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СЕКЦІЯ 1. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ: 

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

 

Алімі Ю. А., 

студентка спеціальності 

8. 03050901 “Облік і аудит” 

Наук. керівник: доц. Гладких Т. В., 

Полтавський університет економіки і  

торгівлі 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ БАЛАНСУ ЯК 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

У сучасних умовах особливого значення набуває ефективне використання облікової 

інформації для прийняття управлінських ефективних своєчасних управлінських рішень, які 

дають змогу оперативно вживати дієві заходи щодо забезпечення належного фінансового 

стану, суб’єктів господарювання на поточний момент і довгострокову перспективу.  

На сучасному етапі підприємства України, в основному, використовують для аналізу 

показників фінансового стану, дані Балансу, форма якого затверджена П(С)БО 2"Баланс". 

Але для збільшення обсягу інформації, необхідної для більш детального аналізу цих 

показників та прийняття оптимальних управлінських рішень, необхідно вирішити проблеми 

щодо поступового впровадження на підприємствах елементів управлінського обліку, ведення 

якого забезпечить складання управлінської звітності, зокрема управлінського балансу.  

Створення управлінської бухгалтерії та закріплення за нею функцій і обов’язків в 

організації та веденні управлінського обліку спричинить зміни в організаційній структурі 

бухгалтерії підприємства, а можливо вплинуть на організаційну структуру підприємства у 

цілому.  

Організаційними аспектами побудови управлінської бухгалтерії та питаннями щодо 

удосконалення звітності для прийняття управлінських рішень займаються відомі вітчизняні 

та зарубіжні вчені: Білуха М. Т., Голов С. Ф., Сопко В. В., Зубілевич С. П., Пушкар М. С., 

Чумаченко М. Г., Верига Ю. А., Задорожній З. В., Крупка Я. Д., Бриттон Е., Ватерсон К., 

Велш Г., Райан Б. та інші. Проте, запровадження у практику діяльності українських 

підприємств саме управлінської звітності, і управлінського балансу зокрема, є актуальним 

питанням.  

Метою нашого дослідження є висвітлення питань організації обліково-аналітичної 

системи управлінського типу на сучасних підприємствах та внутрішньої звітності, а саме 

управлінського балансу для забезпечення інформацією менеджерів при прийнятті 

управлінських рішень.  

Організація управлінського обліку передбачає три етапи: 

методологічний - визначення мети, об’єктів та методів управлінського обліку та 

переліку калькуляційних статей;  

технічний - створення моніторингу поточної діяльності та системи обліку даних, 

отриманих із зовнішнього середовища, вибір моделі складання звітної інформації, 

визначення напрямів руху інформації всередині підприємства;  

організаційний - визначення функцій і розподіл обов’язків між працівниками 

управлінської бухгалтерії.  

Управлінський облік, орієнтований на облік невизначеності, ґрунтується на стратегіях, 

які розробляються підприємством, поєднує фінансовий облік, стратегічний аналіз, а також 

враховує зовнішні чинники макросередовища і забезпечує фахівців підприємства 

інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень [1].  
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Для прийняття поточних управлінських рішень на підприємствах, на наш погляд, 

доцільно  застосовувати"Управлінський Баланс" , в якому інформація буде конфіденційною і 

міститиме не лише залишки на початок та на кінець звітного періоду за статтями активу і 

пасиву, а й розрахунок показників: чистого оборотного капіталу, коефіцієнт автономії, 

коефіцієнт маневрування, коефіцієнт покриття та змін протягом періоду з наступними 

прогнозами. Тобто запропонований"Управлінський Баланс" включає три розділи : "Актив", 

"Пасив", "Показники" [3]. Якщо ж"Управлінський Баланс" буде містити не лише фактичні, 

але й планові (прогнозні) дані, відхилення від планів, причини і винних, це надасть змогу 

приймати не тільки поточні, а й стратегічні рішення.   

Ми пропонуємо, що для поліпшення організації роботи управлінського персоналу, 

доцільно визначити склад щоденного, щотижневого і щомісячного Балансу.  

Таким чином на кожному підприємстві слід впровадити управлінську бухгалтерію та 

складати"Управлінський Баланс", який своєчасно забезпечуватиме менеджерів аналітичною 

інформацією протягом місяця.  
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ПИТАННЯ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ 

 

Об’єктивні умови жорсткої конкуренції, що пов’язані з активним впровадженням 

ринкових механізмів в управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання, 

вимагають, перш за все, підтримання високої власної конкурентної позиції. За цих обставин 

значно зростає попит на фінансову інформацію. Саме виняткова роль інформаційного 

забезпечення в процесах управління спричинює підвищену увагу до бухгалтерського балансу 

як основного джерела інформації про майновий та фінансовий стан підприємства, а також 

результати його виробничо-господарської діяльності за звітний період.  

Розв’язанню теоретичних і методологічних питань формування, аналізу та 

прогнозування показників бухгалтерського балансу присвячена значна кількість досліджень 

вітчизняних вчених Ф. Ф. Бутинця, С. В. Голова, М. Я. Дем’яненка, Г. Г. Кірейцева, В. К. 

Савчука, В. В. Сопка, В. Д. Слободяна, В. О. Шевчука, П. Я. Хомина, Л. В. Чижевської та 

інших вчених.  

Крім того, питання процедури його складання та аналізу в умовах ринкової економіки 

досить повно висвітлені в працях вчених країн близького і далекого зарубіжжя П. С. 

Безруких, В. В. Ковальова, О. В. Єфімової, Н. П. Кондракова, Я. В. Соколова, А. Д. 

Шеремета, Л. Бернстайна, Г. Велша, Ван Бреди, Ж. Рішара, Т. Карліна, Д. Колдуела, Б. 

Нідлза, Е. С. Хендріксена та інших.  

У зв’язку з реформуванням вітчизняного бухгалтерського обліку на основі міжнародної 

гармонізації і стандартизації до балансу та інших форм фінансової звітності були внесені 

значні зміни. Зокрема, необхідно відзначити, що діючий бухгалтерський баланс ще не 
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повною мірою відповідає правилу, згідно якому активи підприємства повинні фінансуватися 

пасивами такої ж терміновості. Це пов’язано з недостатньо чітким розмежуванням в 

балансах українських підприємств поточних і довгострокових активів і зобов’язань. Самі 

розробники національних П(С)БО визнають, що розділ II пасиву балансу "Забезпечення 

майбутніх витрат і платежів" і розділ V "Доходи майбутніх періодів" є зобов’язаннями з 

невизначеним терміном погашення [2, с. 11].  

Відсутність в балансі чіткого розподілу активів і зобов’язань на поточні і довгострокові 

створює труднощі користувачам фінансової звітності при оцінці фінансового стану 

підприємств. У зв’язку з цим для підвищення точності фінансового аналізу окремі вчені 

пропонують відображати в примітках до річної фінансової звітності склад статті "Витрати 

майбутніх періодів" в розрізі необоротних і оборотних активів, а "Доходи майбутніх 

періодів" - у розрізі довгострокових і поточних зобов’язань. У зв’язку з цим для підвищення 

точності фінансового аналізу окремі вчені пропонують відображати в примітках до річної 

фінансової звітності склад статті "Витрати майбутніх періодів" в розрізі необоротних і 

оборотних активів, а "Доходи майбутніх періодів" - в розрізі довгострокових і поточних 

зобов’язань.  

Більш радикальний спосіб рішення цієї проблеми запропонував Б. В. Гринів [2, с. 12]. 

Ґрунтуючись на аналізі капіталу з позиції положень теорії власності, він справедливо вважає, 

що віднесення доходів майбутніх періодів і статей забезпечення подальших витрат і платежів 

до зобов’язань є необґрунтованим, а тому пропонують внести їх до складу власного капіталу 

підприємства. Тоді відпадає необхідність виділення в пасиві балансу розділів II 

"Забезпечення наступних витрат і платежів" і III "Доходи майбутніх періодів".  

Ефективність використання бухгалтерської фінансової звітності забезпечується 

дотриманням вимог до звітної інформації, що визначають її якісні характеристики та 

принципи формування. Саме бухгалтерський баланс, 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.  
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РОЛЬ ОБЛІКУ В ЗАПРОВАДЖЕННІ ІННОВАЦІЙ В СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ 

 

На даному етапі економічного розвитку в Україні споживча кооперація у сільській 

місцевості займає чільне місце поряд з суб’єктами інших форм власності. Вона традиційно 

забезпечує населення продуктами харчування, товарами, надає робочі місця і сприяє 

розвитку інфраструктури. Крім того, завдяки споживчій кооперації здійснюється 
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забезпечення товарами, послугами не лише пайовиків, а й населення відповідного регіону у 

цілому.  

Як соціально-економічна організація споживча кооперація виступає партнером 

держави, оскільки вони мають спільні інтереси, зокрема: забезпечення соціальної 

справедливості, зайнятості населення, підтримки та розширення видів діяльності у сільській 

місцевості, захист національного виробника, відродження села та припинення міграції 

населення в міста, розширення товарообміну між містом і селом. Для кращого ефекту 

взаємовідносин цих двох структур повинна бути всіляка підтримка державою споживчої 

кооперації у правовому захисті, в тому числі наданні пільг та податкових знижок.  

Залишатися конкурентоспроможними кооперації дозволяє попередній досвід та 

багаторічні традиції кооперативного господарства. Споживча кооперації – це перш за все 

ідеологія виживання сільськогосподарського виробника в умовах економічних криз, 

глобалізації світового економічного простору. Здійснюють підготовку фахівців для системи 

споживчої кооперації вищі навчальні заклади системи.  

З розвитком технологій та інновацій село, як і місто, не повинно стояти на одному 

місці, а повинно відповідати вимогам сучасності. Важливе значення для розвитку і 

підтримки села, забезпечення його конкурентоспроможності поряд з приватними формами 

власності є впровадження інновацій в господарську діяльність, що є одним з головних 

завдань XXI позачергового з’їзду споживчої кооперації.  

Співпрацюючи з науковцями вищих навчальних закладів, споживча кооперації може 

покращити своє становище і триматися на гідному рівні поряд з розвинутими приватними 

підприємствами, адже вона має не менше переваг.  

Трансформація економіки України формує середовище високої конкуренції, особливо у 

галузі роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. Це дає поштовх суб’єктам 

господарювання до перегляду своїх сильних та слабких сторін, закріплення впровадження 

інновацій та наукових здобутків у діяльність товариства. Для цього методичного 

інструментарію та системи показників, що надає змогу виявити приховані можливості 

підприємства, фактори і його резерви.  

Складовими інноваційної політики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства 

слід вважати: маркетингову політику, політику структурних змін, інноваційну та технічну 

політики, які потребують економічного обґрунтування, а отже облікової інформації.  

