, облік і калькулювання,
аналіз і контроль за собівартістю.
Планування собівартості здійснюється з метою визначення її розмірів і
пошук можливостей її зниження. Планування собівартості може бути поточним й
перспективним.
Послідовність складання плану за собівартістю наступна: складається
розрахунок зниження витрат на виробництво за рахунок впливу техніко-

162

економічних факторів; визначається сума витрат на обслуговування виробництва
й керування; складаються планові калькуляції собівартості окремих видів
продукції основного виробництва; визначається собівартість товарної й
реалізованої продукції; складається кошторис витрат на виробництво.
Організація внутрішньовиробничого планування й обліку неможлива без
надійної нормативної бази, тобто комплексу норм і нормативів. За допомогою
нормування регламентується витрата персоналом всіх видів ресурсів на
підприємстві.
Норми й нормативи встановлюються з метою: недопущення зайвої
витрати ресурсів; забезпечення встановленого режиму роботи підприємства;
недопущення відхилень від заданих характеристик випуску продукції, створення
баз даних для планування діяльності підприємства.
Керування витратами на основі норм запобігає непотрібним втратам,
підвищує ефективність виробництва, вимірює витрату виробничих ресурсів і
націлює на їхнє ефективне використання в майбутньому.
Іншим найважливішим елементом управління є облік і калькулювання
витрат на виробництво. Його основне призначення контроль за виробничою
діяльністю й керування витратами на її здійснення.
Основними завданнями обліку витрат на виробництво й калькулювання
собівартості продукції є:
- формування повної й достовірної інформації про господарські процеси й
результати діяльності підприємства, необхідної для оперативного керівництва й
керування, а також для використання податковими й банківськими органами,
інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами й іншими зацікавленими
організаціями й особами;
- облік фактичних витрат на виробництво продукції й контроль за
використанням сировини, матеріальних, трудових й інших ресурсів у зіставленні
із затвердженими нормами, нормативами й кошторисами з метою виявлення
відхилень і формування економічної стратегії на майбутнє;
- калькулювання собівартості продукції й контроль за виконанням плану за
собівартістю;
- виявлення й оцінка результатів діяльності структурних госпрозрахункових
підрозділів підприємства;
- виявлення резервів зниження собівартості продукції, їхня мобілізація й
ефективне використання;
- систематизація інформації виробничої діяльності для прийняття рішень, що
мають довгостроковий характер;
Економічний аналіз, як елемент керування витратами будується на
інформації обліку, звітності, планів, прогнозів. Головна мета аналізу – виявлення
можливостей більше раціонального використання виробничих ресурсів, зниження
витрат на виробництво й реалізацію й забезпечення прибутку.
Результати аналізу є основою для прийняття управлінських рішень на рівні
керівництва підприємством.
У завдання аналізу витрат на виробництво й реалізацію продукції входить:
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- оцінка динаміки й виконання плану за найважливішими показниками
собівартості;
- визначення факторів, що вплинули на динаміку показників і виконання плану
по них, а також сум і причин відхилення фактичних витрат від планових;
- оперативний вплив на формування показників собівартості;
- виявлення й мобілізація резервів подальшого зниження собівартості
продукції.
Найважливішими шляхами зниження собівартості промислової продукції є:
ріст продуктивності праці й зниження трудомісткості продукції; поліпшення
використання сировини, матеріалів, палива й впровадження нових видів сировини
й матеріалів; поліпшення використання основних виробничих фондів; скорочення
адміністративно-управлінських витрат і ліквідація непродуктивних втрат.
Ефективне керування собівартістю продукції неможливо без строго й
регулярного контролю за рівнем витрат на виробництво.
Контроль – завершальний процес планування й аналізу, що направляє
діяльність підприємства на виконання встановлених завдань, що дозволяє
розкривати й усувати виникаючі відхилення. Існують різні сфери й види
контролю. Однак вони постійно міняються, мають відмітні особливості на кожнім
підприємстві, відбиваючи специфіку його діяльності. Уважають, що витрати
виробництва найкраще контролювати по місцях виникнення, центрам витрат,
центрам відповідальності.
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ
АКТИВІВ
Бортнікова О.О., асистент, Оліферчук М. ст. гр. ОА – 31
На даний час важливим питанням є етап практичного впровадження
П(с)БО 30, а саме запровадження методики визначення фінансових результатів
сільськогосподарської діяльності, оскільки вона передбачає визначення прибутку
(збитку) вже при оприбуткуванні сільськогосподарської продукції та біологічних
активів.
Проблемні питання управлінського та бухгалтерського обліку в
сільському господарстві згідно з вимогами П(с)БО 30 «Біологічні активи» в
цілому досліджували такі вітчизняні вчені, як М. Огійчук (розкрив теоретико –
методологічні та практичні аспекти створення й функціонування системи
внутрішньогосподарського обліку у виробничих підрозділах відповідно до вимог
П(с)БО 30), М. Михайлов (дослідив методологічні аспекти обліку біологічних
активів за вимогами Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
біологічних активів та обґрунтував пропозиції щодо їх удосконалення) та інші.
Актуальною проблемою, яка виникла в процесі практичного
впровадження П(с)БО 30 «Біологічні активи», є неузгодженість з іншими
нормативно – правовими актами, які регулюють бухгалтерський облік у
сільському господарстві. Зокрема, методика визначення доходів (витрат) від
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первісного визнання сільськогосподарської продукції, передбачена П(с)БО 30, не
узгоджена з методикою формування витрат і калькуляцією собівартості аграрних
підприємств. Також, якщо не включити загальновиробничі витрати у розрахунок
фінансових результатів від первісного визнання біологічних активів та
сільськогосподарської продукції на дату проміжної звітності це може вочевидь
зумовити необґрунтоване завищення прибутку або заниження збитку, що
негативно позначається на достовірності облікової інформації і може спричинити
прийняття необгрунтованих управлінських рішень.
Тому основними невирішеними питаннями обліку біологічних активів є:
 оцінка біологічних активів;
 необхідність впровадження П(с)БО 30 для всіх сільськогосподарських
підприємств.
З огляду на це, потрібно внести зміни до методики формування витрат і
калькулювання собівартості продукції в частині щоквартального розподілу
загальновиробничих витрат відповідно до певної бази розподілу, а також до
методики визначення фінансових результатів, передбаченої П(с)БО 30 «Біологічні
активи», а саме визначити доходи (витрати) від первісного визнання лише
біологічних активів. Це сприятиме вдосконаленню системи бухгалтерського
обліку в сільському господарстві.
ПИТАННЯ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Ольшевської Н.В. ст.гр.ОАз-41
У сучасних умовах діяльності підприємств на облік покладено важливе
значення - суть якого – поліпшення інформаційного забезпечення управління
підприємством. Це зумовлює потребу в перегляді певних теоретичних і
практичних положень бухгалтерського обліку, методики формування та обробки
облікової інформації щодо активів, зокрема оборотних активів підприємств.
У зарубіжній і вітчизняній літературі приділяють значну увагу організації
обліку оборотних активів підприємств, їх правильній оцінці, яка впливає на
результати діяльності підприємства. Ці питання розглянуто у працях таких
ученних, як Е.Брітон, К.Ватерсон, Є. Хендриксен, М.Ван Бреда, Ф.Бутинець,
С.Голов, В.Сопко та ін.
У процесі управління фінансовим забезпеченням діяльності промислового
підприємства велике значення має сукупна вартісна оцінка оборотних
активів,складовими якої є: виробничі запаси, малоцінні й швидкозношувальні
предмети, незавершене виробництво, готова продукція, товари, дебіторська
заборгованість та грошові кошти.
Правильність оцінки запасів залежить від їх достовірної класифікації при
оприбуткування на підприємстві.
Придбання запасів доцільно обліковувати за їх фактичної собівартістю.
Сформована фактична собівартість придбаних запасів має відповідати її ринковій
ціні незалежно від способу придбання.
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Виробничі запаси можна придбати як на оплатній, так і на безоплатній
основах, вносити до складу підприємства як відшкодування неоплаченого
статутного капіталу,оприбуткувати у процесі товарообмінної операції та від
власного виробництва.
Застосовуючи витратний або ринковий підхід до оцінки оборотних активів,
обліковий працівник формує балансову вартість цих активів.
Чинні національні стандарти бухгалтерського обліку розкривають перед
обліковими працівниками підприємства широкий спектр методів обліку вибуття
запасів.
Постійна система обліку запасів передбачає організацію обліку операцій з
руху запасів як за надходженнями, так і за вибуттям, що дає змогу обчислювати їх
залишок за кожною господарською операцією.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Омельчук О.О. ст. гр. ОА-21
Оцінка запасів є важливою передумовою організації обліку, адже вона
впливає на точність фінансових результатів підприємства. Оцінка безпосередньо
пов'язана з визначенням вартості продукції і в бухгалтерському обліку її
проведення можливе за різною вартістю. Виходячи з цього оцінка запасів на
підприємстві, враховуючи вимоги П(С)БО 9 «Запаси», здійснюється на трьох
етапах їх руху: при надходженні запасів, при вибутті запасів і на дату складання
балансу.
Розглянемо оцінку запасів при їх вибуті з підприємства, адже саме тоді
виникають труднощі із визначенням ціни їх відпуску. . Це відбувається тому, що
потрібно враховувати вплив оцінки на вартість продукції, що виготовляється, ціну
готової продукції, попит споживачів і розмір прибутку, одержаного від реалізації
продукції. П(С)БО 9 наступні методи такої оцінки:
метод ідентифікаційної собівартості відповідної одиниці продукції
застосовується при списанні запасів, які не підлягають заміні іншими запасами,
що є на підприємстві. Або запасів, які відпускаються для виконання спеціальних
замовлень і проектів;
метод середньозваженої собівартості застосовується окремо для кожної
сукупності взятих на облік запасів, однакових за призначенням і споживчими
характеристиками;
метод ФІФО (першим відпускаються запаси, що надійшли раніше)
базується на хронології надходження тобто, що одиниці запасів, які були придбані
першими, продаються чи використовуються першими, що запобігає їх псуванню,
а також, що грошова одиниця є стабільною.
метод ЛІФО (першим відпускаються запаси, що надійшли останніми) Рух
вартості запасів при застосуванні методу ЛІФО протилежний до руху вартості
запасів при застосуванні методу ФІФО;
оцінка за нормативними витратами полягає у застосуванні норм витрат на
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одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням
нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих
цін;
оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами
роздрібної торгівлі середнього проценту торговельної націнки товарів. Цей метод
можуть застосовувати підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру
товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки.
Вибір методу оцінки є елементом облікової політики підприємства і
доцільність вибору того чи іншого методу оцінки запасів при їх вибутті залежить
від конкретних умов його діяльності.
Але потрібно враховувати, що вибір оптимального методу оцінки запасів
сприяє збільшенню оборотних коштів, залученню інвестицій, що в підсумку дає
можливість отримати більші прибутки та покращити фінансовий стан
підприємства.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Сидоренко Р.В., асистент, Оришкевич Д.В. ст. гр. ОА-41
Головною ланкою кругообігу господарських процесів є процес
виробництва. У процесі виробництва здійснюється виготовлення продукції,
готової для подальшої реалізації та споживання. Процес виробництва неможливий
без наявності виробничих запасів і одним з важливих моментів їх обліку є
встановлення економічної суті виробничих запасів.
Як свідчить аналіз літературних джерел, вчені трактують виробничі запаси
як предмети праці [2; 3; 4], оборотні виробничі фонди [8], придбані або
самостійно виготовлені вироби [5], активи підприємства [1; 6; 7].
Для промислових підприємств характерною ознакою є висока питома вага в
загальній структурі запасів таких цінностей, які призначені для процесу
виробництва. Через це цінності отримали свою назву – «виробничі запаси».
Проте, вчені по-різному трактують виробничі запаси, а тлумачення з їх
сутності є дискусійним. Так, у економічній літературі, виданій на теренах
Радянського Союзу, запаси ототожнюються з матеріалами. Зокрема, Ліберман Л.
В. зазначає, що об‘єктом обліку матеріалів є предмети праці, призначені для
виробничо-господарського споживання, а також малоцінні та швидкозношувані
предмети [2,с.8]. В.І Петрова говорить про те, що в плануванні і обліку предмети
праці називають матеріалами або виробничими запасами [8,с.46].
На сучасному етапі ряд вітчизняних вчених представляють виробничі
запаси як предмети праці або активи підприємства. Зокрема, Білуха М. Т. трактує
виробничі запаси як предмети праці, які в процесі виробництва втрачають або
повністю змінюють початкову форму і переносять свою вартість на знову
створюваний продукт протягом одного виробничого циклу [3,с.335]. У Положенні
(стандарті) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» наведено трактування терміну
«запаси», без конкретизації групи «виробничі запаси» [1].
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Отже, вчені по-різному трактують сутність виробничих запасів, а
відсутність їх визначення у П(С)БО 9 «Запаси» не сприяє чіткій організації
облікового процесу на підприємстві.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА
ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ТОВАРІВ
Курліщук І.Б., асистент, Осіюк Р.Ф. ст. гр. ОАз-52
Актуальність обраної теми полягає в тому, що товари є суттєво важливою і
складовою частиною у формуванні активів, займають особливе місце у складі
майна та домінуючі позиції у структурі витрат торгівельних підприємств. Вони
відносяться до складу оборотних активів, тому можуть бути перетворені на
грошові кошти протягом року або одного операційного циклу.
Товари – продукція будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина,
вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому, газоподібному
стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов‘язані з поставкою товарів,
якщо їх вартість не перевищує вартості самих товарів.
На рівні підприємства товари належать до об‘єктів, які потребують великих
капіталовкладень, і тому являють собою один із чинників, що визначають
політику підприємства та впливають на рівень ефективності його функціонування.
Торгівля є однією з провідних галузей народного господарства України. Перехід
до ринкових відносин, використання різних форм власності неможливі без істотного
підвищення ролі контролю та обліку в торгівлі.
Проблеми обліку товарів та їх контролю є предметом особливої уваги
економічної науки. Розвитку теорії і практики обліку та контролю максимально
наближеної до ринкових умов присвячені праці М. Білухи, Ф. Бутинця, П. Поповича,
М. Пушкаря, В. Сопка, Б. Усача та ін. Слід відзначити внесок у розробку
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теоретичних основ і методологічних підходів до проблеми обліку виробничих
запасів і їх використання провідних вчених-економістів: Н. Грабової, Л.
Нападовської..
Однак низка проблем організації обліку та контролю товарів в умовах
ринкових відносин потребує подальших досліджень і наукових розробок. У багатьох
теоретичних концепціях стану та розвитку обліку, аналізу і контролю товарних
запасів відсутня єдність. Зміна податкового механізму додала до невирішених
проблем нові, які до цього часу наукою не ставилися і не обґрунтовувалися [2,107].
Облік товарів на підприємстві здійснюється на підставі П(С)БО 9 «Запаси».
Одиницею бухгалтерського обліку товарів, згідно з П(С)БО 9, є їхнє
найменування або однорідна група (вид). Відповідно з П(С)БО 9 «Запаси» поняття
собівартості придбаного товару може бути застосоване щодо товарів, придбаних
за грошові кошти, і являє собою їх первісну вартість.
Також особливу увагу набувають методи оцінки товарів засобів та їх в
бухгалтерському обліку. Саме методи оцінки суттєво впливають на витрати й
фінансові результати діяльності торгівельних підприємств.
Але, потрібно
зазначити, що різні методи оцінки дають неоднакові результати щодо собівартості
списаних на виробництво чи реалізацію товарів та їх залишку на кінець звітного
періоду, зрозуміло, що держава повинна регулювати це питання.
Стосовно нормативної бази щодо регулювання обліку товарів, то видано
численний ряд нормативних документів, які регулюють порядок організації та
ведення бухгалтерського обліку та контролю. Поряд з цим видано ряд документів,
які встановлюють порядок ведення податкового обліку, тобто визначення складу
валових доходів та валових витрат підприємства з метою обчислення прибутку,
що підлягає оподаткуванню. Але закони на даний час є гнучкими, їх стараються
як найчастіше обійти, все це не сприяє виведенню підприємств із тіньової
економіки, тому законодавча база стосовно торгівельної діяльності потребує
певних змін. В нашій державі потрібні податкові реформи, які б
супроводжувались заходами зі зміцнення довіри до податкової системи та
бюджетної політики як бізнесу, так і населення.
Ефективним на підприємствах торгівлі є контроль за рухом товарів при
створенні спеціальних відділів, а саме відділ логістики, який переважно здійснює
контроль за забезпеченням надходження товарно-матеріальних цінностей до
споживача. Відповідають за здійснення організації, планування і контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на стадіях:
- укладання угод;
- постачання продукції відповідно до укладених угод;
- митного оформлення товарів;
- ведення обліку і звітності на складах.
Здійснюють контроль за виконанням постачальниками зобов'язань за
укладеними угодами (терміни постачань, ціни, кількість, якість, номенклатура
тощо). А здійснення контролю за своєчасним і правильним оформленням
документів та законністю проведених операцій, ефективним та економним
використанням матеріальних засобів і коштів доречно покладати на працівників
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бухгалтерії.
Отже, правильна організація обліку та контролю товарів сприяє ефективній
діяльності підприємства, збільшувати економічний потенціал і підвищувати
рівень задоволення попиту у споживачів.
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журнал:Вісник .-2008р.-№6, с. 107-108.

ОБЛІК І РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ
Приступа К.П., асистент, Павлюк І. В. ст. гр. ОАз-53
На сьогоднішній день в умовах турбулентного зовнішнього середовища
підприємство змушене постійно змінювати концепції. Тим не менше, керівника
підприємства завжди цікавить його майбутній розвиток. Тому виникає потреба
порівняння стану фірми на сьогоднішній час, з тим до якого вона прагне. Але для
досягнення стратегічних цілей потрібна адекватна інформація, яка б дозволила
приймати найефективніші рішення і досягати тим самим завдань стратегічної цілі.
Ця інформація повинна враховувати внутрішні і зовнішні фактори. Якість
внутрішньої інформації в значній мірі залежить від прийняття сучасних методів
обліку витрат на виготовлення продукції.
Процес виробництва продукції передбачає існування низки підрозділів, що
виконують певний вид робіт. Залежно від підрозділу у виготовленні готової
продукції їх поділяють на основні та допоміжні
Основні підрозділи мають пряме відношення до створення продуктів і
послуг, які реалізуються споживачеві. До таких підрозділів належать цехи –
механічний, збиральний, деревообробний та ін.
Допоміжні підрозділи безпосередньо не беруть участі у виготовленні
готової продукції, а надають основним підрозділам послуги, що створюють умови
для нормального перебігу виробничого процесу. До допоміжних підрозділів
залежно від галузі виробництва можна віднести цехи – інструментальний,
ремонтний, транспортний, енергетичний та ін.
Уже тривалий час у спеціальній літературі точаться гострі дискусії щодо
побудови розподілу витрат допоміжних виробництв. Проблема важлива і
нагальна, стосується всіх галузей економіки, однак до остаточного вирішення
цього питання ще досить далеко, незважаючи на те що його порушено в багатьох
публікаціях.
Вагомий внесок у формування теоретичних і практичних основ
функціонування налагодженого розподілу витрат допоміжних виробництв на
підприємстві зробили Аткинсон Є. А., Хорнгрен Ч., Хенсен Д.Р., Голов С.Ф та
інші. Проте залишається ще багато дискусійних питань та причин неналежного
вирішення цієї проблеми, які потребують поглибленого вивчення та відповідей.
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Метою написання даної статті є окреслення шляхів створення ефективної
методики розподілу витрат допоміжних виробництв.
Як основні, так і допоміжні підрозділи поряд із прямими витратами
генерують певні види непрямих витрат.
Під непрямими (спільними) розуміють витрати, які не можуть бути прямо
пов‘язаними з окремими продуктами чи видами діяльності, а потребують
розмежування між ними на основі певної бази розподілу.
Разом із тим тільки витрати основних підрозділів можуть бути включеними
до собівартості продукту.
Це пояснюється тим, що розподільча система списання непрямих витрат на
собівартість продукту, яку традиційно використовують у вітчизняній та
зарубіжній практиці, застосовує як базу розподілу непрямих витрат чинники,
пов‘язані з обсягами випуску продукції (кількість виготовленої продукції, години
прямої праці виробничих робітників, машино-години роботи обладнання тощо).
Витрати допоміжних підрозділів є непрямими, але віднести їх на окремий
продукт неможливо, бо діяльність допоміжних підрозділів не пов‘язана
безпосередньо з випуском продукції, тому базу розподілу непрямих витрат на
окремі продукти визначити досить складно. Значно простіше розподілити витрати
допоміжних підрозділів між окремими видами основних підрозділів, ураховуючи
міру споживання ними окремих послуг, наданих допоміжним виробництвом.
Разом із тим питання розподілу витрат допоміжних підрозділів ускладнюється,
коли йдеться про надання ними взаємних послуг один одному. Тобто у випадку,
коли перш ніж віднести витрати допоміжних виробництв на основне виробництво,
потрібно взаємно розподілити їх між собою.
Зрозуміло, що розподіл та перерозподіл витрат – це досить трудомістка
процедура, яка часто є умовною. При цьому більш висока точність розрахунків
потребує застосування більш витратних технологій, а тому спонукає до вирішення
таких питань, як:
- наскільки точно має бути оцінена вартість послуги, яка надається
допоміжним підрозділом;
- наскільки точно має бути методика розподілу витрат допоміжних
підрозділів на основні та інші допоміжні підрозділи.
Прямі витрати, пов‘язані з діяльністю окремого допоміжного підрозділу,
відносять на цей підрозділ безпосередньо на основі первинних документів
(табелів обліку робочого часу, маршрутних листів, нарядів на відрядну роботу,
лімітно-забірних карток тощо). Непрямі (спільні) витрати, які споживають кілька
підрозділів одночасно, у зарубіжній практиці прийнято розподіляти пропорційно
до окремих баз розподілу, що вважаються найточнішими для певного виду
спільних витрат. Такі бази зазвичай обирає кожне підприємство самостійно.
Разом із тим в Україні для розподілу спільних витрат, що споживаються
кількома підрозділами одночасно, використовують попередньо розраховану
нормативну (планову) ставку розподілу, за якою відносять спільні витрати на
окремий допоміжний підрозділ. Базою розподілу при встановленні нормативної
(планової) ставки розподілу спільних витрат традиційно слугує заробітна плата
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основних виробничих робітників.
З огляду на те, що всі допоміжні виробництва традиційно застосовують
простий метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (винятком є
лише інструментальне господарство), собівартість послуги визначають діленням
понесених протягом періоду витрат на кількість наданих у цьому періоді послуг.
При цьому можна використовувати два варіанти розрахунку собівартості послуги
на рівні витрат: фактичних, нормативних. Формування собівартості продукції на
рівні фактичних витрат дає змогу визначити фактично понесені витрати лише в
кінці звітного періоду і слугує вагомим джерелом інформації щодо оцінки
ефективності роботи окремого менеджера. Що стосується наданих послуг
протягом звітного періоду, то їх оцінюють лише у натуральному вираженні у кінці
звітного періоду, коли фактичну собівартість одиниці послуги уже визначено.
Прибічники
нормативного
калькулювання
пояснюють
переваги
нормативної собівартості насамперед тим, що, оскільки послуги допоміжних
підрозділів в подальшому споживаються основними підрозділами, немає сенсу
менеджерам основних підрозділів нести відповідальність за прорахунки, допущені
в допоміжному підрозділі (якщо фактична собівартість послуги перевищує її
нормативну вартість).
Отже, приймаючи рішення про застосування в практичній діяльності того
чи іншого методу, слід дотримуватися підходу «витрати – вигоди ». При цьому
доцільно порівняти переваги більш точного розподілу з додатковими витратами
ресурсів, пов‘язаними із застосуванням більш прийнятного методу. Як показує
вивчення вітчизняної та зарубіжної практики, більшість підприємств згодні
нехтувати деякою неточністю даних, що отримують при застосуванні простого
методу заради його простоти.
Разом із тим сьогодні підвищуються вимоги до оцінки діяльності окремого
менеджера, тому кожний із них прагнутиме до найточнішого визначення витрат,
які він прийматиме на себе (і які були понесенні в минулому). Наприклад при
розподілі витрат допоміжних підрозділів прямим методом відбулося завищення
отриманих витрат у збиральному цеху за рахунок їх заниження у механічному
цеху, що не буде досить добре сприйнято менеджером збирального цеху.
Іншим чином, який спонукає до використання більш точних методів
розподілу витрат допоміжних виробництв, є стрімкий розвиток комп‘ютерних
технологій, що значно полегшить роботу облікових працівників при здійсненні
розрахунків.
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ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА МЕТОДИКУ ОБЛІКУ
Чудовець В.В., к.е.н., доц., Павлюк О.Я. ст. гр. ОАм - 51
Меблева промисловість як одна із сфер виробництва має цілу низку
організаційно-технологічних особливостей, які суттєво впливають на організацію
та методику обліку доходів і витрат таких підприємств.
Однією з них є багатостадійність виробничого процесу меблів, що включає
ряд послідовних робіт: переробка основного матеріалу у основний виріб,
зберігання, транспортування та контроль якості. Сам процес виробництва
можливо організувати оптимально у тому випадку, коли бухгалтеру і технологу
відомо основний технологічний процес, який у більшості випадків включає
моделювання, основне виробництво, технічне та матеріальне обслуговування.
Взагалі, технологічний процес – це обґрунтована послідовність виконання
робіт на основному виробництві, що забезпечує оптимальні умови їх виконання.
При раціональному розподілі обов‘язків при виконанні кожної із операцій
можливо досягти більшої результативності роботи кожного із виконавців, а
згодом підвищити загальний рівень економії на підприємстві.
Іншою ознакою меблевої промисловості, яка впливає на організацію та
методику обліку є характер виробництва, тобто індивідуальне, малосерійне або
масове. Саме в залежності від характеру виробництва обліковий працівник обирає
облікові процедури у послідовності, яка б забезпечила подання оперативної
інформації у найкоротший термін. При індивідуальному характері виробництва
доцільно обрати метод ідентифікованої собівартості, тоді як масове виробництво
найкраще відображатиметься у нормативному обліку витрат, оскільки велика
кількість одиниць меблевої продукції та її значний асортимент призведуть до
значного обсягу роботи та затримок у процесі обробки оперативної інформації,
що є нераціональним.
На нашу думку, на організацію обліку меблевих підприємств також впливає
використання у практичній діяльності основних та допоміжних матеріалів. Річ у
тім, що при виготовленні меблів основний матеріал використовується у
незначному асортименті, тоді як асортимент допоміжних матеріалів є значно
більшим, що зумовлює доцільність ведення двох аналітичних рахунків: 201.1
«Основні матеріали» (фанера, ДВП, ДСП, клей, тканина тощо) та 201.2
«Допоміжні матеріали» (дзеркало, скло, завіси, ручки, заглушки тощо). Саме
розподіл за такими аналітичними рахунками дає можливість визначити основну
суму витрат на виготовлення одиниці виробу або партії. Висока питома вага
матеріальних витрат свідчить про необхідність встановлення норм витрат
матеріалів як основних, так і допоміжних.
Наведені вище особливості повинні враховуватись при розробці системи
бухгалтерського обліку мебельних підприємств, що забезпечить її раціональність,
ефективність та відповідність поставленим задачам.
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СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З
ОПЛАТИ ПРАЦІ
Садовська І.Б., к.е.н., доц., Палюх Н.Ю. cт. гр. ОАз-41
Перехід економіки України до ринкових відносин, інтеграція її у світовий
європейський простір вимагає запровадження принципово нового організаційноекономічного механізму регулювання праці та її оплати. Він повинен
ґрунтуватися на сучасних прогресивних міжнародних стандартах методології та
організації бухгалтерського обліку і аудиту, що зумовлює необхідність
дослідження й оцінки ефективності організації обліково-аналітичних та
аудиторських процесів і визначення основних напрямів їх удосконалення.
Система організації обліку і аудиту розрахунків з оплати праці, перебуває
в процесі реформування відповідно до міжнародних стандартів і поки що
недосконала. Значною мірою це пов‘язано з тим, що праця як об‘єкт організації
обліку та аудиту є однією з найскладніших і найвагоміших економічних категорій,
оскільки покликана виконувати життєво необхідні для людини відтворювальну,
регулюючу, стимулюючу та соціальну функції. На всіх етапах розвитку економіки
і суспільства матеріальна винагорода за працю була і залишається надалі
найважливішим трудовим стимулом.
У сучасних умовах розвитку економіки в Україні заробітна плата зазнала
значних деформацій для більшості населення вона втратила свою відтворювальну
та стимулюючу функції і фактично перетворилася у різновид соціальних виплат,
не пов'язаних із кількістю, якістю та кінцевими трудовими результатами. При
цьому рівень її значно нижчий порівняно з розвиненими державами світу та
країнами СНД. Праця та її оплата як ціннісні орієнтири втрачають своє соціальноекономічне призначення, що руйнує основи економічного й соціального розвитку
суспільства.
Теоретичні та методичні питання проблеми організації обліку і аудиту
праці та її оплати завжди були предметом наукових досліджень, зокрема, таких
відомих українських учених-економістів, як: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф.
Голова, Н.І. Дорош, А.Г. Загороднього, М.В. Кужельного, Є.В. Мниха, Ю.І.
Палехи, В.М. Пархоменка, М.С. Пушкаря, С.В. Свірка, В.В. Сопко, Н.М.
Ткаченко, Б.В. Усач, Ю.С. Цал-Цалка, Швеця, В.О. Шевчука та інших. Серед
зарубіжних дослідників, яким також належить значний внесок у розробку даної
проблеми, слід назвати В.А. Андрєєва, Х. Андерсона, Г.Ю. Дубянську, Ю.А.
Данилевського, Я.В. Соколова, А.Д. Шеремета, В.П. Суйца, Р.П. Колосову та
інших.
Проте низка теоретичних, методичних, організаційних, практичних,
нормативно-правових та інших аспектів з організації обліку і аудиту праці та її
оплати в сучасних умовах розвитку національної економіки, формування
соціально орієнтованого ринку праці в контексті їх з міжнародними вимогами
вивчені недостатньо. Насамперед це стосується питань щодо сутності та
складових праці як соціально-економічної й обліково-аналітичної категорії,
методики та організації бухгалтерського обліку та аудиту нарахувань і виплат
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заробітної плати з використанням сучасних комп‘ютерних технологій.
Дослідження питань обліку і аудиту розрахунків з оплати праці дає змогу
визначити основні напрями вдосконалення організації і методики обліку і аудиту
на досліджуваному підприємстві. Основні висновки і пропозиції зводяться до
наступного:
1. Праця є однією з найскладніших і найважливіших економічних
категорій, що має виконувати життєво необхідні для людини відтворювальну,
регулюючу, стимулюючу та соціальну функції й відповідати своєму соціальноекономічному призначенню. Проте в сучасних умовах розвитку економіки та
соціально-трудових відносин в Україні ринкові регулятори ще не працюють на
повну силу, а держава вже не здійснює повного контролю за розмірами заробітної
плати. Внаслідок деформацій заробітна плата фактично перетворилася у різновид
соціальних виплат, не пов'язаних із кількістю, якістю і кінцевими трудовими
результатами.
2. Оплата праці як обліково-аналітична категорія – це трудовий дохід
працівника залежно від кількості та якості затраченої ним корисної праці, який
виплачується працедавцем у вигляді заробітної плати в грошовій або натуральній
формі.
3. Організація, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності з оплати праці в Україні здійснюється на основі Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) 26 ―Виплати
працівникам‖, розробленого із використанням Міжнародного стандарту
фінансової звітності ―Виплати працівникам‖, що регламентуються Законом
України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖, Планом
рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій, Інструкцією зі статистики заробітної плати.
Нормативно-правова база щодо регулювання обліку праці та її оплати
потребує подальшого удосконалення в частині узгодження питань формування
трудових витрат у податковому та бухгалтерському обліку в контексті
забезпечення їх відповідності з даними чинного вищевказаного Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку.
4. На підприємствах України найбільш поширені дві основні форми
оплати праці: почасова і відрядна. Першу з них часто ототожнюють з погодинною,
що методологічно невірно. Доцільно використовувати термін ―почасова оплата
праці‖, яка передбачає встановлення розміру заробітку відповідно до трудових
затрат, що сприятиме відпрацюванню єдиного наукового та практичного підходів
щодо розуміння і застосування зазначених термінів та поширенню на
підприємствах погодинної системи оплати.
5. Визначено пріоритетні напрями аудиту праці та її оплати на
підприємстві, а саме: аналіз й оцінка кадрової політики, планування і
використання особового складу, організації та умов, оплати й стимулювання
праці, а також трудових відносин у колективі.
Із впровадженням сучасних інформаційних систем обліку кардинально
змінюється характер і зміст бухгалтерської та аудиторської роботи, скорочується
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частка технічних процесів, заснованих на ручній праці, забезпечується
автоматизація обробки, аналізу, контролю інформації з питань праці та її оплати.
Це сприяє скороченню матеріальних і трудових витрат на збирання, оброблення
та аналіз даних, складання звітності та прийняття зважених оперативних
управлінських рішень. Крім того, використання клієнтом комп'ютерних систем
обробки даних вносить додаткові аудиторські ризики, які пов'язані з такими
чинниками: технічні аспекти; програмна система обробки інформації; організація
обліку і контролю при використанні комп`ютерних інформаційних систем
підприємства; кваліфікація аудитора.
Комп'ютеризація аудиту суттєво змінює контрольні функції, які раніше
виконувались тільки вручну. Інформаційна система забезпечує безперервний
контроль як за складанням документів, так і поточних облікових записів.
Практичний результат для підприємства – зменшення ймовірності помилок як
через неграмотність або випадкову помилку бухгалтера, так і через навмисну
шкоду.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Талах Т.А., к.е.н.,доц., Панасюк Л.В. ст. гр. ОАз -51
Загальну оцінку платоспроможності підприємства дає коефіцієнт
загальної ліквідності. В міжнародній аналітичній практиці він ще має назву –
коефіцієнт покриття, поточної ліквідності. Його оптимальне значення залежить
від галузі діяльності. Це коефіцієнт універсальний, так як аналітиками
застосовується не лише при оцінці рівня платоспроможності, але й, наприклад,
діагностиці ймовірності банкрутства підприємства. При зниженні коефіцієнта
поточної ліквідності дуже часто приймають хибні рішення про негайне
нарощування обсягу оборотних активів. Але джерелами їх нарощування є грошові
кошти, яких не вистачає для погашення вже наявних зобов'язань, які, судячи з
коефіцієнта, зросли. А набирати їх на умовах відстрочок платежів означає
одночасно нарощувати зобов'язання.
Рішення про збільшення обсягу оборотних активів без жодної в них
виробничої потреби не тільки не врятує становище, а й загрожуватиме
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платоспроможності. Зменшення поточних зобов'язань також є не завжди
прийнятним. Якщо серед поточних зобов'язань є прострочені, то через недостачу
коштів погасити їх немає жодної можливості. Тому механічно скорочувати обсяг
поточних зобов'язань тільки тому, що знизився показник ліквідності, недоцільно.
Для покращання показників фінансової стійкості, ліквідності і
платоспроможності підприємства ми пропонуємо такі заходи:
1. Введення управління товарними запасами. Оптимізація рівня запасів
має вплинути на перерозподіл обігових коштів підприємства, в результаті чого
очікується збільшення величини ліквідних грошових коштів та зменшення
величини неліквідних виробничих запасів.
2. Введення на підприємстві менеджмент дебіторської заборгованості,
метою якого є відслідковування простроченої дебіторської заборгованості та
вжиття всіх можливих заходів для її усунення.
3. Планування
фінансової діяльності та контроль за виконанням
фінансових планів.
Для впровадження системи управління запасами, менеджменту
дебіторської заборгованості та системи фінансового планування на підприємстві
необхідно ввести до його системи управління додаткову посаду фінансового
менеджера, який має вирішувати питання стратегічного та оперативного
фінансового планування, а також має здійснювати менеджмент дебіторської
заборгованості та виробничих запасів підприємства.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ
Зеленко С.В., ст. викладач, Пасевич С.В. ст. гр. ОАз-52
Можна відмітити, що у процесі господарської діяльності підприємство
вступає в розрахункові взаємовідносини з іншими господарськими органами,
юридичними чи фізичними особами - за товарно - матеріальні цінності, виконані
роботи, надані послуги та інше. Розрахунки являють собою систему грошових
відносин, яка грунтується на господарському розрахунку, суворому виконанні
договорів та додержанні фінансової дисципліни, розрахунки здійснюються
готівкою і в безготівкових формах.
Необхідно наголосити на тому, що система безготівкових розрахунків
сприяє зміцненню договірної дисципліни, прискоренню оборотності оборотних
засобів, ефективному використанню коштів і посиленню контролю за фінансовою
діяльністю підприємства.
Потрібно відмітити, що в умовах автоматизованого ведення розрахунків з
постачальниками слід проводити перевірку правильності роботи програмних
засобів оброблення документів.
Автоматизація розрахунків з використанням ЕОМ дозволяє суттєво
полегшити роботу бухгалтера та прискорити внутрішній документооборот на
підприємстві, а також зробити можливим швидке оперативне надання інформації,
потрібної для швидкої реакції керівництвом підприємства на ціни, які
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відбуваються в умовах ринкової економіки. Функціонування АРМ бухгалтера по
обліку розрахункових операцій повинно забезпечити в діалоговому режимі облік
за фінансовими операціями, які відображають щоденний стан підприємства,
виконання необхідних розрахунків по аналізу фінансового стану з ціллю
визначення резервів прискорення оборотності грошових засобів. Користувач
повинен мати можливість в режимі активного діалогу проаналізувати стан
розрахунків, засобів і інші.
З появою нового класу ЕОМ, а також з переходом до ринкових відносин,
з'являється необхідність оперативного управління на місцях виникнення
інформації, яка потребує впровадження розподіленої системи обробки даних
обліку з використанням АРМ бухгалтера по рівнях управління комплексів задач.
В час переходу до ринкових відносин стара система бухгалтерського
обліку доказала свою спроможність до ефективного відтворення реальних подій
на підприємстві (установі). Бюрократія і десятки підтвержуючих документів
сильно заплутують та ускладнюють облік операцій. Рішення приймаються
невчасно або за даних умов вони стали уже збиткові для підприємства.
Потрібно перейти на систему обліку, яка дозволяє набагато простіше
обліковувати операції, широко використовувати комп'ютерну техніку. В
розвинутих країнах компанії стараються перейти на так званий безпаперовий офіс,
адже в умовах ринкових відносин інформація - це гроші, а своєчасна інформація великі гроші.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Сидоренко Р. В., асистент, Пащук Т. М. ст. гр. ОП-31
Ринкова трансформація української економіки зумовила необхідність
переходу від переважно неподаткових до податкових методів акумуляції доходів у
державному бюджеті, становлення самостійної податкової системи. Тепер ця
система в основному сформована. До неї входять основні види загальнодержавних
податків, які існують у розвинутих країнах світу, з рівнем ставок, що не
перевищують середньоєвропейського.
Податкова система України перебуває в стані перманентного
вдосконалення. Перспективи її розвитку на цьому етапі пов'язуються перш за все з
розробкою і введенням Податкового кодексу України, покликаного звести
воєдино й узгодити всі податкові закони, стати основним законодавчим актом,
який регулює проблеми оподаткування.
В процесі реформування податкової системи України чинні норми та
положення, що регулюють процес оподаткування, необхідно переробити у
відповідності до обраних пріоритетів та напрямків розвитку податкової системи,
привести їх до впорядкованої, єдиної, логічно узгодженої системи.
Проведення податкової реформи в Україні повинно ґрунтуватись на таких
засадах реформування системи оподаткування:
1. Загальне спрощення правової бази оподаткування, забезпечення
зрозумілості норм основного законодавчого акту з оподаткування;
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2. Уніфікація підходів і методів визначення елементів за всіма податками
(зборами) та вимог до ведення обліку нарахування податків (зборів);
3. Зменшення кількості податків та скасування податків (зборів,
обов‘язкових платежів), витрати на адміністрування яких перевищують
доходи від їх стягнення;
4. Зниження рівня податкового навантаження на суб‘єктів оподаткування та
зрівняння податкового тиску на різні категорії платників податків;
5. Зменшення ставок податків (зборів) з одночасним збільшенням
податкової бази, що означає максимальне розширення кола платників
податків (зборів) та скасування безпідставних податкових пільг;
6. Збільшення розміру суми неоподатковуваного мінімуму доходів фізичних
осіб;
7. Застосування замість податкових пільг системи цільових бюджетних
дотацій, направлених на підтримку найменш захищених верств населення
та на розвиток пріоритетних галузей господарства України;
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В
ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Бабіч І.І., к.е.н., доц., Пекун Т.С. ст. гр. ОП-41
Одержання високих фінансових результатів є основною метою діяльності
кожного господарюючого суб‘єкта. У фінансових результатах знаходять пряме
відображення всі сторони діяльності підприємства: рівень його технології та
організації виробництва, ефективність системи управління, контролю за рівнем
витрат та рівнем реалізаційних цін, особливості господарського механізму та
державне регулювання розвитку певної галузі, виходячи з її значення для
розвитку економіки країни.
За ринкових умов суттєво зростає роль і значення фінансових результатів в
розвитку підприємства, докорінно змінюється як порядок, так і обґрунтованість їх
визначення як в системі фінансового та внутрішньогосподарського обліку, так і в
системі внутрішнього аудиту на підприємстві.
При прийнятті рішення щодо застосування того чи іншого рахунку доходів
та витрат підприємства повинні здійснити аналіз їх господарських операцій на
предмет відповідності певному виду діяльності залежно від мети створення
підприємства.
Облік доходів та витрат на підприємствах може вестися трьома способами:
- за допомогою рахунків класів 7 і 8 – малими та неприбутковими
підприємствами;
- за допомогою рахунків класу 7 і 9 – всіма іншими підприємствами;
- за допомогою рахунків класів 7, 8 і 9 – підприємствами, які мають
намір вести облік одночасно за обома класами рахунків.
Порядок ведення аналітичного обліку фінансових результатів Інструкцією
про застосування плану рахунків не встановлений, але організація та ведення його
має важливе значення, бо аналітичний облік до окремих субрахунків рахунку 79
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«Фінансові результати» служить основою для об‘єктивного заповнення Звіту про
фінансові результати підприємства, для аналізу фінансових результатів
господарсько-фінансової діяльності.
Враховуючи те, що підприємства звичайно здійснюють різні види основної
діяльності (виробництво продукції, роботи, послуги, торгівля тощо), а для обліку
фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 79 «Фінансові
результати» виділено лише один субрахунок, в аналітичному обліку до
субрахунку 791 «Результат основної діяльності» в управлінському обліку можна
виділяти фінансові результати за видами основної діяльності, як це зроблено на
рахунках 70 «Доходи від реалізації» і 90 «Собівартість реалізації». Без цього
неможливий ефективний аналіз фінансових результатів господарсько-фінансової
діяльності підприємства.
Суб‘єкти малого підприємництва та інші організації, діяльність яких не
спрямована на ведення комерційної діяльності, що для обліку витрат не
використовують рахунки класу 9 «Витрати діяльності», на рахунок 79 «Фінансові
результати» щомісяця або в кінці року списують сальдо витрат з рахунку 23
«Виробництво» і суми адміністративних витрат, витрат на збут та інших
операційних витрат.
Порядок ведення аналітичного обліку фінансових результатів суб‘єктами
малого підприємництва Інструкцією також не встановлений, проте організація та
ведення його має важливе значення, бо аналітичний облік до окремих субрахунків
рахунку 79 «Фінансові результати» служить основою для об‘єктивного
заповнення Звіту про фінансові результати підприємства, для аналізу фінансових
результатів господарсько-фінансової діяльності.
З метою спрощення бухгалтерського обліку окремі малі підприємства
можуть не використовувати рахунок 23 «Виробництво» та рахунки класу 9
«Витрати діяльності». В цьому разі такі малі підприємства ведуть облік витрат
лише на рахунках класу 8 «Витрати за елементами» за елементами витрат. В кінці
року заключними записами списують ці витрати безпосередньо на дебет рахунку
79 «Фінансові результати» на зменшення отриманого чистого доходу.
Підприємства можуть також використовувати одночасно рахунки класів 8
«Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності» для отримання інформації про
витрати за елементами системним шляхом.
Отже, підприємства мають широкі можливості самостійно вирішувати, як
краще їм використати План рахунків для фінансового та управлінського обліку.
СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «КАПІТАЛ»
Приступа К.П., асистент, Петрушина О.І. ст. гр. ОА-51
Капітал є одним з елементів національного багатства. Сучасна економічна
теорія під капіталом розуміє економічний ресурс, який створений людиною і
використовується для виробництва економічних благ. Він одночасно є
результатом виробництва і фактором виробництва.
Економісти часто використовують поняття ―фізичний капітал‖, який
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поділяють на основний і обіговий капітал. В літературі фізичний капітал
називають ще підприємницьким капіталом, під яким розуміють ―вкладення у
формі прямих та портфельних інвестицій у будь-який проект, який реалізується з
метою отримання прибутку‖. [1, с.62]. Основний капітал використовується
протягом декількох років, заміщується по мірі фізичного і морального зносу. Його
в економічній літературі називають капітальними благами [2, с.58]. Процес
виробництва і придбання капітальних благ є процесом інвестування.
Питаннями щодо розкриття сутності поняття «капіталу» займались такі
видатні вчені як: Э.С. Хендріксен і М.Ф. Ван Бред, Б. Нідлз, X. Андерсон, Д.
Андреєва, П.С. Безруких, Л.Т.Гиляровский, Ю.А. Данилевський, О.В. Ефимова,
В.Б. Ивашкевиа, Н.П.Кондраков, Н.Т. Белуха, А.Н. Кузьминський.
Капітал характеризується трьома властивостями: він мобільний, вразливий
і обмежений. Завдяки таким властивостям як мобільність та вразливість капітал
здатний переміщуватися між сферами діяльності, регіонами та країнами.
Швидкість та ефективність такого переміщення залежить від податкової,
валютної, амортизаційної, кредитної торговельної політики держави.
Отже, під капітальними благами розуміється основний капітал, тобто
виробничий фактор тривалого користування, який використовується протягом
довгого часу з моменту придбання. ―Основний капітал – це грошова оцінка
основних фондів, ...які мають довгий період функціонування‖ [3, с.406].
Використання капіталу дає можливість підприємцю одержати певний дохід. Це
означає, що цінність капіталу сьогодні залежить від того, що може він виробити у
майбутньому. Інакше кажучи, потік майбутнього доходу стимулює створення
сьогоднішнього запасу капіталу.
На мою думку, ринок капітальних благ в економічній системі відіграє три
основні функції: по-перше, він забезпечує як на окремому підприємстві і у
національній економіці у цілому впровадження найновіших досягнень науковотехнічного прогресу, що є основою підвищення ефективності всієї національної
економіки і окремих підприємств; по-друге, він сприяє реалізації структурних
зрушень в економіці; по-третє, він здійснює якісне вдосконалення і кількісне
зростання основного капіталу на макро- і на мікрорівнях.
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НЕСУМІСНІСТЬ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ У
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
Бродська І.І., к.е.н., доц., Пилипчук Ю. П. ст. гр. ОАСз – 22
Успішне функціонування кожного підприємства значною мірою залежить
від отриманого ним прибутку, який виступає безпосередньою метою
господарської діяльності. За багаторічну історію обліку виникало багато різних
точок зору щодо обліку прибутку, однак і на сучасному етапі існує багато
проблем, пов‘язаних з його визначенням, обліком та відображенням у звітності, а
також із наявністю відмінностей між обліковим та податковим прибутком.
Багато вчених-економістів і практиків займалися вивченням питання
різниць між обліковим та податковим прибутком. Однак, в сучасних умовах
господарювання особливо необхідно дослідити та вирішити проблеми практичної
реалізації методики узгодження бухгалтерського та податкового прибутків.
На відміну від фінансового обліку, який ведеться з метою отримання
достовірної інформації про діяльність підприємства, податковий облік
спрямований виконувати фіскальні та регуляторні функції.
Різниця між двома видами прибутку також полягає у різних методах обліку
доходів і витрат. Проте ця різниця не зміню ситуації і бухгалтери продовжують
розраховувати і обліковий і податковий прибутки. Але, як правило, вони
акцентують свою увагу на податкові інтереси тим самим інтереси користувачів
облікової інформації відходять на другий план.
Основними факторами формування прибутку підприємства за всіма видами
його господарської діяльності є доходи і витрати. Облік доходів і витрат істотно
відрізняються один від одного як метою, так і принципами.
У зв‘язку з цим виникають постійні та тимчасові різниці, які
регламентуються П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
Однозначного вирішення проблеми розбіжності облікового і податкового
прибутку не було, немає, і мабуть, не буде. Бухгалтери підприємств продовжують
вести паралельно обидва види обліку, оскільки порушення податкового
законодавства призводить до економічних санкцій, а перекручування даних
бухгалтерського обліку викликає претензії з боку засновників.
Таким чином, науковцям слід звернути увагу питання вдосконалення
нормативної бази, що врегулює розбіжності шляхом максимального узгодження
двох взаємопов‘язаних видів обліку на підприємстві шляхом:
1. зміни порядку складання декларації з податку на прибуток, а саме в
частині використання принципу визначення об‘єкта оподаткування шляхом
послідовного коригування облікового прибутку на тимчасові та постійні різниці;
2. внесення відповідних змін до Закону України «Про оподаткування
прибутку підприємств» щодо визначення поняття об‘єкта оподаткування
податком на прибуток.
Реалізація зазначених організаційних робіт забезпечить усунення порушень
законодавства, уникнення штрафних санкцій, уможливить прогнозування суми
податків від здійснення господарських операцій та визначення дій платника
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податків, покращить якість обліку на підприємстві.
ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Сардачук І.І., к.е.н., доцент, Поварчук Н.В. ОАмз-51
Необхідність
у
подальшому
розвитку
та
вдосконаленні
внутрішньогосподарського контролю зумовлюється тим, що в ринкових умовах
вище управління підприємства безпосередньо не займається контролем
повсякденної діяльності, а власники підприємства нерідко взагалі відокремлені
від його діяльності. Зважаючи на це, вищому керівництву необхідна інформація
про діяльність нижчих рівнів управління, підтвердження достовірності звітів
керівників структурних підрозділів, а власникам – інформація про ефективність
управління господарськими та фінансовими ресурсами. Це завдання в сучасних
умовах не може виконати ні державний, ні незалежний аудиторський контроль,
оскільки вони носять дискретний (періодичний) характер. І лише налагоджена
система внутрішньогосподарського контролю охоплює всю господарську
діяльність структурних підрозділів і підприємства в цілому, забезпечує
збереження власності, суттєво впливає на виявлення та мобілізацію резервів
виробництва, сприяє підвищенню ефективності та якості роботи, виявленню
причин і умов виникнення втрат, нестач, крадіжок .
Крім того, додатковими факторами необхідності подальшого розвитку
внутрішньогосподарського контролю в аграрних підприємствах, на нашу думку, є
наступні:
1. Фактор невизначеності. Нестабільність як зовнішніх (наявність
конкуренції, нестабільна цінова політика, пошук ринків збуту, політична ситуація
та ін.), так і внутрішніх факторів (обсяги виробництва, заборгованості по
заробітній платі, рівень забезпеченості технікою та ін.) спричиняють додаткові
вимоги до системи управління виробництвом. У зв'язку з цим виникає
необхідність удосконалення системи управління та контролю як її складового
елемента, які забезпечували б гнучкість і надійність функціонування
підприємства.
2. Фактор ефективності. Внутрішньогосподарський контроль дає змогу
оперативно дізнатися, які напрямки діяльності підприємства є найефективнішими
та перспективними, й у відповідності до цього скоригувати дії керівництва,
спрямувавши їх на використання сприятливих можливостей.
3. Фактор децентралізації. Сучасні підприємства вирізняються складністю
структури, а керівники середніх ланок управління – достатньо високим рівнем
кваліфікації, тому керівнику підприємства не завжди доцільно вникати у деталі та
проблеми, делегуючи їх вирішення своїм підлеглим. Ефективність таких рішень і
забезпечує система внутрішньогосподарського контролю.
4. Інформаційний фактор. Суттєві зміни в організації та методології
системи інформаційного забезпечення в зв'язку з процесами тотальної
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комп'ютеризації також зумовлюють необхідність існування оперативного й
ефективного внутрішньогосподарського контролю .
Невідповідність існуючої системи контролю запитам сучасної системи
управління обумовила проведення досліджень, які пов'язані з уточненням суті
внутрішньогосподарського контролю.

ВІДОБРАЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ОБЛІКОВИХ РІШЕНЬ
ЩОДО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК У НАКАЗІ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ
Жураковська І. В., к.е.н., доц., Покидюк Ю., ст. гр. ОА-42
З введенням в дію Закону України «Про оподаткування прибутку
підприємств» від 28.12.94 р. № 334 в редакції Закону від 22.05.97 р. №283 (далі Закон про прибуток), перед платниками податків постала необхідність ведення
податкового обліку, кінцевою метою якого є складання та подання податкової
звітності до органів ДПС. Разом з тим, станом на сьогодні законодавством не
визначено основних методологічних підходів стосовно відображення в
бухгалтерському обліку валових доходів та валових витрат.
Слід зазначити, що особливостям нарахування та сплати податку на
прибуток присвячено наукові праці багатьох вчених. Одними науковцями це
пропонується робити на позабалансових рахунках, відкривши відповідні
аналітичні рахунки. Інша частина вчених наполягає на веденні окремого обліку –
бухгалтерського та податкового, вузаємозв‘язок між якими відсутній. Ще одним
варіантом ведення обліку валових доходів та валових витрат є розрахунок даних
величин в системі фінансового обліку, виділяючи при цьому лише аналітичний
рахунок 641/ «Податок на прибуток». Останній варіант є найбільш прийнятним та
набув найширшого застосування планиками податків України.
Варто зауважити, що дане питання необхідно описати у Наказі про
облікову політику. У ньому також зазначається, якими документами
оформляється розрахунок податку на прибуток, адже на законодавчому рівні не
затверджено жодного регістра податкового обліку, а також інших документів
податкового обліку данного платежу. З цією метою бухгалтерами підприємств
розробляються внутрішні документи, в яких і здійснюється розрахунок
вищезазначених величин.
Існують альтернативні варіанти і стосовно розрахунку та відображення в
обліку амортизаційних відрахувань. Зокрема, ст. 8 Законом про прибуток
визначено, що розрахунок амортизації необхідно здійснювати податковим
методом або ж будь яким з методів, передбачених П(С)БО 7 «Основні засоби» за
умови, що сума амортизаційних відрахувань за цими методами не перевищує
величину таких же витрат, розрахованих згідно податкового законодавства.
Варто зауважити, що Законом України від 20.01.10 р. № 1814-VI, що
вступив в дію з 11.02.10 р., внесено зміни до Закону України «Про оподаткування
прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97. Зокрема, встановлено,
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що амортизацію, з метою оподаткування, поділяють на звичайну, бонусну та
прискорену. Звичайною вважають амортизацію основного фонду (далі - ОФ),
котру здійснюють за нормами, визначеними пп. 8.6.1 Закону про прибуток.
Бонусною є амортизація ОФ, яка передбачає віднесення частки витрат на
його придбання (спорудження) до складу валових витрат платника та подальшої
амортизації частки витрат, що залишається після такого віднесення (залишкової
вартості ОФ), за загальними правилами, установленими в пп. 8.6.1 Закону про
прибуток
Прискореною вважається амортизація ОФ, що здійснюється за подвійними
нормами, встановленими у пп. 8.6.1 Закону про прибуток (крім ОФ групи 4). У
разі застосування прискореної амортизації податковий облік ОФ ведеться окремо
в підгрупі відповідної групи ОФ у розрізі норм такої прискореної амортизації.
Тобто, питання особливостей нарахування амортизації також необхідно
обумовлювати у Наказі про облікову політику підприємства.
Слід також зазначити, що у зв‘язку з веденням підприємствами та
організаціями України подвійного обліку доходів та витрат – бухгалтерського та
податкового, виникають відстрочені податкові активи та відстрочені податкові
зобов‘язання. Вони розраховуються бухгалтерами підприємств з метою
співставності таких показників, як обліковий та податковий податок на прибуток.
Суть, а також порядок розрахунку та відображення в обліку
вищезазначених категорій, розкриває Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 17 «Податок на прибуток». Ним визначено також, що відстрочені податкові
активи та зобов‘язання можуть відображатися у звітності двома способами:
1) дані статті Балансу можна розраховувати та подавати лише у річній
звітності;
2) відстрочені активи та зобов‘язання можна розкривати як у річній, так і
проміжній звітності.
Дослідивши варіанти відображення в обліку розрахунку податку на
прибуток, можна зробити висновок, що законодавець залишає платникам податків
досить багато альтернатив стосовно нарахування даного платежу. Той з варіантів,
який підприємство вважає найбільш прийнятним, необхідно розкрити у Наказі
про облікову політику.
Отже, визначення основних засад організації податкового обліку податку
на прибуток має важливе практичне та наукове значення, та є основою для
подальших наукових досліджень.
МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
Савош Л.В., к.е.н., доц., Поліщук Л.Ф. ст. гр. ОАмз-51
У ринкових умовах результативність виробництва кожного підприємства
залежить від продуктивного наповнення витрат, які виступають умовою того, в
якому обсязі господарство спроможне постачати якісну продукцію на ринок і по
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якій ціні воно зможе її реалізувати.
Для підприємств вирішальною умовою успішної діяльності є досягнення
оптимального рівня витрат виробництва, внаслідок чого підвищуватиметься
конкурентоспроможність продукції, реальним стане досягнення економічного
зростання підприємства, збереження робочих місць.
Грошовий вираз суми витрат характеризує категорію ―собівартість‖, яка
засвідчує, у що саме обходиться господарству виробництво відповідного виду
продукції і наскільки економічно вигідним воно є в конкретних
природноекономічних умовах господарювання.
Оскільки ресурси, що використовуються для виробництва, та їх витрати –
це головний обмежуючий чинник щодо прибутку і одночасно визначальний
фактор, що впливає на обсяг пропозиції, то прийняття рішень керівництва
підприємств неможливе без аналізу існуючих витрат виробництва і визначення їх
величини на перспективу.
У сучасних умовах, тобто, в умовах жорстокої конкуренції перевагу на
ринку отримує виробник з якіснішою продукцією і нижчими витратами,
порівняно з іншими виробниками. Для підприємств актуальним залишається
ведення виробничого обліку, за допомогою якого забезпечується оперативний
контроль за формуванням витрат на виробництво і досягається
конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Перехід до ринкових відносин потребує інтенсивної роботи з
удосконалення управління витратами на підприємствах усіх форм власності.
Це зумовлено наявністю певних причин: по-перше, основна роль у
зміцненні і розвитку економічного потенціалу країни належить первинній
ланці народного господарства - підприємству; по-друге, операційні витрати
характеризують витрати конкретних підприємств на виробництво і реалізацію
продукції та розкривають економічний механізм відшкодування витрат з
виручки від реалізації даного товару; по -третє, операційні витрати
відзначаються суттєвим впливом на економічний потенціал країни, його зміни у
перспективі та зростання ефективності виробництва.
Слід відмітити, що саме в операційних витратах зосереджені практично всі
діючі умови господарювання, тому на витрати, як не на один інший
показник діяльності підприємств, впливає багато найрізноманітніших виробничих чинників: зміни у техніці, технології, в системі організації праці і
організації виробництва, в матеріальному забезпеченні підприємств та
законодавчій базі, що позначається на загальному рівні виробничих витрат. Це
надає можливість розглядати витрати як серйозний економічний інструмент
впливу на різноманітні параметри виробництва, оскільки засоби, що
спрямовані на зниження витрат, пов'язані з удосконаленням різних аспектів
виробничого процесу.
В останні роки в Україні приділялося мало уваги як методологічним так і
практичним питанням цієї теми, хоча вона на даний час являється дуже актуальною.
Її актуальність проявляється в тому, що правила гри, які склалися на
українському ринку, дозволяють отримувати фантастичний по західним
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стандартам прибуток за рахунок факторів, які не мають ніякого відношення до
оптимізації обмежених ресурсів виробництва, але часи отримання легкого
прибутку проходять, і це починають розуміти найбільш пр огресивні
бізнесмени, тому знання, які дозволяють управляти витратами будуть
користуватися попитом.
Діяльність будь-якого підприємства з моменту його створення
пов'язана із затратами трудових, матеріальних, нематеріальних та фінансових
ресурсів у процесі виробництва та реалізації продукції. Таким чином, основною
метою управління операційними витратами на підприємстві є оптимізація їх суми
та рівня, що забезпечує високі темпи розвитку діяльності підприємства й
досягнення передбачених обсягів прибутку. Адже, операційні витрати — це
вартість ресурсів, використаних для отримання прибутку чи досягнення інших
цілей організації.
Витрати за своїм характером поділяються на два основних види —
поточні, що пов'язані з тактичними завданнями підприємства, та
довгострокові (інвестиції), пов'язані зі стратегічними завданнями
(будівництвом, реконструкцією або придбанням приміщень, купівлею нових видів
обладнання, придбанням нематеріальних активів).
Поточні затрати підприємства, що носять назву операційних, пов'язані з
формуванням операційного прибутку. Операційні затрати підприємства, що
здійснюються ним в процесі виробничої та збутової діяльності, представлені в
основному його витратами, що в різних галузях приймають різну форму: в
промисловості — витрати виробництва або собівартість продукції, у торгівлі витрати обігу тощо.
Операційні витрати мають безпосередній вплив на прибутковість
підприємства за рахунок внутрішньої структури. Навіть якщо їх сума буде
однаковою в декількох періодах , то прибуток підприємства можна збільшити,
збільшуючи питому вагу постійних витрат.
Прогнозування основних показників виробничо-господарської діяльності
підприємства на сучасному етапі розвитку економіки є складним етапом
фінансового планування.
Але, перед тим, як зменшувати операційні витрати потрібно все детально
вивчити, зробити аналіз і висновки, лише після цього скорочувати витрати,
адже невиправдані зменшення витрат можуть призвести до скорочення
виробництва, до зменшення прибутку в декілька разів більше, ніж зменшення
операційних витрат.
Отже, управління операційними витратами на сучасному етапі повинно
носити комплексний характер та здійснюватись за допомогою впровадження
новітніх методів та методик, що дозволить оптимізувати їх розмір та отримати
додатковий економічний ефект.
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ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ
ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Савош Л.В., к.е.н., доц., Полюх О.М. ст. гр. ОАз – 53
У даній статті проблема полягає у тому, щоб створити бухгалтерські
інформаційні моделі, на основі яких потрібно приймати управлінські рішення з
метою оптимізації цього напряму діяльності та її економічних характеристик.
Немає інформації про фактичні та планові сукупні витрати на інновації, а
це практично виключає їх економічний аналіз і пошук резервів оптимізації. На
відміну від інших об‘єктів бухгалтерського обліку – запасів, витрат виробництва,
собівартості продукції, по яких здійснюють постійні наукові дослідження, що є
метою його вдосконалення в цих сферах діяльності, а методика й організація
обліку інноваційних процесів малорозроблена.
У процесі діяльності більшість підприємств стикається з обмеженістю
фінансування інноваційної діяльності. Саме результати цієї діяльності дозволяють
підприємству надати послуги, зробити продукцію конкурентоспроможною на
ринках України. Тому постає проблема оптимізації витрат підприємства і
забезпечення отримання додаткового прибутку.
Поняттям інноваційної діяльності приділяли значну увагу вітчизняні та
зарубіжні науковці і практики, лише Є.Аскеров виділяє маркетингову, фінансову
діяльність, сферу капітального фінансування, проте чомусь не показує
інноваційну діяльність витрат підприємств.
Нашою метою є дослідження можливих економічних моделей
формування й використання джерел фінансування витрат інноваційної діяльності
та розробити методику відображення цих процесів у бухгалтерському обліку.
На мій погляд, для вирішення цих питань необхідно окремо розглянути
інноваційні процеси з погляду їх місця та значення в загальному економічному
процесі.
Інноваційні процеси, хоча й різні за складом, однак у сукупності являють
собою якусь цілісність, яка відрізняється від сукупних процесів інших напрямів,
що становлять інші сфери діяльності промислових підприємств.
Єдиним показником, що дає змогу визначити загальний обсяг цього виду
діяльності, можуть бути тільки витрати – на проект, продукт, процес, групу
процесів, їх загальна величина.
Ще в далекі радянські часи значна частина прибутку залишалася в
розпорядженні підприємств і спрямовувалася на на створення трьох власних
фондів економічного стимулювання – фонд розвитку виробництва, фонд
соціальних заходів і фонд матеріального заохочення. Фонд розвитку виробництва
був досить серйозним джерелом фінансування.
А в умовах незалежності України кошти різних фондів формувалися уже
в міністерствах, відомствах. Облік коштів на цих рахунках і контроль за їх рухом
здійснювали економічні служби відповідних міністерств.
На сьогодні в Україні у зв‘язку з реформуванням бухгалтерського обліку
та впровадженням національних положень(стандартів) змінився порядок
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формування й використання коштів на фінансування створення, розробки і
реалізації нової продукції.
Змінився стан справ на підприємствах, які виявилися як без власних
джерел, так і без реальних спеціальних коштів, що стримує інноваційний розвиток
підприємств з усіма наслідками.
На мою думку, доцільно повернутися до минулого і створити на
підприємствах власні джерела фінансування інноваційного розвитку. При цьому
з‘явиться певна гарантія фінансової безпеки, захищеності інноваційних проектів,
якщо підприємство буде зберігати рівновагу між фондом розвитку як джерелом
коштів.
Модель витрат у її чистому вигляді необхідно застосовувати, якщо власна
і навіть спільна діяльність пов‘язана з використанням ресурсів і здійснюється для
вирішення внутрішніх завдань, тобто без мети одержання прибутку.
Розглянемо дві концептуальні економічні моделі інноваційної діяльності:
модель витрат, коли індивідуальна або спільна діяльність, повязана з витратами на
створення інноваційного продукту, ведеться з метою власного використання
результатів, але не для продажу на ринку заради одержання прибутку, і модель
прибутку – коли продукт реалізується на ринку інновацій.
Підсумовуючи результати досліджень можна доцільно включати
інноваційні витрати в загальні витрати кожної основної сфери діяльності й
поглибити отриманні в статті результати в подальших дослідженнях проблеми.
1.
2.
3.

Список використаних джерел:
Закон України ,,Про інноваційну діяльність‘‘ від 04.07.2002 р.№40.
Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П.. Економіка та організація інноваційної
діяльності: Підручник. – 3-тє вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 662с.
Кантаєва О.В. Щодо методології обліку та аналізу інноваційної діяльності підприємств
// Економіст. – 2009. - №3.

АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
Шунь О.Ф., асистент, Понедільник О. В. ст. гр. ОАз - 41
Розвиток ринкових відносин, виникнення недержавної форми власності
суттєво змінили систему фінансового контролю в Україні. Потреба у гарантії
достовірності, об‘єктивності та законності фінансової звітності для широкого кола
її користувачів зумовила виникнення і подальший розвиток в Україні аудиту як
незалежної форми контролю.
Аудит на підприємстві набув чітких ознак невід‘ємного елемента.
Діяльність аудиторів на заводі спрямована на подальший розвиток аудиторської
діяльності, удосконалення її нормативного регулювання. Проте заходи, що ними
вживаються, не повною мірою вирішують проблеми у сфері аудиту, мають не
системний характер, а прийняті рішення не завжди знаходять практичну
реалізацію.
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Значний внесок у наукове та практичне дослідження проблем аудиторської
діяльності зробили українські вчені та практики, зокрема: М. Т. Білуха, О. С.
Бородкін, Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, В. В. Головач, З. В. Гуцайлюк, Н. І. Дорош,
С. Я. Зубілевич, Л. М. Крамаровський, А. М. Кузьмінський, М. В. Кужельний, Л.
П. Кулаковська, О. Ю. Редько.
Формування системи аудиту на підприємстві не завершено і потребує
удосконалення методологічних і організаційних засад, адекватного нормативного
регулювання. Тому аудиторам, які тут працюють, на сьогодні бракує теоретичних
знань з питань методології й організації аудиту, без яких його розвиток
унеможливлюється. Також не створено єдиної концепції визначення суті аудиту,
окреслення його цілей та завдань, не існує цілісної класифікації аудиту, не
достатньо досліджено питання його інформаційного забезпечення.
Особливої актуальності набуває питання здійснення процедур аудиту з
використанням інформаційних систем і комп‘ютерних технологій, а також
розробка практичних рекомендацій з їх застосування. Спеціальні комплексні,
науково обґрунтовані дослідження інформаційного забезпечення аудиту відсутні,
а у спеціальній літературі наведено лише фрагментарне його висвітлення. В той
же час, якість аудиторської перевірки, обґрунтованість її результатів повною
мірою залежать від повноти та правильності вибору аудитором даних з усієї
можливої їх сукупності.
Слабо вивчені питання організації діяльності аудиторських фірм і роботи
аудиторів, про що свідчить недостатність відповідних наукових праць. Вважаючи
це питання другорядним, науковці та практики на перший план висувають
методику перевірки. Однак, як свідчить досвід, якісне проведення аудиту
передбачає наукову організацію праці його виконавців і контроль за їх діяльністю.
Отже, можна зробити висновок, що аудиторська діяльність є необхідною на
підприємстві. Тому що, потрібно контролювати та перевіряти доходи і витрати
підприємства, запаси та інші аспекти діяльності.
ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ
Урбан О.А., к.е.н., доц., Попов Л.Ю. ст. гр. ОАз-51
Питання відшкодування ПДВ є дуже важливим і актуальним на
сьогоднішній день, оскільки найбільшими заявниками на відшкодування ПДВ
являються виробники продукції та експортери, які за рахунок відшкодувань з
бюджету проводять розрахунки з постачальниками сировини та розрахунки по
інших господарських операціях. Іншими словами, держава повертає частину
затрачених коштів виробникам продукції. На сьогодні Держава не виконує своїх
зобов‘язань у цій сфері, зростає термін заборгованості уряду перед платниками
податків, що в свою чергу ускладнює розрахунки між підприємствами.
Дослідженням цієї проблеми займалось багато вчених, серед яких В. Жук,
В. Пархоменко, В. Плаксієнко, С. Климчик, О. Лехно, О. Марусік, Н. Пилипенко,
Л. Синівська, Є Авер‘янова, Т. Абрамова, В. Василенко та інші.
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В Україні дедалі більше загострюється проблема відшкодування ПДВ. На
даний момент борг по відшкодуванню ПДВ в Україні становить близько 17 млрд.
грн., який, скоріше за все, перейде з 2009 року, в 2010 році держава має
відшкодувати вітчизняному бізнесу ПДВ на суму близько 47,5 млрд. грн.
Найбільш гостро на сьогодні стоїть проблема відшкодування експортного
податку на додану вартість. За таких умов ПДВ фактично перетворюється на
додатковий податок з експортерів, через який зменшуються їхні ресурси.
За таких умов підприємства намагаються уникати сплати ПДВ, а це
ухиляння негативно позначається на надходженнях до бюджету.
Можна визначити такі наслідки по заборгованості відшкодування ПДВ:
- для експортерів ПДВ фактично стає податком на експорт і обмежує їхні
ресурси, а в такому разі зменшується обсяг зовнішньої торгівлі;
- через брак прозорого механізму погашення заборгованості платники
податків перебувають у нерівних умовах. Оскільки рішення про відшкодування
влада часто ухвалює ―в ручному режимі‖ і не завжди послуговується належними
критеріями в процесі відшкодування, виникають умови для зловживань та
корупції;
- доходи бюджету стають дедалі менше стабільними і гірше піддаються
прогнозуванню, бо залежать від політичного рішення щодо погашення боргу з
повернення ПДВ.
Виділимо кілька головних причин проблеми невідшкодування ПДВ:
- найбільшими боржниками зі сплати ПДВ стали енергетичні підприємства,
тому бюджет не отримує тих надходжень ПДВ, обсяг яких мав би відповідати
сумі податкового кредиту експортерів;
- наявність тіньової інфраструктури, у межах якої зростає кількість
фіктивних експортних операцій;
- неефективність механізмів відшкодування податку:
- відшкодування здійснюють лише коштом надходжень ПДВ (надходження
інших податків не можна використовувати на ці потреби).
Ми пропонуємо такі шляхи вирішення проблеми з відшкодування ПДВ:
- проведення взаємозаліку зобов‘язань з повернення ПДВ коштом
податкових зобов‘язань платника ПДВ;
- проведення взаємозаліку зобов‘язань з повернення ПДВ коштом
податкових зобов‘язань кредиторів платника ПДВ;
- списання та реструктуризація боргу уряду з відшкодування ПДВ
пропорційно до списання та реструктуризації боргу платників податків перед
бюджетом;
- виплата заборгованості бюджету платникам податків з бюджетних коштів.
Отже, наведені пропозиції сприяють вирішенню проблеми відшкодування
ПДВ, та розрахунків підприємств з бюджетом. Впровадження вище наведених
пропозицій допоможе збільшити обсяги зовнішньої торгівлі, та обсяги
виробництва продукції в країні.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ РІЗНИХ
КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ
Талах Т.А., к.е.н.,доц., Постернак А.М. ст.гр. ОАз – 53
Аналіз фінансових результатів діяльності дозволяє визначити найбільш
раціональні шляхи використання ресурсів і сформулювати оптимальну структуру
засобів підприємства. Крім того, такий аналіз може виступати як інструмент
прогнозування окремих показників діяльності підприємства. Підприємець
зацікавлений у тому, щоб отримати максимум прибутку, який необхідно
обґрунтувати аналітичними розрахунками.
Усі
види показників прибутку аналізуються в першу чергу
підприємством, а також іншими зацікавленими користувачами згідно їх інтересів.
Особливо це важливо в умовах ринкової економіки, адже результати проведеного
аналізу сприяють найбільш обґрунтованому виборі об‘єктів можливих інвестицій.
Насамперед, управлінський персонал для аналізу діяльності та вивчення
ефективності прийнятих рішень використовує показники економічного,
маржинального прибутку, прибутку за видами діяльності, а також за періодами,
які аналізуються. Для цього у розпорядженні аналітика є широкий обсяг
інформації (внутрішня, бухгалтерська звітність, фінансовий план тощо).
Засновники та акціонери аналізують структуру та динаміку чистого
прибутку з метою визначення можливості отримання дивідендів, мінімізації
власного фінансового ризику. Такі зовнішні суб‘єкти аналізу як, наприклад,
податкові органи вивчають елементи прибутку, який підлягає оподаткуванню з
метою перевірки правильності розрахунків і сплати податків. Вони
використовують дані фінансової і податкової звітності.
Звітні джерела інформації використовуються для проведення
ретроспективного аналізу. Оперативний аналіз проводиться на підставі даних
бухгалтерського обліку. Прогнозний аналіз фінансових результатів здійснюється
на основі показників бізнес-плану підприємства (фінансового плану), внутрішньої
управлінської звітності, матеріали маркетингових досліджень тощо.
Мета внутрішнього аналізу прибутку – прийняття обґрунтованих
управлінських рішень, спрямованих на систематичне збільшення прибутку
підприємства. Внутрішній аналіз дає можливість розрахувати вплив більшої
кількості факторів, що зумовлено обсягом використання інформації, її
деталізацією У рамках внутрішнього фінансового аналізу, за умови наявності
необхідних аналітичних даних бухгалтерського обліку, загальна величина
валового прибутку (збитку) підприємства розглядається як сума прибутків
(збитків) від реалізації за окремими видами продукції.
ТОНІЗАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНИ
Нужна О.А., к.е.н., доц., Парадійчук Д.С. ст. гр. ОА-31
Проблема тонізації в наший час є досить болючим. Економічні проблеми
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в Україні, незважаючи на те, що ВВП зростає призвело до ряду проблем, а саме:
зростання рівня безробіття, поширення нелегальної трудової діяльності, дедалі
більшого розшарування населення за рівнем доходів. Присутнє таке явище, як
відплив кваліфікованої робочої сили легального сектору економіки в нелегальний,
оскільки останній пропонує значно кращі умови оплати праці. Це і є основною
проблемою тому, що підприємства ставлять своїх працівників на пів ставки,цим
вони ховають свої доходи від плати податку. І в ході цих махінацій в державну
казну надходить набагато менше коштів. Шляхом вирішення цього питання може
стати зниження податків. Якби держава знизила податки,тоді підприємцям немає
толку виплачувати заробітню плату в так званих «конвертах». Так як в даний
момент при нарахуванні податків на заробітню плату нараховується біля 20%,а це
не є сприятливим для самих працівників. В завершені цього можна сказати те, що
в нашій державі є самі великі податки ніж в інших держав, і якщо зменшити
податки тоді не буде такої змушеності приховувати свої прибутки.
КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА ВИДАМИ
ДІЯЛЬНОСТІ
Чудовець В.В., к.е.н., доц., Прилепа Т.М. ст. гр. ОАз-51
В умовах ринкової економіки основний показник ефективності
господарювання, основа економічного розвитку підприємства - прибуток, що є
головним фактором, який визначає гостроту та необхідність вирішення проблем
удосконалення обліку фінансових результатів з метою формування надійного
фундаменту для підвищення економічної результативності підприємств.
Питання обліку фінансових результатів присвячено багато наукових праць.
Серед видатних вчених, які здійснили вагомий внесок у розвиток тематики
доходів і результатів діяльності слід відзначити М.Т. Білуху, О.С. Бородкіна,
Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, С.Ф. Голова, М.В. Кужельного, Ю.Я. Литвина,
В.Г. Лінника, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, Л.К. Сук, Б.Ф. Усача й інших. Віддаючи
належне розробкам вченим-економістам слід зазначити, що в питаннях обліку
фінансових результатів залишається чимало невирішених проблем, котрі
потребують детального дослідження і вироблення пропозицій для практичної
діяльності.
Для оцінки величини прибутку, в залежності від функцій, які вони
виконують та в процесі управління прибутком, існують певні його види з якими
підприємству доводиться мати справу в процесі господарської діяльності.
Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій [1] фінансові
результати формуються в розрізі видів діяльності. Дослідження розподілу
фінансових результатів за видами діяльності у взаємозв‘язку із доходами і
витратами, що їх формують дозволили відмітити певну невідповідність між
назвами рахунків, видів діяльності і їх змістом, що викликано розбіжностями між
Інструкцією про застосування Плану рахунків, П(С)БО та вченими-економістами,
що визначають види діяльності.
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Згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 3 ―Звіт про
фінансові результати‖ [2] і 4 ―Звіт про рух грошових коштів‖ [3] вся діяльність
підприємства поділяється на звичайну і надзвичайну.
Так, Р.Л. Хом‘як, В.І. Лемішовський поділяють звичайну діяльність на
операційну, фінансову та інвестиційну [5, с.536], яка співпадає з розподілом
відповідно до П(С)БО 4 ―Звіт про рух грошових коштів‖ [3].
Згідно з П(С)БО 3 ―Звіт про фінансові результати‖ [2] та Інструкцією про
застосування Плану рахунків [1] доходи, витрати і фінансові результати
поділяються на операційні, фінансові та інші.
Професор Ф.Ф. Бутинець звичайну діяльність підприємства поділяє на
операційну та неопераційну (фінансову й інвестиційну) [4, с.527]. Аналогічну
класифікацію звичайної діяльності наводить Т.В. Гладких [7, с.349].
Проте
Г.В. Нашкерська до неопераційної діяльності відносить
надзвичайну, а також при класифікації доходів звичайної діяльності виділяє дохід
від операційної діяльності, дохід фінансової діяльності, дохід іншої звичайної
діяльності, а відповідно витрати – операційна, фінансова, інвестиційна та інша
діяльність [6, с.425].
У П(С)БО 4 [3] відсутні поняття ―інша діяльність‖ і ―звичайна діяльність‖.
Проведеним дослідженням визначено, що у понятті ―інша діяльність‖
передбачаються операції, які віднесено до інвестиційної і фінансової діяльності.
Така невідповідність є і в визначенні окремих операцій. Так, одержані дивіденди,
відсотки, фінансові результати від інвестицій згідно з П(С)БО 3 і Планом рахунків
віднесено до фінансової діяльності, а відповідно до П(С)БО 4 – до інвестиційної
діяльності.
Для приведення обліку доходів, витрат і фінансових результатів до єдиної
системи групування важливо уточнити вищевказану класифікацію з врахуванням
визначень передбачених національними стандартами щодо видів діяльності.
Більш обґрунтованим є підхід, коли структура Звіту про фінансові результати
відповідає розподілу діяльності на операційну, фінансову та інвестиційну, який
використовується у Звіті про рух грошових коштів.
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КОНТРОЛЬ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Радзивилюк Ю.В. ст. гр. ОАСз-22
З метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності
підприємства, конкурентоспроможності його продукції, збереження активів, а
також попередження втрат необхідною є постійно діюча система контролю.
Контроль на думку Усача Б.Ф., означає перевірку виконання тих чи інших
господарських рішень з метою встановлення їхньої законності та економічної
доцільності [1, с.10].
Контроль, вважає Дорош Н.І., покликаний не тільки виявляти відхилення
від мети контролю, а й давати інформацію причин цих відхилень, конкретизувати
їх за рівнем участі в них осіб, діяльність яких піддавалась контролю [2, с.8].
Інші автори розглядають контроль як функцію управління на відповідному
етапі процесу управління підприємством.
Так, автори Гончарук Р.А. та Рудницький В.С. розглядають контроль як
функцію управління і стверджують, що це система спостереження і перевірки
відповідності процесу функціонування об'єктами управління прийнятим
управлінським рішенням, встановлення результатів управлінського впливу на
керований об'єкт, виявлення відхилень, допущених у ході виконання цих рішень
[3, с.5].
Отже, контроль є складовою і необхідною частиною процесу управління
підприємством. Контроль є одним із основним джерел інформаційного
забезпечення процесу управління, дає змогу своєчасно виявляти недоліки в
діяльності суб'єктів господарювання і вживати заходи до їх усунення.
З метою підвищення ефективності системи контролю в промислових
підприємствах на нашу думку необхідно:
- здійснювати систематичний контроль всієї господарської діяльності
керівниками підприємства, заступниками керівника, керівниками окремих
структурних підрозділів;
- основою контролю мають бути дані бухгалтерського обліку:
- основні положення системи контролю: етапи, методи, процедури, об'єкти,
суб'єкти контролю мають бути затверджені в обліковій політиці підприємства.
1.
2.

Список використаних джерел:
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Гончарук Р.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Львів:
Ор'яна – Нова, 2004. – 292с.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ І ВИДИ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Риковська М.Я. ст. гр. ОА-21
Однією з основних вимог, що ставляться до бухгалтерського обліку, є
достовірність його показників. Проте в процесі зберігання і відпуску товарноматеріальних цінностей між фактичною наявністю і даними можуть виникнути
розходження, які не піддаються повсякденному обліку, зокрема, в результаті
пересортиці, несправності ваговимірних приладів, помилкових записів, втрати
документів, зловживань відповідальних осіб та ін. Вірність даних досягається за
допомогою такого методу бухгалтерського обліку як інвентаризації.
Періодичне проведення інвентаризації є не лише засобом уточнення
показників обліку, а й засобом боротьби із зловживаннями матеріально
відповідальних осіб, а також упорядкування складського господарства, оскільки
при її проведенні одночасно перевіряють стан складських приміщень,
правильність зберігання матеріальних цінностей, справність ваговимірних
приладів. Інвентаризація фінансових розрахунків допомагає уточненню
розрахункових відносин з дебіторами і кредиторами, зміцненню розрахунковофінансової дисципліни.
Залежно від повноти охоплення перевіркою засобів господарства
розрізняють інвентаризацію повну і часткову. За способом перевірки об‘єктів слід
розрізняти суцільні та вибіркові. Суцільною є інвентаризація, під час якої
перевіряються всі складові окремого об‘єкта інвентаризації, що знаходиться у
підзвіті певної матеріально відповідальної особи або на конкретному балансовому
рахунку. На відміну від повної, вона стосується тільки певних об'єктів
інвентаризації.
За метою проведення існують основні, повторні, додаткові і контрольні. У
якості основної інвентаризації можуть виступати будь-які з наведених вище видів
інвентаризацій. Повторна інвентаризація проводиться новоствореною комісією
суцільним способом перевірки об'єктів у випадку виявлення недотримання
принципу раптовості чи інших порушень при здійсненні основної інвентаризації.
Додаткова інвентаризація проводиться при необхідності перевірки додаткових
об'єктів, які не були проінвентаризовані раніше при здійсненні часткових чи
вибіркових інвентаризацій. Контрольна інвентаризація проводиться в період
здійснення або відразу по завершенні основної інвентаризації з метою перевірки її
правильності та відповідності чинним законодавчо нормативним актам.
Отож, інвентаризація являється одним із основних методичних прийомів
бухгалтерського обліку та контролю за допомогою якого здійснюється перевірка і
документальне підтвердження наявності, стану і оцінки активів, власного капіталу
та зобов‘язань підприємства для забезпечення достовірності даних
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, контролю за збереження майна.
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ЗАРОДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СТАРОДАВНЬОМУ
СВІТІ
Бортнікова О.О., асистент, Роговський Р.В. ст. гр. ОП-31
На сьогоднішній день при зміні економічної реальності необхідно приділяти
особливу увагу проблемі розробки нових й коригування існуючих
основоположних засад розвитку обліку. При цьому необхідно обов‘язково
враховувати результати досліджень в історичному ракурсі.
Точно сказати, коли виник облік і визначати цей день неможливо. Він виникав
поступово, довго і невизначено. Відомі епохи, коли його не було, і ми знаємо
епохи, коли він вже існував. Але розмежувати їх важко. 60000 років до н.е. - люди
стали вести господарство; бухгалтерський облік виник як практична діяльність.
500 років тому вийшла книга Л. Пачолі про бухгалтерський облік (трактат),
почалося наукове осмислення бухгалтерського обліку. 100 років тому - виникли
перші теоретичні конструкції бухгалтерського обліку.
Облік Стародавнього світу – облік фактів – в цілому був статичним. В його
основу було покладено інвентаризацію і пряму реєстрацію майна. Пряма
реєстрація означала вказівки на певний об‘єкт. Непряма реєстрація з‘явилась
пізніше і полягала в тому, що обліковий працівник замість певного облікового
об‘єкту фіксував дані з так званих первинних документів. З цього часу облікові
відомості та фактичний стан справ перестають бути адекватними.
У Давньому Римі завершився розвиток стародавнього бухгалтерського обліку.
Римська облікова система опосередковано увібрала в себе практично усе
найкраще, всі переваги та позитивні риси грецької і східної бухгалтерії, до того ж
зробила це розумно, відповідно власних умов господарювання і інтересів.
З‘явились такі регістри, як прибутково-видаткова книга і книга рахунків клієнта.
Виникнення термінів, які застосовуються в сучасному бухгалтерському обліку
(депозит, акцепт, сума, конкуренція, дебітор, кредитор тощо) – це те, що отримала
сучасна бухгалтерія завдяки цій країні.
Саме життя висувало вимоги до бухгалтерії. Винаходи і відкриття створювали
нові форми промисловості і торгівлі; постійно удосконалювалась галузь
пароплавства; розширювались торгові центри; розвивались пошта; зазнали
перетворень мінова та кредитна системи; підвищувався рівень загальної та
спеціальної освіти населення, – все це сприяло усвідомленню необхідності
раціональної, ефективної звітності, яка неможлива без бухгалтерії.
ПРИБУТКОВІСТЬ І ДОХІДНІСТЬ:
ЇХ СУТНІСТЬ І РІЗНИЦЯ МІЖ НИМИ
Чудовець В.В., к.е.н., доц., Рожанська М. О. ст. гр. ОАмз-51
Прибутковість та дохідність підприємства є одним з найголовніших
показників, що відображають фінансовий стан підприємства. Вони визначають
мету підприємницької діяльності. Основний результат діяльності підприємства
визначається за допомогою показників, які діляться на: абсолютні та відносні.
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Абсолютний показник – це прибуток підприємства; відносний показник – це
рентабельність підприємства. Іноді прибуток ототожнюють з поняттям доход. Але
це ототожнення неправильне.
Доход широко використовується у загальному, економічному та
побутовому рівні. Можна говорити про національний дохід держави, доход
громадян, дохідність підприємства. Досить часто цим поняттям визначають
загальну суму грошових надходжень підприємства від реалізованої продукції,
виконаних робіт або послуг. Разом з тим визначається як різниця між виручкою,
отриманою від підприємницької діяльності та матеріальними і прирівняними
витратами. Таке тлумачення підпадає під загальнодержавне, макроекономічне
тлумачення. Прибуток є основне джерело розвитку підприємства, науковотехнічного вдосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм
інвестування.
Прибуток як важлива категорія ринкових відносин визначає такі функції:
1) характеризує економічний ефект – вона служить кінцевим фінансовим
результатом. Разом з тим на величину прибутку, його динаміку, які залежать і не
залежать від підприємства. Практично поза межами підприємства знаходяться
кон‘юнктура ринку, рівень ціни на матеріально-сировинні і паливно-енергетичні
ресурси, норми амортизації.
Від підприємства залежить рівень цін на реалізовану продукцію, зарплату,
рівень господарювання, компетентність керівників, конкурентоспроможність
продукції, організація виробництва і праці, продуктивність праці, фінансове
планування.
2) прибуток відіграє стимулюючу функцію – він одночасно є фінансовим
результатом і основним елементом фінансових ресурсів підприємства.
Самофінансування визначається отриманим прибутком. Доля чистого прибутку
має бути достатньою для фінансування виробничої діяльності соціального
розвитку колективу і матеріального стимулювання.
3) прибуток джерело формування бюджетів різних рівнів. Він поступає в
бюджет у виді податків і використовується для фінансування державних,
інвестиційних, виробничих, науково-технічних і соціальних програм.
Отже, прибуток – це та частина виручки, що залишається після
відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства.
Він характеризує перевищення надходжень над витратами, характеризує мету
підприємницької діяльності і береться як головний показник результативності
підприємства.
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ УКРАЇНИ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Ройко Ю. О. cт. гр. ОА – 41
Впровадження ПДВ В Україні призвело до низки недоліків у механізмі
його адміністрування та контролю за його сплатою. Виступаючи, по суті,
податком на кінцеве споживання, який покладено на громадян та бюджетну
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сферу, він, при доволі високій ставці і стрімкій інфляції, стає одним із факторів,
що стримують розвиток виробництва. Багатогранність, специфіка та складність
адміністрування ПДВ зумовлюють необхідність його вдосконалення, оскільки
проблема ухилення від оподаткування та несвоєчасного відшкодування даного
податку створює потенційну загрозу фінансовій безпеці України [2].
На нашу думку, варто виділити одну із найбільш гострих проблем, що
пов‘язана із адмініструванням податку на додану вартість, оскільки вона
впродовж багатьох років залишається предметом підвищеної уваги як з боку
Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, економістів і
політиків, так і платників податку.
Формування і впровадження якісно нового механізму адміністрування
ПДВ, який би передбачав вдосконалення діючого податкового законодавства,
методології нарахування і сплати платниками податку, а також обліку і контролю
за його надходження і відшкодування з боку контролюючих органів, дозволить
підвищити його ефективність [1].
Вирішити проблеми побудови ефективного механізму адміністрування
ПДВ допоможе вивчення, аналіз і творче осмислення існуючої законодавчої бази.
Дослідженнями питань удосконалення механізму адміністрування даного податку
займаються як зарубіжні, так і вітчизняні науковці та практики. Однак, попри
широке висвітлення в науковій літературі проблем недосконалості діючого
механізму адміністрування ПДВ та шляхів їх вирішення, не всі аспекти цього
складного і багатогранного питання з‘ясовано та належним чином обґрунтовано.
Необгрунтоване копіювання зарубіжного законодавства про ПДВ у
вітчизняну теорію i практику є недолугим, i в цьому переконалися не лише
економісти i політики, а й самі платники податку, для яких діючий порядок
нарахування i відшкодування ПДВ став наболілою проблемою
Щодо такої проблеми, як несвоєчасне відшкодування платникам сум ПДВ з
бюджету, то вона дедалі загострюється, оскільки не лише спричинила порушення
законних прав та інтересів суб'єктів господарювання i призвела до коригування з
урахуванням цього платниками своїх фінансовиx планів, зокрема, до урахування
неповернення сум податку як прогнозованого дефіциту обігових коштів, що, в
свою чергу, посилило інфляційний тиск на економіку, а також значно збільшилась
кількість випадків ухилення від сплати ПДВ [2].
Для вирішення даної проблеми ми пропонуємо вдосконалити Декларацію з
ПДВ в розрізі контрагентів, яка дасть змогу ефективніше адмініструвати ПДВ i
значно зменшити розкрадання бюджетних коштів.
Отже, ситуація, що склалася в Україні із відшкодуванням ПДВ має реальну
загрозу подальшого розростання у зв'язку з тим, що держава на даний час не має
дієвого механізму попередження незаконного відшкодування ПДВ.
Для того, щоб ПДВ став універсальним фіскальним інструментом ринкової
економіки України, необхідно вдосконалювати механізм його адміністрування та
виправляти тi недоліки, які зараз є у вітчизняному законодавстві з ПДВ, оскільки
воно не відповідає загальносвітовим стандартам.
Доцільно також встановити хоча б диференційовані ставки, натомість

199

діючих 20 % і 0 %, а в перспективі необхідно здійснити значне зниження ставки з
ПДВ до 10% чи 5%. Нижча ставка означає і часткову втрату різноманітних
зловживань.
Найвищої ефективності в адмініструванні ПДВ, на нашу думку, можна
досягнути при створенні таких економічних умов, коли вітчизняний платник буде
зацікавленим добровільно платити не лише ПДВ, а й інші податки, на основі
стабільного і узгодженого із законодавством ЄС податкового законодавства, а
також подолання корупції, зменшенні кількості податків.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА
ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Бортнікова О.О., асистент, Романюк Н.В. ст. гр. ОА-32
В
сучасних
умовах
система
функціонування
підприємства
супроводжується безперервним кругообігом ресурсів, значне місце в яких
займають малоцінні та швидкозношувальні предмети. В зв‘язку з цим питання
удосконалення їх обліку, оцінки і документального оформлення визначають
актуальність теми.
Це стосується також створення якісно нової системи управління
матеріальними запасами, в якій визначну роль відіграє система їх обліку.
Вирішення питань, пов‘язаних з теоретичним визначенням і впровадженням в
практику сучасних методів обліку, повинно здійснюватись за допомогою їх
автоматизації і комп‘ютеризації.
Вагомий внесок в теоретичну розробку проблем організації і ведення
обліку матеріальних запасів внесли вітчизняні вчені М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець,
А.М.Герасимович, М.В.Кужельний, А.М.Кузьминський, В.Г.Лінник, Г.Г.
Кирейцев, а також зарубіжні П.С.Безруких, С.О.Марченко, А.Ш.Маргуліс,
П.П.Новиченко, С.О.Щенков та інші.
Незважаючи на те, що в напрямку підвищення ефективності обліку на
виробництві ведеться значна робота, проте залишаються проблеми, які свідчать,
що деякі аспекти обліку матеріальних запасів в умовах використання
комп‘ютерної техніки вивчені і розкриті недостатньо та потребують подальшого
поглиблення і доповнення.
Суттєвим недоліком є і те, що в П(С)БО 2 ―Баланс‖ (ф.№1) відсутні
позиції для відображення МШП. Включення МШП до статті ―Виробничі запаси‖ в
Балансі (ф.№1) не можна вважати обгрунтованим, оскільки зміст статті
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―Виробничі запаси‖ не розкриває інформації про їх фактичний стан. В зв‘язку з
цим пропонується в Балансі (ф.№1) виділити окрему статтю для відображення в
ній інформації з МШП, що визначено в П(С)БО 9 ―Запаси‖.
Також мають бути підтверджені первинними документами видача МШП
зі складу та їх повернення на склад підприємства. Це дозволить більш точно
визначати собівартість продукції, виготовленої з їх використанням, та, відповідно,
підвищить якість інформаційного забезпечення системи управління прибутком на
підприємстві.

ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА
ПОДАТКАМИ І ЗБОРАМИ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Росовська Т.Л. ст. гр..ОАСз-21
В умовах несприятливого економічного середовища в Україні особливої
актуальності набуває проблема забезпечення і підтримання фінансової
стабільності та підвищення ефективності функціонування підприємств. Про
сприятливий фінансовий стан господарюючих суб'єктів в усіх країнах свідчить
їхня здатність своєчасно погашати свої зобов'язання. В таких умовах виникає
гостра потреба у класифікації та групуванні зобов'язань за податками і зборами,
що сприятиме оперативному виявленню заборгованості, особливо тієї, яка
потребує першочергового погашення. У цьому зв'язку доцільно дослідити різні
характеристики заборгованості підприємств та виділити найбільш суттєві з них
для здійснення такої класифікації.
Проте, в наш час окремі питання бухгалтерського обліку зобов'язань за
податками і зборами потребують подальшого вивчення.
Проблемою є удосконалення методологічних та організаційних засад
класифікації зобов'язань підприємств, за податками і зборами з метою спрощення
та покращення облікового процесу на підприємстві.
Для здійснення найбільш повної і комплексної класифікації видів
зобов'язань доцільно послідовно розглянути характеристику їх видів, яка
стосується проблем оподаткування підприємств. Аналіз існуючих методичних і
практичних розробок з проблем зобов'язань дозволяє виділити такі основні
концептуальні напрями класифікації заборгованості. Перший — юридичне
тлумачення видів зобов'язань, який поділяє заборгованість на договірні та
позадоговірні зобов'язання, і визначають у складі договірних зобов'язань підвиди
боргів, враховуючи юридичну сутність укладених договорів. Проте, для потреб
обліку та аудиту існування єдиної класифікаційної ознаки є недостатньою і
виникає потреба у доповненні такої класифікації. Прихильники другого напряму
класифікують заборгованість за терміном та фактом погашення. Так, залежно від
терміну погашення виокремлюються довгострокові та поточні (короткострокові)
зобов'язання, а в складі короткострокових — фактичні, оціночні та умовні
зобов'язання.. Представники третього напряму здійснюють поділ зобов'язань за
видами їх оцінки і пропонують класифікувати зобов'язання як монетарні та
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немонетарні.
Зокрема, під монетарними зобов'язаннями слід розуміти
заборгованість, яка обліковується за номінальною вартістю. На відміну від
монетарних, сума за немонетарними зобов'язаннями не є чітко визначеною та
може змінюватися у часі. Четверта група включає капітал підприємства до складу
заборгованості. Прихильники п'ятого напряму здійснюють поділ заборгованості за
суб'єктами та об'єктами. За суб‘єктами зобов'язання перед власником організації
та зобов'язання перед третіми особами. За об'єктами розрізняють такі види
заборгованості: довгострокові кредити банків, довгострокові фінансові
зобов'язання, короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями, вексель як інструмент комерційного кредиту,
що передбачає плату за відстрочку платежу, поточна заборгованість за податками
і зборами, поточна заборгованість за товари, роботи, послуги та зобов'язаннями за
розрахунками та непередбачені зобов'язання. Представники шостого напряму при
визначенні видів боргів виходять із аналітичних потреб підприємства та
пропонують класифікувати зобов'язання за фактом погашення на: термінові,
прострочені та погашені.
Отже, можна зробити висновок про необхідність уточнення окремих
класифікаційних ознак і видів зобов'язань, а також їх доповнення.
Здійснення комплексної класифікації заборгованості підприємства дає
можливість розкрити сутність зобов'язань як об'єкта бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, а також спростити сам обліковий процес. Крім того,
виокремлення різних видів зобов'язань важливо і з аналітичною метою, зокрема
при складанні бюджетів із заборгованості та формуванні на їх основі фінансових
планів її погашення.
Для потреб бухгалтерського обліку найбільш ефективною є класифікація
зобов'язань за видами податків і зборів, які поділяють зобов'язання на:
зобов'язання за податком на прибуток, за податком на додану вартість, за
податком на доходи фізичних осіб і зобов'язання за іншими податками і зборами.
Отже, правильне відображення в бухгалтерському обліку зобов'язань за
видами податків і зборів дозволить уникнути проблем при складанні фінансової
звітності, а також підвищить якість проведеного аналізу та аудиту на
підприємстві.
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Бортнікова О.О., асистент, Рунова А.Ю. ст. гр.. ОА-51
Ефективність роботи будь-якого підприємства багато в чому залежить від
доцільної реалізації його інвестиційної політики. Серед усіх напрямів
інвестиційної діяльності провідне місце займають капітальні інвестиції. Вони є
головною формою реалізації стратегії економічного розвитку підприємства, проте
на законодавчому рівні процес обліку капітальних інвестицій не регламентовано
належним чином.
За останні роки було прийнято низку нормативних актів, які впливають на
визнання, оцінку, відображення в обліку і звітності інвестиційної діяльності
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підприємства. Першим кроком до цього було затвердження наказом Міністерства
фінансів України від 03.10.2007 р. нової редакції П(С)БО 27, яке тепер має назву
«Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» на зміну
прийнятому ще у 2003 р. стандарту «Діяльність, що припиняється».
Нововведенням було те, що більшість необоротних активів (основних засобів,
нематеріальних активів, незавершеного будівництва) перед їх продажем
необхідно виводити зі складу необоротних активів. Це не стосується
довгострокових фінансових інвестицій, біологічних активів, інвестиційної
нерухомості.
Відповідно до затвердженого наказом Міністерства фінансів України
№779 від 02.07.2007 р. П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» в окрему групу
необоротних активів виділяють нерухоме майно (будівлі, споруди, земельні
ділянки), що утримуються з метою одержання орендних платежів або збільшення
власного капіталу.
Загалом, бухгалтери на практиці при організації бухгалтерського обліку
капітальних інвестицій змушені керуватися загальними нормативними
документами, а саме: Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» №996-XIV від 16 липня 1999 року, Законом України «Про
податок на додану вартість» №168/97-ВР від 03.04.97 р. зі змінами і
доповненнями, Інструкцією №291, а також використовувати на практиці
рекомендації П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»,
П(С)БО 16 «Витрати» та ін.
Таким чином, на законодавчому рівні не існує нормативного документа,
який би чітко регламентував капітальні інвестиції щодо питань обліку та
інформаційного подання. За відсутності його виникає низка спірних питань та
ситуацій неправильного відображення операцій, пов‘язаних з капітальними
інвестиціями на рахунках бухгалтерського обліку.
МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО
КОНТРОЛЮ
Сардачук І.І., к.е.н., доцент, Савчук О. ОАз-41
Внутрішній аудит - форма контролю, що забезпечує функціонально
незалежну оцінку діяльності органів державного сектору та дає впевненість
Кабінету Міністрів України, Мінфіну, іншим заінтересованим центральним
органам виконавчої влади, керівництву органів державного сектору в тому, що
система державного управління функціонує у спосіб, який максимально знижує
ризик шахрайства, марнотратства, допущення помилок чи нерентабельності.
Метою внутрішнього аудиту є надання рекомендацій з удосконалення діяльності
органу державного сектору, підвищення ефективності процесів управління, що
сприяє досягненню мети органом державного сектору. До завдань внутрішнього
аудиту належить також забезпечення ефективного внутрішнього контролю
відповідно до понесених витрат. Здатність надання незалежних та об'єктивних
рекомендацій є основною відмінністю внутрішнього аудиту від інших форм
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контролю
Різноманітність наведених визначень пояснюється відсутністю єдиного
нормативного документа, який регулював би відносини у сфері внутрішнього
аудиту. Як бачимо, в окремих позиціях вони мають суттєві суперечності,
наприклад, з приводу незалежності думки, висловлюваної внутрішнім аудитом, з
приводу того, чим же все таки є внутрішній аудит - оцінювальною діяльністю чи
підрозділом, тощо.
Детально аналізувати кожну суперечність не має сенсу, оскільки кожен
орган, який видавав нормативний документ, трактував термін «внутрішній аудит»
виходячи із власних потреб управління, що не можна вважати неправильним.
Незалежно від ступеня самостійності та об'єктивності внутрішнього
аудиту він не може досягнути такого ступеня незалежності, якого вимагають від
зовнішнього аудитора при висловленні ним думки щодо фінансових звітів.
Частково виконувати функції зовнішнього аудиту внутрішній аудит
може, і виконує. Це випливає із аналізу норм МСА 610. Як правило, зовнішній
аудитор здійснює процедури оцінки і перевірки роботи внутрішнього аудиту з
метою скорочення витрат часу на проведення аудиту. Тобто, якщо зовнішнього
аудитора влаштовують контрольні процедури, що виконуються внутрішнім
аудитором, він їх повторно не проводить, а лише здійснює їх оцінку і перевірку,
про що обов'язково зазначає у свої робочих документах та підсумковій
аудиторській документації. Варто звернути увагу на те, що такий підхід дає змогу
підприємствам економити суттєві суми коштів на послугах зовнішніх аудиторів.
Внутрішній аудит не може повністю замінити зовнішній аудит, проте
виконує окремі процедури, які можуть бути використані для потреб зовнішнього
аудиту
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
Бабіч І.І., к.е.н., доц., Свинцицької М.Я., ст.гр. ОП-41
Одним з найбільш складних і суперечливих питань українського обліку є
облік кредиторської заборгованості, що пов‘язано з існуванням проблеми
неплатежів. Суб‘єкти господарювання на перший план висувають вирішення
власних проблем, замість виконання фінансових зобов‘язань по платежах перед
партнерами. Відсутність майнової відповідальності за невиконання власних
договірних зобов‘язань дає їм змогу ухилятись від взаєморозрахунків з
партнерами. Тому на сьогоднішній день актуальним є питання щодо проведення
аудиту кредиторської заборгованості.
Проблемами розвитку теорії та практики аудиту кредиторської
заборгованості присвячено ряд праць учених-економістів: А. Ж Пшенична, Н. І.
Дорош, В. П. Пантелєєв, Б. Ф. Усач, Ф. Ф. Бутинець, М. Т. Білуха, Л. П.
Кулаковська, В. Я. Савченко та інші.
Кредиторська заборгованість – це сума, яку повинно сплатити
підприємство (організація) в установлений термін юридичним або фізичним
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особам (кредиторам) внаслідок отримання ним коштів в грошовій або інших
формах.
Основним завданням аудиту кредиторської заборгованості є: вивчення
реальності кредиторської заборгованості; установлення причин і строків
утворення заборгованості; перевірка наявності простроченої кредиторської
заборгованості; вивчення кредиторської заборгованості, за якою минув строк
позивної давності; з'ясування правильності списання заборгованості, строк позовної давності якої минув; перевірка достовірності відображення за відповідними
статтями балансу суми кредиторської заборгованості; перевірка правильності та
обґрунтованості списання заборгованості та оформлення і відображення в обліку
заборгованості за одержаними авансами.
Здійснивши
аналіз
методик
проведення
аудиту кредиторської
заборгованості таких вчених як H. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульникова та H. В. Залізняка,
Б. Ф. Усача, В. П. Пантелєєва, В. Я. Савченко ми виявили певні не доопрацювання
в методиці здійснення їхніх перевірок. Тому ми запропонували власну методику,
яка складається з дев‘яти послідовних етапів.
На першому етапі необхідно ознайомитись з діяльністю підприємства,
вивчити статут підприємства, наказ про облікову політику.
На наступному етапі звірити залишки кредиторської заборгованості за
даними головної книги з залишками в облікових регістрах. Встановити чи не була
відображена в балансі заборгованість прострочена.
Третій етап - встановлення наявність кредиторської заборгованості з
простроченим терміном позову та перевірка її списання.
На наступному етапі необхідно з'ясувати, чи існують договори за
проведеними операціями, чи правильно вони оформлені; за наявності
заборгованості необхідно встановити дату та причину виникнення простроченої
заборгованості, чому не проведені своєчасно розрахунки, чи немає штучної
заборгованості, повторного оприбуткування матеріалів та послуг.
П‘ятим етапом є направлення запитів на підтвердження заборгованості .
На шостому етапі проводиться перевірка результатів проведення
інвентаризації заборгованості перед постачальниками та підрядниками та
кореспонденцій рахунків.
Наступний етап - визначення розбіжностей між отриманими відповідями на
відправлені запити по підтвердженню заборгованості перед постачальниками та
підрядниками із наявними на підприємстві актами звірок і залишків в
аналітичному обліку кредиторської заборгованості.
На восьмому етапі перевіряються документи, на підставі яких відображена
заборгованість і своєчасність її відображення.
На останньому етапі встановлюється правильність відображення
заборгованості в балансі.
Таким чином можна стверджувати, діючі методики аудиту не відповідають
сучасним вимогам господарювання. Тому ми запропонували власну методику, яка
складається з дев‘яти послідовних етапів. Вона дає можливість на високому рівні
провести контроль кредиторської заборгованості та забезпечити його
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раціональність та ефективність.
При проведені аудиту кредиторської заборгованості необхідно здійснити
такі процедури:
1) звірити залишки заборгованості за даними головної книги з залишками
в облікових регістрах;
2) перевірити наявність актів звірки і відповідності їх даним аналітичного і
синтетичного обліку;
3) направити запити на підтвердження заборгованості;
4) перевірити перелік великих кредиторів і скласти їхній перелік;
5) встановити правильність оформлення документів на одержання і
своєчасне надання їх у бухгалтерію;
6) перевірити повноту і своєчасність оплати рахунків на основі регістрів
обліку;
7) виявити суми простроченої заборгованості та претензій по них отриманих
від кредиторів;
8) перевірка правильності списання кредиторської заборгованості;
9) скласти реєстр заборгованості з терміном позовної давності, що минув,
причини її виникнення;
10) перевірити результати проведення інвентаризації заборгованості перед
постачальниками та підрядниками та кореспонденцій рахунків;
11) провести вибіркову перевірку з метою звірки рахунків, накладних,
отриманих від постачальників, з даними складського і бухгалтерського обліку.
Таким чином, викладена методика дає змогу контролювати операції з
кредиторською заборгованістю на підприємстві.
Таким чином можна стверджувати, діючі методики контролю не
відповідають сучасним вимогам господарювання. Тому ми запропонували власну
методику, яка складається з дванадцяти послідовних етапів. Вона дає можливість
на високому рівні провести контроль доходів та забезпечити його раціональність
та ефективність.
Отже, аудит в Україні стає однією з важливих галузей науки і практики.
Під час аудиту кредиторської заборгованості перевіряється достовірність даних
наведених в зведених документах, проводиться зустрічна перевірка на
підтвердження заборгованості, аналізуються матеріали проведених інвентаризацій,
встановлюється правильність списання кредиторської заборгованості з терміном
позовної давності який минув.
ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Садовська І.Б., к.е.н., доц., Семенюк М.В., ст. гр. ОАСз-22
В сучасних умовах глобалізації економіки підвищення пріоритетності
нематеріальних активів, особливо інтелектуального капіталу, інноваційної праці, є
головним чинником економічного зростання, створення конкурентних переваг. Ця
реальність потребує нових підходів до формування повної та достовірної
інформації для управління нематеріальними активами як об‘єктами
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бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю.
Проблеми сутності, обліку та контролю нематеріальних активів
досліджували вітчизняні вчені Алексєєва А.В., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф.,
Бутнік-Сіверський О.Б., Гавриловська Л.М., Голов С.Ф., Єфіменко В.І.,
Завгородній В.П., Кононенко О.О., Котенко Л.М., Коцупатрий М.М., Кужельний
М.В., Кузьмінський Ю.А., Лишиленко О.В., Мних Є.В., Павлюк І. М.,
Петрик.О.А., Пушкар М.С., Свідерський Є.І., Сопко В.В., Ткаченко Н.М.,
Терещенко Л.О., Швець В.Г., Чумаченко М.Г., Яремчук С.О.
Разом із тим окремі проблеми організації бухгалтерського обліку та
контролю нематеріальних активів у вітчизняній економіці залишаються все ще
недостатньо дослідженими.
Аналіз методики обліку амортизації нематеріальних активів показує, що
амортизація цих активів призводить, з одного боку, до витрат підприємства, а з
іншого – до формування джерел для відтворення цих активів. Амортизаційна
політика становить інтерес як держави в цілому, так і кожного підприємства.
Рекомендовано внести зміни до чинного Плану рахунків бухгалтерського
обліку, а саме: ввести до рахунку 12 „Нематеріальні активи‖ субрахунок 126
„Інтелектуальний капітал‖ для відображення на ньому людського капіталу,
структурного капіталу, клієнтського капіталу. До введення такого субрахунку
альтернативним рішенням може бути відображення цієї важливої інформації в
системі забалансових рахунків. Такий підхід дасть можливість отримувати цінну
обліково-аналітичну інформацію про об‘єкти як ідентифікованих, так і
неідентифікованих нематеріальних активів.
На підприємствах застосовують прямолінійний метод нарахування
амортизації нематеріальних активів. Проте практика свідчить, що умови
отримання майбутніх економічних вигід суттєво відрізняються за різними видами
нематеріальних активів, що зумовлює необхідність застосування кількох методів
нарахування амортизації. Нематеріальні активи, які більшою мірою підлягають
технологічному старінню, доцільно амортизувати за допомогою прискорених
методів (права власності на комп‘ютерне забезпечення, корисні моделі,
промислові зразки тощо). У разі нерівномірного використання об‘єктів
нематеріальних активів (об‘єкти права користування природними ресурсами,
знаки для товарів і послуг тощо) найбільш прийнятним є виробничий метод
нарахування амортизації.
Для отримання більш докладної інформації про нарахування й
використання сум амортизаційних відрахувань пропонуємо доповнити
забалансовий рахунок 09 „Амортизаційні відрахування‖ субрахунками за видами
необоротних активів, а саме: 091 „Амортизаційні відрахування основних засобів‖;
092 „Амортизаційні відрахування інших необоротних активів‖; 093
„Амортизаційні відрахування нематеріальних активів‖; 094 „Амортизаційні
відрахування довгострокових біологічних активів‖. Введення субрахунку 093
дасть змогу мати повну інформацію про нараховані та використані суми
амортизаційних відрахувань на придбання й створення нових об‘єктів
нематеріальних активів.
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РОЗПОДІЛ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Тлучкевич Н.В., к.е.н., доц., Семенюк Л.О. ст. гр. ОАмз-51
Для перехідного періоду, який переживає Україна, характерна висока
динамічність всіх факторів формування собівартості: цін на ресурси, оплати праці,
обсягів виробництва, умов реалізації продукції. Тому, виникає об'єктивна
необхідність постійного і всебічного визначення та аналізу можливого рівня
собівартості одиниці продукції.
Загалом, витрати підприємства з метою обліку, аналізу і контролю за
сферою виникнення та способом їх включення в собівартість можна поділити на
дві групи: виробничі і невиробничі.В сільському господарстві склад статей
виробничих і невиробничих витрат передбачено нормативними актами, зокрема
П(С)БО №16 ―Витрати‖ та Методичними рекомендаціями з планування, обліку і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських
підприємств.
Особливістю обліку загальновиробничих витрат саме в цій галузі
народного господарства є те, що вони не поділяються на постійні та змінні. та
розподіляються між основними галузями та об‘єктами витрат пропорційно до
суми прямих витрат (за виключенням витрат основних матеріалів: кормів,
насіння, сировини). Спочатку розподіляють непрямі витрати між підрозділами, а
тоді між видами сільськогосподарської продукції, що відповідає ступеневому
методу розподілу.
Відносно невиробничих витрат, то найбільшу практичну цінність при їх
розподілі мають дві бази розподілу: виробничі витрати та маржинальний
прибуток.
Ще однією особливістю сільськогосподарського виробництва є те, що
непрямі витрати накопичуються протягом року, а розподіляються лише в кінці
року при визначенні собівартості продукції (спочатку рослинницької, тоді
тваринницької). Але для прийняття і прогнозування
як поточних так і
стратегічних
управлінських рішень необхідно володіти інформацією про
виробничі витрати, склад виробничої та повної собівартості продукції щомісяця,
щокварталу в міру її необхідності, а не чекаючи завершення поточного року, адже
вчасно прийняті управлінські рішення позитивно впливають на послідуючі
господарські процеси.
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Крім того, при розподілі накладних витрат в кінці року порушується вимога
до управлінського обліку - інформація про фактичні накладні витрати за період
формуються по закінченні звітного періоду, тим часом вона необхідна в
оперативному порядку для встановлення цін, оцінки прибутку та прийняття
рішень.
Методика розподілу накладних витрат обирається підприємством
самостійно, залежно від специфіки виробництва, кожного конкретного виробу.
РЕТРОСПЕКТИВА ПОНЯТТЯ
«ОБОРОТНІ АКТИВИ»
Талах Т.А., к.е.н.,доц., Синиця О. В. ст.гр. ОАСз – 21
Оборотні активи являють собою частину майна підприємства, яка втілена в
матеріально-виробничих запасах, не закінчених розрахунках, залишках грошових
коштів і фінансових вкладеннях.
Відповідно до розробленої економічної політики щодо оборотних активів
та необхідної інформаційної бази підприємство:
 обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів
обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації з урахуванням
особливостей своєї діяльності й технології обробки облікових даних;
 розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського)
обліку, звітності;
 затверджує правила документообігу та технологію обробки облікової
інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку.
В економічній літературі вчені мають різну думку щодо поняття ―оборотні
активи‖. Так Івахненко В. М. вважає, що це – сукупність майнових цінностей
підприємства, що обслуговує господарський процес і повністю використовується
протягом одного операційного (виробничо-комерційного) циклу. До них відносять
майнові цінності (активи) всіх видів зі строком використання менше від одного
року або операційного циклу, якщо він перевищує рік [1, с. 191].
Ізмайлова К. В. стверджує, що оборотні активи – це сукупність коштів,
авансованих в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення
безперервності процесу виробництва та реалізації продукції [2, c. 253].
Ткаченко Н. В. наголошує, що оборотні активи – це сукупність грошових
коштів підприємства, необхідних для формування й забезпечення кругообігу
виробничих оборотних фондів та фондів обігу [3, c. 101].
Проте, на нашу думку, найбільш вдалим є наступне визначення: оборотні
активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також
інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного
циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Література:
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ОСОБЛИВОСТІ ВНЕСКІВ У СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
Савош Л.В., к.е.н., доц., Синюк О.О. ст. гр. ОА-51
Особливість обліку внесків основними засобами. Відповідно до Закону
України «Про оподаткування прибутку підприємств» господарська операція, яка
передбачає внесення коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи в
обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою, є прямою
інвестицією. У погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу
зараховується вартість основного засобу. Проте усі витрати, пов'язані з
транспортуванням, доведенням і монтажем основного засобу, якщо вони мають
місце, відносяться на первісну вартість об'єкту обліку але не впливають на суму
заборгованості, якщо це не передбачено установчими документами. При внесенні
цих об'єктів нерезидентом, процедура аналогічна: сума сплаченого мита і митних
зборів відноситься на первісну вартість і збільшує її, але вона не враховується у
погашення заборгованості засновника.
Оскільки справедлива вартість об'єкта може перевищувати номінальну
вартість акцій доцільно вартість об'єкта розбити на дві суми, а саме:
• на вартість акцій за номіналом;
• і різницю між справедливою вартістю об'єкту і номіналом акцій.
Особливість обліку внесків нематеріальними активами. При отриманні
основних засобів, нематеріальних активів, інших товарно-матеріальних цінностей
в емітента виникає податковий кредит, оскільки внески у вигляді майна
вважаються придбанням, а для інвестора вважаються продажем з відповідним
нарахуванням податкового зобов'язання. Проте, здебільшого, підприємство такий
податковий кредит не використовує, оскільки на момент створення не є
платником податку на додану вартість. Питання податкового кредиту є
актуальним тільки у разі подальшого збільшення розміру статутного капіталу. Для
емітента внесок до статутного капіталу нематеріальних активів повинен
визначатися без ПДВ, який відноситься до податкового кредиту з ПДВ. При
одержанні внеску від нерезидента, вартість об'єкта буде збільшена на вартість мита
і митних зборів. Крім того, здійснюється нарахування 20 % ПДВ з контрактної
вартості нематеріального активу, і ця сума ПДВ потім відноситься до податкового
кредиту.
Особливість обліку внесків товарно-матеріальними цінностями.
Аналогічно нематеріальним активам внески у формі товарно-матеріальних
цінностей вважаються придбанням. Тому у бухгалтерському обліку операції зі
внесення товарно-матеріальних цінностей до статутного капіталу відображається
аналогічно операціям з нематеріальними активами за тою відмінністю, що
надходження товарно-матеріальних цінностей відображається на рахунках обліку
запасів.
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Облік додаткових внесків акціонерів. Збільшення кількості акцій може
відбуватися такими шляхами:
• безпосередньо додаткові внески;
• реінвестиція дивідендів
Незалежно від обраного варіанту публікується повідомлення про
збільшення статутного капіталу, вносяться до нього зміни та реєструються.
Безпосередній випуск додаткових акцій у бухгалтерському обліку
відображається аналогічно первісному випуску. Зазвичай, внески при додатковій емісії
акцій вносяться грошовими коштами. При здійсненні внесків в іншій майновій формі,
учасники можуть їх оцінити не за справедливою вартістю, а за ринковою вартістю
акцій першої емісії. На практиці використовують два способи збільшення статутного
капіталу: додатковий випуск акцій тієї ж номінальної вартості або випуск акцій тієї ж
кількості, але нової номінальної вартості.
Даний процес пов'язаний з декількома етапами.
СУТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ В
СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Зеленко С.В., старший викладач, Славнікова І.В. cт. гр. ОАСз – 22
Побудова та функціонування бухгалтерського обліку на кожному
підприємстві здійснюється на підставі нормативно-правових документів,
розроблених органами, на які покладається керівництво обліком як на макро- так і
на мікрорівні. Це забезпечує порівнянність облікової та звітної інформації, її
єдність не лише за формою, а й за змістом.
В нормативних документах, які регулюють облік відповідних об‘єктів,
передбачено варіантність та альтернативність вирішення певних облікових
процесів. Кожне підприємство, виходячи з конкретних умов своєї роботи, вибирає
найбільш прийнятний для себе варіант, який забезпечує надійний контроль за
ефективним використанням певного ресурсу. Цей вибір і становить, власне, суть
сучасної облікової політики як інструмента управління ресурсами підприємства.
Під обліковою політикою підприємства розуміють сукупність конкретних
методів і способів організації та форм ведення бухгалтерського обліку, прийнятих
підприємством на підставі загальних правил та особливостей його роботи. У
процесі її розробки кожен суб‘єкт господарської діяльності керується власними
інтересами та виходячи із потреб управління. Однак, у будь-якому випадку, на
вибір конкретного способу відображення інформації в системі бухгалтерського
обліку впливають наступні фактори:

-

форма власності та організаційно-правовий статус підприємства;

-

обсяг діяльності, кількість працівників, номенклатура продукції та ін.;

галузеві особливості, які й визначають вид діяльності та зумовлюють
технологічно-організаційні умови роботи;
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- взаємовідносини з фіскальними органами влади, наявність пільг та
умови їх одержання;
-

особливості постачання та збуту продукції;

матеріально-технічна база та рівень забезпечення кваліфікованими
обліковими працівниками;

-

система та умови мотивації праці, відповідальності тощо.
Облікову політику підприємства визначають його керівник та головний
бухгалтер відповідним наказом чи розпорядженням з обов'язковим розкриттям в
окремих розділах методичних принципів побудови бухгалтерського обліку,
техніки його ведення та організації роботи бухгалтерської служби.
Основними проблемами реалізації облікової політики на практиці та
використання її як важеля впливу на формування активів підприємства є:
2.
Недосконалість нормативно-правового поля, яке визначає
сутність облікової політики в Україні та, на жаль, не конкретизує її змісту, тому
впровадження на практиці здійснюється не системно і не в тому обсязі, який
забезпечує реальний вплив облікової політики на формування витрат і доходів та
фінансових результатів.
3.
Нечітка
визначеність
складових
облікової
політики
унеможливлює конкретизацію її застосування на підприємствах, оскільки на
кожному з них нереально забезпечити розмежування принципів від методів, а
останніх – від процедур. Тому одним із головних завдань є методологічне
обґрунтування цих складових облікової політики.
4.
Облікову політику підприємств доцільно формувати з
урахуванням зарубіжного досвіду, оскільки практика її застосування в різних
країнах світу налічує багато років, а Україна лише починає реформування обліку.

ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Жураковська І. В., к. е. н., доц., Сняк М. Р. ст.. гр. ОАм-51
Інформатизація та інтелектуалізація суспільства обумовлюють відповідні
зміни в господарюванні, що характеризуються розвитком нематеріального
сектору економіки, розширенням сфери застосування комунікаційних систем,
зростанням питомої ваги витрат на інформацію та знання в собівартості більшості
видів продукції.
Фундаментальні основи використання інформації та знань як факторів
виробництва були розроблені у працях К. Маркса, А. Маршалла, П. Хейне, Й.
Шумпетера та ін. Інституціональні аспекти інформації та знань розглядалися К.
Менаром, Д. Нортом, Р. Нурєєвим, Р. Коузом, Л. Тевено, О. Фаворо, Ф. А. фон
Хайєком, А. Шастітко.
Відомий теоретик інформаційного суспільства М. Кастельс до
інформаційних технологій відносить сукупність технологій у мікроелектроніці,
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обчислювальну техніку, програмне забезпечення, технології телекомунікацій /
віщання. Таким чином, ядро трансформацій, що переживає сучасний світ,
пов‘язано з технологіями обробки інформації і комунікацією.
М. Кастельс, на основі проведеного аналізу праць теоретиків, та власних
досліджень виділив головні характеристики нової інформаційно-технологічної
інституціональної парадигми:
1. інформація в рамках пропонованої концепції є сировиною технології,
отже, в першу чергу технологія впливає на інформацію, а не навпаки;
2. ефекти нових технологій охоплюють усі види людської діяльності;
3. інформаційна технологія ініціює мережну логіку змін соціальної
системи;
4. інформаційно-технологічна парадигма заснована на гнучкості, коли
здатність до ре конфігурації стає вирішальною рисою в суспільстві;
5. конвергенція конкретних технологій у високо інтегрованій системі.
Кожна з наведених характеристик поглиблює взаємозв‘язок між
складовими інтелектуального капіталу. З одного боку, інтелект людини
уможливив саме існування інформаційних технологій, з іншого боку – інтеграція з
ними дозволила йому різко прискорити і розширити відтворення інтелектуального
капіталу, звела останній у ранг основного ресурсу інформаційного суспільства.
Можна сказати, що вплив інформаційних технологій на складові
інтелектуального капіталу носить багатоаспектний характер. Вони забезпечують
розвиток персоніфікованого інтелектуального капіталу, відкриваючи доступ
людини до будь-якої інформації, широкі можливості обробки даних, допомагаючи
у формуванні нового знання.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Солодюк К.В. сг. гр. ОАСз-22
Виробництво готової продукції, її реалізація та отримання доходів в
умовах конкуренції є центральними проблемами функціонування підприємств.
Ринкові відносини вимагають від них швидкої окупності витрат та оперативного
реагування на зміни споживчого попиту. В реальних умовах змінна структура
споживчого попиту за номенклатурою виробів та обсягом реалізації не завжди
збігається зі структурою виробничих потужностей і ресурсів. У зв‘язку з цим
виникає потреба формування підприємствами оптимальної виробничої програми,
яка би найповніше задовольняла попит і забезпечувала максимальний прибуток за
рахунок встановлення оптимальних цін та обсягу випуску продукції.
Бухгалтерський облік процесу виробництва залежить від конкретних умов,
властивостей і характеру технології та організації виробництва, що визначаються
індивідуальними особливостями. Інколи виникають ситуації, коли виготовлення
одного продукту різними технологічними прийомами вимагає різної системи
групування статей витрат та обрахування собівартості. Такі процеси призводять
до ускладнення документування, обліку випуску витрат та обрахування
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собівартості. Такі процеси призводять до ускладнення документування, обліку
випуску готової продукції та подальшої її реалізації. Водночас у процесі
здійснення виробничої діяльності підприємств
різних форм власності та
організаційно-правових форм господарювання вступають у певні економічні
відносини, результатом яких є цикл операцій, пов'язаних із реалізацією готової
продукції. Дослідженню вказаних питань присвятили свої наукові розробки М.
С.Пушкар, Ф.Ф.Бутинець, Н.М.Малюга, Н.В.Чебанова, М.І.Должанський,
В.П.Завгородній, О.В.Лишиленко й інші відчизняні вчені Використання такої техніки є необхідним , вважає О.Глогусь, оскільки це
дає змогу отримати інформацію про всі операції в момент та в місці їх здійснення
[1, 155].На нашу думку, застосування мікропроцесорної техніки актуальне тому,
що в такому разі інформація реєструється та обробляється в режимі реального
часу і система управлінського обліку оперативно реагує на можливі відхилення
основних показників діяльності. Це дозволяє ефективно управляти динамічною
системою пересування місцями збереження й обробки готової продукції, в будьякий час володіти повною інформацією про асортимент вхідних і вихідних
товарно-матеріальних потоків.
З використанням комп‘ютерної техніки на багатьох виробничих
підприємствах прийнято вести облік реалізації готової продукції без застосування
узагальнюючих документів, виняток становить формування оборотно-сальдової
відомості за рахунком 26 „Готова продукція‖. Цей документ характеризує
інформацію щодо оборотів
і залишків готової продукції. Однак цього
недостатньо, тому ми вважаємо за доцільне на підставі первинних документів
складати реєстри документів з реалізації готової продукції. Реєстри необхідно
формувати за напрямками реалізації, видами продукції, покупцями та
замовниками. Щоденне заповнення цих реєстрів дасть змогу здійснювати
оперативний контроль за реалізацією продукції, застосуванням цін та їх змінами,
надходженням виручки.
У зв‘язку з цим вважаємо за доцільне відкрити на виробничих
підприємствах до рахунку 26 „Готова продукція‖ відкрити два субрахунки:
-261 „Готова продукція за обліковими цінами‖;
-262„Відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від
облікових цін‖.
Необхідність виокремлення зазначених субрахунків пояснюється тим, що в
аналітичному обліку можливе відображення готової продукції в синтетичному
обліку - за фактичною виробничою собівартістю; при цьому облікові записи в
системі рахунків можуть бути різними. Так, на думку М.С. Пушкаря. Щоб
позбутися розбіжностей в оцінці готової продукції, необхідно визначити
відхилення між фактичною й умовною вартістю продукції після формування
калькуляції та скласти виправні проводки (Дт 26 „Готова продукція‖ Кт
23„Виробництво‖) у разі, коли фактична собівартість виявляться меншою від
умовної вартості[2, 376].
Ми ж вважаємо за доцільне, надходження та склад готової продукції
відображати записом:
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- Дт 261 „Готова продукція за обліковими цінами‖
- Кт 23 „Виробництво„
Одночасно потрібно відображати суму відхилень, яка виникає між
фактичною виробничою собівартістю готової продукції та її вартістю
За обліковими цінами. Якщо фактична собівартість г7отової продукції
виявляється вищою, ніж її вартість за обліковими цінами, то додатково слід
сформувати запис:
Дт 261 „Готова продукція за обліковими цінами‖ Кт 262 „Відхилення
фактичної виробничої собівартості готової продукції від облікових цін‖. При
від'ємному значенні відхилення між фактичною виробничою собівартістю готової
продукції та її вартістю за обліковими цінами запис на рахунках обліку буде
зворотнім Дт 262 „Відхилення фактичної виробничої собівартості готової
продукції від облікових цін‖ Кт 261 „Готова продукція за обліковими цінами‖.
Я вважаю, що обидві форми безготівкових розрахунків - найбільш безпечні
й унеможливлюють виникнення безнадійної дебіторської заборгованості.
На промислових підприємствах, зокрема тих, які мають значні обсяги
виробництва і реалізації продукції, доцільно використовувати логістичні способи
та прийоми управління випуском і збутом продукції, оскільки в збутовій
діяльності й інформаційному забезпечені процесу збуту готової продукції, який
ще називають логістичним сервісом, вони дають найкращі результати. Для
інформаційного забезпечення маркетингових і логістичних процедур необхідно
формувати і передавати на відповідні рівні управління повну, своєчасну та
достатню інформацію про кількісні та вартісні показники щодо залишків готової
продукції на будь-який момент часу, про вартість відпущеної оплаченої та
неоплаченої продукції, про сегменти ринків збуту і витрати, пов‘язані із збутовою
діяльністю. Необхідну інформацію постачає система обліку, в якій реєструються
всі без винятку операції щодо руху готової продукції та її фактичної собівартості,
залишків готової продукції за окремими групами та аналітичними позиціями. При
цьому, як правило, облікова інформація вміщує набагато більше даних, ніж їх
використовують у системі управління.
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ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Соложук А.Б. ст. гр. ОА-21
У більшості розвинених країн світу нематеріальні активи є важливими в
господарській діяльності підприємств. Для України це доволі нова категорія
активів, яка є маловивченою, недостатньо впроваджуваною в виробничий процес і
не до кінця розробленою. Це пов‘язано з тим, що багато суб‘єктів господарювання
недооцінюють значення нематеріальних активів, хоча їх використання сприяє
підвищенню конкурентоспроможності підприємства.
Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальним вважають немонетарний актив,
який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується
підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року для
виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим
особам. Нематеріальні активи дійсно не мають речової форми, проте вони
забезпечені документально у вигляді патентів, ліцензій та свідоцтв. Таке
тлумачення не враховує цього [1].
Нематеріальні активи – це об‘єкт бухгалтерських досліджень, тому при
його визначенні повинні бути враховані і характеристики, які відображаються при
обліку. Нематеріальні активи в теорії обліку розглядають з чотирьох сторін – як
довгострокові вкладення, як права, як витрати і як капітал.
В. Моссаковський вважає, що до нематеріальних активи відносять
фінансово-інтелектуальний капітал. Як отримання підприємством включених
майнових прав та об‘єкт інтелектуальної власності розглядає нематеріальні активи
О.П. Колумбет. У посібнику П.С. Безруких знаходимо визначення цих актів як
витрат підприємства в нематеріальні об‘єкти з метою отримання прибутку. В
загальному їх відносять до довгострокових вкладень, тобто тих, які
використовуються на період більше одного року. Проте варто зазначити, що деякі
нематеріальні активи використовують на підприємстві протягом терміном і менше
дванадцяти місяців (програмне забезпечення) [2, с.91; 3, с.9;4].
Найбільшою проблемою є те, що відсутнє визначення, яке б давало повну
характеристику нематеріальним активам. У ньому вони повинні розглядатись і як
інвестиції, і як права, і як витрати. Тобто містити таку інформація, яка б
відповідала потребам обліку.
З цієї точки зору, нематеріальні активи – це активи, які не мають речової
форми, проте їх наявність підтверджується документально, права власності та
інші права, які утримуються підприємством, які є на підприємстві терміном один
рік і більше, з метою отримання прибутку, а також витрат на їх придбання та
використання.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ОБЛІКОВІ РІШЕННЯ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ОБЛІКУ
Жураковська І.В., к.е.н., доц. Солонінко О.В. ст. гр. ОА-42
Одержання високих фінансових результатів є основною метою діяльності
кожного господарюючого суб‘єкта. У фінансових результатах знаходять пряме
відображення всі сторони діяльності підприємства: рівень його технології та
організації виробництва, ефективність системи управління, контролю за рівнем
витрат та рівнем реалізаційних цін, особливості господарського механізму та
державне регулювання розвитку певної галузі, виходячи з її значення для
розвитку економіки країни. Тому дослідження альтернативних варіантів
облікових рішень, які впливають на кінцевий результат діяльності підприємства, і
можуть змінювати його величину є досить актуальним питанням.
Формування нового розуміння облікової політики згідно П(с)Б0 значно розширило
можливість вибору підприємствами методів обліку за тими або іншими операціями, що
впливає на величину прибутку, який формується у бухгалтерському обліку. В Наказі про
облікову політику повинні бути зазначені методи визначення доходу від
реалізації, метод калькулювання та інші важливі аспекти обліку і визначення
фінансових результатів.
Фінансовий результат діяльності підприємства залежить від розміру і структури
доходів і витрат, тому вибір альтернативних рішень по їх обліку, впливатимуть на кінцевий
результат діяльності.
Визначення доходу від надання послуг можливе за двома методами:
визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному
обсязі послуг, методом визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає
підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких
витрат. Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт) може визнаватися за
методом першої події (в податковому обліку); за касовим методом (в
бухгалтерському обліку).
Особливу увагу необхідно звернути на облік витрат в такому аспекті:
дотримання принципу постійності в обліку витрат (тобто незмінність вибраного з
початку року методу обліку витрат на виробництво і методу калькулювання
собівартості продукції, способи розподілу непрямих витрат, обрана база для їх
розподілу). Вибраний метод обліку витрат повинен відповідати галузевим і
техніко-економічним особливостям організації підприємства. Обов‘язково
повинні перевірятись такі моменти: правильність розмежування виробничих
витрат за звітними періодами; дотримання обраного методу і точності оцінки
матеріальних ресурсів, що списуються на витрати виробництва продукції;
обгрунтованість списання відхилень від облікових цін за матеріалами;
правильність нарахування зносу основних засобів, нематеріальних активів і
МШП; обгрунтованість сум витрат, пов'язаних з організацією та управлінням
виробництвом, і способів їх розподілу на об'єкти обліку і калькуляції;
обгрунтованість списання витрат обігу на собівартість реалізованої продукції;
правильність віднесення на витрати виробництва (обігу) фактичних сум витрат на
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ремонт основних засобів, відрядження, рекламу, оплату інформаційних,
консультаційних послуг, а також представницьких витрат та інші.
Крім вибору методів обліку доходів і витрат підприємство може обирати
будь-який з наступних варіантів їх обліку на рахунках бухгалтерського обліку при
визначенні фінансових результатів , а саме:
 з використанням рахунків класу 7, 8;
 з використанням рахунків класу 7, 9;
 з використанням рахунків класу 7, 8, 9.
Різні варіанти альтернативних рішень при визначенні та обліку фінансових
результатів дозволяють впливати на кінцевий результат діяльності з метою
підвищення прибутковості підприємства та інвестиційної привабливості. При
наявності таких рішень з‘являється можливість вдосконалювати бухгалтерський
облік.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Стаднюк Ю.В. ст. гр. ОАСз-21
Податкова політика може бути ефективною лише у тому випадку якщо
податки та система оподаткування виконуватимуть усі притаманні їм функції.
Проте в Україні недостатньо використовується регулюючий і стимулюючий
потенціал.
Заходи державного регулювання економіки мають бути спрямовано
передусім на стимулювання підприємницької активності. Таке стимулювання є
ефективним, якщо воно впроваджується переважно за допомогою системи
«вбудованих регуляторів», основною ланкою якої є податки. На жаль , нині
система оподаткування України має фіскально орієнтований характер.
Відтак актуальною проблемою залишається пошук моделей податкового
розвитку виробничої сфери.
Вивченню та дослідженню питань удосконалення податкової системи,
посиленню дії регулюючої та стимулюючої функцій податків, оптимізації
податкового навантаження на виробничу сферу присвячено чимало наукових
праць. Проте нині бракує системних досліджень, предметом яких є посилення
впливу стимулюючої функції податкової системи на розвиток виробничої сфери з
урахуванням сучасних викликів розвитку.
Мета дослідження – розробка науково – практичних рекомендацій щодо
удосконалення механізму податкового стимулювання розвитку виробничої сфери
в умовах глобалізації та подальшої трансформації економіки України з
урахуванням сучасних викликів розвитку.
Отже необхідність запровадження суттєвих змін у податковій політиці
очевидна.
Як справедливо зазначають В. Загорський, І.Благун, кожній соціально –
економічній формації притаманна фіскально – економічна система, раціональність
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якої визначається рівнем розвитку товарно – грошових відносин, способом
виробництва, природою і функціями держави. Ефективність податкового
механізму ґрунтується на певних об‘єктивно обумовлених засадах податкової
політики, формах і методах оподаткування.
Загальновизнаним і загальновідомим є той факт що сучасна податкова
система України далека від оптимального стану. Умовний поділ податкової
системи на окремі складові та їхній аналіз доводить, що жодна з них не відповідає
критеріям оптимальності. Так, податкове адміністрування є занадто витратним і
трудомістким, податкове законодавство – заплутаним і суперечливим, податкова
структура – складною та кумулятивною, податкові механізми – здебільшого
деструктивними.
При розробці нових та удосконаленні чинних нормативно – правових актів
з питань оподаткування слід керуватися певними принципами, напрацьованими
розвинутими країнами. Особливості податкових систем розвинутих країн
визначаються основоположними принципами оптимального оподаткування, які
проектують, так щоб податки найповніше виконували свої функції, тобто
забезпечували мобілізацію певної частини ВВП до державного бюджету з метою
фінансування державних витрат (фіскальна функція) і здійснювали регулювання
доходів господарських суб‘єктів, що дасть можливість стимулювати або
стримувати їхню діяльність у відповідних напрямках, а отже, регулювати
соціально – економічні процеси в державі (регулююча функція).
Порівняння існуючих систем оподаткування в ЄС і Україні виявляє багато
суперечностей, які повинні бути вирішені найближчим часом. Середні ефективні
ставки прямих податків в Україні менші за європейські у 1,5 – 2 рази, непрямих –
у 2 і більше разів. Разом з тим Україна не має можливості застосовувати сьогодні
більші ставки податку, оскільки доходи юридичних і фізичних осіб надзвичайно
низькі.
В Україні наразі триває робота з доопрацюванням проекту Податкового
кодексу України, який має, з одного боку, регламентується функціонуванням
національної системи оподаткування з урахуванням особливостей перехідного
трансформаційного періоду, з іншого – в ньому повинні бути враховані
європейські традиції побудови податкових систем.
Реформування податкової системи України повинне мати форму цілісної
стратегії та враховувати не лише соціально – економічне становище в країні, а й
глобальні виклики. Податкова реформа повинна розглядатися не як достатня
умова, а як необхідна складова загальної скоординованої політики економічної
трансформації та інтеграції та як забезпечення прискореного економічного
зростання з одночасним збільшенням у структурі виробництва частки
інноваційних товарів.
Окремим питанням є вдосконалення нарахувань на фонд оплати праці, роль
яких у тонізації заробітної плати не викликає сумнівів. Зниження цих нарахувань
сьогодні є неможливим з огляду на необхідність здійснення соціальних виплат.
Розв‘язання цієї проблеми можливе у два етапи: запровадження єдиного
соціального збору – на першому і поступове, відповідно до розрахованого на
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багато років графіка скорочення ставок з урахуванням розвитку накопичувального
сегменту пенсійної системи – на другому [10, 18-19].
Висновки. Враховуючи викладене, основними цілями податкової політики,
а відтак і орієнтами податкової реформи в Україні в умовах глобалізації повинні
стати:
- стимулювання динамічного розвитку виробничої сфери, насамперед,
інноваційних підприємств і виробництв вищих технологічних укладів
- структурна перебудова промисловості, заохочення широкомасштабної
інвестиційної та інноваційної діяльності
- підвищення добробуту населення та розвитку людського капіталу шляхом
стимулювання впровадження інноваційних соціальних проектів (в освіті,
медицині тощо), що матиме позитивний ефект на розвиток інноваційних
виробництв через механізм стимулювання інноваційного попиту.
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РЕГУЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Бабіч І.І. к.е.н., доц., Стаднюк І.В. ст. гр. ОАм-51
Одним із основних елементів податкової системи України є податок на
додану вартість, оскільки доходи до бюджету від його справляння займають
найбільшу питому вагу серед податків, які оподатковують споживання.
Не дивлячись на те, що податок на додану вартість сформував до себе
позитивне ставлення у значній частині зарубіжних країн, однак застосування його
в нашій державі потребує удосконалення. На сьогодні залишаються питання, на
які необхідно дати відповідь. Дані питання пов‘язані з функціонуванням податку
на додану вартість, а саме механізмом нарахування та сплати податку,
поверненням зайво сплачених сум ПДВ з бюджету. Саме тому виникає
необхідність в оцінці діючого механізму оподаткування податком на додану
вартість в сільському господарстві та в розробці конструктивних пропозицій щодо
його удосконалення.
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Податок на додану вартість є податком на споживання, а тому він об‘єднує
тріаду інтересів зацікавлених сторін, а саме: бюджету, сільськогосподарських
підприємств і споживачів. Взаємодія інтересів держави і товаровиробників
насамперед має посилювати регулюючу роль податку в даній галузі. Однак, на
сьогодні в сільському господарстві основна функція, яку виконує податок на
додану вартість є фіскальна, що суттєво превалює над регулюючою, а відтак
стимулюючі чинники є неефективними.
Як зазначає Ущапівська Н.М., на сьогодні зростає актуальність
удосконалення законодавчого регулювання механізму справляння податку на
додану вартість у галузі сільського господарства [1].
Досить високий рівень ризику у механізмі функціонування податку на
додану вартість породжує значне фінансове навантаження та високий рівень
невизначеності. Треба взяти до уваги, що нормальний розвиток аграрного сектору
забезпечує населення відповідної країни продовольчою продукцією, створює
основу для розвитку експорту сільськогосподарської продукції та забезпечує
нормальний рівень зайнятості у сільській місцевості, що, в свою чергу, сприяє
зменшенню соціальної напруги у суспільстві.
Отже, на сьогоднішній день, як і загалом завжди, суб‘єктами
господарювання України більшість податків сприймаються негативно. Не є
винятком і ПДВ. Але, разом з тим, відомо, що ПДВ – це непрямий податок і тому
не повинен впливати на результати господарської діяльності, оскільки його
реальними платниками виступають кінцеві споживачі продукції.
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ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОЇ ФОРМИ ВЕДЕННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Шунь О.Ф., асистент, Стельмащук Л.О. ст. гр. ОАз-41
Сучасний стан розвитку економіки, для якої притаманні зростання рівня
інтегрованості, глобалізації та сегментації діяльності суб'єктів господарювання,
посилення ролі інфраструктури й комп'ютеризації суспільства загалом і системи
управління в цілому, зумовили в теорії і практиці бухгалтерського обліку ряд
суттєвих проблем. Однією із таких проблем є не досить правильний вибір форми
ведення бухгалтерського обліку. Цьому питанню присвячено чимало робіт
фахівців - економістів, проте проблема і досі не вирішена на більшості
підприємств. Метою дослідження є розгляд однієї із проблем бухгалтерського
обліку - вибір найефективнішої форми обліку у фермерських господарствах і
акцептування уваги на пристосування цієї форми ведення обліку у бухгалтеріях
підприємства до системи відносин суб'єктів господарювання в умовах ринкової
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економіки.
Питання проблем організації бухгалтерського обліку цікавили багатьох
вчених як України, так і за кордоном. Такі дослідження висвітились у працях
Ф.Бутинця, Л.Кіндрацької, В.Швеця, С.Кузнецова, В.Палій та інших. Кожен із
них трактував своє бачення цих проблем обліку. Основними проблемами
організації бухгалтерського обліку, як відмічає Бутинець Ф., є відставання обліку,
затримка у поданні звітних даних та іншої отриманої інформації і моментом її
використання, що перешкоджає підвищенню економічної ефективності діяльності
підприємств. В.Палій вважає, що проблеми обліку в тому, що розробки в галузі
теорії бухгалтерського обліку відстають від об'єктивно виникаючих практичних
проблем, по суті практика господарювання певною мірою випереджає теорію
бухгалтерського обліку. Л.Кіндрацька вважає, що основними проблемами обліку є
громіздкість самих методів ведення бухгалтерського обліку на окремих ділянках,
недостатність технічних засобів обліку, недостатньо висока кваліфікація частини
працівників, неправильний вибір організації облікової прац. Проте всі вчені
приділили недостатньо уваги дослідженню саме початкового ведення обліку,
тобто заповнення документів. На нашу думку, однією із проблем обліку, яка
постала перед бухгалтерами підприємств, на даний час, є неправильний вибір
форми ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Працівники бухгалтерії
або звикли до даної форми обліку, хоча вона не є найпростішою у застосуванні,
або просто не хочуть змінювати спосіб своєї роботи, або не мають на це
можливостей. Правильний вибір форми обліку значно спростить їх роботу.
Ведення тієї форми обліку, яка є не ефективною призводить до нестачі часу,
багаторазовість записів, арифметичних помилок.
Для вирішення даних проблем підприємство повинно вибрати ефективнішу
форму ведення бухгалтерського обліку. Для фермерського господарства такою
формою обліку є журнально-ордерна форма або комп'ютеризована. Журнальноордерна форма обліку є простою у застосуванні, її побудова записів виключає
необхідність в складанні різних проміжних регістрів, що пов'язують три стадії
облікових процесів. Саме тому прискорюється обліковий процес, зменшується
кількість помилок, допущені помилки легко виявляються, облік стає більш
аналітичним і наочним. Дану форму обліку ми пропонуємо саме для фермерських
господарств, так як вона розрахована на ручну працю і при її застосуванні не
важко перейти на комп'ютерну, а оскільки фермерські господарства є невеликими
підприємствами і здійснюють невелику кількість господарських операцій, то її
найкраще використовувати. Крім того, у цих господарств не завжди є можливість
доступу до комп'ютерної техніки. Журнально - ордерна форма обліку полегшує
одержання даних, необхідних для складання звітності. Показники звітності
одержують з даних поточного обліку без додаткових вибірок. А будова регістрів
журнально - ордерної форми обліку передбачає чітку систему взаємного
контролю підсумкових показників.
Звісно, у кожній формі обліку є свої недоліки і переваги, не винятком є і
дана форма, яка має складну будову окремих регістрів, різну структуру журналів ордерів і відомостей. Якщо порівнювати дану форму обліку з меморіально -
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ордерною, то у меморіально - ордерній формі кожна господарська операція, щоб
пройти шлях з моменту виписки документа до моменту передачі його до архіву
записується від семи до дев'яти і більше років до облікових регістрів і це
призводить до невиправданих витрат праці облікових працівників.
Перевагою меморіально - ордерної форми облікує те, що всі синтетичні
рахунки розташовуються на одному листі, що дає можливість перевіряти
правильність записів у облікових реєстрах і виявляти допущені помилки. Але
перевірка цих розрахунків, з яких сум складається залишок по рахунках, є досить
складним процесом, який часто неможливо виконати, а у журнально - ордерній
формі це зробити набагато простіше. Крім того, меморіальна форма обліку не
розв'язує найважливіших проблем бухгалтерської техніки - відставання
аналітичного обліку від синтетичного, забезпечення безпосереднього складання
відомостей за даними облікових регістрів, скорочення кількості робочих
приміщень.
Якщо порівнювати журнально - ордерну форма обліку із формою обліку
«Журнал - Головна», то можна зазначити, що переважають переваги першої
форми. У « Журнал Головній» поєднані всі недоліки меморіально - ордерної
форми , а також те, що ця форма при великій кількості рахунків є дуже
громіздкою і незручною у застосуванні, максимальна кількість рахунків для
ведення книги «Журнал - Головна складає 20-25 штук, а також поєднання в одній
книзі хронологічного і систематичного записів, обмежує можливість розподілу
облікової праці. Перевагою «Журнал-Головної» є те, що техніки обліку по книзі
засвоюється легко і швидко, і це не вимагає високої кваліфікації обліковців. А
журнально-ордера форма потребує досить високого рівня підготовки облікових
працівників. Хоча, ми не вважаємо, що це є недоліком, а навпаки, так як у
фермерських господарствах працює невелика кількість персоналу, то вони
повинні бути високого рівня підготовки, для того, щоб вчасно і якісно
здійснювали обліковий процес.
Можна зробити висновок, що найефективнішою для фермерських
господарств є журнального-ордера форма обліку. Звичайно, кращого за дану
форму є лише комп'ютеризована форма, але у невеликих селянських
підприємствах її не застосовують через різні причини : недостатня кількість
коштів для придбання, низький рівень підготовки працівників та інше.
У сільськогосподарських підприємствах, які перейдуть на дану форму
обліку, удосконалиться управління, посилиться контроль за режимом економіки,
підвищиться оперативність бухгалтерської звітності, уникнуться недоліки, які
притаманні двом іншим формам ведення обліку.
Крім того, журнально - ордерна форма забезпечить повноту і своєчасність
відображення в регістрах господарських операцій, надасть можливість
раціонально розподілити облікову роботу між працівниками бухгалтерії,
забезпечить складання фінансової і податкової звітності відповідно до чинних
нормативних документів, і буде економічною, тобто обмежуватися оптимальним
розміром витрат на ведення бухгалтерського обліку.
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ПИТАННЯ ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ДО
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Нужна О.А. к.е.н., доц., Столярчук Н.М. ст. гр. ОАм-51
Підприємство-замовник уклало договір зі стороннім виконавцем на
предмет вивчення кон‘юнктури ринку, збору інформації за певним видом товару,
його конкурентоспроможності, отримання відомостей про надійність
постачальників та їх рейтинг на ринку виробників. Виникає питання віднесення
інформаційних послуг до складу нематеріальних активів.
До нематеріальних активів відповідно до пункту 1.2 Закону України ―Про
оподаткування прибутку підприємств‖ належать об‘єкти інтелектуальної, у тому
числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об‘єктом
права власності в порядку, встановленому відповідним законодавством.
Порядок визнання об‘єктів нематеріальних активів установлений П(С)БО 8
―Нематеріальні активи‖, згідно з яким придбаний або отриманий нематеріальний
актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх
економічних вигод, пов‘язаних з його використанням, та його вартість може бути
достовірно визначена.
Визначальним у цій ситуації є те, якими документами буде оформлено
здійснювану операцію. Виконання умов договору підтверджує Акт виконаних
послуг з доданням письмового звіту. Однак, якщо виконавець не оформив у
встановленому порядку письмовий звіт як об‘єкт права власності, то виходить, що
підприємство-замовник понесло витрати у зв‘язку з підготовкою та організацією
продажу своїх товарів, а не у зв‘язку з купівлею об‘єкта нематеріальних активів.
Акт є первинним підтверджуючим документом для відображення в обліку такої
господарської операції, як придбання послуги (відповідно до Положення 88).
Згідно П(С)БО 8 ―Нематеріальні активи‖, затрати на дослідження, рекламу
та просування продукції на ринку не визнаються активом, а відображаються у
складі витрат того звітного періоду, у якому вони понесені. У податковому обліку
суми будь-яких витрат, пов‘язані з підготовкою, організацією, веденням
виробництва, продажем продукції (робіт, послуг), відносяться до складу валових
витрат (відповідно до п. 5.2.1 Закону України ―Про оподаткування прибутку
підприємств‖).
Якщо ж до вищезазначених документів додати Акт приймання-передачі
документа (патенту, свідоцтва, диплома, ліцензії або авторського договору), що
засвідчує право авторства, то інформаційні послуги цілком правомірно можна
відносити до нематеріальних активів. Також письмовий звіт повинен бути
ідентифікований і зареєстрований у державного реєстратора як об‘єкт
нематеріальних активів.
Отже, для правильного обліку здійсненої операції важливим є перелік
документів, якими вона оформлена.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ
КОШТІВ ПРЯМИМ І НЕПРЯМИМ МЕТОДАМИ
Нагірська К.Є., асистент, Струк І.П. ст. гр. ОАз-52
В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують
фінансові
взаємовідносини з іншими підприємствами й організаціями,
працівниками підприємства й окремими особами, тому зростає потреба всіх рівнів
управління у своєчасній і достовірній інформації, що забезпечує прийняття
обґрунтованих рішень. У зв‘язку з цим активізується роль Звіту про рух грошових
коштів, адже, гроші присутні як на початковому, так і на кінцевому етапах
облікового циклу, що включає придбання товарів, виробництво продукції,
виконання робіт, надання послуг, а також їхній продаж і одержання виторгу.
Однією із проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних
умовах, є неузгодженість методики складання Звіту про рух грошових коштів.
Протягом останніх років навколо цього питання точиться жвава дискусія таких
вчених як Буфатіна І., Войтюк Д., Грачова Р., Кириченко А., Горицька Н., Савчук
В., Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Гольцова С.М., Крупка І.Я., Абрютина
М.С., Лахтіонова Л.А., Шеремет А.Д., Карлен Т.Р. та ін.
Метою роботи є оцінка переваг та недоліків складання Звіту про рух
грошових коштів прямим та непрямим методами та обґрунтування більшої
ефективності звіту, складеного прямим методом.
У світовій практиці використовують як прямий так і непрямий метод. В
Україні більш глибше та детальніше підійшли до обрання методу складання звіту.
Згідно з П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» певну інформацію необхідно
подавати у вигляді коригування прибутку на не грошові статті, тобто непрямим
методом, рух грошових коштів від інвестиційної і фінансової діяльності необхідно
розраховувати прямим методом.
Вивчення поглядів вітчизняних та зарубіжних авторів щодо складання Звіту
про рух грошових коштів дає можливість зробити висновок, що непрямий метод є
простим у тому, що він побудований на максимальному застосуванні вже
підготовлених показників Балансу і Звіту про фінансові результати та регістрів
бухгалтерського обліку. З точки зору оцінки аналітичності, отримана інформація,
розрахована непрямим методом, повніше відображає співвідношення руху
грошових засобів і фінансово-господарської діяльності підприємства. Проте
повноцінне використання цього звіту в фінансовому менеджменті буде можливим
лише за умови функціонування прибуткової економіки. Разом з тим, складання
звіту непрямим методом призводить часто до виникнення проблем, які зумовлені
неоднозначним тлумаченням змісту інформації, яка там відображається.
Використання звіту, складеного за прямим методом, дозволить:
- зробити висновки щодо достатності грошових коштів для погашення зобов‘язань
на підприємстві;
- виявити суму надходжень і витрат коштів у розрізі видів та приріст чи убуток
грошових потоків за видами діяльності;
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- реально прослідкувати позитивні та негативні грошові потоки для подальшого
управління ними;
- розкрити інформацію у розрізі основних складових грошових коштів, які
надійшли та вибули у процесі операційної діяльності.
Для правильного складання річного Звіту про рух грошових коштів за
прямим методом пропонуємо підприємствам вести оперативну звітність окремо
по касових операціях і банківських рахунках, що також необхідно для контролю
за складом грошових коштів та їх використанням.
Отже, прямий метод складання Звіту про рух грошових коштів може бути
ефективним варіантом складання даного звіту, що властиво для міжнародних
стандартів фінансової звітності. Такий підхід дасть можливість оперативно
управляти і контролювати фінансові потоки підприємства.
БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Бортнікова О.О., асистент, Тарасюк М.Б. ст. гр. ОА-32
Ефективна діяльність суб`єктів господарювання за ринкових умов,
передбачає перш за все наявність досконалої інформаційної бази як основи
прийняття управлінських рішень. За сучасних умов, інформаційна база
фінансового менеджменту на вітчизняних підприємствах не є досконалою. В
якості одного з ефективних напрямків удосконалення системи управління на
мікрорівні, для вітчизняних підприємств, пропонується використання
бюджетування, яке позитивно зарекомендувало себе в країнах з розвинутою
ринковою економікою.
Вагомий внесок у розробку теоретичних й методологічних основ
бюджетування внесли такі зарубіжні вчені як Діккі Террі, Друрі К., Кінг Альфред
М., Майєр Е., Райан Б., Фалуді А., Фостер Дж., Хан Д., Хорнгрен Ч.Т., Шим Джей
К., й інші. Але використовувати західні концепції без їх адаптації до вітчизняних
умов господарювання є недоцільним у зв`язку з наявністю ряду суттєвих
національних особливостей менеджменту, системи обліку й звітності, рівня
інформаційного забезпечення.
З огляду не це, пропонуємо наступні вдосконалення організації системи
бюджетування на підприємстві:
 два підходи до побудови системи обліку доходів і витрат підприємства та
його структурних підрозділів на операційному рівні. Для невеликих підприємств
передбачається трьохступінчата система побудови обліку витрат: рахунок –
рахунок в розрізі центру відповідальності – аналітичний рахунок в розрізі статей
витрат центру відповідальності. На великих підприємствах, з автоматизованою
системою обліку пропонується чотирьохступінчата система формування рахунків:
рахунок – субрахунок першого порядку, в розрізі всіх центрів відповідальності –
субрахунок другого порядку, в розрізі конкретного центру відповідальності –
аналітичний рахунок в розрізі статей витрат конкретного центру відповідальності;
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 для забезпечення збалансованості бюджетних й звітних даних за
витратами й доходами необхідно забезпечувати відповідність статей (рахунків) в
бюджеті обліковій інформації;
 організація бюджетного контролю через побудову дворівневих
відсоткових діапазонів відхилень фактичних показників від бюджетних. При
перевищенні першого рівня, відхилення підлягають детальному аналізу
керівником центру відповідальності, при перевищенні другого – також і
керівником вищого рівня управління.
Отже, бюджетування виступає ефективним елементом системи
управлінського обліку, його впровадження дозволяє значно підвищити якість
облікової інформації, проте існують суттєві недоліки в теретичному та
практичному аспектах огранізації процесу бюджетування на підприємстві.
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО
КАПІТАЛУ
Бортнікова О.О., ассистент, Теремок І.І. ст. гр. ОА-32
Важливим елементом власного капіталу є резервний капітал. Його
значимість особливо зростає в умовах фінансово - економічної кризи. Згідно з
сучасною методологією фінансового обліку резервний капітал формується за
рахунок прибутку, використаного у звітному році і використовується на
погашення непокритого збитку.
На сьогоднішній день складність формування та використання резервного
капіталу, а також правильне відображення його в обліку є одними із суттєвих
проблем теорії і практики власного капіталу, тому вимагає нагально вивчення і
з‘ясування.
Проблеми формування та використання власного капіталу досліджували
В.Г. Андрійчук, Т. Є. Кучеренко, О.Г. Шайко, О.О. Лелюк, П. М. Макаренко, В.П.
Пантелєєв, В.М. Пархоменко, П. А. Стецюк. Разом з тим у формуванні та
використанні власного капіталу підприємств виникає багато дискусій та
суперечливих моментів. Зокрема, це стосується порядку формування та
використання резервного капіталу. Тому вважаємо за доречне окреслити дану
проблему та розробити шляхи її вирішення.
На сьогодні облік резервного капіталу ведеться на рахунку 43 «Резервний
капітал», на якому відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків
бухгалтерського обліку узагальнюється інформація про стан та рух резервних
коштів підприємства. Однак інформація щодо того, на які потреби керівництвом
підприємства планується використання коштів з резервного капіталу,
враховується тільки в аналітичному обліку і у фінансовій звітності підприємства
не відображається.
На нашу думку, для надання як керівництву підприємства, так і зовнішнім
користувачам фінансової звітності можливості відстеження руху резервних
коштів та аналізу власного капіталу підприємства, пропонуємо у складі
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резервного капіталу, відповідно до цілей його використання виділити окремі
субрахунки: 431 «Резерв на виплату дивідендів за привілейованими акціями», 432
«Резерв на покриття збитків звітного періоду» та 433 «Резерв на інші виплати».
Така система ведення на вітчизняних підприємствах окремого обліку
складових резервного капіталу дозволить підвищити якість обліку власного
капіталу, що призведе до підвищення якості управління на самому підприємстві
та надасть користувачам фінансової звітності додаткову інформацію для
прийняття більш раціональних фінансових рішень.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ І
КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Талах Т.А., к.е.н.,доц., Тишковець Г.В. ст.гр. ОАз – 41
Багаторічний досвід соціально-економічного розвитку розвинутих країн
переконливо довів неможливість успішного функціонування підприємства без
правильної
організації
управління
дебіторською
та
кредиторською
заборгованостями.
Дебіторська і кредиторська заборгованість здатна активно впливати на
обсяг і структуру грошової маси, платіжного обороту, швидкість обігу коштів.
Різке їх збільшення може свідчити про необачну кредитну політику підприємства
стосовно покупців або про збільшення обсягу продажів, або неплатоспроможність
і банкрутство частини покупців.
Довготривале неповернення дебіторської заборгованості викликає
дефіцит грошових ресурсів, що відповідно здатне знизити фінансову активність
підприємства. Отож керівництво підприємств повинне звернути увагу на
проведення детального аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості,
значення якого зростає в кризових умовах сьогодення.
Важливим етапом аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості є
факторний аналіз, спрямований на кількісну оцінку впливу різноманітних
чинників на рівень заборгованостей. В його основі лежить використання
методичного прийому, який дозволить виділити вплив кожного чинника на зміну
результативного показника.
Особливістю аналізу стану дебіторської та кредиторської заборгованості
на кінець звітного періоду є їх порівняльний аналіз. Результатом такого аналізу
може бути виявлення:
а) збільшення або зменшення дебіторської або кредиторської
заборгованості;
Як збільшення, так і зменшення дебіторської і кредиторської
заборгованості можуть призвести до негативних наслідків для фінансового стану
підприємства.
Так, зменшення дебіторської заборгованості проти кредиторської може
статися через погіршання стосунків з клієнтами, тобто через зменшення кількості
покупців продукції.
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Збільшення дебіторської заборгованості проти кредиторської може бути
наслідком неплатоспроможності покупців.
У процесі виробничої діяльності часто трапляються випадки, коли
кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Деякі економіститеоретики вважають, що це свідчить про раціональне використання коштів,
оскільки підприємство залучає в оборот більше коштів, ніж відволікає з обороту.
Але бухгалтери-практики оцінюють таку ситуацію тільки негативно, оскільки
підприємство мусить погашати свої борги незалежно від стану дебіторської
заборгованості.
Отже, аналізуючи дані дебіторської і кредиторської заборгованості,
необхідно вивчити причини виникнення кожного виду заборгованості, виходячи з
конкретної виробничої ситуації на підприємстві.
ФАКТОРИНГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Садовська І. Б., к.е.н., доц., Ткачук О. В. ст. гр. ОА-31
На сьогодні не розроблено достатньою мірою інструмент факторингу в
Україні через неоднозначність розуміння самої суті факторингу та відсутності
єдиної законодавчої бази щодо регулювання факторингових операцій, які
здійснюють українські банки та факторингові компанії.
Далеко не всі українські підприємства використовують в управлінні вже
існуючою дебіторською заборгованістю факторинг. Це пов'язано насамперед із
тим, що в Україні дуже поширена передоплата за товар і слабо розвинений
комерційний кредит, як високо ризиковий.
Метою факторингового обслуговування є негайне інкасування коштів (або
одержання їх на визначену у факторинговому договорі дату) незалежно від
платоспроможності платника.
Існує низка причин, за яких факторинговому відділу невигідно попередньо
оплачувати повну вартість боргових зобов'язань. Насамперед, можливі спірні
моменти і помилки у рахунках. Якщо постачальник припиняє свою діяльність
або з будь-яких причин порушує умови факторингового договору, то
факторинговий відділ не має іншого страхового покриття попередньо оплачених
сум, окрім самих платіжних вимог. Тобто різниця 10-20% вартості рахунківфактур потрібна для того, щоб за необхідності можна було компенсувати
попередньо оплачені суми. Це цілком відповідає факторинговій практиці країн із
розвиненою ринковою економікою.
Даний фінансовий інструмент має значно більше плюсів, ніж мінусів,
особливо це стосується торгових підприємств, де питання достатності оборотних
коштів стоїть дуже гостро. Багато таких підприємств вирішує дилему, коли
хочеться залучити нових покупців, стимулюючи їх вигідними умовами товарного
кредиту та підтримувати рівень оборотних коштів на належному рівні. У цій
ситуації факторинг — оптимальне рішення. Це також стосується і потужних
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виробників, де проблема реалізації стоїть на першому плані.
Перешкодами для поширення факторингу в нашій країні є
неврегульованість законодавчої та нормативної бази; в Україні відсутній єдиний
законодавчий акт, який би регулював факторингову діяльність.
Запровадження факторингу утруднюється також і прийнятою практикою
ведення торгово-збутових операцій, яка передбачає передплату та майже повну
відсутність комерційного кредиту.
Важливу роль відіграє й обізнаність менеджерів, економістів та
керівників з факторингом як економічним інструментом. Саме сучасна
підготовка спеціалістів та фахівців українських підприємств повинна розкрити
їм ефективні методи управління підприємством, які є загальноприйнятими в
міжнародній практиці, серед яких і факторинг.
Крім того, серед причин недостатньої розвиненості факторингових послуг у
нашій країні досить часто зазначають відсутність економічного аналізу
розрахунку, дієвого контролю за якістю обслуговування та практичного досвіду
ведення факторингових операцій.
Використання факторингу не лише дає змогу підприємству уникнути
кризових явищ, а й сприятиме подальшому розвитку підприємства, отриманню
великих прибутків та збільшенню ринкової вартості підприємства.
УПРАВЛІНСЬКИЙ (ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ) ОБЛІК:
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Шунь О.Ф., асистент, Тлучкевич Ю.М. ст. гр. ОАз – 41
Процес виникнення управлінського обліку пов‘язаний із зміною економікоправових відносин, постійним розширенням його функції та збільшенням
переліку виконуваних ним завдань.
Так, М.Г. Чумаченко пов‘язує становлення управлінського обліку зі
зростанням розмірів монополій, значним ростом нематеріальних активів,
посиленням фактора застарілої матеріальної бази, витрат на дослідження,
освоєння нових виробництв, витрат і зусиль на реалізацію товарів, інфляцію [4, с.
10].
Важливою передумовою в поширенні внутрішньогосподарського обліку
була калькуляційна бухгалтерія, в основі якої покладено розрахунок калькуляції
на певну дату, складання попередніх кошторисів, виявлення відхилень,
проведення оперативного аналізу та контролю за витратами з метою виявлення
відхилень.
Значну роль в удосконаленні внутрішньогосподарського обліку відіграли
праці Ф.В. Кронхельма, котрий поділив облік на виробничий та бухгалтерський і
спробував нормувати облік витрат (1818 р.), Самуеля Джонса, який ще в кінці
ХVIII століття намагався створити нову гілку обліку - управлінський облік,
Чарльза Беббіджа - автора думки про необхідність калькулювання одиниці
продукції, Моріса Мунтца, який підкреслював, що повинні існувати дві системи
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обліку - фінансова і управлінська [3], що підтверджує необхідність виникнення
управлінського обліку.
Управлінський облік був створений інженерами і технологами, а сучасну
форму отримав завдяки працям Роберта Ентоні, який обґрунтував відповідність
обліку собівартості цілям управління (різна собівартість для різних цілей). такий
підхід сприяв виникненню і розвитку трьох основних сучасних методів обліку
витрат: стандарт-косту, директ-косту та обліку за центрами відповідальності [2, с.
47].
Процес формування та розвитку управлінського обліку можна поділити на
чотири етапи.
1. Калькуляційний облік (кінець XIX ст. - початок XX ст.) - облік витрат, як
частина бухгалтерського обліку, тільки узагальнював витрати для калькулювання
собівартості продукції.
2. Виробничий облік з елементами управлінського (початок XX ст. - 30-ті
роки XX ст.) - на основі розробки методів нормування праці було посилено
контрольну функцію обліку через застосування системи калькулювання
стандартних витрат і оперативного аналізу відхилень.
3. Управлінський облік - як окрема галузь теоретичних і практичних знань
(30-70 рр. XX ст.) - розробка системи калькулювання змінних витрат та обліку за
центрами відповідальності. Управлінський облік як самостійна наука сформувався
у середині 1950-х рр. коли став обов'язковим курсом для менеджерів в
університетах США, а згодом і в інших країнах світу. В 1972 р. Американська
асоціація бухгалтерів розробила програму одержання диплому спеціаліста з
управлінського обліку з наданням випускникам кваліфікації бухгалтера-аналітика.
4. Стратегічний облік (сер. 70-х рр. XX ст. - сучасний період) - посилення
ролі стратегічного управління в умовах глобальних змін у технології та в системах
управління. Впровадження системи обліку АВС дозволило здійснити
переорієнтацію від управління суто виробничими процесами до управління
іншими функціями бізнесу.
У міжнародній практиці обліку виділяють два напрями розвитку
управлінського обліку: європейський та американський. Основну роль у розвитку
європейського напрямку відіграє німецька школа, де облік характеризувався
торговою і виробничою бухгалтерією. На думку
Я.В. Соколова, перша
знайшла теоретичне обґрунтування у балансоведенні, друга - в калькуляції.
Основна відмінність між вказаними напрямами полягає в тому, що перший
базується на конкретному розрахунку собівартості продукції, тоді як при
американському головну увагу приділяють оперативному контролю за витратами
виробництва.
Згідно з історією розвитку обліку Лео Герберта, весь облік потрібно
розглядати як управлінський, який починається з моменту промислової революції
(1972 р.) [3, с. 15]. Французький науковець Р.Обер (1979 р.) виділив три етапи: I)
інформативний (до 1673 р.); II) юридичний (1673-1973 рр.); і III) економічний
(управлінський) (1979 р.) [1, с. 12].
Отже, формування управлінського обліку пов‘язане із виникненням
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об‘єктивної необхідності в удосконаленні інформаційного забезпечення процесу
прийняття управлінських рішень.
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ОБЛІК ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Трофимчук Я.В. ст. гр. ОАз-41
Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції,
товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок,
наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу призначено рахунок 70
"Доходи від реалізації".
Рахунок 70 "Доходи від реалізації" має такі субрахунки:
701 "Дохід від реалізації готової продукції";
702 "Дохід від реалізації товарів";
703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";
704 "Вирахування з доходу".
За кредитом субрахунків 701-703 відображається збільшення (одержання)
доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку
на додану вартість та інших, передбачених законодавством); суми, які
отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті
перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях);
та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" узагальнюється
інформація про доходи від реалізації готової продукції.
На субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" підприємства торгівлі та
інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.
На субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" підприємства і
організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію
про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів
незароблених премій.
Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами)
продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками,
визначеними підприємством.
На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відображається сума
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наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем
продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За
кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок
79 "Фінансові результати".
Бухгалтерськими документами з обліку доходів від реалізації виступають:
"Прибутковий касовий ордер", виписка банку, "Рахунок-фактура", "Товарнотранспортна накладна", "Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення)
матеріалів", та ін.
Віднесення доходу від реалізації на фінансові результати від основної
діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки) оформленої
працівниками бухгалтерії.
Узагальнення даних по рахунку 70 "Доходи від реалізації" здійснюється
при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 6, а при спрощеній
формі бухгалтерського обліку – у відомості В-4.
ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Бабіч І.І., к.е.н., доц., Турсумуратова А.П. ст. гр. ОП-41
Використання нових концепцій і методів управління й управлінського
контролю вимагає створення на підприємствах відповідної організаційної
структури, яка забезпечувала б використання ефективних важелів управління
фінансовим результатом. Забезпеченню ефективної діяльності суб‘єктів
господарювання сприяють впровадження і правильна організація внутрішнього
аудиту.
Вагомий внесок у розвиток теорії аудиту, зокрема внутрішнього аудиту
зробили такі українські вчені як Н. Дорош, І. Дрозд, В. Пантелєєв, О. Петрик, О.
Редько, В. Рудницький, М. Кужельний, Савченко В.Я., Н.Гордієнко та інші.
Внутрішній аудит є відносно новим поняттям для українських
підприємств. Він є одним з небагатьох доступних і водночас недооцінених
ресурсів, правильне використання яких може покращити ефективність роботи
підприємства.
Відділ внутрішнього аудиту є самостійним структурним підрозділом і
підпорядковується безпосередньо керівникові. Він створюється з метою забезпечення ефективності діяльності апарату управління щодо захисту законних
майнових інтересів підприємства, удосконалення системи бухгалтерського обліку
і сприяння підвищенню ефективності роботи, зміцнення його фінансового стану,
виявлення та оцінки ризиків, слабких сторін в роботі підприємства і надання
рекомендацій для підвищення ефективності систем і процесів.
Перевагами внутрішнього аудиту є знання внутрішніми аудиторами
особливостей організації підприємства, відсутність дефіциту часу під час
підготовки до аудиту, який забезпечує можливість більш детального та глибокого
аналізу об‘єкту аудиту, витрати на внутрішній аудит значно менші, ніж на
зовнішній.
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Проблеми розвитку внутрішнього аудиту в Україні полягають у
виробленні комплексного, системного підходу і пов‘язаних з ним методичних
рішень, які б забезпечили практичні умови для створення і ефективного
функціонування служб внутрішнього аудиту на підприємствах України.
Важливою складовою загальної проблеми розвитку внутрішнього аудиту в
Україні є майже повна відсутність його методичного забезпечення, що призводить
до прогалин в його теорії та практиці. Ринкова система господарювання надає
підприємствам свободу вибору напрямів їх розвитку, що зумовлює пошук
можливостей підвищення результативності їх діяльності з використанням
сучасних інструментів контролю і управління.
Вирішення завдання з підвищення якості прийнятих рішень вимагає
вдосконалення теоретичних аспектів та практичного застосування внутрішнього
аудиту.
Отже, наявність ефективного внутрішнього аудиту стає невід‘ємною
складовою успішного розвитку підприємства в умовах швидких змін зовнішнього
середовища, підвищення складності процесів управління, розподілу функцій
володіння та управління бізнесом. Наскільки при цьому внутрішній аудит стане
корисним, залежить від завдань, які будуть перед ним поставлені.
ОCОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Садовська І.Б., к.е.н., доц., Федишин Т.П. ст. гр. ОА-51
В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік розрахунків з
дебіторами є особливо важливою умовою ефективного управління підприємством.
Характерною особливістю сучасного розвитку сільського господарства є
глибокі економічні перетворення у сфері виробництва на основі ринкових
відносин, що вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним з
центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб‘єктів господарювання.
На сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих питань українського обліку є
облік дебіторської заборгованості, що пов‘язано з існуванням проблеми неплатежів.
Підприємства на перший план висувають вирішення власних проблем, замість
виконання фінансових зобов‘язань по платежах перед партнерами. Відсутність
майнової відповідальності за невиконання договірних зобов‘язань дає їм змогу
ухилятись від розрахунків з партнерами. Вирішення вищенаведеної складної
проблеми багато в чому залежить від вдосконалення бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами.
З питань обліку
та контролю дебіторської заборгованості було
підготовлено та захищено ряд дисертаційних робіт. Сутність та актуальність цієї
теми досліджували такі економісти-вчені як: Ф.Ф. Бутинець, М.Д. Білик,
О.С.Бондаренко, Н.Матицина, В. Костюченко, С.А. Кузнецова, М.С.Пушкар, Р.С.
Сорока, К.С. Сурніна, М.М. Уткіна, А. Ходус та інші.
Особливу увагу аудитор повинен сконцентрувати на перевірці наявності
необхідних дозволів на здійснення операцій з продажу, а також перевірці
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правильності відображення всіх реально здійснених операцій з продажу у
бухгалтерському обліку. При цьому враховується можливість виникнення
наступних помилок:
дані по реально здійснених операціях, які зв‘язані з рухом готової
продукції не знайшли своє віддзеркалення в бухгалтерському обліку;
на рахунках бухгалтерського обліку знайшли своє віддзеркалення
фіктивні операції, пов'язані з рухом готової продукції.
При перевірці достовірності і правильності віддзеркалення сум від
реалізації продукції аудитор звіряє записи в регістрах обліку з даними первинних
документів, і з документами, які підтверджують отримання відвантаженої
продукції, а також те, що право власності на продукцію перейшло від продавця
до замовника. Одночасно увага звертається на умови поставки, що необхідне для
точного визначення моменту переходу права власності.
Перевірка правильності оцінки реалізації включає перерахунок даних
обліку для виявлення можливих арифметичних помилок. Як правило, аудитор
підраховує кінцеві суми рахунків-фактур. При цьому звіряються одержаних дані
первинних документів з даними регістрів бухгалтерського обліку, які торкаються
руху готової продукції в підприємстві. Аудитор також перевіряє регістри
бухгалтерського обліку при перевірці правильності віддзеркалення дебіторської
заборгованості для перевірки відповідності суми виставлених рахунків, вказаних у
відомості по обліку дебіторської заборгованості і сум реалізації по відомості
обліку реалізації готової продукції. Крім того, необхідно переконатися, що дані
відомостей по рахунках обліку розрахунків з покупцями відповідним чином
знайшли своє віддзеркалення в Головній книзі.
При здійсненні контролю розрахункових операцій слід проаналізувати
результати інвентаризації дебіторсько-кредиторської заборгованості щодо
відповідних звітних періодів на найближчу дату до початку ревізії. Дані
інвентаризації необхідно звірити з даними, відображеними в регістрах
аналітичного обліку, Головній книзі та балансі підприємства. Підлягають звірці
залишки дебіторсько-кредиторської заборгованості на початок звітного періоду,
відображені в регістрах бухгалтерського обліку, із залишками в попередньому
періоді.
Організація обліку дебіторської заборгованості на підприємстві будь-якої
форми власності має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню
інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій за
борговими правами (з дебіторами). Керівнику підприємства з метою отримання
повної й оперативної інформації щодо різних видів дебіторської заборгованості,
які складають значну частку у структурі оборотних коштів, доцільно забезпечити
організацію внутрішнього контролю цієї ділянки із залученням відповідних
фахівців
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ВИЗНАННЯ ЗАПАСІВ ЯК ОБЄКТУ ОБЛІКУ
Сидоренко Р.В., асистент, Федонюк О.В. ст. гр. ОП-31
Запаси — це матеріальні ресурси (засоби виробництва, предмети
споживання, інші цінності), необхідні для забезпечення розширеного відтворення,
обслуговування сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб
населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх наступного
використання.
Згідно П(С)БО 9 запаси - активи, які:
• утримуються підприємством для подальшого продажу за умов звичайної
господарської діяльності;
• перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу
продукту виробництва;
• утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання
робіт та надання послуг, а також управління підприємством.
В працях різних авторів, присвячених організації обліку запасів.Окремі
проблеми в різний час в своїх працях розглядали професори М.Г. Бєлов, М.Т.
Бєлуха,
Ф.Ф.
Бутинець,
П.І. Гайдуцький,
Г.І. Грінман,
М.І. Карауш,
Л.М. Крамаровський та інші.
Основними завданнями обліку запасів є:
- правильне та своєчасне документальне оформлення всіх операцій з руху
матеріальних цінностей;
- виявлення та відображення витрат, пов'язаних з їхньою заготівлею;
- контроль за надходженням, заготівлею матеріальних цінностей, їх
зберіганням;
-одержання точних відомостей про залишки запасів, що знаходяться на
складах і в коморах;
- правильне та своєчасне виявлення запасів, які не використовуються на
підприємстві та підлягають реалізації.
Основними завданнями удосконалення обліку запасів є:
- уточнення класифікації та методики оцінки запасів;
- визначення передумови раціональної організації обліку запасів на
підприємствах;
- обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової
техніки і технології виробництва;
- уточнення
об'єктів, суб'єктів та методики внутрішньогосподарського
контролю запасів, критерії і ознаки їх класифікації;
Таким чином, в умовах нинішньої економічної ситуації, що постійно
змінюється необхідно враховувати позитивні і негативні наслідки використання
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кожного конкретного методу оцінки запасів, що є важливим показником
обґрунтування собівартості продукції та розрахунку виробничих витрат.
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ
ПІДПРЄМСТВ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Федюк О.М. ОА-51
В умовах розвитку вітчизняної ринкової економіки та її інтеграції у
Європейське співтовариство, серед комплексу проблем, які потребують наукового
обґрунтування і практичного вирішення, важливе місце займають питання
формування, обліку та відображення у звітності фінансових результатів діяльності
господарюючих суб‘єктів з урахуванням інтересів різних категорій її
користувачів.
Реформування системи бухгалтерського обліку спричинило суттєві зміни в
методології обліку фінансових результатів. Водночас, поглиблення податкових
відносин в України зумовлює підвищення вимог до інформаційного забезпечення
процесу оподаткування суб‘єктів господарювання. Особливо це стосується
методичних засад формування прибутку, визначення якого для цілей
оподаткування поставило нові завдання перед бухгалтерським обліком.
Розвиток механізму справляння податку на прибуток зумовив розробку і
впровадження нових підходів до визначення об‘єкта прибуткового оподаткування
та появу податкового обліку. У зв‘язку з цим виникає необхідність удосконалення
облікового забезпечення оподаткування прибутку підприємств з урахуванням
вимог як держави, так і суб‘єкта господарювання.
Питанням методології, методики, організації, аналізу, контролю та аудиту
фінансових результатів присвячені праці вітчизняних вчених: М.Т. Білухи,
О.С. Бородкіна, С.Ф. Голова, Н.І. Дорош, Г.Г. Кірейцева, Т.М. Ковальчук,
П.Т. Саблука, М.Ф. Огійчука, Н.Л. Правдюк, М.С. Пушкаря, В.К. Савчука,
Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченка та інших.
Проблеми податкового обліку та облікового забезпечення оподаткування
прибутку підприємств висвітлювалися у наукових публікаціях О.С. Білоусової,
В.Р. Бєрніка, С.М. Бичкової, О.В. Бризгаліна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва,
М.Ф. Ван Бреда,
В.П. Вишневського,
П.М. Гарасима,
О.М. Головкіна,
З.В. Гуцайлюка,
О.В. Демєшевої,
М.Я. Дем‘яненка,
Г.П. Журавля,
Л.М. Кіндрацької, М.М. Коцупатрого, Ю.А. Кузьмінського, Ю.Я. Литвина,
Л.Г. Ловінської, М.Р. Лучка, Я.В. Соколова, Е.С. Хендріксена, П.Я. Хомина,
Г.А. Ямборко та інших.
Основним недоліком діючого порядку визначення об‘єкта оподаткування
податку на прибуток є існування економічно необґрунтованих розбіжностей у
підходах до визнання й оцінки доходів і витрат, методиках визначення
фінансового результату в бухгалтерському обліку та для цілей оподаткування. Це
унеможливлює формування достовірної інформації стосовно об‘єкта
оподаткування у межах системи бухгалтерських рахунків і ускладнює процес
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складання декларації з податку на прибуток підприємств.
ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ МИТНОГО
ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Жураковська І. В., к.е.н., доц., Фик Н.Л. ст. гр. ОАмз-51
Упродовж віків митниця була і залишається одним із найсуттєвіших
чинників державності й незалежності країни, яскравим свідченням владного і
фінансового суверенітету, адже мито слугує не тільки джерелом доходів держави,
а й засобом захисту національних виробників та інструментом контролю
внутрішнього товарного ринку.
Періодизацію історії митного оподаткування в Україні можливо умовно
розподілити на 6 етапів: І – докиївський період в історії митного оподаткування на
українських землях (V ст. до н. е. – VІІІ ст. н. е.); ІІ – період Київської Русі та
монголо-татарського панування (ХІ-ХVІІ ст.); ІІІ – період запорізького козацтва –
Гетьманщини (ХVІ ст. – перша половина ХVІІІ ст.); ІV – період входження
українських земель до Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.); V –
митне оподаткування в Україні у радянську добу (1917-1991 рр.); VІ – період
становлення та розвитку незалежності української державності (з 1991 року).
Перші відомості про зовнішньоторговельні зв‘язки містяться в пам‘ятках
Стародавнього Єгипту на початку ІІІ ст. до н.е. У ті часи рух торгових караванів
був небезпечним, утримання дорогої охорони було обтяжливим для купців, і тому
на зміну витратам на охорону прийшли особливі побори, котрі становили
прообраз майбутніх митних зборів.
Перші відомості про мито на території сучасної України належать до ІХ
ст. Саме тоді були підписані дві торгівельні угоди з Візантією, які не тільки
фіксували стан зовнішніх зв‘язків стародавньої російської держави, а також
визначили подальший розвиток зовнішньоторговельної політики Русі.
Починаючи з другої половини ХІ ст. на Русі спостерігається час
княжеських міжусобиць, в результаті чого кожен князь проводить особисту митну
політику в межах своєї вотчини та створює власну систему мит, підпорядковану
цілям його особистого збагачення.
У період Гетьманщини була вся торгівля з Польщею, Литвою та
Південною Росією у руках запорізьких козаків. Першим торговим партнером була
Туреччина, яка зобов‘язалась надати українським купцям право вільно плавати по
Чорному та Білому морям зі всіма їх портами, а Україна зі своєї сторони
перешкоджати запорізьким та донським козакам нападати на Османську Імперію.
Проте після «Переяславських статей» Україна позбавилася права на самостійні
зовнішні відносини.
Уряд, що прийшов до влади у 1917 році, скептично ставився до
дореволюційної системи митних органів і до опрацювання самої концепції митної
справи. Реалізація ленінської ідеї державної монополії зовнішньої торгівлі не
залишила місця для широкого застосування митно-тарифної політики та митного
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оподаткування і зробила систему митного контролю суто допоміжним
інструментом регулювання зовнішньої торгівлі.
На рубежі 20– 30-х років ХХ ст. СРСР складаються команднобюрократичні методи управління, а в основу зовнішньої торгівлі знову, після
періоду НЕПу, було покладено принцип державної монополії. В таких умовах
митні органи почали поступово втрачати свої найістотніші функції - зупинили
виконання фіскальної політики.
Під час проведення наприкінці 80-х років ХХ ст. зовнішньоекономічної
реформи значній кількості підприємств та організацій було надано право
самостійно здійснювати експортно-імпортні операції.
Але наявний, вкрай обмежений, набір засобів митного регулювання був
серйозним гальмом на шляху формування нових зовнішньоекономічних відносин
та зв‘язків із закордонними контрагентами і партнерами. На початку становлення
митної системи України такі питання роботи митних органів, як справляння
митних платежів, набули важливого значення.
На сьогоднішній час відповідно до чинного законодавства України
митними органами при переміщенні товарів та інших предметів через митний
кордон справляються: митні збори, мито, акцизний збір, податок на додану
вартість, єдиний збір.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА
ВИРОБНИЦТВО ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Приступа К.П., асистент, Харитонюк Д. В. ст. гр. ОАз-52
Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується
динамізмом та якісними змінами в управлінні виробничим процесом. Виникає
необхідність грунтовної зміни господарського механізму та економічної роботи
підприємства, що вимагає створення якісно нової системи управління, оновлення
організації та методики обліку й аналізу затрат.
В умовах ринкових відносин важливе місце у процесі обліку та аналізу
відводиться оптимізації рівня затрат на виробництво та калькулювання
собівартості продукції. Рішення цієї проблеми має особливе стратегічне значення
для хлібопекарських підприємств, оскільки за умови ефективного використання
виробничих ресурсів можливий прискорений розвиток підприємств і досягнення
високих результатів діяльності. Проте проблема забезпечення ефективної
діяльності хлібопекарських підприємств вимагає додаткових досліджень, зокрема,
зясування теоретичних і практичних аспектів раціональної організації обліку й
аналізу затрат і калькулювання собівартості продукції.
Вирішення завдань вдосконалення методики бухгалтерського обліку затрат
вимагає постійного контролю та аналізу за використанням ресурсів
хлібопекарського підприємства. Тому, з метою підвищення ефективності
діяльності підприємства особливе значення має вибір правильних і обґрунтованих
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управлінських рішень на основі організації збору, формуванні та оцінки
інформації про затрати. Вирішення цієї проблеми дозволить вийти на новий
рівень побудови та організації бухгалтерського обліку затрат, підвищить його
аналітичність та ефективність в управлінні підприємством.
В економічній літературі теоретичним і практичним проблемам витрат та
калькулювання собівартості продукції приділяється велика увага в роботах М.Т.
Білухи, Ф.Ф. Бутинця, О.С. Бородкіна, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, В.І.
Єфіменка, В.П. Завгороднього, В.В. Сопка, В.І. Оспіщева, Н.М. Ткаченко, В.І.
Петрової, М.С. Пушкаря, Л.К. Сука, М.Г. Чумаченка, Л.М. Янчевої та ін.
Метою
вирішення проблеми покращення існуючої системи обліку і
контролю витрат на виробництво готової продукції є обґрунтування теоретикометодичних положень і розробка практичних рекомендацій з обліку і аналізу витрат
на виробництво.
Слід відмітити, що багаточисельні поняття, які визначають витрати і
затрати в економічній літературі та в практиці господарської діяльності
використовуються як синоніми. Таке положення характерно і для загальної
ситуації із собівартістю продукції. Хоча ці поняття близькі, але не тотожні.
Затрати співвідносяться з процесом виробництва взагалі, незалежно від його
завершеності та характеру звязку з продуктом, а собівартість – означає
завершеність виробництва, виділяє ту частку затрат, яка відноситься до готової
продукції. І справа не тільки в термінології, головне полягає в правильному
розумінні економічного змісту термінів, і в тому, щоб не змішувати їх з іншими
економічними категоріями.
Вивчивши механізм системи управління витратами продукції на
підприємстві, можна розділити його на такі основні етапи:
Планування витрат ----> Контроль витрат ----> Прийняття управлінських
рішень із питань обліку і розподілу витрат
У хлібопекарському виробництві значну питому вагу у собівартості
продукції складають затрати, повязані з обслуговуванням виробничого процесу і
управлінням виробництвом. Актуальність їх обліку суттєво зросла в умовах
реформування бухгалтерського обліку і використання національних стандартів.
Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, про те що сьогодні
на підприємствах різних форм власності практика обліку затрат на
обслуговування виробничого процесу і управління виробництвом не до кінця є
вирішеною, оскільки відсутній єдиний порядок їх розподілу, мають місце
спрощення в методах розподілу затрат на виробництво між видами продукції. У
складі загальновиробничих затрат обліковуються різні за економічним змістом
затрати.
У процесі операційної діяльності хлібопекарських підприємств є затрати,
які не входять у собівартість продукції. Так, згідно з П(С)БО 16 у статтю
адміністративних затрат зведено групи затрат, принципово різних один від
одного за характером та цільовим призначенням. З метою підвищення
ефективності планування, контролю, аналізу і регулювання аналітичний облік на
рахунку 92 ―Адміністративні витрати‖ доцільно вести у розрізі 3-х груп: 1)
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адміністративні затрати, пов‘язані з діяльністю управлінського персоналу; 2)
затрати на інженерне забезпечення виробництва; 3) затрати на матеріальне
забезпечення виробництва (зарплата та затрати на відрядження персоналу,
затрати на утримання складів тощо).
Тож у створенні системи обліку і розподілу витрат, пов'язаних із
виготовленням продукції на хлібопекарських підприємствах надзвичайно
важливим є оптимізація витрат на всіх стадіях виробничого циклу виготовлення
продукції.
Вирішення цього завдання частково можливе за допомогою матеріального
стимулювання працівників, тому що преміювання за мінімізацію витрати чи
економію конкретних видів матеріальних ресурсів слід також розглядати як одну
зі складових загальних витрат на виробництво продукції в інвестиційних процесах
підприємства.
Для підвищення ефективності роботи вагоме значення мають заходи щодо
ліквідації зайвих і непотрібних запасів, попередження їх появи. Важливим
фактором у цьому є зменшення накопичених раніше залишків товарноматеріальних цінностей і готової продукції, а також залучення у виробництво
нормованих оборотних коштів.
Отже, одним зі способів оптимізації виробничих витрат є підвищення
мотивації всіх категорій працівників підприємства. Такий підхід мобілізує
працівників на пошук найкращих варіантів досягнення найбільш високої
ефективності виконання замовлень на всіх стадіях виробничого циклу
виготовлення продукції.
Підприємства використовуючи наведений напрям удосконалення обліку і
контролю витрат на виробництво готової продукції матимуть можливість
оптимізувати затрати природних ресурсів на виробництво готової продукції, що в
свою чергу призведе до скорочення витрат та собівартості та збільшення доходів
та чистого прибутку. Модернізація та оптимізація існуючої системи обліку дасть
можливість збільшити поінформованість управлінського персоналу про стан
виробництва готової продукції, а отже і збільшиться ефективність прийняття
внутрішньогосподарських рішень.
ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ
ПДВ В УКРАЇНІ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Харчук А.В. ст. гр. ОАСз-21
Починаючи з періоду відносної стабілізації фінансової системи України,
який збігається з введенням національної грошової одиниці - гривні, податок на
додану вартість (ПДВ) завжди був найбільш дискусійним внаслідок певної
складності його адміністрування та значного впливу політичних факторів на
даний процес. При цьому ПДВ був і залишається основним наповнювачем
державного та зведеного бюджетів (в окремі роки внесок податку на прибуток
підприємства або податку на доходи фізичних осіб був вагомішим). Найбільші
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суперечності та ризики пов'язані з колосальними фінансовими потоками,
викликаними процесом відрахування відшкодувань в експортоорієнтованій
економіці України. Ці факти, поряд з достатньою складністю оформлення
податкової звітності (відомо, що Україна посідає одне з перших місць за
тривалістю оформлення податкової документації), зумовлюють появу численних
пропозицій щодо змін податкового законодавства стосовно ПДВ. Пропонуються
варіанти повної його заміни на податок з продажу (обороту), зниження величини
номінальної податкової ставки, відмови від податкового кредиту, впровадження
диференційованої податкової ставки.
Так, варіант Податкового кодексу, запропонований М. Катеринчуком,
містить пропозиції щодо зниження ставки ПДВ до 15% та усунення податкового
кредиту. Збереження існуючої ситуації при незначному зниженні ставки ПДВ
пропонується у варіанті Податкового кодексу, підготовленому Міністерством
фінансів України. А. Соколовська прийнятним на сьогоднішній день вважає
зменшення ставки ПДВ до 18% і при цьому пропонує відмовитися від
радикального зниження ставки.
Проте не всі автори вважають доречним зменшення номінальної ставки
ПДВ. Так, І. Луніна та Н. Фролова на основі аналізу ефективних ставок
оподаткування споживання, праці та капіталу дійшли висновку, що в Україні
існує можливість скорочення оподаткування доходів за рахунок збільшення
оподаткування споживання. Такий висновок базується на позитивних тенденціях
у динаміці ПДВ у розвинутих країнах ЄС та на припущеннях, що ПДВ менш
негативно, ніж оподаткування доходів (у більшості випадків прогресивне),
впливає на пропозицію праці та на рівень нагромадження, і це, у свою чергу,
сприяє збільшенню темпів економічного зростання. Але ці висновки в Україні ще
недостатньо обґрунтовані: перевищення ефективною ставкою оподаткування
доходів від праці (33% при номінальній - 15%) аналогічного показника для
споживання (правда, без наведення методики розрахунків) та перевищення
ефективною ставкою оподаткування споживання в країнах ЄС аналогічного
показника в Україні. Крім того, висновки про частку надходжень ПДВ у ВВП
робляться за даними окремих років, без урахування факту ручного керування
процесом відшкодувань, що веде до значної волатильності частки ПДВ у ВВП.
Значна мінливість процесу адміністрування ПДВ призводить до похибок у
прогнозуванні та плануванні цього податку на наступний рік. Причому ПДВ та
надходження від приватизації є основним джерелом ризику у формуванні
бюджету України.
Можливі варіанти трансформації ПДВ
Задача трансформації ПДВ, на нашу думку, має розглядатися з кількох
точок зору, але в кінцевому вигляді вона повинна зводитися до оптимізаційної
відносно однієї цільової функції, якою, відповідно до сучасних уявлень, може
бути тільки функція суспільного добробуту. Вважаючи функцію корисності
адитивною, можна зробити припущення, що внаслідок реформування функція
корисності окремих членів суспільства повинна зрости, при цьому в інших - не
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зменшитися (Парето-ефективність). Таким умовам може відповідати
впровадження диференційованої ставки ПДВ, при дотриманні певних обмежень.
1. Виконання загального (розширеного) бюджетного обмеження. Тобто
внаслідок впровадження диференційованої ставки величина надходжень від
основних податків має перевищувати певну величину, необхідну для виконання
державою власних функціональних обов'язків у встановлених законодавством
межах.
2. Повинна зменшитися міра ризику виконання бюджету України.
Збільшення внутрішнього споживання має забезпечити послаблення залежності
бюджетних надходжень від зовнішніх факторів (кон'юнктури світових ринків,
курсових ризиків). Крім того, такий крок сприятиме зменшенню негативного
впливу політичних та корупційних ризиків на стабільність надходжень.
3. Внаслідок реформи не повинні погіршитися загальні показники
ефективності діяльності ДПС України та показники ефективності відносно збору
надходжень від окремих податків.
4. Реформа має привести до поліпшення структури споживання, що означає
зменшення частки витрат на продовольчі товари в бюджеті домогосподарств.
Якщо розглядати довгочасні тенденції, то ПДВ, незважаючи на значний
рівень волатильності, залишається основним джерелом наповнення бюджету
України, хоча і привносить значну міру ризику в його виконання. Тому відмова
від цього податку навряд чи є реальною. Його фіскальна ефективність у нашій
країні відповідає світовим стандартам порівняно з країнами, які перебувають на
аналогічному рівні економічного розвитку.
Значний ступінь ризику у плануванні надходжень від ПДВ пояснюється, на
нашу думку, двома факторами - істотною мірою відкритості української
економіки та політичними ризиками, які притаманні процесу відшкодування.
Подальший розвиток української економіки як експортоорієнтованої
приведе до зниження показників фіскальної ефективності цього податку.
Можливий шлях зменшення волатильності процесу наповнення бюджету за
рахунок ПДВ - зростання внутрішнього споживання, який можна здійснити за
рахунок впровадження диференційованої ставки ПДВ (зниження ставки на товари
поширеного попиту).
Здійснення будь-яких змін податкового законодавства неможливе без
повної інформації щодо як фіскальної ефективності окремих податків, так і
вартості адміністрування цих податків, тому необхідно впроваджувати
поглиблену звітність відносно витрат на збір окремих податків і платежів від
ДПА.
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Хвесик Т.А. ст. гр. ОА-41
Податкові відносини як один із видів суспільних відносин зумовлені
зміною форми власності, переданням її частини в користь держави або
перерозподілом самої державної власності, а відтак вони потребують чіткої
правової регламентації, подальшого вдосконалення і зміцнення гарантій прав
платників податків.
Метою цього дослідження є аналіз закріплених чинним законодавством
принципів оподаткування і формулювання рекомендацій щодо їх удосконалення,
які спрямовані на реформування податкової системи в Україні.
Визначена законодавчими нормами правова база податкової системи
практично реалізується через принципи її формування, а саме:
• формування доходів бюджету лише в процесі розподілу та
перерозподілу ВВП і національного доходу;
• рівнонапружений розподіл фіскального тягаря між окремими
платниками податків;
• збалансування фіскально-економічних інтересів платників податків і
держави;
• цілеспрямоване використання податків як фінансових важелів в
контексті реалізації регулятивної функції податків.
Методика розподілу ВВП, яка ґрунтується на відносинах власності, є
вирішальним економічним чинником бюджето-формувальної функції податків.
Задекларувавши курс на ринкові перетворення, Україна формально
перейшла на ринкові механізми формування та розподілу національних рахунків,
було запроваджено низку нових податків, характерних для ринкового середовища,
однак рівень економіки не досяг критеріїв, адекватних сучасним формам
оподаткування.
Принцип рівнонапруженості податкового тягаря є об'єктивним і піддається
кількісному виміру, насамперед щодо вертикальної рівності в оподаткуванні. В
науковій літературі як кількісні вимірники платоспроможності платників
застосовують діаграму Лоренца і коефіцієнт Джині. Діаграма Лоренца дає змогу
провести своєрідну паралель між податковими надходженнями до бюджету
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держави і сумарною величиною платників податків. Натомість коефіцієнт Джині
відображає співвідношення між дійсним станом розподілу доходів і податкових
зобов'язань та рівномірно бажаним розподілом.
Принцип збалансування інтересів платників податків і держави є не менш
важливим, ніж окреслені вище принципи. Оскільки і держава, і платники податків
- юридичні та фізичні особи несуть солідарну відповідальність за фінансовий стан
суспільства, то єдиним можливим виходом стає шлях тактичних компромісів і
подолання суперечностей у системі оподаткування, сформованій на основі узгоджених конституційних повноважень державної влади та економічних інтересів
суб'єктів підприємницької діяльності.
На наш погляд, наведені вище принципи організації податкових відносин в
Україні далекі від ідеального варіанта. І проблема тут криється в двох аспектах.
По-перше, в умовах нестабільної податкової системи, практично, неможливо
забезпечити повноцінну реалізацію всіх принципів, які, до того ж, у багатьох
випадках заперечують один одного. По-друге на етапі конституційних змін не
враховано зміни фіскальних пріоритетів, що може потягнути за собою відповідні
зміни у системі оподаткування, механізмах та принципах її формування. Серед основних підходів щодо формування таких принципів варто виділити:
•
стабільність податкового законодавства;
• правовий характер податкових відносин;
• пропорційна відповідність суми податків величині доходів;
• зручність способу, дати, механізму оподаткування для платника;
• мінімізація витрат на адміністрування податків;
• публічність і прозорість інформації з питань оподаткування;
Узагальнюючи викладене, зазначимо, що формування ефективної
податкової системи повинно здійснюватися, виходячи з основних принципів
оподаткування. Реалізація закріплених чинним законодавством принципів
організації податкових відносин в Україні є дещо проблемна, позаяк
нестабільними є як вітчизняна податкова система, так і фіскальні пріоритети. Усе
це потребує удосконалення принципів оподаткування з метою забезпечення дієвої
бюджетно-податкової політики уряду.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «СТРАТЕГІЧНЕ
УПРАВЛІННЯ»
Ковальська Л.Л., д.е.н., професор, Хомич Л.І., ст.гр.ЕПз-51
Взагалі, теорія і практика стратегічного управління підприємством,
накопичений світовий досвід, досягнуті результати і проблеми подальшого
розвитку, безумовно, привертають увагу українських вчених. Ті чи інші проблеми
даного наукового напрямку розглядалися та досліджувалися ними, і відповідні
результати представлені у низці наукових праць, які з‗явились останнім часом.
Очевидно, що інтенсивність наукової діяльності у цій галузі, з урахуванням
актуалізації проблем і нагальності їх адекватного вирішення за умов перехідної
економіки, зростатиме.
Аналіз літератури переконує у тому, що в даний час відсутнє єдине
визначення поняття "стратегічного управління". Але різноманітні точки зору
спеціалістів на це поняття можна розділити на три групи.
Представники першої групи під стратегічним управлінням розуміють вид,
сферу діяльності з управління, яка полягає в реалізації обраних перспективних
цілей шляхом здійснення змін в організації. Друга група вчених розглядає
стратегічне управління як процес, за допомогою якого здійснюється взаємодія
організації з її оточенням. Д. Шендел розглядав стратегічне управління як ―процес
визначення і встановлення зв‗язку організації з її оточенням, який полягає у
реалізації обраних цілей і у спробах досягнути бажаного стану взаємовідносин з
оточенням шляхом розподілу ресурсів, котрий дозволяє ефективно і
результативно діяти організації і її підрозділам‖. За І. Хіггінсом, ―стратегічне
управління – це процес управління з метою здійснення місії організації шляхом
управління взаємодією організації з її оточенням‖. І. Ансофф так визначив зміст
розглянутого поняття: "... діяльність зі стратегічного управління пов'язана з
постановкою цілей і задач організації і з підтримкою ряду взаємин між
організацією і оточенням, котрі дозволяють їй домагатися своїх цілей, що
відповідають її внутрішнім можливостям і дозволяють залишатися
сприйнятливою до зовнішніх вимог". М.В. Володькина робить наголос на
багатоплановості процесу стратегічного управління: ―... стратегічне управління –
це багатоплановий поведінковий процес, спрямований на розробку та реалізацію
стратегії фірми з урахуванням змін, які відбуваються у зовнішньому середовищі‖.
Третя група, яку переважно складають українські вчені-теоретики у галузі
стратегічного управління, вважають, що стратегічне управління - це сфера
наукових знань, яка вивчає прийоми і інструменти, методологію прийняття
стратегічних рішень і способи практичної реалізації цих знань.
Зважаючи на вищеподане під стратегічним управлінням будемо розуміти
сферу управлінської діяльності, головне призначення якої полягає у визначенні
оптимальних напрямків розвитку підприємства, постановці цілей, орієнтації
виробничої діяльності на потреби споживачів, здійсненні гнучкого регулювання і
своєчасних змін в організації, які відповідають потребам з боку оточення і
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дозволяють домагатися конкурентних переваг, що допомагає підприємству
досягати своєї мети у довгостроковій перспективі.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ
Сидоренко Р.В., ассистент, Хомюк Т. І. ст. гр. ОА-41
Документування є невід‘ємною частиною у таких сферах людської
діяльності, як наука, освіта, медицина, техніка та економіка. Це зумовило появу
значної кількості різних видів і форм документів, різниці в побудові аналогічних за
змістом форм та повторень окремих показників в різних документах.
Інформація, яка зазначається у документа є основою для прийняття рішень,
служить доказом їх виконання і джерелом для узагальнення, а також матеріалом
для довідково-пошукової роботи. Сучасний діловий документ є носієм інформації,
виступає як необхідний елемент внутрішньої організації будь-якої установи,
забезпечує взаємодію їх частин.
За допомогою документа інформація зберігається і передається у часі і в
просторі, а тому з цієї точки зору документи можуть розглядатися як один із
інструментів пізнання дійсності.
Для раціональної організації документообігу і в процесі ведення
бухгалтерського обліку, актуальним завданням є скорочення кількості документів,
першим етапом якого є їх класифікація.
Дослідженням класифікації, групування документів та організації
документообороту займалися такі відомі вчені, як Бутинець Т.А., Горголюк Н.Г.,
Діденко А.Н., Погиба Л.Г. та інші.
Класифікація первинних документів протягом свого історичного розвитку
постійно вдосконалювалася. У 50-х р.р. найбільш уживаними ознаками
класифікації первинних документів були: призначення документів; спосіб
відображення господарських операцій; обсяг змісту документів; характер
господарських операцій, що їх відображали ці документи. У 70 – 80 роки реєстр
ознак збільшився: з‘явилися такі ознаки, як порядок складання первинних
документів; місце складання; кількість позицій; техніка складання й опрацювання
первинних документів тощо.
В даний час до існуючих ознак додаються ще й інші критерії класифікації
документів: за найменуванням, за походженням, за формою, за ступенем
гласності, за юридичною силою та інші. Всього нині налічують близько
шістнадцяти ознак, за якими виділяють сорок шість видів документів.
Проте, головним критерієм в класифікації документів є економічний зміст
відображених в них операцій, тобто ціль і призначення документу. Класифікація
бухгалтерських документів за їх економічним змістом тотожна групуванням за їх
призначенням. Внаслідок цього, ми пропонуємо доповнити класифікацію Бутинця
Т.А. розподіливши документи за бухгалтерською та юридичною ознако. У свою
чергу, за першим класифікаційним критерієм документи поділяються на ті що
відображають рух активів і пасивів (типові і уніфіковані) та ті, що відображають
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збільшення (зменшення) доходів, витрат і фінансових результатів (розроблені
підприємством та документи бухгалтерського оформлення). За юридичною
ознакою діляться на такі, які відповідають правилам складання (доброякісні та
недоброякісні) та такі, що мають правову силу (дійсні та недійсні).
Згідно класифікації, наведеної на рис. 1, документи поділяють на дві групи:
за бухгалтерською і юридичною ознакою. Перша полягає в тому, що за
допомогою саме цих документів проводиться контроль і аналіз діяльності, а друга
узагальнює документи, які є письмовим доказом здійснення господарської
операції. Саме тому така класифікація документів дозволяє реалізувати сучасні
вимоги і потреби бухгалтерської практики.
ГЕНЕЗИС ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ ВИТРАТ І СФЕРАМИ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Урбан О.А., к.е.н., доц., Храбчук Н.І., ст.гр. ОАзм-51
Система бухгалтерського обліку має відповідати суспільно-господарським
потребам управління економічною сферою, в протилежному випадку це
призводить до її руйнування. Тому рівень розвиненості бухгалтерського обліку
слід оцінювати, враховуючи критерій відповідності його системам існуючих
економічних моделей, а разом з ними - тим вимогам, які диктуються запитами
сучасного менеджменту в умовах світової глобалізації.
Виокремлення із загальної облікової системи фінансового обліку,
спрямованого на формування показників фінансової звітності для зовнішнього
користувача – учасника глобальних економічних процесів, стало однією з причин
виникнення управлінського обліку, який попри різні наукові дискусії щодо права
на існування, впевнено впроваджується практиками і є основним інформаційним
джерелом для розробки альтернатив і прийнятті управлінських рішень. Ключовим
питанням в системі управлінського обліку є правильне визначення центрів витрат
і відповідальності. Оскільки, підприємства відрізняються не лише галузевим
спрямуванням, але й організацією і технологією виробництва, неможливо
передбачити єдину методику і облікову модель центрів витрат і відповідальності.
Тому актуальність теоретичного осмислення проблеми не знижується в часі.
Перша спроба створення прототипу системи обліку за центрами
відповідальності датується кінцем XVI ст. коли італійський купець Анжело ді
Пієтро, розвиваючи ідеї виробничого обліку, вимагав, щоб на всіх виробничих
ділянках відповідальні особи обов'язково вели спеціальні прибутково-видаткові
книги, які по закінченню місяця повинні були передаватися в бухгалтерію.
В середині XIX ст. німецький вчений Ріхард Фішер розділяє поняття "місця
виникнення витрат" і "центри відповідальності". Перші відносяться до непрямих
витрат, інші їх ліквідують, перші ідуть від об'єкта – виробу, інші від суб'єкта –
людини.
Термін "місця виникнення витрат" часто зустрічався в німецькій літературі,
але він не був конкретизований. До нього включали і виробничі приміщення , і
функціональні обов'язки, і групи певних виробів, і замовлення, і навіть все
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підприємство як єдине місце витрат. Все це мало відношення до калькуляції і
зовсім не пов'язувалось з особою, відповідальною за роботу.
В кінці XIX ст., розвиваючи ідеї обліку за центрами відповідальності,
російські вчені Е. Мудров і П. Рейнбот висувають пропозицію, згідно якої
аналітичні рахунки необхідно відкривати не на всі види продукції, що
вироблялись, а на ділянки (цехи, майстерні), те, що зараз називається центрами
відповідальності. До прямих витрат вони відносили матеріали, заробітну плату,
амортизацію. Інші витрати розглядались як загальні і один раз в рік (в кінці)
розподілялись пропорційно сумі оборотних засобів, що закріплені за даним
підрозділом. Результати показували по рахунку Товари (готова продукція). До
речі готова продукція обліковувалась лише в натуральному (кількісному) виразі.
В кінці року виконувалась калькуляція шляхом ділення прямих і частини
накладних витрат, що відносяться до даної майстерні, на об'єм готової продукції, і
таким чином визначалась собівартість, яку записували в книги складського обліку
готової продукції.
На початку XX ст. значний внесок у вдосконалення даної системи обліку
вніс німецький вчений П. Рібель. Він висловив думку, що непрямі витрати взагалі
не треба розподіляти, бо всі результати господарської діяльності (витрати і
доходи) повинні враховуватись там, де вони виникли.
В середині XX ст. у Франції увагу на центри відповідальності звернув
Жорж Перрен, який розв'язував проблему переходу обліку від реальних вартостей
до планових. За його припущеннями, аналіз діяльності і рентабельності доцільно
проводити за центрами діяльності. Кожний центр визначений специфікою
господарської діяльності, людськими і матеріальними ресурсами, нормами
виробітку, відповідальністю; основна проблема полягає у визначенні накладних
витрат по кожному центру.
У радянській системі зародки обліку за центрами відповідальності
з'явились в кінці 40-х років XX ст., коли неможливість калькуляції окремих видів
продукції стала очевидною. Було висунуто ідею обліку витрат за окремими
виробничими ділянками. На підприємствах почали відкриватись особисті рахунки
економії, які стали попередниками центрів відповідальності.
Концепція центрів та обліку відповідальності вперше була сформульована
Джоном А. Хігінсом. На початку 50-х років XX вона отримала широке
застосування в США, а з часом і в інших країнах.
В США визначення центру відповідальності дав Роберт Антоні, який далі в
70-80-х роках XX ст. створив сучасну форму управлінського обліку. Він вважав,
що центри відповідальності є розділом управлінського обліку, які виконують
функцію оперативного контролю і оцінки результатів діяльності. За
висловлюванням Антоні центром відповідальності є організаційна одиниця, яка
несе певну відповідальність і має свого керівника. Він вважав, що за центрами
відповідальності може проводитись калькуляція для контролю технологічних
процесів і діяльності осіб, які в них зайняті. Такий підхід привів до виникнення
одного з методів обліку витрат і калькулювання готової продукції: ресібл-центри центри відповідальності.
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Потреба в обліку за центрами відповідальності обумовлена сучасними
вимогами ринкової економіки. Позитивною рисою такого обліку є можливість
оперативного прийняття рішень менеджерами, які найкраще розуміють суть даної
проблеми. Окремі елементи обліку за центрами відповідальності вже існують на
вітчизняних підприємствах, але не комплексне їх застосування не дає керівництву
всієї необхідної йому інформації для прийняття вірного управлінського рішення.
Основною проблемою при застосуванні обліку за центрами відповідальності є
відсутність нормативного тлумачення терміну "центр відповідальності", що
потребує розгляду і вирішення.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ
Голячук Н.В., к.е.н., доц., Христюк І.О. ст. гр. ОАз-51
Проблеми обліку виробничих запасів в умовах реформування економіки
набувають особливої актуальності в зв'язку з потребою отримати точної і
достовірної інформації. Система їх обліку, яка склалася роками, не задовольняє
вимоги ринку, оскільки умови функціонування значно розширюють коло
операцій, що проводяться з запасами.
Проблеми обліку запасів та їх ревізії є предметом особливої уваги
економічної науки. Розвитку теорії і практики обліку та контролю максимально
наближеної до ринкових умов сприяють праці Пушкаря М.С., Сопка В.В.,
Бутинця Ф.Ф., Чебанової Н.В., Савицької Г.В., Мех Я.В., Чумаченка М.Р.,
Бордаша С.В., Ткаченка Н., Поповича П.Я., Усача Б.Ф. та інших.
Метою написання даної роботи є висвітлення теоретичних питань та
проблем обліку запасів, а також надання практичних пропозицій щодо їх
вирішення.
Запаси - це матеріальні ресурси (засоби виробництва, предмети
споживання, інші цінності), необхідні для забезпечення розширеного відтворення,
обслуговування сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб
населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх наступного
використання.
На практиці виникає безліч питань щодо порядку оцінки даних активів.
Отже, придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за
первинною вартістю, яка складається з фактичних витрат. Первинною вартістю
запасів, виготовлених власними силами підприємства, є собівартість їх
виробництва. Первинною вартістю запасів, які внесені до статутного капіталу,
визнається узгоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива
вартість. Початковою вартістю запасів, отриманих підприємством безоплатно,
визнається їх справедлива вартість.
Є ще одна проблема в практиці обліку придбання запасів. Полягає вона в
розподілі ТЗВ на окремі види запасів, у зв‘язку з придбанням яких здійснені такі
витрати. Адже ми повинні визначити первісну вартість кожного окремого виду
запасів. Якщо ТЗВ пов‘язані з придбанням будь-якого одного виду запасів, то
проблема не виникає. Вона з‘являється тоді, коли необхідно розподілити загальну
суму ТЗВ на кілька видів запасів, з транспортуванням яких такі витрати пов‘язані,
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особливо в тому випадку, коли такі запаси мають різні одиниці виміру.
В П(С)БО 9 про порядок визначення первісної вартості одиниці запасів, а
тим більше про порядок розподілу ТЗВ на одиницю придбаного запасу, взагалі не
згадується. Право визначити такий порядок наданий підприємству. Найбільш
раціональним підходом у розподілі ТЗВ на одиницю придбаних запасів є їх
(запасів) вартісний, а не натуральний вимірник. Тобто сума ТЗВ розподіляється
пропорційно вартості запасів, що транспортуються. Знаючи вартість кожної
одиниці запасу, що транспортується, нескладно визначити суму ТЗВ, яка припадає
на таку одиницю запасу.
Якщо ТЗВ не включаються до первісної вартості придбаних запасів, а
відображаються на окремому субрахунку рахунку обліку запасів, то вони в міру
вибуття запасів списуються разом із запасами на ті витрати, на які списані самі
запаси. Сума ТЗВ, що підлягає списанню, визначається в порядку, передбаченому
в п. 9 П(С)БО 9.
До запасів відносять також МШП. Підприємствам надано вільний вибір
не тільки у визначенні норм зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, але
і щодо віднесення зазначених предметів до необоротних чи оборотних активів. У
практиці обліку підприємств найбільш поширеним є метод рівномірного
нарахування зносу по малоцінних необоротних матеріальних активах, виходячи з
корисного строку їх використання. Для зручності знос нараховують не по
кожному об'єкту, а по групі однорідних за призначенням і строком служби
предметів.
Список використаних джерел:
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Цапюк О.О. ст. гр. ОАз-51
Однією з найважливіших сфер економічних відносин в державі є процес
відтворення виробничого апарату. Усунувшись від прямого втручання в
діяльність підприємств, держава зберігає за собою головну регулюючу функцію –
встановлення ―правил гри‖, обов‘язкових для всіх без винятку учасників ринку.
Мета роботи є побудова практичних рекомендацій для ефективної
реалізації амортизаційної політики на промислових підприємствах. Серед
проблем, які існують в економіці на етапах ринкових перетворень, особливу
актуальність набуває оновлення виробничого потенціалу промислових
підприємств, що передбачає зміни системи стимулювання інвестиційної
діяльності.
Актуальність роботі полягає в тому що, в умовах несприятливої
економічної ситуації та нестачі інвестиційних ресурсів, своєчасне оновлення
основних фондів залежить від ефективності формування і використання
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амортизаційного фонду. Тому вдосконалення механізму амортизації буде сприяти
переходу до інтенсивних форм відтворення основного капіталу.
Амортизаційна політика – це сукупність заходів, що здійснюються
державою і спрямовані на забезпечення нормального режиму відтворення
основних фондів.
Проведене дослідження дозволяє зробити такі основні висновки: Розвиток
теорії амортизації починається ще в минулих століттях, і за цей час
спостерігається багато етапів її становлення. В економічній літературі існує
багато підходів щодо визначення поняття ―амортизація‖. З огляду на це виникла
необхідність в удосконалені понять ―амортизація‖ та ―державна амортизаційна
політика‖. У ринкових умовах розвитку економіки значимість амортизації у
процесі відтворення основних фондів підвищують такі фактори як впровадження
нових виробничих технологій і підвищення морального зносу засобів праці,
розмежування методів нарахування амортизації, зміна структури капітальних
вкладень, зберігання амортизаційного фонду на підприємстві. Ринкова концепція
амортизації передбачає створення вільних грошових коштів для вдосконалення
виробничого потенціалу підприємства. Ефективність заходів в сфері
амортизаційної політики у значній мірі залежить від правильного обліку строків
фізичного і морального старіння основних фондів при встановленні тривалості
регламентованих періодів у порядку амортизаційних списань. Своєчасність
введення державою тих чи інших правил та порядку амортизаційних нарахувань
дозволяє у визначеній межі регулювати інвестиційну активність, а також
змінювати масштаби впровадження досягнень науково-технічного прогресу у
господарській практиці. Сучасна система амортизаційних відрахувань повинна
бути одним з важливих важелів підвищення технічного рівня виробництва,
оновлення основних виробничих фондів. Однак нині не використовується
повністю потенціал амортизаційного фонду як джерело інвестиційних ресурсів.
Це пов‘язано з недосконалістю сучасної нормативно-правової бази регулювання
нарахування, резервування та використання амортизаційного фонду, відсутністю
системи страхування підприємств від знецінення амортизаційних відрахувань
через інфляцію, невирішеністю питань правової відповідальності суб‘єктів
управління підприємствами за нецільове використання вивільнених від
оподаткування амортизаційних ресурсів. Амортизаційна політика держави в
цьому аспекті повинна сприяти забезпеченню необхідного оновлення основних
фондів промислових підприємств з врахуванням умов відтворення та стану
ринкової кон‘юнктури, які склалися в державі на даний період часу, і тим самим
підвищувати їх конкурентоспроможність як на вітчизняному, так і на світовому
ринку.
На основі проведеного аналізу щодо стану амортизаційної політики в
України встановлено, що діючий механізм амортизації у країні не сприяє чіткому
налагодженню процесу відтворення основних фондів.
Список використаних джерел:
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З
ЗЕМЛЕЮ ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
Жураковська І.В., к.е.н., доц. Царук Н.В. ст. гр. ОА-42
В Україні земля є найціннішим національним багатством, яке перебуває під
охороною держави.
Зараз в період, коли в Україні відбувається бурхливий розвиток ринкових
відносин, надзвичайно важливого значення набувають саме операції з оренди та
купівлі-продажу земельних ділянок. У зв‘язку із цим з‘явилась необхідність
відображення операцій із землею на рахунках бухгалтерського обліку. Питання
обліку землі в умовах формування і становлення земельного ринку набувають
особливої актуальності. Поруч з тим облікове визначення землі на підприємствах
залишається лише теоретичним, та необґрунтованим на законодавчому рівні.
Тому, на нашу думку ці питання вимагають більш детального вивчення та
розв‘язання.
В практиці бухгалтерського обліку не існує єдиного методичного підходу
щодо відображення землі за її категоріями, наприклад, землі в межах населеного
пункту та поза ним, землі сільськогосподарського призначення та
адміністаривного.
Разом із розвитком операцій з земельними ділянками, постав і ряд не
з‘ясованих питань і проблем, які досі потребують вивчення та вирішення.
Найбільше проблем виникає із землями сільськогосподарського
призначення. Дослідження порядку ведення бухгалтерського обліку земель в
сільськогосподарських підприємствах дало можливість виявити деякі недоліки:
- на балансі підприємства не завжди відображаються всі земельні ділянки,
які перебувають у їх власності;
- відсутній або не ведеться на належному рівні первинний і синтетичний
облік земель, що призводить до неправильного відображення в обліку
господарських операцій із земельними ділянками.
Ми вважаємо, що одного субрахунку для повного розкриття інформації
щодо обліку земельних ділянок недостатньо. На нашу думку, для детального
обліку земель доцільно додатково відкривати більш детальні, тобто аналітичні
рахунки до рахунку 101 «Земельні ділянки». Ми пропонуємо відкривати такі:
- 101.1 «Земельні ділянки в межах населених пунктів»;
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- 101.2 «Земельні ділянки за межами населених пунктів». Даний
субрахунок можна поділити на ще кілька аналітичних, на якому будуть
обліковуватися сіножаті, пасовища, багаторічні насадження, ліси, водойми, землі
несільськогосподарського призначення та інші угіддя.
Ще одним важливим аспектом щодо використання земельних ділянок, на
нашу думку, є складання та подання податкової звітності щодо плати за
користування такими ділянками.
Юридичні особи самостійно обчислюють суму земельного податку,
подають податкову декларацію та податковий розрахунок до органів державної
податкової інспекції.
Складність податкового розрахунку, який проводиться з урахуванням
розміщення, цільового призначення земельної ділянки, коефіцієнтів індексації та
грошової оцінки створюють певні труднощі у подані звітності по платі за землю.
Звітність по земельному податку включає в себе податковий розрахунок, який
узагальнює інформацію, деталізовану в шести додатках.
Разом з тим, на практиці, у бухгалтерів, виникають проблеми щодо
відображення у звітності земельного податку, зокрема:
- складність розрахунків розміру плати за землю;
- різке збільшення ставки земельного податку за землі в межах населених
пунктів, грошову оцінку яких не встановлено;
- зміна коефіцієнтів індексації протягом року.
На нашу думку, детальне розкриття інформації про стан обліку землі на
підприємствах різних форм власності, за допомогою аналітичних рахунків, значно
спростить завдання бухгалтера щодо складання та подання розрахунку плати за
землю.
Проведене нами дослідження показало, що податковий розрахунок
земельного податку та відповідно звітність по ньому перебувають в Україні на
стадії подальшого удосконалення. З метою пришвидшення цього процесу
необхідно забезпечити вдосконалення податкового законодавства та
врегулювання питань щодо різкої зміни грошової оцінки і спрощення розрахунків
суми земельного податку.
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Сидоренко Р.В., асистент, Цветкова К.С., ст. гр. ОА-51
Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової економіки
потрібно, щоб учасники, приймаючи рішення, мали достовірну та об‘єктивну
інформацію про майно, фінансове становище, результати роботи (прибутки чи
збитки), на підставі попередніх даних. Таку інформацію може надавати
управлінська система обліку.
Ефективність обліку на підприємстві прямо залежить від підходів побудови
системи управлінського обліку, яка повинна давати можливість: зрозуміти
причини виникнення витрат; контролювати та аналізувати, ефективно впливати на
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їх зниження.
Саме тому основними підходами до побудови управлінського обліку витрат
на багатьох підприємствах вважається облік за «центрами відповідальності» [1].
Дослідження управлінського процесу на основі розподілу відповідальності
у сучасних динамічних економічних умовах набуває широкого значення.
Вивченню цієї теми приділили багато уваги провідні автори, серед яких можна
виділити В.В. Сопко, М.В. Кужельний, Н.Г. Чумаченко, Л.В. Нападовська, С.Ф.
Голов, В.C. Лень, В.М. Панасюк, Ч. Хорнгерн та багато інших. Не дивлячись на
те, що існує значна кількість праць як вітчизняних, так і закордонних вчених на
тему управлінського обліку, ще недостатньо розроблено питання створення
системи обліку за центрами відповідальності.
Метою даного дослідження є обґрунтувати проблемне питання розвитку
децентралізованого управління, як одного з перспективних напрямків
вітчизняного менеджменту.
Поняття «центру відповідальності» чітко визначено у фаховій науковій
літературі. Центр відповідальності — сфера (сегмент) діяльності, в межах якого
встановлено персональну відповідальність менеджера за показники діяльності, які
він контролює [3].
Виділяють чотири типии центрів відповідальності: центр витрат, центр
доходу, центр прибутку, центр інвестицій.
Існує і інший класифікаційний поділ центрів відповідальності, наприклад,
запропоновано Т.П. Карповою, за яким центри діляться за відношенням до
процесу виробництва на основні і функціональні [4].
Поділ центрів витрат на аналітичні і госпрозрахункові пропонує
Л.В.Нападовська. Такий підхід до поділу центрів відповідальності поділяють
також Ф.Ф. Бутинець та Т.П. Карпова, вони визначають що госпрозрахункові
центри зазвичай збігаються з місцями виникнення витрат [4, 5].
Створення системи управлінського обліку витрат на основі «центрів
відповідальності» та «місць виникнення» зумовлює децентралізацію структури
підприємства в цілому та управлінських функцій, зокрема.
Децентралізована система управління витратами підприємства, на думку
більшості науковців, є набагато ефективніша аніж централізована [6].
Організаційний процес побудови такої системи відбувається в декілька
етапів: визначення «центрів виникнення» витрат, визначення «центрів
відповідальності»,створення положень про «центри відповідальності» (з
визначенням сфери впливу та величини відповідальності) [7].
Отже, створення системи обліку за «центрами відповідальності» є одним із
перспективних методів, котрий може забезпечити вітчизняним підприємствам:
децентралізувати систему управління затратами підприємства, що, в свою чергу,
дає можливість поглибити інформацію про сутність і причини затрат, оперативно
реагувати на негативні наслідки господарської діяльності; планувати витрати, що
дає можливість чітко усвідомлювати завдання, які стоять перед керівниками
«центрів відповідальності»; накопичувати інформацію про величину витрат за
«місцями виникнення»; отримувати інформацію про величину відхилень
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(позитивних, негативних) від планових витрат та їх причини; оперативно
управляти й ефективно контролювати витрати підприємства за «місцями
виникнення»; розробляти, спільно з керівниками «центрів відповідальності»
концепцію стратегічного управління витратами на основі об‘єктивної й
обґрунтованої інформації про їх виникнення.
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ВІРТУАЛЬНИЙ ДОХІД: ПОДАТОК НА ДОХІД В НЕ ГРОШОВІЙ ФОРМІ
Голячук Н.В., к.е.н., доц., Цуз Г.Л., ст. гр. ОА-32
Прийняття Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб‖
ознаменувало собою початок виправлення суперечностей у податковорозподільчій політиці країни, які негативно впливали на динаміку реальних
доходів громадян, обмежували фінансові ресурси підвищення рівня їх життя,
ускладнювали відтворення трудового потенціалу.
Дохід це сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших
активів, що мають вартість, , одержаних платником податку у власність або
нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом у випадках,
визначених, протягом відповідного звітного податкового періоду.
При нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах об‘єкт
оподаткування визначається як вартість такого нарахування, визначена за
звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який розраховується за формулою:
К=100/(100-Сп),
де К – коефіцієнт;
Сп – ставка податку, встановлена для доходів на момент нарахування.
Виплати, що здійснюються у не грошовій формі (квіти, призи, сувеніри) за
своєю сутністю є додатковим благом, що надається особою, яка не є працедавцем
платника податку, прирівнюються з метою оподаткування до подарунків.
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Податок, нарахований з такого об'єкту оподаткування, сплачується на
рахунок юридичної особи, що надає такий дохід. Не є об'єктом оподаткування податки з доходів фізичних осіб.
Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність
у грошовій одиниці України. Відсутні законодавчі підстави для нарахування
доходів працівникам у негрошових формах за виключенням додаткових благ.
Вартість наданих платникам податку податковим агентом додаткових благ
включається до загального місячного оподатковуваного доходу таких платників
податку і підлягає оподаткуванню в розмірі 13%) на загальних підставах.
Якщо нарахований дохід виплачується у негрошовій формі чи готівкою із
каси, то податок сплачується до бюджету протягом банківського дня, наступного
за днем такої виплати на окремий рахунок відділень Державного казначейства
України.
Таким чином підприємство, як податковий агент змушене сплачувати
13% загальної суми доходу у негрошовій формі тобто додаткового блага і
застосовувати підвищуючий коефіцієнт.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ
Бортнікова О.О., асистент, Чайковська М. cт. гр. ОА – 32
Перехід на ринкові засади господарювання передбачає комплекс заходів,
спрямованих на підвищення рентабельності всіх галузей економіки, раціональне
та економне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. У
зв‘язку з цим стає визначальною роль вартісних важелів впливу на ефективність
виробництва, обліку та контролю за формуванням собівартості продукції.
Загалом
прибутковість
підприємства,
зниження
собівартості
визначаються рівнем управління витратами, що забезпечується впровадженням
раціональної системи управлінського обліку. Відсутність нормативної
регламентації щодо організації управлінського обліку змушує вирішувати цю
проблему індивідуально кожним підприємством, що негативно позначається на
обліковій практиці.
Різні аспекти обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
досліджувалися багатьма вченими. Однак окремі наукові положення залишаються
ще не повністю визначеними. До них належить визначення сутності та напрямів
класифікації методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт,
послуг).
На нашу думку, слід чіткіше розрізняти методи обліку витрат на
виробництво і методи калькулювання собівартості продукції.
В цьому випадку, під методом обліку витрат на виробництво треба
розуміти сукупність способів побудови аналітичних позицій (аналітичних
рахунків) з формування витрат з метою обґрунтованого калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг) і управління ними.
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Також потрібно наголосити на тому, що вихідною класифікаційною
ознакою методів обліку витрат є об‘єкти обліку витрат, які слід розподілити на
аналітичні та госпрозрахункові позиції. Решта ознак є такими, які поглиблюють
характеристику відображуваних витрат і за значущістю є не менш важливими.
Однією з основних проблем калькулювання є економічно обґрунтований
розподіл витрат звітного періоду між готовою продукцією і незавершеним
виробництвом, між окремими виробами і видами робіт.
Тому розрахунок собівартості одиниці окремих видів продукції дає змогу
оцінити рентабельність їх виробництва і збуту, ступінь вигідності для
підприємства, а калькуляцію собівартості використовують для обґрунтування
рішень про обсяг і структуру випуску, про вибір між власним виготовленням і
придбанням на стороні, про визначення нижньої межі цін та ін.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ІСТОРІЯ ТА
СУЧАСНІСТЬ
Талах Т.А., к.е.н., доц., Чміль А.В. ст. гр. ОА-51
Достовірна оцінка основних засобів має велике значення для об‘єктивної
характеристики ресурсів підприємства та результатів фінансово-господарської
діяльності підприємства.
Неправильна оцінка основних засобів може призвести до таких негативних
наслідків: неточного обчислення амортизації, а звідси – собівартості та
відпускних цін продукції, робіт, послуг, а отже, - доходності, рентабельності та
прибутку; перекручування сум нарахування податку як з майна, так і з прибутку;
викривлення відображення в балансі діючих обсягів основних засобів та їх
співвідношення з оборотними засобами; неправильного обчислення деяких
техніко-економічних показників, які характеризують використання основних
засобів.
Яким би важливим не було питання оцінки основних засобів, як свідчить
історія бухгалтерського обліку, єдності поглядів серед учених щодо оцінки
активів не було.
Лука Пачолі у «Трактаті про рахунки і записи» указував на дві протилежні
рекомендації: оцінка за продажними максимально високими цінами та за
собівартістю, яку автор пропонував застосовувати в поточному обліку.
Л. Розенберг стверджує, що нормою оцінки може бути лише собівартість,
жодних переоцінок не повинно бути.
До введення в дію П(С)БО законодавчі документи визначали вартість
основних засобів: первісну, залишкову та відновлювальну.
Первісну вартість розглядали як витрати на будівництво, придбання чи
виготовлення основних засобів, у тому числі витрати на їх транспортування,
монтаж та введення в експлуатацію.
Залишкову вартість розглядали як різницю між первісною вартістю і сумою
зносу, а відновлювальну – як вартість основних засобів за сучасних умов. За
відновлювальною вартістю об‘єкти основних засобів обліковували станом на дату
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останньої переоцінки за рішенням уряду.
За сучасних умов господарювання питання бухгалтерського обліку
надходження і вибуття основних засобів, їх оцінки, переоцінки регламентує
П(С)БО 7 «Основні засоби».
Базою для достовірної оцінки об‘єктів основних засобів є господарські
договори на придбання або виготовлення цих засобів або інші розпорядчі
документи. Придбання основних засобів зараховується на баланс за первісною
вартістю, вона залежить від способу отримання засобу.
ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
Талах Т.А., к.е.н., доц., Шагієва А. Р., ст. гр. ОАм - 51
В умовах ринкових відносин господарювання зростає роль корпоративної
звітності особливого виду – консолідованої фінансової звітності. Це призводить
до необхідності чіткого нормативного регулювання умов складання
консолідованої звітності.
Загальні теоретичні підходи щодо формування консолідованої фінансової
звітності та її стандартизації, досліджували вітчизняні вчені: С.Ф. Голов,
В.М. Костюченко,
Г. Мельник,
Г. Уманців,
І. Чалий,
М Зінківський,
Л.В. Чижевська та ін.
Особливості складання консолідованої звітності в Україні регламентовано
П(С)БО 20 ―Консолідована фінансова звітність‖, а МСФЗ 27 ―Консолідовані та
окремі фінансові звіти‖ має рекомендаційний характер. П(С)БО 20 визначає
порядок складання і загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання
консолідованої фінансової звітності.
П(С)БО 20 не повністю розкриває всі тонкощі процесу консолідації і не
містить окремого визначення терміну ―консолідована звітність‖, це, в свою чергу,
вимагає розгляду даного положення в одночасному зіставленні його з МСФЗ 27 та
надання окремих пропозицій щодо його удосконалення.
Дане П(С)БО 20 складене на основі МСФЗ. На відміну від П(C)БО 20,
параграфом 2 МСФЗ 27 передбачено, що відповідно до цього стандарту
складається не лише звітність групи підприємств, але й окрема фінансова звітність
материнської компанії. Проте не складається звітність асоційованих підприємств.
Основним недоліком П(С)БО 20 є те, що воно не містить визначення термінів,
необхідних для поняття консолідованої звітності (контроль, група, дочірнє
підприємство, материнська компанія, консолідовані фінансові звіти, частка
меншості).
Проведений аналіз, свідчить про необхідність внесення змін та доповнень
до П(С)БО 20 ―Консолідована фінансова звітність‖, а саме:
 перелік материнських компаній, що звільняються від вимоги складання і
подання консолідованої фінансової звітності;
 перелік дочірніх підприємств, показники фінансових звітів, яких не
включають до консолідованої фінансової звітності;
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 можливі відхилення від облікової політики, застосовуваної під час
складання консолідованої фінансової звітності;
 визначення і відображення в консолідованому балансі і звіті про
фінансові результати частки меншості.
Отже, облікові стандарти відповідно до вимог часу, накопиченої інформації
та з розвитком науки і практики необхідно переглядати, уточнювати та
коригувати. Причому, перехід на міжнародні стандарти повинен здійснюватися з
врахуванням критичного аналізу їх слабких сторін та особливостей діяльності в
кожній країні.
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТОВАРНО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Шахіль О.С. ст. гр. ОАСз-22
Важливою процедурою ведення розрахункових операцій за товари, є
визначення і відображення в обліку моментів визнання (прийняття на баланс) та
погашення (списання з балансу) дебіторської заборгованості й зобов‗язання.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги є поточною
заборгованістю бо виникає в ході нормального операційного циклу.
В розрахунках з покупцями та замовниками дебіторська заборгованість за
товари роботи та послуги виникає у момент відвантаження продукції (виконання
робіт, надання послуг), якщо ця операція супроводжується представленням
покупцю рахунка. Сума переданої продукції (робіт, послуг) підтверджується
накладною. В обліку продавця сума дебіторської заборгованості міститься у
складі рахунків до отримання.
Нормальною формою врегулювання взаємних розрахункових операцій у
цьому випадку є погашення дебіторської заборгованості шляхом одержання від
покупця грошових коштів, відповідно до рахунка. В результаті розрахунків
грошові потоки направлені до постачальника (підрядника) зменшують
зобов‘язання.
В розрахунках з постачальниками та підрядниками дебіторська
заборгованість за товари, роботи та послуги виникає в момент видачі авансу
(передплати). Тоді, в обліку покупця сума дебіторської заборгованості міститься у
складі авансів виданих (стаття 180 пасиву балансу).
В цьому випадку формою врегулювання взаємних розрахункових
операцій і погашення дебіторської заборгованості є отримання від постачальника
продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до суми передплати. При цьому для
списання з балансу суми дебіторської заборгованості в обліку покупця має бути
зроблений запис наступного змісту – „врахована сума виданого авансу‖.
В розрахунках з постачальниками та підрядниками кредиторська
заборгованість (зобов‘язання) за товари, роботи та послуги виникає в момент
одержання продукції (товарів, робіт, послуг), якщо ця операція супроводжується
одержанням від постачальника або підрядника рахунка. В обліку покупця сума
цієї кредиторської заборгованості міститься у складі рахунків до сплати.
В розрахунках з покупцями та замовниками також можуть виникати
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зобов‗язання, що пов‘язані із розрахунками за товари, роботи та послуги. Таке
зобов‗язання виникає, перш за все в момент одержання авансу від покупця
(замовника). У цьому випадку, в обліку продавця сума зобов‘язання міститься у
складі авансів одержаних (стаття 540 пасиву балансу).
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ
ВИТРАТ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Ткачук І.М., к.е.н., доц., Швед І.В. ст. гр. ОА-51
Питання вдосконалення обліку на торговельних підприємствах завжди
перебуває в центрі уваги наукових і практичних працівників, що пояснюється
складністю й трудомісткістю даної діяльності та її прикладним характером.
Розгляньмо найбільш доцільний і раціональний варіант обліку та списання
на фінансові результати витрат обігу підприємства, при якому витрати,
безпосередньо пов'язані з придбанням товарів, транспортуванням їх до місця
використання та доведенням до стану, в якому вони придатні для реалізації,
включаються до фактичної собівартості реалізованих товарів за спеціальним
щомісячним розрахунком цих витрат.
Оскільки, за економічним змістом та методологією обліку транспортнозаготівельні витрати безпосередньо відносяться до витрат торгівлі, а не до товарів,
тому їх слід включати до фактичної собівартості реалізованих товарів
опосередковано на підставі спеціального розрахунку підсумком за місяць. У
торгівлі всі витрати на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного
для реалізації стану мають обліковуватися протягом звітного місяця на окремих
статтях аналітичного обліку до рахунка 93 «Витрати на збут» або на окремому
субрахунку до цього рахунка.
На нашу думку, названі витрати, що входять до первісної вартості товарів,
найдоцільніше списувати для включення до собівартості реалізованих товарів
наприкінці звітного місяця на підставі розрахунку їх розподілу на основі
середнього відсотка цих витрат, розрахованого згідно з П(С)БО 9, такою
кореспонденцією:
Д-т 902 «Собівартість реалізованих товарів» – К-т 93 «Витрати на збут».
Отже, рахунок 93 «Витрати на збут» певною мірою має виконувати функції
накопичувально-розподільчого рахунка в частині витрат, що входять до первісної
вартості товарів. Списання транспортно-заготівельних витрат наприкінці місяця з
кредиту рахунку 93 «Витрати на збут» за спеціальним розрахунком на дебет
рахунку 902 «Собівартість реалізованої продукції» для визначення їх фактичної
собівартості є найбільш доцільним.
За спеціальним розрахунком витрати, які входять до первинної вартості
товарів, треба розподілити на дві частини:
 витрати, що відносяться на реалізовані товари;
 витрати, що відносяться на залишок товару на кінець місяця.
Даний методологічний підхід до обліку витрат, що входять до первісної
вартості товарів, простіший і раціональнішим, не суперечить нормам положень
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(стандартів) бухгалтерського обліку та забезпечує точність і об'єктивність
визначення фактичної собівартості товарів. Такий порядок обліку та списання
названих витрат раціональніший, звичний і простіший для вивчення та
застосування в практичній роботі. Він забезпечує правильне відображення в
обліку фактичної собівартості реалізованих товарів та залишку їх у Балансі. Тому
первісна вартість товарів (фактична їх собівартість) не може й не повинна
обліковуватися на рахунку 28 «Товари», а фактична собівартість реалізованих
товарів повинна відображатися й визначатися на рахунку 902 «Собівартість
реалізованих товарів», який за своєю назвою та економічним змістом для цього й
призначений, а не на рахунку 28 «Товари».
Для того щоб скласти наприкінці звітного місяця розрахунки розподілу
транспортно-заготівельних витрат та торговельної націнки, які відносяться до
реалізованих товарів, треба завершити облік руху товарів за обліковими цінами,
системно перевірити правильність ведення синтетичного й аналітичного обліку
товарів, після чого перевірити тотожність даних синтетичного та аналітичного
обліку, проте системно перевірити правильність ведення обліку товарів загалом на
рахунку 28 «Товари» неможливо без завершення записів на рахунках витрат, що
входить до первісної вартості товарів, та торговельної націнки.
Враховуючи, що практично неможливо віднести до первісної чи
купівельної вартості товарів ті витрати, які нараховують або сплачують не в
момент оприбуткування товарів, а раніше чи пізніше за окремими первинними
документами, доцільніше вести облік товарних запасів за договірними
купівельними або продажними цінами з окремим аналітичним обліком витрат на
купівлю, доставку товарних запасів і доведення їх до придатного для
використання стану. Тільки наприкінці місяця такі витрати слід включати за
спеціальним розрахунком до фактичної собівартості реалізованих товарів.
Таким чином, запропоновані нами шляхи удосконалення сприятимуть
більш повному та об‘єктивному відображенню торгових операцій у
бухгалтерському обліку, а саме від цього залежить ефективність та оперативність
прийняття рішень щодо стратегії і тактики розвитку підприємства.
ПРОБЛЕМИ МЕТОДІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО І ПОДАТКОВОГО
ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Садовська І.Б., к.е.н., доц., Шевчук Р.В. ст. гр. ОАм-51
Основною метою діяльності будь-якого суб‘єкта господарювання є
оптимізація та отримання прибутку. Як економічна категорія він характеризує
фінансовий результат діяльності підприємства. Прибуток найбільш повно
відображає ефективність виробництва, обсяг та якість виготовленої продукції,
рівень собівартості.
Визначення прибутку відбувається як у бухгалтерському, так і в
податковому обліку. Ці види обліку істотно відрізняються один від одного як
метою, так і принципами. І хоча бухгалтерський і податковий облік ґрунтуються
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на однакових первинних документах – існує різниця лише між методами обліку
доходів і витрат. Цим і зумовлена різниця між бухгалтерським та податковим
обліком прибутку. Незважаючи на всі спроби об'єднати два види обліку, вони
продовжують існувати окремо.
На організацію і методологію бухгалтерського обліку вплинули
реформа бухгалтерського обліку, а також зміни у податковому законодавстві,
які зробили неможливим поєднання систем бухгалтерського обліку і податкових
розрахунків.
Для визначення об'єкта оподаткування податкового обліку розрізняють
доходи, що включають або не включають до об'єкта оподаткування. Прибуток до
оподаткування визначається сумою скоригованого валового доходу, одержаного
шляхом зменшення суми валового доходу (виручки у грошовій і натуральній
формах) звітного періоду на суму валових витрат виробництва (безпосередньо
пов'язані з одержанням доходу) і суму амортизаційних відрахувань. Скоригований
валовий дохід, згідно з ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств"– це
валовий дохід, визначений згідно з пунктом 4.1 статті 4 без врахування доходів,
зазначених у пункті 4.2 цієї статті (суми податку на додану вартість, суми
коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів та ін.). Отже, скоригований
валовий дохід не збігається з доходом у бухгалтерському обліку. Тому виникла
потреба відмовитись від касового методу визначення виручки від реалізації і
відображати реалізацію за методом нарахування(подіями), що вплинуло на базу
оподаткування.
Різниця між бухгалтерським та податковим прибутком зумовлена
різницями у переліку подій, в результаті яких визнаються доходи або витрати в
бухгалтерському та податковому обліку. Наприклад, суми передоплат і авансів,
які в бухгалтерському обліку
не
визнаються доходами, в податковому
призводять до росту валового доходу підприємства. Штрафи, пені також
фінансуються за рахунок прибутку підприємства після оподаткування, тобто
не включаються до валових витрат підприємства, але якщо вони отримані
підприємством, то визнаються валовим доходом. Обліковий прибуток підлягає
оподаткуванню згідно з діючим законодавством за ставкою 25%.
На кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства впливає
розмір податку на прибуток, а саме, якщо сума нарахованого податку на
прибуток перевищує суму податку на прибуток, визначеного за даними
бухгалтерського обліку, виникає відстрочений податковий актив. Якщо
бухгалтерський податок на прибуток перевищує суму податку, нарахованого
згідно
з потребами оподаткування, тоді виникає відстрочене податкове
зобов'язання.
У зв'язку з розбіжностями між податковим та обліковим прибутком
виникають постійні та тимчасові різниці, що регламентуються П(С)БО 17
„Податок на прибуток‖. Відображення відстрочених активів і зобов'язань в
бухгалтерському обліку використовується тільки на підприємствах, які
отримують прибуток. Недоліком є те, що П(С)БО 17 не передбачає порядку
розрахунку та відображення відстрочених податкових активів та зобов'язань
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для підприємств, які отримали збитки за даними бухгалтерського обліку, а за
даними податкового обліку – прибуток, і навпаки.
Вирішення даних проблем можливо лише шляхом узгодження законів
податкового законодавства з принципами, визначеннями, класифікаціями доходів
і витрат та методичних прийомів П(С)БО.
ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ПРОЦЕСУ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Жураковська І.В, к. е. н., Шиманська О.В., ст. гр. ОА-42
На сьогодні в економічній літературі неможливо знайти єдине узагальнене
визначення реалізації продукції, з яким би погодилась більшість вчених, не
намагаючись його доповнити або відкоригувати [1]. Щодо цього, можна сказати,
що реалізація продукції завершує операційний цикл у діяльності підприємства
внаслідок чого воно отримує доходи.
Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він характеризує
загальну суму коштів, яка поступає підприємству за певний період і, за
вирахуванням податків, може бути використана на споживання та інвестування.
Доход іноді є об'єктом оподаткування. Тому, на сьогодні організація обліку
доходів підприємств є однією із найскладніших ділянок обліку. Вона є
динамічною системою, що постійно розвивається і розвиток її залежить від
удосконалення методології, методики і техніки бухгалтерського обліку, адже від
рівня організації обліку на даній ділянці залежить правильне визначення
непрямих податків (ПДВ, зокрема), своєчасне відображення витрат і доходів та
фінансових результатів.
Питання обліку реалізації продукції досліджувало ряд вітчизняних
економістів, таких як Н.М. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк,
М.Я. Дем‘яненко, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, М.В. Кужельний, В.Г.
Лінник, Т.П. Макаровська, В.Б. Моссаковський, В.С. Рудницький, П.Т. Саблук,
В.В. Сопко, Л.К. Сук, Г.І. Цигилюк [3], М.П. Чумаченко та інші.
Проблема реалізації сільськогосподарської продукції є недостатньо вивчена
теоретично, більшість наукових розробок було проведено за часів
адміністративно-командної системи тому вони не відповідають сьогоднішнім
потребам, особливо після проведення реформи бухгалтерського обліку і
переходом до міжнародних стандартів. У зв'язку з цим законодавство про
реалізацію сільськогосподарської продукції позбавлене концептуального підходу,
не має чіткої системи, тому містить ряд прогалин та суперечностей. Доцільно
було б систематизувати законодавство про реалізацію сільськогосподарської
продукції. З цією метою необхідно прийняти положення, що затверджувалося б
постановою Кабінету Міністрів України з назвою "Про реалізацію
сільськогосподарської продукції", у якому систематизувати усі підзаконні
нормативні акти як ті, що обов'язкові для виконання, так і такі, що містять
рекомендаційний характер. Крім того, потребує систематизації нормативна база,
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яка стосується контрактації сільськогосподарської продукції. З цією метою
необхідно прийняти Закон який би був своєрідною збіркою всіх норм законів та
підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють дане питання. Також це
вирішить проблему відповідності обліково-контрольної системи підприємства
щодо його витрат і доходів чинному законодавству з обліку та контролю.
Зокрема досить багато питань виникає при реалізації продукції на умовах
попередньої оплати де додатково використовується субрахунок 643 «Податкові
зобов'язання», порядок використання якого встановлений Інструкціями №141,
№291, що значно ускладнює облік, бо при цьому крім розрахунків з покупцями і
замовниками додаються розрахунки за авансами одержаними та необхідністю
записів податкових розрахунків з ПДВ (кредит, зобов'язання та їх корегування в
кінці місяця).
Разом із важливістю обліку процесу реалізації ще більше значення має
аудит цих операцій. Від правильності ведення обліку доходів і витрат і
визначення фінансового результату залежить правильність визначення сум
податків і платежів, можливість застосування фінансових санкцій. Незадовільний
облік витрат і доходів від реалізації, а особливо недотримання принципів повноти
і своєчасності, а також низька матеріально-технічна й організаційна
забезпеченість значно ускладнюють проведення перевірки і збільшують витрати
робочого часу. При проведенні аудиту на даній ділянці обліку необхідно звернути
увагу на:правильність класифікації, оцінки та умов визнання доходів та
результатів діяльності, розмежування понесених витрат; які види надходжень не
визнаються доходами; законність і обґрунтованість створення резерву сумнівних
боргів; угоди, здійснені на бартерній основі.
Список використаних джерел:
[1] http://www.nbuv.gov.ua /portal /Chem_Biol/Vldau/APK/2009/files/09ktxopr.pdf
[2] Цигилюк Г.І. Теоретичні основи організації обліку доходів від операційної
діяльності сільськогосподарських підприємств: історичний аспект / Г. І. Цигилюк //
Економіка АПК. - 2007. -№3. - С. 103-109.
[3] Цилюрик Г. І. Облік доходів сільськогосподарських підприємств за П(С)БО 30
„Біологічні активи" / Г. І. Цигилюк // Облік і фінанси АПК. - 2007. - № 6-7. - С. 103-106.