Основними принципами інноваційного процесу є: орієнтація на потреби споживача 

(ринку), інформаційна забезпеченість комерційних рішень, планомірність, комплексність і 

цілеспрямованість. Тому облікова інформація має бути гнучкою.  

Для оцінки результатів інновацій існують основні критерії: актуальність, значущість та 

багатоаспектність. Ефект від застосування нововведень може характеризуватися 

збільшенням прибутку, отриманого шляхом економії від зниження собівартості, і 

збільшенням виручки від зростання обсягу реалізації продукції. Інновації є також джерелом 

заощадження та зберігання ресурсів підприємства.  

Неможливе здійснення інновацій без його фінансування. Використання кредитів є дуже 

витратною справою. Беручи кредит, ми повинні розуміти, що одночасно з’являється 

зобов’язання перед банком щодо сплати відсотків, але навіщо платити банку, якщо краще 

залучити кошти своїх пайовиків та використовувати їх для господарювання. Налагоджена 

робота досвідчених управлінців споживчої кооперації повинна проводити відповідну роботу 

зі своїми пайовиками про необхідність підтримання діяльності шляхом збільшення пайових 

внесків, та обґрунтування вигід від цих вкладень. Цьому має передувати якісна побудова 

обліку власного капіталу і його спрямування на інноваційну діяльність.  

Ще одним джерелом фінансування для інноваційної діяльності є кошти отримані від 

оренди та продажу "мертвого капіталу". Ці кошти можна спрямовувати на такі напрями: 

реконструкція, технічне переоснащення, проведення капітальних і поточних ремонтів, 

збільшення асортименту товарів, іншими словами, на підтримку іміджу товариств.  
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Споживча кооперація має не аби який технічний та науковий потенціал, але його 

запровадженню заважає безліч негативних причин, загалом на рівні самої держави, а саме: 

недосконалість законодавства в частині стимулювання інноваційної діяльності, відсутність 

інноваційної інфраструктури, недостатній рівень фінансування інноваційної політики, 

відчуження науки від бізнесу, неефективність адміністративно-організаційної структури 

управління науково-технічною та інноваційною діяльністю.  

Головною відмінністю споживчої кооперації від приватних підприємств є те, що вона 

спрямована головним чином на споживача та на якість товарів. Це зумовлює розпочинати 

поглиблене вивчення попиту у населення, та більш вигідних для споживчої кооперації 

постачальників. Споживча кооперація має можливість прогнозувати свої доходи 

порівнюючи їх з доходами населення, та зменшувати витрати, а саме здійснювати закупівлю 

продовольчих товарів не у позасистемних посередників, а з оптових баз райспоживспілок і 

районних заготівельних і виробничих товариств та розширювати зв’язки безпосередньо з 

товаровиробниками, укладанням угод з промисловими підприємствами на виконання 

оптових надбавок, а в кінцевому результаті досягти підвищення доходів системи.  

Зважаючи на те, що споживча кооперація як система має постійно удосконалювати 

механізм внутрішнього управління доцільно вводити в дію сучасні програмні комплекси, які 

дадуть можливість забезпечувати органи управління та пайовиків необхідною інформацією 

для прийняття рішень. На їх основі може бути забезпечена інтеграція процесів збирання, 

обробки, підготовки, аналізу, інтеграції інформації щодо капіталу, ресурсів, потенціалу 

загалом через призму "витрати-вигоди".  

Вважаємо за доцільне для удосконалення організації управлінського обліку в складі 

витрат обов’язково передбачити статтю "Витрати на інновації", для оцінки зусиль від 

нововведень та їх результатів.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Стійке економічне зростання країни насамперед забезпечується високим рівнем 

ефективності суспільного виробництва, яке безпосередньо залежить від ефективності роботи 

окремих підприємств. При цьому, вироблена у різних галузях продукція є джерелом 

задоволення потреб як окремих громадян, так і економіки в цілому, а також соціальної 

сфери.  

Питання обліку промислової продукції є актуальним оскільки, з переходом до ринкової 

економіки, від підприємства вимагається підвищення ефективності виробництва, 
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конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-

технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, 

подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т. д. Комплекс 

теоретичних та методологічних засад обліку операцій з готовою продукцією отримав певний 

рівень досліджень у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Дослідженню галузевих 

особливостей харчової промисловості в цілому та хлібопекарного виробництва, зокрема, 

постійно приділялась увага з боку науковців, як-от: З. В. Гуцайлюка, Л. В. Жилкіної, В. О. 

Ластовецького, А. В. Озеран, В. О. Озерана, В. В. Сопка тощо [3].  

Важливу роль у системі управління хлібопекарським виробництвом відіграє облік 

калькулювання собівартості готової продукції та її ціни, за допомогою яких здійснюється 

контроль за ефективним використанням ресурсів підприємства [1].  

Собівартість виготовленої продукції – це один з найважливіших показників 

ефективності роботи підприємства, який комплексно характеризує використання всіх 

ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових). Крім того, є базою ціни продукції і її 

нижньою межею для виробника, визначає економічну ефективність впровадження нової 

техніки, доцільність та вірогідність виробництва різних видів продукції [1].  

Собівартість продукції на підприємствах хлібопекарної промисловості у загальному 

складається із наступних статей затрат: сировина і основні матеріали, повернені відходи, 

пакувальні матеріали, паливо і електроенергія на технічні цілі, основна і допоміжна 

заробітна плата виробничим працівникам, відрахування у соціальні фонди, витрати від браку 

і загальнозаводські витрати.  

Собівартість кожного виду профільної продукції хлібозаводу розраховують на основі 

кошторисної калькуляції витрат. Кошторисна калькуляція витрат передбачає розрахунок 

планового виходу витрат сировини та інших затрат на виробництво продукції у розрізі 

певної кількості та вартісного виразу цієї кількості на 1 тонну ( за нормою виходу на 1 тонну 

продукції).  

Якщо розглядати місце калькулювання в кожній системі економічної інформації, то 

слід наголосити на тому, що планові (нормативні) калькуляції є основою для прийняття 

управлінських рішень. Планова калькуляція – це розрахунок планової собівартості одиниці 

продукції, здійснений за статтями витрат. Вона складається на рік з розподілом за 

кварталами [2].  

Щодо методу калькулювання собівартості продукції, то хлібопекарні підприємства 

здійснюють випуск та реалізацію готової продукції згідно з попередніми замовленнями 

підприємств роздрібної торгівлі, що обумовлює обсяги та структуру виробництва, 

асортимент хлібобулочних виробів і сприяє відсутності розбіжностей між обсягами 

виготовленої та обсягом реалізованої продукції, відсутності залишків готової продукції на 

складі. Ця особливість спрощує облікові процедури і має суттєвий вплив на методику обліку, 

контролю та аналізу виробничих показників, визначає структуру внутрішньої звітності.  

Методика обліку і калькулювання собівартості продукції, що застосовується на 

хлібопекарних підприємствах України, не у повній мірі відповідає сучасним вимогам. 

Можна виділити наступні проблеми : вибір методу оцінки товарно-матеріальних цінностей; 

недосконалість форм документації щодо обліку витрат; використання недосконалої 

номенклатури калькуляційних статей витрат; вибір методів обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції. Використання новітніх облікових методик вимагає їх пристосування 

до специфіки організації виробництва на вітчизняних хлібопекарних підприємствах. 

Недостатньо уваги під час організації обліку в хлібопекарній промисловості приділяється 

питанням його автоматизації, адже облік витрат і калькулювання собівартості продукції є 

однією з найскладніших та найвідповідальніших ділянок системи бухгалтерського обліку, й 

інтеграція технічних засобів обробки і передачі економічної інформації дозволить вийти на 

новий рівень організації бухгалтерського обліку, значно підвищить його оперативність, 

аналітичність та ефективність контролю [4].  
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Отже, формування фактичної собівартості готової продукції важливим питанням, 

оскільки на основі її формування здійснюється контроль за правильним використанням 

матеріальних ресурсів, фонду оплати праці, грошових засобів у процесі виготовлення 

продукції, за дотриманням кошторисів накладних витрат, розрахунок собівартості продукції 

в цілому по підприємству і по окремих виробах або видах робіт, виявлення внутрішніх 

резервів підприємства.  

 

Список використаних джерел 

1. Миронова Ю. Ю. Економічна сутність собівартості продукції та шляхи її зниження 

/ Ю. Ю. Миронова // Економіка та регіон . – №3 (22). – 2009.   

2. АндроcоваО. Ф. Облік і аналіз собівартості продукції на промисловому підприємстві / 

О. Ф. Андроcова, Г. В. Бойченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. nbuv. 

gov. ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_25/androsova. htm.  

3. Пугаченко О. Б. Особливості хлібопекарного виробництва та їх вплив на склад і облік 

запасів / О. Б. Пугаченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. nbuv. gov. 

ua/portal/soc_gum/VKPI_soc/2010_1/Kravchyk. pdf.  

4. Смутко А. Проблеми розвитку хлібопекарського виробництва в Україні та шляхи їх 

подолання / А. Смутко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conftiapv. at. 

ua/publ/konf_20_21_zhovtnja_2011_r/sekcija_5_ekonomichni_nauki/problemi_rozvitku_khlibopek

arskogo_virobnictva_v_ukrajini_ta_shljakhi_jikh_podolannja/23-1-0-1164.  

 

Башук А. І., 

студент напряму підготовки  

030509 “Облік і аудит”  

Наук. керівник: проф. Корінько М. Д., 

Національна академія статистики, 

обліку та аудиту 

 

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 

 

Питання автоматизації обліку у своїх працях розглядали багато вітчизняних вчених, але 

автоматизації обліку саме валютних операцій присвячена лише монографія 

Ю.А. Кузьмінського. Специфіка комп’ютеризації обліку валютних операцій зумовлена 

необхідністю використанням даних, отриманих на багатьох ділянках обліку, зокрема обліку 

банківських і касових операцій, розрахунків з покупцями та постачальниками, з митними 

органами і з бюджетом, з підзвітними особами щодо закордонних відряджень.  

Основні проблеми при комп’ютеризації обліку валютних операцій стосуються організації 

аналітичного обліку, можливості формування звітності, необхідної для потреб управління, 

забезпечення конфіденційності інформації тощо. Якщо не приділити достатньої уваги 

вирішенню цих питань, то ефективність комп’ютеризації обліку може бути мінімальною. 

Тому, необхідним  є: 

- створення додаткових аналітичних рахунків для обліку валютних операцій, що 

дозволить збільшити інформативність даних бухгалтерського обліку та забезпечити 

відповідність методики обліку таких операцій, прийнятим нормативним документам. 

Насамперед необхідно згрупувати облікову інформацію залежно від потреб різних рівнів 

управління, де передбачити можливість ведення аналітичних рахунків у різних розрізах, дані 

з яких отримуються з довідників і переліків: як тих, що вже існують в програмі, так і тих, що 

необхідно створити для обліку саме валютних операцій (рис.1); закріплення за кожним 

рахунком, на якому передбачається відображення статей в іноземній валюті, ознаки 

монетарності (немонетарності). При цьому важливо вказувати дану ознаку не на 

синтетичному рахунку, а на окремих аналітичних рахунках 3-о і 4-г порядків; 
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Рис.1. Рекомендована структура аналітичного обліку валютних операцій 

 

створення документів щодо оцінки та переоцінки статей в іноземній валюті. При первісному 

визнанні таких операцій дані для бухгалтерського обліку, як правило, отримуються з 

первинних документів у сумі, визначеній в іноземній валюті; автоматизований контроль за 

дотриманням термінів здійснення розрахунків. Стосовно обліку зовнішньоекономічної 

діяльності, важливим є використання “Інтернет-технологій”. “Інтернет”, будучи одним із 

найперспективніших напрямів розвитку, відкриває перед підприємствами нові можливості 

ведення бухгалтерського обліку, оскільки дані щодо змін як вітчизняного законодавства, так 

і законодавства іноземних держав мають використовувати постійно. За допомогою 

“Інтернет-ресурсів” з’являються додаткові можливості обліку взаєморозрахунків з 

клієнтами, зменшуючи при цьому витрати. 

Важливим моментом автоматизації обліку валютних операцій є можливість 

використання системи “клієнт-банк”, що на сьогодні є найбільш розповсюдженою системою 

дистанційного банківського обслуговування. У цій системі існують такі основні переваги 

використання: включення до єдиної системи електронних платежів та оперативне отримання 

інформації про кошти на рахунках; функція імпорт-експорт у програму бухгалтерського 

обліку та використання різних видів довідників дасть можливість щоденно поновлювати 

курси НБУ і Міжбанківського валютного ринку України. Недоліками моделі є те, що модель 

є внутрішньобанківською, тобто можливість проводити оплату залежить від часу роботи 

банку, система не забезпечує суворої конфіденційності.  

Для підвищення ефективності роботи бухгалтера з системою “клієнт-банк” важливим 

завданням є її поєднання з програмою бухгалтерського обліку, що використовується на 

підприємстві. Це дасть змогу безпосередньо працюючи з програмою бухгалтерського обліку 

отримувати необхідну інформацію стосовно операцій щодо коштів на рахунках в банку, 

відкритих в іноземній валюті.  

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене щодо комп’ютеризації обліку валютних 

операцій, можна виділити такі основні переваги: скорочення часу на пошук та введення 

курсів НБУ та МВР України, на обробку первинних документів, складання облікових 

регістрів і звітності; можливість автоматичного контролю за дотриманням встановлених 

строків розрахунків; підвищення якості управлінських рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ  

 

Кредитні операції є найважливішим видом активних операцій банку, займають 

найбільшу питому вагу у формуванні його доходів. Для успішного кредитування, 

підвищення дохідності кредитних операцій банки мають здійснювати гнучку систему 

управління власним кредитним портфелем. Основним вихідним продуктом для цієї системи 

є облікова інформація, яка є основою прийняття управлінських рішень.  

Питанням обліку кредитних операцій присвячені наукові праці Кіндрацької Л. М., 

Васюренко О. В., Снигурської Г.  та ін.  

Метою даного дослідження є розгляд особливостей обліку кредитних операцій 

комерційних банків.  

Облік кредитних операцій в банку починається з моменту підписання кредитного 

договору, який визначає права, зобов'язання та відповідальність сторін з приводу 

кредитування. На відміну від банків на підприємствах договірні відношення не находять 

облікового відображення.  Підписаний кредитний договір відображається на позабалансових 

рахунках: Д-т 9819 "Інші цінності і документи"  К-т 9910 "Контррахунок". Для зручності в 

отриманні інформації всі договори банк обліковує в умовній оцінці 1 гривня. Номінальну 

суму кредиту, яку банк повинен видати клієнту відображають за Д-т 9129 "Інші зобов’язання 

з кредитування, що надані клієнтам" і К-т 9900 "Контррахунок".  

Оскільки одним із основних принципів кредитування є його забезпеченість, виникає 

необхідність облікового відображення забезпечення кредиту, яке залежить від форми 

забезпечення, умов конкретного договору застави, договору гарантії тощо. Договір застави 

також повинен бути відображений на позабалансових рахунках в умовній одиниці: Д-т 9819 

"Інші цінності і документи" К-т 9910 "Контррахунок", а вартість застави оприбутковується за 

Д-т рахунків 950 групи та К-т 9900 "Контррахунок".  

Наступним обліковим шагом є відображення видачі кредиту. Видача кредиту 

відображається за дебетом рахунків першого і другого класів в залежності від виду 

кредитування: міжбанківське чи клієнтське.  

В кінці кожного місяця відповідно принципу нарахування банки нараховують проценти 

за наданими кредитами, облік яких здійснюють відповідно до "Правил бухгалтерського 

обліку доходів і витрат банків України", затверджених постановою Правління НБУ від 18. 

06. 2003р. № 255. Для визначення кількості днів для розрахунку процентних доходів 

використовують методи: "факт/факт", "факт/360", "30/360". Нараховані проценти за 

кредитами відображаються в обліку залежно від способу їх погашення:  

- періодично: за дебетом рахунків "Нараховані доходи за кредитами (за видами 

кредитів)" та кредитом рахунків 60 розділу; 

- авансом: за дебетом рахунків "Неамортизований дисконт за кредитами (за видами 

кредитів" та кредитом рахунків 60 розділу.  

З метою ефективного управління кредитним портфелем банки відображають в обліку 

прострочену заборгованість за кредитними операціями наступного дня після несплати 

позичальником суми кредиту та відсотків в строк, обумовлений кредитним договором. На 

підприємствах прострочена заборгованість покупців чи інших дебіторів не відображається на 

рахунках, що знижує аналітичні можливості бухгалтерського обліку.  

З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту інтересів 

кредиторів і вкладників банки створюють резерв для відшкодування можливих втрат за 
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кредитними операціями. Створення такого резерву обумовлено кредитними ризиками. 

Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями формується за кожною 

кредитною операцією за рахунок витрат банку. Обліковується резерв на контрактивних 

рахунках 159 групи та 240 групи в залежності від виду кредитування.  

Кредити можуть бути пролонговані, якщо клієнт подає до банку документи, що 

засвідчують об’єктивність такого прохання. Приймає рішення про подовження строку дії 

кредитного договору кредитний комітет, рішення якого підшивається у справі позичальника. 

Ми вважаємо за доцільним відображати в обліку пролонгацію кредитних договорів на 

позабалансових рахунках з метою оперативного отримання інформації для управління 

кредитним портфелем. З цією метою можна відкривати аналітичні субрахунки к рахунку 

9819 "Інші цінності і документи". Також на позабалансових рахункам необхідно відображати 

підписані додаткові угоди у випадку реструктуризації проблемної кредитної заборгованості. 

Наприклад: 

98191 "Кредитні угоди" 

 981911 "Кредитні угоди з суб’єктами господарювання" 

  9819111 "Кредитні угоди за поточними кредитами" 

   98191111 "Пролонговані кредитні угоди" 

   98191112 "Додаткова угода при реструктуризації кредитної заборгованості" 

Підвищення аналітичності облікової інформації про договірні відносини з клієнтами 

банку за кредитними операціями дозволить забезпечити систему управління якісною 

інформацією для прийняття управлінських рішень щодо кредитного портфелю та ризиків.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 

Ефективність використання необоротних активів залежить в першу чергу від 

оптимального рівня їх відтворення, що можливо лише завдяки накопиченню та ефективному 

використанню амортизаційних відрахувань. Важливим є питання щодо вибору 

амортизаційної політики стосовно необоротних активів, яка має забезпечувати умови для 

подальшого їх відтворення. Поняття "амортизація" є багатоаспектною категорією, її можна 

розглядати в бухгалтерському, правовому, економічному та фінансовому аспектах. У 

бухгалтерському обліку амортизація є розподілом вартості довгострокових активів протягом 

терміну їх корисного використання. Амортизаційні відрахування розглядаються як витрати, 

що нічим не відрізняються від інших видів витрат. Такий підхід випливає з принципу 

відповідності витрат і доходів, що надає змогу визначити фінансовий результат діяльності 

підприємства за певний звітний період. Проте згідно з нормативною базою, в обліку окрім 

бухгалтерського підходу до нарахування амортизації існує також податковий підхід. 

Відповідно, кожен з них має власне тлумачення амортизації, її аналіз та методологію обліку.  
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Одним із найпростіших методів нарахування амортизації є застосування 

прямолінійного методу. Вагомою характеристикою цього методу є рівномірність, тобто коли 

щорічно амортизується рівна частина вартості необоротних активів. Цей метод є найбільш 

поширеним у світі, він простий у застосуванні, а його нормативи легко коригувати. 

Виробничий метод нарахування амортизації базується на тому, що амортизація не є 

наслідком тривалості експлуатації об’єкта необоротних активів, а залежить тільки від 

ефективності їх використання. Це єдиний метод при якому місячна сума амортизації 

визначається безпосередньо, а не розподілом на 12 річної суми амортизації (або норми 

амортизації). Цей метод найбільш ефективний для основного технологічного обладнання, яке 

самостійно може виконувати конкретний обсяг робіт. Методи зменшення залишкової 

вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивний можна об’єднати в 

одну групу методів прискореного нарахування амортизації. Характерною особливістю цих 

методів є те, що в перші періоди амортизуються більші суми, а в останні – менші. Тобто при 

використанні методів зменшення залишкової вартості зменшення сум амортизації, що їх 

нараховують кожного року, відбувається нерівномірно.  

На наш погляд, сучасна облікова концепція амортизації не призначена для формування 

інформації та прийняття управлінських рішень, оцінки рентабельності діяльності 

підприємства, а також ефективності використання амортизаційних відрахувань. Увагу 

керівників,а також головних бухгалтерів підприємств слід звернути на необхідність повного 

впровадження в практику заходів реформування бухгалтерського обліку необоротних 

активів та їх амортизації. 
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СУТЬ ВИТРАТ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ  

В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ 
 

Витрати є однією з найскладніших базових економічних категорій, яка на сучасному 

етапі розвитку економічної думки відображає складні технологічні, економічні, 

організаційні, психологічні взаємозв'язки в системі підприємства; є оціночним показником 

функціонування будь-якого суб'єкта господарювання.  

Для здійснення ефективного процесу управління діяльністю, необхідно володіти 

достовірною інформацією про витрати підприємства. Така інформація агрегується в системі 

управлінського обліку. Щоб мати змогу ефективно управляти витратами, потрібно їх 

класифікувати.  