ІМІДЖ БУХГАЛТЕРА
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Шматлай І.С. ст. гр. ОА-11
 індивідуальному рівні імідж конкретного бухгалтера складається не
тільки в процесі навчання, пізнання історичних коренів облікової професії,
усвідомлення та дотримання вимог бухгалтерської етики, здійснення принципів
комерційної таємниці в процесі ознайомлення з новітніми тенденціями розвитку
бухгалтерського обліку за допомогою спеціальних періодичних видань, а також в
процесі спілкування з колегами, керівниками, власниками та працівниками
підприємств, аудитор,тощо.
 високопрофесійне ставлення до справи;
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 вміння піднятися вище окремих проблем та оцінити обстановку в цілому;
 пунктуальність та старанність у виконанні своїх обов‘язків з метою
створення іміджу ділової людини, на слово якої можна покластися;
 тактовність, коректність та доброзичливість в спілкуванні з клієнтами,
партнерами, колегами та підлеглими;
 вміння вислухати співрозмовника та уникнути негативних зауважень
працівнику в присутності інших службовців;
 відмова від прагнення завжди бути правим, уміння цінити ідеї інших
людей;
 усвідомлення необхідності відокремлювати бажання відстояти свою
думку від почуття власної гідності;
 оптимізм, вміння знаходити спільну мову з колективом;
 надання моральної та практичної підтримки оточуючим працівникам;
 вміння дотримуватися гарного смаку та ділового стилю в одязі.