Проблематикою обліку витрат займалися такі вчені як Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., 

Лишишенко О. В., Губачова О. М., Атамас П. Й., Сопко В. В., Мельник М. С., Вовчак О. Д.  

У радянській літературі одним із перших наукову класифікацію витрат на виробництво 

створив В. І. Стоцький. Він розподілив їх на такі види: основні та накладні, прямі та непрямі, 

змінні та постійні, пропорційні та фіксовані [1, с. 138].  

Найпоширенішою є класифікація витрат залежно від цілей управління за трьома 

напрямами: оцінка запасів та визначення фінансового результату, для прийняття рішень, 



 

20 
 

 

контроль виконання. Зокрема, Голов С. Ф. додає ще один напрям класифікації за 

відношенням до потужності підприємства, завдяки якому виділяє ще 2 види витрат: 

обов'язкові та дискреційні [2]. Узагальнена класифікація витрат для потреб управлінського 

обліку наведена у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Класифікація витрат  
Ознака Назва витрат Сутність 
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 Невичерпані 

(неспожиті) витрати [2, 

60] 

Збільшення зобов'язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності 

підприємства для отримання доходу або іншої вигоди у майбутніх періодах 

Вичерпані (спожиті) 

витрати [2, 60] 

Збільшення зобов'язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності 

підприємства для отримання доходу звітного періоду 

Витрати на продукцію 

[4, 375] 

Всі витрати, що безпосередньо пов'язані з виробництвом або придбанням 

товарів для реалізації 

Витрати періоду [2, 61] Витрати, що не відносяться до конкретної продукції і відображаються як 

витрати періоду, в якому вони були здійснені.  

Прямі витрати 

[5, 37] 

Витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до певного об'єкта обліку 

витрат економічно доцільним методом 

Непрямі витрати [4, 375] Витрати, які не можуть бути віднесені на певний вид продукції економічно 

доцільним шляхом, їх включення у собівартість відбувається шляхом ділення 

загальної суми витрат пропорційно обраній базі.  

Основні витрати [4, 376] Сукупність прямих витрат на виробництво продукції, товару 

 
Накладні витрати [4] Витрати допоміжних, обслуговуючих підрозділів 

П
р
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й

н
я
тт

я
 р

іш
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ь
 

Постійні витрати [5, 39] Витрати, сума яких не залежить від обсягу виробництва, тобто вони не 

змінюються при зміні обсягу виробництва до певної межі  

Змінні витрати 

[5, 39] 

Витрати, сума яких пропорційно змінюється залежно від зміни обсягу 

виробництва 

Пропорційні витрати [4] Витрати,що зростають однаковими темпами зі зростанням обсягу 

виробництва 

Прогресивні витрати [4] Витрати, що зростають у темпах значно вищих, ніж обсяг виробництва  

Дегресивні витрати [4] Витрати, абсолютна величина яких зростає повільніше за обсяги виробництва 

Регресуючі витрати [4] Витрати, характерним для яких є зниження із зростанням обсягів діяльності 

Релевантні витрати [2, 69] Витрати, які можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінського 

рішення 

Нерелевантні витрати [2, 

69] 

Витрати, що не залежать від прийняття управлінського рішення 

Сукупні витрати [4] Витрати звітного періоду на виробництво загальних обсягів конкретних видів 

продукції.  

Середні витрати [4] Витрати на виробництво одиниці продукції,що розраховуються в розрізі її 

окремих видів шляхом ділення сукупних витрат на обсяг виробництва в 

натуральних показниках 

Маржинальні витрати [4] Витрати на виробництво додаткової одиниці продукції 

Дійсні витрати [5] Витрати, які зумовлюють зменшення активів або збільшення зобов'язань і 

вимагають сплати грошей або витрачання інших активів  

Альтернативні витрати 

[5] 

Втрачена вигода, коли вибір одного варіанта рішення зумовлює відмову від 

іншого варіанта альтернативного рішення,який також забезпечував одержання 

певної вигоди 
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Контрольовані витрати 

[3, 36] 

Витрати, які керівник структурного підрозділу підприємства або менеджер 

відповідної ланки управління може контролювати і здійснювати на них вплив  

Неконтрольовані 

витрати  

[3, 36] 

Витрати, які керівник структурного підрозділу підприємства або менеджер 

відповідної ланки управління не може контролювати і здійснювати на них 

вплив 

В
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Дискреційні витрати [2, 

75] 

Витрати, розмір яких визначає керівництво підприємства і які не мають 

прямого зв’язку зі змінами поточної діяльності 

Обов’язкові постійні  

витрати[2, 75] 

Постійні витрати, що визначаються потужністю підприємства 

 

Класифікація необхідна для розподілу витрат за групами так, щоб сформувати в системі 

управлінського обліку інформацію в корисній для управління формі. Необхідність 

класифікації затрат обумовлена в першу чергу тим, що витрати не є однорідними ані за своїм 

складом, ані за економічним значенням, ані по ролі у виготовленні і реалізації продукції.  
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Науково обґрунтована класифікація витрат необхідна для удосконалення всього 

господарського механізму (не лише управлінського обліку, а й організації виробництва, 

удосконалення виробничих відносин, стимулювання на основі ціноутворення). Кількість 

ознак класифікації витрат для кожного підприємства буде іншою, спрямованою на 

вирішення поставлених перед обліком системою управління завдань,вона може постійно 

змінюватися із зміною запитів менеджменту підприємства, зміною виробничих обставин, що 

виникають в процесі функціонування підприємства та є невизначеними та 

непередбачуваними в умовах ринкових відносин.  

Ознак класифікації має бути стільки, щоб забезпечити отримання достатньої і корисної 

інформації для вирішення конкретних проблем, що виникають в процесі управління 

діяльністю підприємства.  
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СУЧАСНА СИСТЕМА ОБЛІКУ  

МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 

 

На сьогодні наукові аспекти обліку МШП недостатньо висвітлюються. Здебільшого 

розглядають окремі аспекти обліку малоцінних необоротних матеріальних активів. Тому 

виникає потреба розгляду основних особливостей МШП. Відповідно до ПСБО 9 "Запаси" [1] 

та Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 30. 11 1999 р. № 291 [2], МШП виділяють в окрему 

облікову групу матеріальних цінностей підприємства, методика обліку яких має специфічні 

особливості.  

Основним критерієм для зарахування окремих матеріальних активів до складу МШП є 

їх нормативний (очікуваний) термін використання. Вартісну ознаку до уваги не беруть. 

Тобто балансова вартість окремих швидкозношуваних предметів (спеціальні інструменти, 

виробниче оснащення тощо) може бути досить високою і навіть істотно перевищувати межу 

вартості, визначену для основних засобів. Звідси можна погодитися [4], що для цілей обліку 

такі матеріальні цінності доцільно іменувати "Оборотні швидкозношувані матеріальні 

активи".  

Специфічними особливостями сучасної методики обліку МШП підприємства є: їх облік 

у складі оборотних активів; не нараховують амортизацію (знос), а списують їх вартість 

повністю на створення продукції (робіт, послуг); аналітичний облік МШП, які перебувають у 
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підрозділах підприємства, здійснюють тільки у кількісному вираженні; нормативними 

документами з ведення бухгалтерського обліку не визначено порядку обліку малоцінних 

предметів низької вартості із можливим терміном використання понад один рік, які 

недоцільно обліковувати у складі необоротних активів підприємства (канцелярські лінійки, 

степлери тощо).  

На наш погляд, застосування подібної методики обліку МШП не забезпечує: 

достовірного формування, в окремих звітних періодах, витрат на виробництво, 

собівартості продукції (робіт, послуг) та фінансових результатів операційної діяльності;  

належного виконання контрольної функції бухгалтерського обліку через відсутність 

взаємозв’язку між натурально-кількісними і вартісними видами обліку МШП, які 

перебувають в експлуатації (якщо помилково або ж навіть свідомо бухгалтер не внесе до 

реєстру аналітичного обліку окремих матеріальних цінностей, то виявити помилку можна 

лише у процесі спеціальної суцільної перевірки);  

достовірного відображення у балансі підприємства інформації про вартість фактично 

наявного майна.  

Охарактеризовані недоліки чинної методики ведення бухгалтерського обліку МШП і 

наведені аргументи щодо необхідності її удосконалення вимагають адекватних змін у 

системі організації облікового процесу. З цією метою пропонуємо: 

розширити типові форми первинних документів з обліку малоцінних та 

швидкозношуваних матеріальних активів (за операціями);  

удосконалити методику оперативного обліку малоцінних та швидкозношуваних 

оборотних матеріальних активів, які видані працівникам для тривалого та 

короткотермінового використання в господарській діяльності.  
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ  

 

Удосконалення організації бухгалтерського обліку, застосування ефективнішої 

методики з обліку грошових коштів залишається одним з найбільш актуальних питань, 

оскільки від наявності у підприємства грошових коштів залежить його платоспроможність, 

конкурентоспроможність, а звідти ефективна діяльність підприємства та його подальший 

розвиток. Крім того, бухгалтерський облік грошових коштів, розрахункових і платіжних 
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операцій має важливе значення для правильної організації грошового обігу, розрахунків і 

кредитування, у зміцненні платіжної дисципліни, в ефективному використанні фінансових 

ресурсів.  

У процесі тривалого розвитку ще з давніх часів проблема обліку грошових коштів 

ніколи не втрачала своєї актуальності і завжди залишалась дискусійним питанням, що 

знайшло своє відображення у наукових дослідженнях багатьох вітчизняних та зарубіжних 

вчених. У сучасних умовах господарювання актуальності також набувають питання 

планування руху грошових коштів та контролю за їх використанням. 

Вважаємо, що застосування на підприємствах системи внутрішнього контролю 

грошових коштів дасть змогу значно підвищити ефективність процесу управління його 

діяльністю. З цією метою пропонується здійснювати розробку фінансових планів 

надходження та витрачання грошових коштів на наступний рік, у якому бажано здійснити 

розрахунок планового доходу від основної діяльності та витрат грошових коштів у розрізі 

статей витрат.  

Доцільно було б підприємствам на початку кожного місяця формувати звіт за 

попередній місяць про надходження і використання грошових коштів та порівнювати його з 

плановими показниками. Ця процедура забезпечить оперативний внутрішній контроль за 

рухом грошових коштів.  

Дефіцит і надлишок грошових ресурсів негативно впливають на результати 

господарської діяльності підприємства, тому, у першу чергу, необхідно домогтися 

збалансованості обсягів позитивного і негативного потоків коштів.  

Методика обліку коштів наразі, у цілому відповідає вимогам користувачів щодо 

отримання інформації про їх наявність і рух. Але, з метою ефективного управління 

грошовими потоками на рівні держави, на наш погляд, доцільно було б розробити та 

затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Грошові кошти", в якому 

згрупувати методичні аспекти обліку грошових коштів в касі та на рахунках в банку. Наразі 

їх облік регулює тільки Національний банк України, а не Міністерство фінансів, на яке 

згідно статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" 

покладено обов’язки державного регулювання питань методології бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності.  

Рекомендаціями щодо удосконалення обліку операцій з коштами на рівні підприємств 

можуть бути: 

—  субрахунки 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" і 314 "Інші рахунки в 

банку в іноземній валюті", які підприємства можуть відкривати згідно Інструкції №291 

бажано іменувати за назвою платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються 

розрахунки на цих рахунках, наприклад  "Акредитивний рахунок", "Картковий рахунок" і т. 

ін. рахунки відповідно до видів платіжних документів; 

—  закріпити у Наказі про облікову політику необхідність щомісячно проводити 

інвентаризацію готівки в касі; 

—  розробити та затвердити робочі таблиці про рух коштів, що дозволить: 

накопичувати протягом звітного періоду аналітичну інформацію про їх рух; 

Запровадження цих рекомендацій дасть можливість забезпечити внутрішніх 

користувачів необхідною інформацією про рух коштів для прийняття ними управлінських 

рішень; уникнути помилок під час складання Звіту про рух грошових коштів та провести 

перевірку правильності включення тих або інших сум до відповідних рядків звіту.  

Подальше наукове дослідження щодо вдосконалення обліку коштів і забезпечення 

системи управління належною інформацією полягає в розробці нових технологій обліку з 

використанням сучасних персональних комп’ютерів і відповідних програмних продуктів.  

Таким чином, можна зробити висновок, що правильна організація і побудова обліку 

грошових коштів на підприємствах мають велике значення, оскільки вони забезпечують 

швидке повернення кругообігу оборотних коштів (коштів обігу), перехід їх з товарної форми 

в грошову, створюють необхідні умови для безперебійної оплати придбаних товарно-
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матеріальних цінностей, тобто правильна побудова обліку грошових коштів дає змогу 

забезпечити інформацію про їх наявність, цілеспрямоване використання та контроль за 

зберіганням.  
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

Удосконалення нормативно-правової бази зумовлює необхідність подальшого 

дослідження питань документального забезпечення кадрового обліку та розрахунків з 

персоналом з оплати праці.  

Питання документування розрахунків з оплати праці розглянуто працях Н. Горицької, 

М. С. Карпи, М. В. Мудрик, Т. Онищенко, О. Сліпарчук тощо.  

Документальне оформлення операцій щодо розрахунків із заробітної плати між 

працівниками й роботодавцем супроводжується великою кількістю спеціальних документів. 

Зокрема, з 1 січня 2009 р. набув чинності наказ Держкомстату України від 05. 12. 2008 р., № 

489 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці", 

яким впроваджено типові форми для ведення кадрового обліку, обліку використання 

робочого часу і розрахунків з працівниками із заробітної плати: 

№ П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу"; 

№ П-2 "Особова картка працівника"; 

№ П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки"; 

№ П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)"; 

№ П-5 "Табель обліку використання робочого часу"; 

№ П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника"; 

№ П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)" [1].  

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу застосовується для обліку прийнятих 

на роботу, на підставі якого відділ кадрів заповнює особову картку працівника (П-2) та 

робить відповідні записи у трудову книжку, а бухгалтерія відкриває особовий рахунок чи 

аналогічний йому документ.  

Наказ (розпорядження) для надання відпустки – застосовується для оформлення 

щорічної та інших видів відпустки.  
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Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) застосовується 

для звільнення працівників. Наказ підписує керівник підприємства, він являється основою 

для проведення бухгалтерією розрахунку із працівником.  

Облік використання робочого часу, а також контроль за станом трудової дисципліни на 

підприємствах реалізується табельним обліком [3]. Табель обліку робочого часу 

заповнюється двічі, так як заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні 

у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через 

проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. За першу половину місяця – для 

нарахування авансових платежів та за весь місяць – для розрахунку заробітної плати за 

місяць. В кінці місяця у табелі підсумовується загальна кількість відпрацьованих днів 

(годин) і днів (годин) неявок на роботу.  

Техніка підрахунку заробітної плати складається з трьох етапів: нарахування, 

утримання із заробітної плати та визначення розміру зарплати до видачі.  

Порядок нарахування заробітної плати, належної працівникам підприємства, залежить 

від форм оплати праці, що застосовуються на підприємстві, й організації виконання самих 

робіт (в індивідуальному порядку чи бригадою).  

Утримання з заробітної плати та суму нарахованої заробітної плати відображають у 

Розрахунково-платіжній відомості. Форма № П-6 "Розрахунково-платіжна відомість 

працівника" – складається окремо по кожному працівникові. Форма №П-7 "Розрахунково-

платіжна відомість (зведена)" – це відомість за складом інформації є аналогічною до 

попередньої, проте відображає дані щодо нарахувань та утримань загалом за місяць по 

підприємству.   

Такі форми як П-9 "Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них", П-10 

"Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них" та П-11 "Акт на списання бланків 

трудових книжок або вкладишів до них" залишився без змін.  

Отже, що документування розрахунків з оплати праці можна охарактеризувати як 

письмове свідчення про здійснення господарської операції, що надає юридичної сили даним 

бухгалтерського обліку.  

Для документування розрахунків з оплати праці існує велика кількість документів, 

кожен з яких має певні особливості у його заповнені, тому при їх фіксації бухгалтеру 

потрібно бути дуже уважним. Варто наголосити, у зв’язку зі змінами в законодавстві, які час 

від часу змінюють свої вимоги щодо документів потрібно постійно слідкувати, для 

уникнення розбіжностей [2].  

Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці має бути організований таким чином, 

щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, повному використанню робочого часу, а 

також обліку нарахування та сплати заробітної плати з метою оподаткування. Адже від 

організації первинного обліку праці залежить якість, правдивість, справедливість, повнота і 

своєчасність розрахунків та її оплати з персоналом з оплати праці.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

З розвитком виробничих відносин, теорії управління виробництвом і управління 

витратами, зокрема, з’явилось поняття "центр відповідальності". Одні автори ототожнюють 

поняття "центр виникнення витрат" і "центр відповідальності", а інші вказують на те, що це 

різні поняття. Дійсно, центри витрат пов’язують з калькулюванням собівартості продукції, а 

центри відповідальності з управлінням собівартістю, тому ці поняття виражають різні 

економічні процеси. При цьому в одному центрі витрат може бути один центр 

відповідальності (начальник цеху) або декілька центрів, якщо окремі особи цеху призначені 

відповідальними за раціональне використання ресурсів підприємства (головний механік 

відповідає за основні засоби, проведення ремонтів, налагодження устаткування, головний 

енергетик — за використання усіх видів енергії, майстри — за використання матеріалів 

тощо). Разом з тим бувають випадки, коли відповідальність покладається на одну посадову 

особу, а об’єктом контролю виступає декілька центрів витрат. Наприклад, начальник цеху 

відповідає за формування собівартості по всіх дільницях, які входять у склад цеху [1, с. 247].  

Вибір способу поділу підприємства на центри відповідальності визначається 

специфікою конкретної ситуації. При цьому необхідно враховувати такі вимоги: 

– у кожному центрі витрат повинні бути показники для вимірювання обсягу діяльності, 

база розподілу витрат;  

– у кожному центрі повинен бути відповідальний;  

– ступінь деталізації має бути достатнім для аналізу;  

– на центри витрат бажано відносити тільки прямі витрати;  

– оскільки поділ підприємства на центри відповідальності сильно впливає на мотивацію 

керівників існуючих підрозділів (центрів), необхідно враховувати соціально-психологічні 

фактори [2, с. 346].  

Організація обліку, планування і контролю за місцями виникнення витрат і центрами 

відповідальності показує, що для оцінки результатів діяльності кожного підрозділу 

необхідно визначити величину прибутку, отриману кожним конкретним центром 

відповідальності. Це вкрай важливо при внутрішньогосподарських госпрозрахункових 

відносинах. Внаслідок цього у практичній діяльності сучасних підприємств і організацій 

виділяють ще й центри прибутку, центри рентабельності, центри виторгу, центри інвестицій 

тощо [3, с. 209] .  

Центр прибутку – це підрозділ, керівник якого відповідає як за витрати, так і за 

прибутки. Наприклад, підприємство в складі великого об’єднання, яке може складатись із 

декількох центрів витрат. Центр рентабельності – різновид центрів відповідальності, в яких 

дохід є грошовим виразом виготовленої продукції; витрати – грошовий вираз використаних 

ресурсів, а прибуток – різниця між доходом та витратами. Центр рентабельності – це 

економіка підприємства в мініатюрі. Використання моделі управління за центрами 

рентабельності дозволяє на великих підприємствах децентралізувати відповідальність за 

прибуток [1, с. 461]. Формування центрів рентабельності не завжди ефективне. Якщо 

випускається однорідна продукція (вугілля, цемент та ін. ), яка змінюється в натуральних 

показниках, то немає необхідності визначати обсяг виробництва у вартісних показниках. 

Досить визначити власні витрати кожного підрозділу і порівняти їх на тонну продукції, 

випущеної підприємством. Недоцільно формувати центри рентабельності, коли центри 

відповідальності надають послуги іншим центрам без вказаної ціни послуг (наприклад, 
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послуги відділу внутрішнього аудиту), а також у випадках при встановленні трансфертних 

цін, коли виникають суперечки між управлінцями різних центрів. Трансфертні ціни можуть 

викликати цікавість менеджерів центрів відповідальності до отримання короткострокових 

результатів, наносячи шкоду підприємству в цілому при вирішенні довгострокових 

перспектив розвитку. Центр виторгу – це підрозділ, керівник якого відповідає за виручку, але 

не за витрати, наприклад, відділ збуту, який відповідає не за всю собівартість продукції, а 

лише за витрати, пов’язані зі збутом продукції. Центр інвестицій – це підрозділ, керівник 

якого відповідає за капіталовкладення, доходи і витрати. Наприклад, новий побудований 

виробничий об’єкт підприємства в складі об’єднання [4, с. 761].  