одяг розглядається в іміджі,як частина робочої обстановки, в умовах якої
проходить ділова зустріч.
 в наші дні імідж бухгалтера – це імідж освіченої, компетентної людини, із
спеціальністю, що відповідає вимогам суспільства. Сучасний бухгалтер – це
комунікабельний, здатний до продуктивного ділового спілкування спеціаліст,
який розбирається в питаннях, які для більшості людей здаються недоступними і
недосяжними.
 найважливіша складова бухгалтерського іміджу виступає образ аналітика,
який забезпечує інформаційні потреби керівництва і знаходиться в постійному
пошуку ресурсів підвищення ефективності діяльності своєї фірми.
 імідж бухгалтера пов‘язаний також з уявленнями про активну ділянку
управлінського процесу, яке визнає, що для успішного управління важливе
значення має виховання у службовців дисципліни та відданості справам фірми.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
Чудовець В.В., к.е.н., доц., Шуляк О.В. ст. гр. ОА-51
З впровадження в систему бухгалтерського обліку сільського господарства
П(С)БО 30 «Біологічні активи» з 1 січня 2007 року Міністерством фінансів
України , почали діяти правила та підходи щодо ведення обліку
сільськогосподарської продукції
Так , як в Україні положення, що випливають з П(С)БО 30 «Біологічні
активи» запропоновані вперше, з‘явилася низка невирішених методологічних і
практичних питань, пов‘язаних з ведення обліку біологічних активів, зокрема їх
оцінки, визнання фінансових результатів, відображення господарських операцій
на рахунках бухгалтерського обліку тощо.
Теорію і практику організації та ведення бухгалтерського обліку в
сільському господарстві відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи»
досліджували відомі вчені-економісти. Серед них можна виділити Ф. Бутинця, С.
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Голова, М. Дем‘яненка, В. Жука, В. Московського, М. Огійчука, П. Каблука, Л.
Сука та ін.
Розглянувши П(С)БО 30 «Біологічні активи» можемо виділити такі основні
проблеми :
Відсутність чітко сформульованих та конкретно визначених об‘єктів обліку
та відповідно рахунків на яких вони обліковуються;
Питання відображення даних про біологічні активів у фінансовій звітності,
реєстрах аналітичного та синтетичного обліку;
Проблеми оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції;
Однією із загальних проблем є те що, в сільськогосподарських
підприємствах застосовуються спеціалізовані форми первинних документів.
Більшість з них не відповідає вимогам нового стандарту як і за структурою. Нові
форми повинні забезпечити керівника та бухгалтерію інформацією для прийняття
управлінських рішень.
На нашу думку нововведений П(С)БО 30 «Біологічні активи» сприятиме
більш реальному веденню господарства на рівні підприємства в умовах
обмеженості ресурсів та досягненню більш високих кінцевих результатів з
мінімальними витратами, з метою забезпечення управління оперативною
інформацією та можливістю розрахунку повної собівартості продукції. А як, для
досягнення поставлених цілей та полегшення праці бухгалтерів, новий стандарт
повинен бути доопрацьований. Особливо це стосується питань методики оцінки
біологічних активів, визначення доходів і витрат діяльності.
Список використаних джерел:
4. Положення бухгалтерського обліку «Біологічні активи», затв. Наказом Міністерства
фінансів України від 18.11.2005р. №790.
5. Методичні рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006р. №1315.
6. Голов С.Ф. облік сільськогосподарських активів за справедливою вартістю: проти течії
// Облік та фінанси АПК. – 2006- №11. –С. 87-90.
7. Облік сільськогосподарської діяльності: Навч. Посібник / за ред.. В.М. Жука. – К.,
2007. – 368с.
8. Н. Гончаренко, науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит» №2,
2008р. с. 31-35.

НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО
РЕФОРМУВАННЯ
Садовська І.Б., к.е.н., Шульган М.В. ст.гр. ОАСз-21
Непрямі податки є надійним та стабільним джерелом доходної частини
бюджету, тому необхідно знайти власний напрямок ефективної інтеграції, який би
найкраще відповідав національним інтересам і враховував потенціальні
можливості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про активний пошук
відповідей на питання щодо напрямків вдосконалення українського національного
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законодавства з питань оподаткування до європейської моделі. У вітчизняній
науковій літературі приділяється значна увага питанням реформування непрямих
податків.
Отже, необхідно виділити проблеми та шляхи адаптації податкового
законодавства щодо непрямого оподаткування до європейських стандартів.
В Україні використовуються три види непрямих податків: акцизний збір,
мито, податок на додану вартість. Непрямі податки включають у ціни товарів, що
реалізуються, робіт, що виконуються, послуг, що надаються. Отже, ці податки є
ціноутворюючим елементом і можуть суттєво впливати на загальний рівень цін.
У податковій системі України перевага віддається універсальним непрямим
податкам, що відповідає принципам побудови податкових систем, які
функціонують в економіко розвинутих країнах світу, а саме в країнах
Європейського Союзу.
Аналізуючи об‘єктивні інтеграційні процеси і місце в них України,
потрібно зауважити, що інтеграція може впливати на економіку країни не лише
позитивно, а й негативно. Позитивним є те, що збільшуються розміри ринку,
створюються кращі умови торгівлі, поліпшується її інфраструктура,
застосовується передова технологія. Негативним є те, що у відсталих країнах
відбувається відплив ресурсів, збільшення розриву між країнами-лідерами і менш
розвиненими країнами.
В Україні є велика кількість проблем щодо непрямого оподаткування.
Важливим є удосконалення законодавства з питань податку на додану вартість, а
саме скорочення переліку пільгових операцій, а також поступовий перехід до
диференційованої шкали ставок, забезпечення стабільності надходжень від
акцизного збору до бюджету, мінімізацію ухилень від оподаткування, а також
зниження, можливо, навіть скасування мита на імпортні товари.
Трансформація податкового законодавства приведе до формування
стабільного правового поля діяльності платників податків, збільшення
надходжень до державного бюджету за рахунок скасування податкових пільг та
відповідного розширення бази оподаткування.
ПРОБЛЕМИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК У СЬОГОДЕННІ
Жураковська І.В., к.е.н., доц., Юзькова О.П. ОА- 41
Практика показує що, податковій політиці властивий низький рівень
функціонування сучасної моделі оподаткування підприємства, її невідповідність
вітчизняному розвитку підприємств в Україні. Оскільки сучасна податкова
політика України розроблялася та реалізувалася без достатнього практичного
досвіду, враховуючи постійні зміни та доповнення до податкових ставок, без
прогнозованого впливу цього процесу на ділову активність підприємницького
сектора, рівня прибутку підприємства, розмірів пільг і т. д..
Тому покращення сучасного стану податку на прибуток підприємства
знаходиться в числі найважливіших соціально-економічних проблем, від
швидкого вирішення яких залежить подальший розвиток малого та середнього
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бізнесу в Україні.
Вивченням окремих питань оподаткування податком на прибуток, які
були і залишаються актуальними, присвячені наукові праці багатьох вчених, а
саме: Білінський В.З., Буряк П.Ю., Бобровець С.В., Гулакова О.С., Іванов Ю.Б.,
В.Б.Захожай, Залуцька Н.С., Ковальчук Є.К., Коцупартий М.М., Ляшенко Ю.І.,
Я.В.Литвиненко, Олійник О.В., Панасюк В.М., Солдатенко О.В., Філон І.В..
Система оподаткування прибутку, яка сьогодні проводиться в Україні,
має низку істотних вад, через що не змогла стати надійним джерелом
прогресивних починань незалежної держави. Теперішній політиці прибуткового
оподаткування притаманні такі проблеми, як:

наявність двох паралельних обліків – бухгалтерський та податковий:
взаємозв‘язок бухгалтерського обліку з нормами податкового законодавства є
однією з найважливіших бухгалтерських проблем теперішнього часу, яка уже
кілька років обговорюється обліковцями. Цей конфлікт змушує кожен раз
піднімати питання про виділення податкового обліку із єдиної системи
бухгалтерського обліку. Основними причинами, що спричиняють розбіжності
показників фінансової і податкової звітності є: дата визнання доходів і витрат у
бухгалтерському обліку та відповідно до податкового законодавства, обмеження
щодо віднесення затрат до валових витрат. Розглянемо кожен із названих
факторів. Основними причинами різниці у часі між доходами (витратами)
бухгалтерського обліку і відповідними їм валовими доходами (витратами) є:
застосування правила «першої події»; коригування витрат на залишки запасів;
застосування різних методів амортизації.
Вказані протиріччя норм податкового законодавства і національних стандартів
бухгалтерського обліку призводять до штучного збільшення витрат на їх
здійснення, а також виникнення помилок.

необґрунтоване надання пільг: надання економічно необґрунтованих
пільг в оподаткуванні не можна назвати ефективним стимулом чи регулятором
підприємницької діяльності. Досвід розвинутих країн свідчить, що поширення
форми підтримки підприємства, як пільги на податок з прибутків підприємства, не
є перспективною.
Для України дуже важливим на сьогодні є вдосконалення податку на прибуток
підприємства, який має бути необхідністю забезпечення достатніх державних
надходжень. Першочерговим кроком до удосконалення функціонування податку
на прибуток підприємства є прийняття Податкового кодексу, що повинен містити
такі напрями, як:
1.
реформування системи оподаткування прибутку підприємств фінансового
сектора економіки;
2.
поширення дії загальної системи оподаткування прибутку на всіх
суб‘єктів господарювання (починаючи з 2011 р.);
3.
поетапного зниження ставки податку до 20%;
4.
забезпечення стимулюючої ролі податкової амортизації в оновленні
основних фондів шляхом застосування принципу прискореної амортизації до
пріоритетних інноваційних технологій;
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5.
запровадження інвестиційного податкового кредиту з податку на
прибуток підприємств для суб‘єктів господарювання, які реалізують інвестиційні
проекти на територіях спеціальних (вільних) економічних зон та територіях
пріоритетного розвитку.
Отже, можна зробити висновок, що в Україні залишаються невирішеними
велика низка питань стосовно податку на прибуток, головним чином через
некомпетентність існуючих законодавчих та виконавчих органів влади.
Податок на прибуток є найвагомішим із групи прямих податків у
податковій системі України, оскільки цей податок становить вагому частину в
обсязі фактичних надходжень зведеного бюджету України. Також потрібно
відмітити, що податок, має широкі можливості для регулювання і стимулювання
підприємницької діяльності.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ
ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХУСТАНОВАХ
Сардачук І.І., к.е.н., доц., Ягодинець І.В. ст. гр.. ОАСз-21
На сьогодні в світі повному автоматизації і зручності, така сфера діяльності
як бухгалтерський облік заслуговує неабиякої уваги.
Рівень автоматизації облікового процесу безпосередньо впливає на обсяг
трудових затрат облікового апарату, швидкість та якість виконання облікових
завдань, а отже й якість виконання управлінських рішень. Впровадження
автоматизованої системи обробки інформації щодо процесу бухгалтерського
обліку потребує і впровадження проекту визначення ефективності зазначеного
заходу.
Причини відставання суб‘єктів бюджетної сфери від технічного прогресу і
розвитку сучасних інформаційних технологій пов‘язані, в першу чергу, з
наявністю ряду проблем економічного, інформаційного-правового та
організаційно-технічного характеру.
Низькі вимоги до кваліфікації та якості праці, на вирішення якої можна
вплинути шляхом навчання працівників, введення автоматизованих процесів, що
відповідно знизить трудомісткість праці та підвищить якість інформації і
контроль за нею.
Вирішення проблем вимагає певних реформ у бюджетній бухгалтерії.
За допомогою нових технологій відбувається зміна системи
бухгалтерського обліку, облікового процесу, підвищення якості та рівня
управління.
Комп‘ютерна форма ведення обліку має ряд переваг перед ручною, серед
яких основними є передбачені в програмі правила ведення бухгалтерського
обліку, паралельне ведення обліку за декількома стандартними блоками. Також до
уваги беруться особливості склад рахунків, які мають визначальний вплив на
методологію бухгалтерського обліку й таким чином впливають практично на усі
складові інформаційної системи, які мають безпосереднє відношення до нього.
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Комп′ютеризація обліку у бюджетній галузі дозволить усунути низку
проблем, пов′язаних із перекрученням та виправленнями у фінансовій звітності.
У перспективі автоматизації всіх ланок обліку вдасться контролювати та
передчасно усувати зловживання та розкрадання державних цінностей, що
підвищить рівень відповідальності працівників та рівень життя суспільства.
Заходи щодо розвитку бухгалтерського обліку мають на меті покращення
методологічного і організаційного стану теперішньої системи.
В кінцевому підсумку це забезпечить зростання обсягів і якості наданих
бюджетними установами послуг.
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І
ПІДРЯДНИКАМИ
Зеленко С.В., ст. викладач, Якимук І. ст. гр. ОА-31
Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачена можливість
взаємозалежного відображення багатьох видів розрахунків. Облік розрахунків з
постачальниками й замовниками ведеться на пасивному рахунку 63 «Розрахунки з
постачальниками і підрядчиками».
На рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» ведеться
облік розрахунків за отримані ТМЦ, виконані роботи і послуги, розрахункові
документи, по яких акцептовані і підлягають оплаті; розрахунки по який
виробляються в порядку планових платежів; розрахункові документи, по яких не
надійшли; надлишки ТМЦ, виявлені при їхньому прийманні.
За кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підприємцями"
відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядчиків
товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом — її
погашення, списання тощо.
Надходження матеріальних цінностей від постачальників, виконання робіт і
послуг підрядчиками оформляється на підставі укладених між підприємством і
постачальниками договорів постачання, де обумовлюються вид матеріальних
цінностей, що поставляються, виконуваних робіт, комерційні умови постачання,
кількісні, якісні і вартісні показники постачань матеріальних цінностей
(виконуваних робіт, послуг), терміни відвантаження матеріальних цінностей,
порядок розрахунків, відповідальність і термін дії договорів, вказуються реквізити
постачальника і покупця.
Оплата постачальникам за поставлену продукцію (товари, роботи, послуги)
здійснюється через розрахунковий рахунок на основі платіжних доручень та
наявними готівковими коштами через касу підприємства.
На пред'явлені на оплату рахунки постачальників кредитують рахунок 63
«Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» і дебетують відповідні
матеріальні рахунки або рахунки по обліку відповідних витрат.
На рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підприємцями"
заборгованість відображається в межах сум акцепту. При виявленні нестач,
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невідповідності цін, обумовлених договором, і арифметичних помилок комірник
складає Акт приймання, де вказується вид транспорту постачальника чи результат
недовантаження неякісної сировини.
Суми, відображені по кредиту рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками
та підприємцями", залежать також від відповідності термінів надходження
матеріальних цінностей і платіжних документів.
Між організаціями часто використовуються розрахунки по сальдо взаємних
вимог, не пов'язаних з безпосереднім перерахуванням коштів. Також розрахунки
мають місце тільки в тих випадках, коли між організаціями укладені два різних
договори на постачання продукції (робіт, послуг), по яких виникають взаємні
вимоги по виконанню засобами за якимись причинами неможливі чи недоцільні.
В організацій виникає взаємна дебіторська і кредиторська заборгованість, що
може бути погашена заліком взаємних вимог.
Для проведення взаємозаліку досить заяви однієї зі сторін договору за умови
відсутності розбіжностей щодо предмета взаємозаліку. Для цього необхідно
оформити Акт звірення розрахунків, у якому вказати документи, по яких виникли
заборгованості і суми заборгованості з виділенням ПДВ, оформити письмову
заяву однієї зі сторін про проведення заліку за підписом керівника і головного
бухгалтера.
При журнально-ордерній
формі обліку облік розрахунків з
постачальниками ведуть у журналі-ордері №6, де синтетичний рахунок повністю
розкривається за аналітичними рахунками. Аналітичний облік розрахунків з
постачальниками при розрахунках у порядку планових платежів ведуть у
відомості № 5, дані якої наприкінці місяця включають загальними підсумками по
кореспондуючим рахунках у журналі-ордері №6.
При автоматизації обліку на підставі виписок банку складаються
машинограми синтетичного й аналітичного обліку по кожному рахунку, який
застосовується для обліку розрахунків з постачальниками і покупцями
(«Розрахунок з постачальниками і підрядчиками», «Розрахунки по авансах»,
«Розрахунки з покупцями і замовниками», «Розрахунки по претензіях»). Ці
машинограми служать підставою для розробки оборотних відомостей по
рахунках, по підсумковим даним, на підставі яких робляться записи в Головну
книгу.
Отже, на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»
ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками за одержані
товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.
Отже для поліпшення стану розрахунків з постачальниками необхідно:
стежити за співвідношеннями дебіторської і кредиторської
заборгованості, оскільки значна перевага дебіторської заборгованості створює
погрозу фінансової стійкості підприємства і робить необхідним залучення
додаткових (як правило, дорогих) засобів; перевищення кредиторської
заборгованості над дебіторською може привести до неплатоспроможності
підприємства;
- контролювати політику диверсифікованості у відношенні дебіторів, тобто
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орієнтуватися на збільшення їхньої кількості для зменшення ризику несплати
одним чи декількома великими покупцями;
- постійно контролювати стан розрахунків по простроченій заборгованості;
класифікувати покупців у залежності від виду продукції, обсягу
закупівель, платоспроможності, історії кредитних відносин і пропонованих умов
оплати;
- маючи оперативні дані по простроченій заборгованості, дійснювати
претензійну роботу, тобто висилати повідомлення - претензії з усіма
розрахунками пені за прострочену заборгованість;
- розробити різноманітні моделі договорів із гнучкими умовами оплати,
зокрема надання покупцями знижок при достроковій оплаті, тому що зниження
ціни приводить до розширення продажів і інтенсифікує приплив коштів.
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ДОПОМІЖНИХ
ВИРОБНИЦТВАХ
Бортнікова О.О., асистент, Яромчук А.П. ст. гр. ОА-32
Контроль над витратами виробництва є важливою проблемою на
підприємствах усіх галузей.
Вагомий внесок у формування теоретичних і практичних основ
функціонування контролю на підприємстві зробили В. Ф. Усач, Є. В. Калюга, Ф.
Ф. Бутинець, В. В. Сопко, М. Т. Білуха, Л. С. Шатковська та інші. Проте
залишається ще багато дискусійних питань, які потребують поглибленого
вивчення та відповідей.
Допоміжне виробництво — частина виробничого процесу, що забезпечує
його енергією, технологічним устаткуванням робочих місць, а також здійснює
ремонт і відновлення основних фондів. До функцій допоміжних виробництв
належить як обслуговування основного виробництва, так і всього підприємства,
включаючи адміністрацію та соціальну сферу.
Контроль витрат допоміжних виробництв необхідно здійснювати за
господарськими операціями окремих допоміжних підрозділів, правильністю
віднесення витрат до відповідних звітних періодів, доцільністю понесених витрат,
складом витрат, раціональним використанням енергоносіїв, правильним
визначенням собівартості продукції, робіт та послуг. Об‘єктами контролю витрат
допоміжних виробництв можна вважати витрати ресурсів окремих підрозділів
допоміжного
виробництва
(витрати
електроенергії,
водопостачання,
газопостачання, витрати запасних частин в ремонтних майстернях тощо).
На нашу думку, для проведення ефективного контролю витрат на
допоміжних виробництвах потрібно виділити такі центри відповідальності:
- головний інженер (головний механік) – несе відповідальність за
безперебійність функціонування транспортних засобів і за розміри витрат на їх
обслуговування та експлуатацію;
- завідуючий ремонтною майстернею – несе відповідальність за
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обґрунтованість (доцільність) витрат на ремонт, своєчасне виконання робіт;
- головний енергетик – відповідає за раціональне використання
електроенергії;
- інженер по водо-, газопостачанню (інший працівник) – несе
відповідальність за використання води, газу, інших ресурсів тощо.
На сучасному етапі функціонування економіки контроль виробничих витрат
постає основним з вирішальних моментів які впливають на результати діяльності
окремих виробничих підрозділів і господарства в цілому. Тому підвищенню
ефективності і якості роботи допоміжних виробництв сприятиме побудова
раціональної системи контролю їх витрат, посилення режиму економії, виявлення
причин та умов, які призводять до втрат і розкрадань ресурсів підприємства.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ
Садовська І.Б., к.е.н., доц., Яцюк С.І. ст. гр. ОАз-51
Важливим кроком у переході України до нової системи обліку і звітності
став поділ єдиної системи господарського обліку на складові. Особливої ролі
набуває управлінський облік, як комплексна система обліку, планування,
контролю, аналізу інформації про доходи і витрати.
Своєчасне надходження об‘єктивної інформації
є підставою до
прийняття ефективного управлінського рішення. При цьому, ―ступінь
інформаційного забезпечення керівників усіх рівнів управління підприємством
визначається здатністю бухгалтерів-аналітиків використовувати методи
калькулювання собівартості продукції і управління витратами, планування і
бюджетування‖.
Дослідженню питань формування облікової й економічної інформації у
найбільш оптимальній для виробництва формі присвячені праці багатьох вчених:
О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І.Валуєва, С.Ф.Голова, М.В. Кужельного, В.Б.
Моссаковського, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка та іншших. Ними визначено, що
застосування на практиці нових підходів і методів обліку у взаємозв‘язку з
аналізом, варіативними оцінками, контролем та плануванням дає змогу ефективно
вирішувати проблеми управління. Проте залишаються невирішеними питання
щодо сфери застосування рівнів облікової системи та її поділ на види відповідно
до потреб управління, а також методичні аспекти обліку собівартості продукції.
В рамках обґрунтування єдиного методологічного підходу до обліку
собівартості продукції, необхідно визначити її місце в системі управління
витратами, а також вирішити різні методичні і практичні проблеми організації
управління витратами з метою надання управлінському персоналу даних для
прийняття ефективних управлінських рішень.
В сучасних умовах визначення собівартості продукції відноситься до
прерогативи управлінського обліку, оскільки фінансовий облік спрямований на
оцінку активів підприємства з метою продажу і не завжди достовірно відображає
показники ефективності виробництва, які, до того ж, стають комерційною
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таємницею.
У Законі України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні‖ вказано, що управлінський облік – це система обробки та підготовки
інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі
управління підприємством. Міжнародна федерація бухгалтерів вважає, що
управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу,
підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується
управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю усередині організації
та забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів. З цього слідує,
що управлінський облік є складовою системи управління, що надає важливу
інформацію для:
– визначення стратегії та планування майбутніх операцій підприємства;
– контролю за його поточною діяльністю;
– оптимізації використання ресурсів;
– оцінки ефективності діяльності;
– зниження ризиків у процесі прийняття рішень.
Управлінський облік не має жорсткої нормативної регламентації, а носить
тільки рекомендований характер.
Це вибір підприємства для конкретних
внутрішніх потреб управління. Тому основна мета управлінського обліку –
забезпечення досягнення стратегічних цілей. Якщо система управлінського обліку
цього не забезпечує, підприємство даремно витрачаємо кошти на організацію
управлінського обліку на підприємстві.
Існує поширена думка, що управлінський облік є підсистемою
бухгалтерського обліку. Але так як на чисто облікову інформації в
управлінському обліку припадає лише 30% інформації, не можна однозначно
вважати, що ―традиційна система бухгалтерського обліку має ―вузькі місця‖, що
унеможливлює отримання інформації, необхідної для стратегічного управління‖,
бо вона для цього і не призначена. Вона є базою, фундаментом, який дозволяє
визначати витрати, а маневрувати ними в тому чи іншому напрямі – завдання
інших інформаційних складових.
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