Таким чином, основними передумовами формування та організації обліку за центрами 

витрат, відповідальності та рентабельності є чіткий розподіл витрат на залежні від функцій 

того чи іншого центру, постійні та змінні, прямі витрати, від величини яких найбільше 

залежить прибутковість кожного виробу; калькуляція собівартості з повним розподілом 

витрат на рівні підприємства; виділення в обліку трьох елементів витрат – матеріальних, 

трудових і накладних; планування прибутку та контроль за витратами.  
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ТОВАРНІ ЗАПАСИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗДРІБНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасний рівень розвитку ринкових відносин в Україні значно ускладнює діяльність 

підприємств роздрібної торгівлі, що спричиняє зростання ролі управління товарними 

запасами. Оскільки доходи цих підприємств на 90% формуються за рахунок реалізації 

товарів та інших операцій з ними, перед керівництвом постає актуальне питання вибору 

оптимальної моделі нагромадження, групування, систематизації й узагальнення інформації 

про товарні запаси. За цих умов підприємствам роздрібної торгівлі необхідно сформувати 

таку облікову політику щодо товарних запасів, яка забезпечить відповідність тактичних 

цілей стратегічній меті розвитку бізнесу.  

Дослідження окремих теоретичних та практичних аспектів оцінки та обліку товарних 

запасів як одного з елементів облікової політики здійснено у працях таких вітчизняних і 

зарубіжних науковців, як Дж. Букан, Ф. Бутинець, Л. Дашков, П. Зерматі, Е. Кенігсберг, Л. 

Лігоненко та інші. Проте, дослідження проблем оптимального вибору облікової політики 

щодо товарних запасів з урахуванням особливостей діяльності конкретного підприємства 

завжди є актуальним.  

Загальновідомо, що у наказі про облікову політику щодо обліку товарних запасів 

повинні розкриватися такі методичні аспекти, як порядок формування первісної вартості 



 

28 
 

 

товарних запасів; облікова одиниця товарних запасів; порядок обліку транспортно-

заготівельних витрат, пов’язаних з придбанням товарних запасів; методи оцінки вибуття 

товарних запасів; порядок обліку та розподілу торговельної націнки. Зупинимося на окремих 

з них докладніше.  

Так, згідно з П(С)БО 9 "Запаси" роздрібне торговельне підприємство має право обрати 

один із двох методів обліку транспортно-заготівельних витрат: 

1) включення транспортно-заготівельних витрат до первісної вартості товарів під час їх 

придбання; 

2) відображення транспортно-заготівельних витрат загальною сумою на окремому 

субрахунку та включення їх в кінці місяця у собівартість реалізованих товарів на підставі 

відповідно розрахунку.  

Проте застосування першого способу обліку транспортно-заготівельних витрат 

можливе лише у рідких випадках, коли роздрібне торговельне підприємство знає їх суму на 

дату придбання товарів і коли здійснювалася доставка одного найменування товарів.  

Складність же обліку транспортно-заготівельних витрат у роздрібній торгівлі полягає в 

тому, що первинні документи не завжди у "чистому вигляді" підтверджують транспортні 

витрати, пов’язані з придбанням товарів. Наприклад, перевізник виставляє до оплати 

рахунок на загальну суму транспортних послуг, наданих підприємству за місяць, або за 

одним транспортним документом здійснюється перевезення декількох найменувань товарів. 

У таких випадках для спрощення обліку підприємство має обрати другий спосіб обліку 

транспортно-заготівельних витрат.  

Водночас, при формуванні облікової політики щодо товарних запасів важливе значення 

має вибір оптимального методу оцінки їх вибуття, оскільки кожен з них здійснює різний 

вплив на фінансові результати. Так, неправильно обраний метод в умовах збільшення або 

зменшення ринкових цін на ті чи інші товари може призвести до завищення або заниження 

оподаткованого прибутку підприємства.  

На сьогоднішній день більшість роздрібних торговельних підприємств для оцінки 

вибуття товарних запасів застосовується метод ціни продажу. У зв’язку з цим залишаються 

невирішеними проблеми відображення в обліку торгових націнок на підприємствах оптово-

роздрібної торгівлі, а також раціонального їх розподілу в кінці місяця і обчислення 

собівартості реалізованих товарів.  

Важливо відмітити, що на підприємствах роздрібної торгівлі з великим асортиментом 

товарів та різними розмірами торгових націнок найпростіше вести облік товарних запасів за 

продажними цінами. Проте у такому випадку розподіл торгової націнки в кінці місяця може 

призвести до того, що середній відсоток торгових націнок не буде відповідати реальним 

розмірам націнок на товари. Це призведе до викривлення собівартості реалізованих товарів 

та фінансових результатів підприємства.  

З огляду на це методика розподілу торгових націнок, запропонована в П(С)БО 9 

"Запаси", потребує подальшого удосконалення з метою посилення точності розрахунку і 

одержаних показників. На нашу думку, доцільно критично переосмислити і адаптувати до 

сучасних умов "стару" методику розподілу торгової націнки.  

Отже, вважаємо, що оцінка товарних запасів суттєво впливає на фінансові результати 

підприємства, особливо в умовах інфляції. Тому вибір оптимальних підходів до оцінки 

товарів при їх придбанні та вибутті сприятиме точному формуванню собівартості товарів, що 

у підсумку дасть можливість визначити достовірні фінансові результати та забезпечить 

надання релевантної інформації користувачам фінансової звітності роздрібних торговельних 

підприємств.  
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ:  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

В умовах розвитку ринкової економіки, важливе питання відіграє сільське 

господарство, а особливо його біологічні активи, інформація про які відіграє важливе місце у 

системі управління, де основне місце відводиться бухгалтерському обліку.   

Питання про біологічні активи, а особливо про організацію та методику їх обліку 

набуло значного поширення, що відповідно призвело до необхідності більш детального 

вивчення їх особливостей в сучасних умовах господарювання. Організацією обліку 

біологічних активів займалися провідні вітчизняні вчені, а саме:  Бутинець Ф. Ф., Голов С.Ф., 

Дем’яненко М. Я., Жук В. М., Моссаковський В. Б., Саблук П. Т., Сук Л. К та ін. 

Передумовою ефективності обліку біологічних активів на підприємствах, на нашу 

думку, є розуміння і, передусім, організація бухгалтерського обліку біологічних активів, які 

повинні відповідати таким умовам: простоті застосування (зрозумілість), універсальність, 

повнота і достовірність висвітлення інформації, а також спрямування на зменшення витрат 

на організацію і ведення обліку. Облік біологічних активів  прийнято відображати в 

наступних процесах: придбання, виробництво і реалізація. 

Господарська діяльність сільськогосподарських як і всіх інших підприємств 

починається з процесу постачання. В результаті цього процесу відбуваються операції, 

пов’язані із забезпеченням підприємства виробничими запасами, сировиною тощо.  

Процес виробництва є основним. Під час нього використовуються засоби праці (у 

формі їх амортизації), предмети праці (сировина, матеріали та інші виробничі запаси), а 

також жива праця робітників (у формі нарахованої оплати праці).  

Заключним етапом є процес реалізації. Вироблена продукція крім тієї частини, яка 

залишається на внутрішньогосподарські потреби, підлягає реалізації. В результаті реалізації 

підприємство одержує від покупців кошти, але, як правило, в більшому розмірі, ніж 

собівартість продукції. Різниця між виручкою за реалізовану продукцію та її повною со-

бівартістю становить фінансовий результат цього процесу, як правило — прибуток. 

Облік біологічних активів суттєво відрізняється від інших ділянок обліку, оскільки 

передбачає ряд особливостей. Враховуючи це нами подана схема обліку біологічних активів 

на рис.1. 

Основою бухгалтерського обліку є фіксування і реєстрація фактів здійснення 

господарських операцій у первинних документах. Для обліку біологічних активів 

використовуються єдині форми первинних документів для всіх типів сільськогосподарських 

підприємств, які, як правило, складаються на бланках типових форм. А ті, що розроблені 

підприємством самостійно, повинні відповідати вимогам діючого законодавства щодо форми 

та змісту, а обов'язковою умовою їх оформлення є наявність всіх правильно заповнених 

реквізитів. 

Інформація, що зафіксована у первинних документах підлягає узагальненню та 

систематизації. Для цього використовують регістри синтетичного та аналітичного обліку. Слід 

відмітити, що оскільки облік біологічних активів поділяється на дві основні складові – облік у 

рослинництві та облік у тваринництві, то відповідно і реєстри обліку, як носії інформації мають 

дещо інший характер. В умовах комп’ютеризації обліку застосовують значну кількість 

різноманітних регістрів обліку, призначених безпосередньо для обліку біологічних активів для 

цілей управління, з урахуванням усіх вище згаданих особливостей. 
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Рис. 1. Схема обліку біологічних активів підприємства 

Отже, без належної організації бухгалтерського обліку біологічних активів неможливе 

вирішення основного питання – ефективного управління сільськогосподарською діяльністю 

та результатами діяльності підприємства. Відтак, організація обліку передбачає попереднє 

вивчення всіх передумов, що сприяють його раціональності, такій побудові обліку 

біологічних активів, котра забезпечує мінімальні витрати на його ведення та інформаційного 

забезпечення.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА 

КООПЕРАТИВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ  

 

Метою бухгалтерського обліку є "... надання користувачам для прийняття рішень 

повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати 

діяльності та рух грошових коштів підприємства" [4]. Тому від правильності організації 

документування залежить повнота та якість відображення інформації в бухгалтерському 

обліку.  

На законодавчому рівні питання документального оформлення господарських операцій 

регулюється Законом України"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", 

Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, а також 

рядом галузевих нормативно-правових актів системи споживчої кооперації.  

Питання організації документування, зокрема на підприємствах споживчої кооперації, 

у своїх працях досліджували В. І. Бачинський, Ю. А. Верига, О. В. Заєць, А. Г. Загородній, П. 

О. Куцик, В. С. Рудницький, Н. В Трушина, В. Г. Швець та інші. Проф. Верига Ю. А. 

визначає, що документ – це письмове свідоцтво про здійснення господарської операції або 

право на її здійснення. Вона зазначає, що первинний документ – це документ, який містить 

відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення [1, с. 173-174].  

На думку вчених В. С. Рудницького, В. І. Бачинського, І. Д. Лазаришиної та В. Л. 

Поліщук "зростання функціональної якості бухгалтерського обліку потребує формування та 

дотримання чітких, взаємопов’язаних правил оформлення первинних документів" [5, с. 4].  

За твердженням проф. Куцика П. О., здійснюючи правильну організацію первинного 

обліку, насамперед необхідно враховувати структуру підприємства, особливості його 

діяльності та менеджмент [2, с. 6-7].   

На особливості організації процесу документування в системі споживчої кооперації 

впливає застосування книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку. Виходячи з 

конкретних умов своєї діяльності, кооперативні підприємства самостійно визначають 

порядок, терміни та відповідальних за здійснення … первинного обліку, або збору 

первинних облікових даних про наявність засобів і здійснення господарських операцій, їх 

документування [3, с. 304].  

Підприємство"Універмаг" КаланчацькогоРайСТ організовує первинний облік реалізації 

товарних запасів за готівку застосовуючи такі документи (табл. 1). 

Усі первинні документи Підприємства"Універмаг" КаланчацькогоРайСТ в 

обов’язковому порядку зберігаються на паперових носіях інформації протягом 

встановленого чинним законодавством періоду.   

Документальне оформлення руху товарів відбувається своєчасно із складанням 

відповідних первинних документів, оскільки на підставі первинних документів та 

відповідних звітів, операції з реалізації товарів заносяться до регістрів бухгалтерського 

обліку (синтетичний та аналітичний облік руху товарів).  

Отже, невід’ємною умовою організації бухгалтерського обліку є оформлення кожної 

господарської операції відповідним документом. Документування господарських операцій з 

реалізації товарів є важливою складовою системи обліку на підприємстві. Удосконалення 

порядку заповнення та руху документів дозволяє прискорити документообіг та забезпечити 

якість та своєчасність отримання необхідної інформації з метою оперативного контролю і 

управління фінансово-господарською діяльністю суб’єкта господарювання.  
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Таблиця 1  

Документальне оформлення операцій з реалізації товарів  

на Підприємстві “Універмаг” 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 
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1 
Продаж за готівку з використанням 

РРО  
+       

2 
Продаж за готівку без використання 

РРО  
 +      

3 Продаж за БПК    +     

4 
Здавання виторгу з операційної каси 

підприємства до головної  
   +   + 

5 
Здавання виторгу з операційної каси 

безпосередньо інкасатору  
     +  

6 Реалізація через автомати     + +   
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НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

В період економічних криз, а особливо у посткризовий період, вже традиційно 

переглядаються підходи та моделі звітності бізнесу і наголошується на необхідності їх 

удосконалення або і взагалі – кардинальній зміні. Криза останніх років у цьому плані не 

стала винятком і усталені норми та форми звітності у ряді провідних країн світу були визнані 

неефективними, застарілими та непридатними до використання. У час бурхливого розвитку 

науки та технології, коли перед суспільством постають абсолютно нові питання виникає 

потреба у інформації зовсім іншого роду.  
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Все, що знає про звітність зараз недосвідчений користувач – це набір історичної інформації 

у вигляді цифр, яка повинна щось розповісти про фінансово-економічний стан підприємства. 

Досвідчені користувачі (інвестори, акціонери) бачать у ній фінансову сторону діяльності 

підприємства, аналізуючи яку необхідно приймати певні рішення. Оскільки ці рішення в 

більшості не фінансові, корисність такої звітності для них нерідко зводиться нанівець.  

Необхідність у якісно-новій інформації, яка б задовольняла вимоги користувачів, та 

пошуку шляхів уніфікації та стандартизації розрізнених форм звітності (початок яким було 

покладено із прийняттям МСФЗ) вилилися у концепцію інтегрованого корпоративного звіту, 

модель якого на сьогоднішній день має досить абстрактний вигляд і потребує ґрунтовного 

вивчення, структуризації та популяризації.  

Якщо коротко перелічити вимоги, які висуває до звітності підприємства сучасне 

суспільство, то це – максимальна зрозумілість, орієнтованість на перспективу, врахування 

фінансових та нефінансових показників, вплив бізнесу на суспільні явища та навколишнє 

природне середовище, роль та винагорода управлінського персоналу, аналіз стійкості бізнесу 

та місце даного підприємства серед інших господарюючих суб’єктів.  

Усі ці вимоги повинен задовольнити єдиний корпоративний інтегрований звіт, який 

формується не звичайним "додаванням" різних форм звітності, а в результаті більш 

складного процесу, що забезпечує необхідний для розуміння, але не зайвий рівень 

дублювання даних.  

Оскільки серед великої кількості показників важко визначити який внесок ті чи інші 

роблять в успіх бізнесу, форма інтегрованого корпоративного звіту повинна носити 

рекомендаційний характер, а вже окремі його особливості та пункти узгоджуватися на рівні 

підприємства, галузі, країни, з урахуванням корисності та релевантності інформації.  

Головна мета інтегрованої звітності полягає у відображенні повної інформації про 

діяльність підприємства та структуруванні відповідно до стратегічних завдань організації, 

моделі бізнесу та управління.  

Обов’язковими елементами інтегрованого корпоративного звіту, на наш погляд, 

повинні бути: 

1) інформація про діяльність організації, "історія успіху", основні принципи та бізнес-

моделі;  

2) аналіз середовища діяльності у вигляді матриці SWOT (ризики та невизначеності);  

3) стратегічні цілі та методи досягнення цих цілей;  

4) фінансово-економічна інформація про діяльність підприємства;  

5) прогноз на майбутнє.  

Групування даних по усіх вищенаведених пунктах і підсумовування показників 

діяльності, а також адекватні прогнозні показники з врахуванням усіх ризиків та загроз.  

На наш погляд, це максимально спрощена модель інтегрованого звіту, яка залишає 

поле для діяльності менеджменту та можливість відображати ті показники, які несуть у собі 

найбільший рівень корисності. Інформація різного роду цікавить державні контролюючі 

органи, управлінський персонал, потенційних та існуючих клієнтів, власників, працівників, 

іноземних партнерів, Можливе розроблення таких звітів, які були б максимально-орієнтовані 

на кожного з них та не були завантажені непотрібними даними.  

В умовах інтеграції України до Європейського Союзу звітність українських підприємств 

повинна відповідати вимогам, які поставлені перед нею європейською економічною спільнотою 

та поєднувати у собі соціальний, природоохоронний та економічний аспекти. Принципи 

поєднання цих елементів в звітності закладені у моделі "еко-соціальної ринкової економіки" та 

концепції корпоративної соціальної відповідальності. Вибираючи даний напрям стратегічного 

розвитку підприємство заявляє про свою готовність до змін.  

Інтегрований корпоративний звіт дасть змогу наблизити звітність різних країн за 

рахунок уніфікації та зрозумілості основних показників звітності, що в подальшому 

дозволить не лише встояти під натиском криз, а й оминати їх шляхом співпраці та єдиної 

глобальної стратегії.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Набуття Україною незалежності, перехід на істотно нові господарські відносини і 

пов'язані з цим нові форми й методи правового регулювання викликали необхідність 

систематизації, вдосконалення, створення і стандартизації бухгалтерської термінології. Ця 

проблема має загальнонаукове значення і безпосередньо впливає на оптимізацію здійснення 

державою своїх функцій.  

Однією з важливих та дискусійних категорій є амортизація. Вивчення сучасних 

напрацювань науки щодо практики нарахування та використання амортизації в нашій країні 

засвідчили наявність суттєвих проблем, насамперед теоретичного характеру.  

Неоднозначне тлумачення й розмежування амортизації за видами, функціями та 

методами, залежно від економіко-правового середовища, виявило нагальну потребу в 

удосконаленні бухгалтерської термінології та розробці узагальнюючого інструмента 

управління амортизацією і практичних рекомендацій щодо його застосування 

підприємствами України.  

В Україні термін"амортизація" є універсальним, оскільки його застосовують як в обліку 

основних засобів, так і нематеріальних активів. Поняття"амортизаційна політика 

підприємства" - це планування, нарахування та використання амортизації. Зміст 

амортизаційної політики підприємства становить сукупність економічних категорій та 

важелів, які виявляють свою дію через сутність і функції амортизації.  

Амортизація основних засобів як складова фінансових ресурсів підприємства виконує 

дві основні узагальнюючі функції: податкову (фіскальну), що передбачає виведення з 

оподаткування витрат на придбання основних засобів, та економічну, яка полягає у 

перетворенні необоротних активів в оборотні внаслідок нарахування амортизації.  

Економічна функція регулюється П(С)БО 7 "Основні засоби", а об'єктом амортизації є 

вартість основних засобів [1,2]. Методи економічної амортизації класифіковано за 

напрямами пропорційного та прискореного нарахування. Нині відсутні чіткі правила і 

рекомендації щодо вибору методу амортизації, який був би найкращим для підприємств 

різноманітних організаційно-правових форм та галузей. Тому з метою комплексного підходу 

щодо вибору методу нарахування амортизації пропонується узагальнююча методика 

обчислення та обліку амортизації.  

Особливість побудови узагальнюючої методики полягає у формалізації показників 

амортизації, введенні відносних показників та їх застосуванні для трансформації усіх методів 

нарахування амортизації.  

Узагальнююча методика являє собою сукупність методів нарахування амортизації, які 

ґрунтуються на відносних формалізованих показниках амортизації у вигляді накопиченої 

амортизації та залишкової вартості основного засобу в частках його первісної балансової 

вартості за звітними періодами.  

Технологія застосування узагальнюючої методики складається з таких загальних 

етапів: організація автоматизованої обробки процесу нарахування амортизації інструментами 

узагальнюючої методики; визначення можливих варіантів дії; збирання даних про 

альтернативи; оцінка варіантів рішення на підставі аналізу та вибір оптимального рішення.  

Застосування узагальнюючої методики на підприємстві дозволить керівникові:  

- спростити процес розрахунків амортизації завдяки переходу від абсолютних числових 

значень до відносних;  
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- уніфікувати процес порівняння завдяки застосуванню відносних величин; 

- швидко, легко та вільно вибрати оптимальний метод нарахування амортизації будь-

якого основного засобу на будь-якому інтервалі його експлуатації завдяки універсальності 

методики;  

- забезпечити достовірність отриманих показників та зберегти комерційну таємницю;  

- оперативно приймати господарські та управлінські рішення.  

Запропоновані методика і технологія сприяють автоматизації процедур проведення 

розрахунків показників амортизації на підприємстві. Узагальнююча методика обчислення 

амортизації та технологія її застосування покладені в основу організаційних засад побудови 

обліково-аналітичної системи нарахування та використання амортизації.  

Удосконалення системи нарахування амортизації здійснюється через прийняття 

управлінських рішень за допомогою узагальнюючої методики стосовно вибору з усієї 

сукупності оптимального методу її нарахування, а системи її використання - за даними 

відомості нарахування й використання через прийняття управлінських рішень про розподіл 

за напрямами використання.  
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПДВ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

 

В Україні податкова реформа має за мету вдосконалення податкової системи та створення 

сприятливих умов для ведення бізнесу шляхом послаблення фіскального тиску на нього [1].  

Серед проблем, які необхідно було вирішити в першу чергу, – відшкодування податку на 

додану вартість. Ця процедура в Україні завжди була недосконалою і насамперед непрозорою. 

Однією з новацій Податкового кодексу стало автоматичне відшкодування ПДВ. Його перевагами є 

скорочення термінів отримання обігових коштів платниками податку та підвищення їх 

платоспроможності. Безумовно, це прогресивний напрямок, у якому необхідно рухатись і надалі, 

використовуючи досвід європейських країн, що запровадили в себе такі механізми. Та кількість і 

жорсткість критеріїв, встановлених для підприємств Податковим кодексом, яким необхідно 

відповідати одночасно, послаблює оптимістичний настрій [2].  

Право на автоматичне відшкодування ПДВ мають суб’єкти підприємницької 

діяльності, що здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка ПДВ за останні 

12 податкових періодів (місяців) і питома вага яких становить не менше 40% загального 

обсягу поставок. Необхідно сказати, що цей показник був знижений минулорічними змінами 

до Податкового кодексу, а до цього становив 50%. Загальна сума розбіжностей між 

податковим кредитом, сформованим платником податку та податковими зобов’язаннями 

його контрагентів, не має перевищувати 10% від суми заявленого бюджетного 

відшкодування. Також необхідно відповідати одному з наступних критеріїв: чисельність 

працівників платника податку, які перебувають з ним у трудових відносинах протягом 
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останніх чотирьох кварталів, має перевищувати 20 осіб, або залишкова балансова вартість 

основних фондів на звітну дату, за даними податкового обліку, має перевищувати суму 

податку, заявлену до відшкодування за попередній рік, або відношення сплаченого податку 

на прибуток до обсягу отриманих доходів маж бути вищим за середній у галузі. Звичайно, не 

можна мати податковий борг і бути банкрутом. Необхідно вчасно підтверджувати відомості, 

що подаються до Єдиного державного реєстру, та бути присутнім за вказаним 

місцезнаходженням. Розраховувати на скасування зазначених критеріїв суб’єктам 

підприємницької діяльності не слід, оскільки, судячи з виступів керівництва Державної 

податкової служби України, вони підлягають лише деякому вдосконаленню.  

Якщо, в разі відповідності платника податків цим критеріям у нього з’являється право на 

автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ. На підставі відповідної заяви, поданої до органу 

Державної податкової служби, здійснюється камеральна перевірка, яка проводиться на протязі 

20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації. 

Протягом трьох днів після закінчення перевірки орган державної податкової служби надає 

висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.  

Але коли прийняття рішення про невідповідність зазначеним критеріям платника 

податків та, як наслідок, відсутності в нього права на автоматичне бюджетне відшкодування 

контролюючий орган зобов’язаний повідомити такого платника про відповідне рішення та 

надати йому детальні пояснення і розрахунки за критеріями, які не було дотримано. Це 

рішення платник податків може оскаржити у встановленому порядку. З 2014 р. терміни 

проведення камеральних перевірок для платників податку з позитивною податкової історією 

планують зменшити до п’яти календарних днів.  

Механізми автоматичного відшкодування поки не знайшли широкого розповсюдження, 

кількість підприємств, які ними користуються, недостатньо велика. Нещодавно оприлюднена 

інформація, згідно з якою за підсумками січня 2012 р. зафіксовано найвищі показники 

відшкодування ПДВ в автоматичному режимі серед підприємств-експортерів. Таким чином, 

удосконалення процедури відшкодування, зменшення його строків підвищить 

конкурентоспроможність українських товарів на зовнішньому ринку.  
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ СПИСАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ПОКРАЩЕННЯ 

  

На сьогоднішній день в умовах забезпечення ефективного функціонування суб’єктів 

господарювання, досягнення ними найточніших і найкращих фінансових результатів вибір 

методів оцінки списання виробничих запасів є важливою передумовою організації обліку 

даних об’єктів.  

Актуальність даної теми підтверджується ще й наявністю цілої низки наукових праць у 

галузі організації та ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів таких вітчизняних 
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вчених як М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, А. М. Герасимович, В. П. Завгородній, 

М. В. Кужельний, А. М. Кузтминський, Г. Г. Кирейцев, П. П. Німчинов, Ю. І. Осадчий та ін.  

Важливість правильного вибору одного з методів оцінки списання виробничих запасів 

зумовлюється ще й тим, що безпосередньо пов’язано з визначенням собівартості продукції. 

Отже, фактично оцінювання виробничих запасів є основою для визначення собівартості та 

ціни виробленої продукції.  

Згідно з П(С)БО 9 "Запаси" на сьогоднішній день можуть використовуватися п’ять 

методів оцінки списання виробничих запасів [4]: ідентифікованої собівартості відповідної 

одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження 

запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціна продажу.  

Аналізуючи будь-який об’єкт фінансового обліку, необхідно зважати на низку 

внутрішніх та зовнішніх факторів, які як позитивно так і негативно можуть впливати на 

результати фінансово-господарської діяльності підприємства. До зовнішніх факторів можна 

віднести: рівень інфляції у країні, податкове законодавство, ступінь розвитку ринкових 

відносин, рівень конкуренції у галузі, в якій функціонує підприємство та інші. Внутрішні 

фактори включають специфіку діяльності підприємства, його організаційні особливості та 

специфічність використовуваної технології виробництва. Тому враховуючи вищесказане, 

розглянемо окремо існуючі методи оцінки списання виробничих запасів та визначимо 

особливості їх застосування.  

Так, якщо на підприємстві використовуються запаси великої вартості чи не можуть 

заміняти один одного, у такому випадку метод ідентифікованої собівартості є найбільш 

оптимальним, навіть єдино можливим.  

Що стосується методу середньозваженої собівартості, то цей метод є найпростішим та 

найменш ризикованим. Проте недоцільно застосовувати метод середньозваженої 

собівартості, якщо підприємство використовує постійну систему обліку запасів чи якщо 

особливості технологічного процесу зв’язані з щоденним надходженням і витратою запасів.  

Метод ФІФО доцільно застосовувати тим підприємствам, які використовують 

виробничі запаси, що швидко псуються або втрачають свої властивості.  

Не дивлячись на існування достатньої кількості методів оцінки вибуття запасів, 

науковець Лишиленко О. В. запропонувала ще два методи. Розглянемо суть кожного з них, їх 

переваги та недоліки [2].  

Оцінка вибуття запасів за методом ЧІФО (cheapest – in – first - out) тобто"найдешевший 

в – перший із" базується на припущені, що з початку вибувають найдешевші запаси, які 

першими відпускаються у виробництво (продажу та іншому вибутті). Отже, даний метод є 

ефективний при формуванні собівартості продукції, на які існує жорстка конкуренція на 

ринку, або є потреба в визначенні мінімально допустимої ціни її реалізації.  

Отже, метод ЧІФО надає нам можливість вкрай мінімізувати вартість використаних 

виробничих запасів у собівартості окремої продукції за рахунок віднесення виробничих 

запасів із більшою закупівельною ціною до собівартості продукції, яка має більш вигідне 

становище із реалізацією на ринку.  

В основу другого методу ЕІФО (expensive – in – first - out), тобто"найдорожчий в – 

перший із" закладено принцип прямо протилежний тому, який використовується при методі 

ЧІФО. Оцінка вибуття запасів за методом ЕІФО базується на припущені, що з початку 

вибувають найдорожчі запаси, які першими відпускаються у виробництво (продажу та 

іншому вибутті). Поряд із зазначеними перевагами даних запропонованих методів можна 

виділити й такі недоліки: трудомісткість, відсутня універсальність, далеко не на всіх 

українських ринках панує досконала конкуренція.  

Таким чином, в умовах нинішньої економічної ситуації, що постійно змінюється 

необхідно враховувати позитивні і негативні наслідки використання кожного конкретного 

методу оцінки вибуття виробничих запасів, що є важливим показником обґрунтування 

собівартості продукції та розрахунку виробничих витрат.  
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ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 

 

Здійснення господарської діяльності підприємства та забезпечення принципу 

безперервності його діяльності є неможливим без належної організації безготівкових 

розрахунків та оптимального вибору форм їх здійснення. В умовах невизначеності 

економічного середовища функціонування підприємства, необхідності забезпечення 

належного рівня його конкурентоспроможності та динамічного розвитку електронних 

засобів зв’язку та обміну інформації, новітніх технологій виникла потреба використання 

електронних засобів платежу. Використання електронних грошей та розширення сфер 

обміну між підприємствами зумовлюють необхідність дослідження і виявлення проблемних 

питань бухгалтерського обліку платіжно-розрахункових процесів, що є на сьогодні не 

від’ємною частиною функціонування підприємства. 

Питанням бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків присвячені праці 

вітчизняних науковців: О.А. Шевчук, Н.В. Дубенко, С.П. Поліщук; зокрема проблемами 

обліку розрахунків електронними платіжними інструментами,  займається невелике коло 

науковців:  С.В. Анурєєв, B.C. Геращенко, Н.В. Дубенко,  А. Карпов, С.П. Поліщук, В.Ф. 

Попов, М. Сенченко, Г.А. Шварц,  О.А. Шевчук; впровадженням нових платіжних 

інструментів, таких як банківські картки, перспектив їх запровадження у банківську 

практику в  Україні займалися  такі вчені як В. Батрименко, О. Береславська, В. Вергуна,  М. 

Дудченко, В. Левківський, Д. Лук’яненка, В. Мазуренко, Ю. Макогон, В. Новицький, М. 

Олексієнко, О. Плотников, О. Рогач, М. Савлук, А. Савченко, Якубовський та ін.; 

дослідженням методики організації та перспектив розвитку безготівкових розрахунків 

підприємств присвячені праці Г.Горбунової, С.Коробкіної,  В.Кравець,  Л.Жук,  І.Лапезко,  

С.Замазій,  О.Дмитренко тощо; питання теорії та методології обліку операцій з векселями 

знайшли своє відображення в дослідженнях таких вітчизняних та зарубіжних науковців: 

Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва,  С.М. Бервено, В.В. Воловика, І.Ф. Сидорова, В.Л. Яроцького,  

В.А. Бєлова, Л.Г. Єфімова, О. Виговського, В.В. Грачьова, Л.Ю. Добриніна, Д.Л. Іванова, 

Є.О. Крашеніннікова, Н.А. Крутицького, Ю.Н. Мороза, Л.А. Новосьолова.  Серед російських 

вчених значний науковий інтерес представляють праці  В.Ф. Попова, B.C. Геращенко, Г.А. 

Шварца, A.M. Косого, С.В. Анурєєва.  

Загальні правила, форми і стандарти розрахунків юридичних і фізичних осіб та банків у 

грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків, 

урегульовані положеннями Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній 
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валюті № 135, затвердженої постановою Правління НБУ від 29 березня 2001 року. 

Значну роль у розповсюдженні розрахунків електронними грошима відіграє швидкий 

розвиток електронної комерції, яка є результатом впровадження розробок інформаційно-

комунікаційних технологій. Даний вид комерції є способом ведення  господарської 

діяльності, за якого всі (або більшість) господарські процеси/операції  (реалізація,  реклама, 

маркетинг,  гарантійне обслуговування, вилучення виручки та ін.) здійснюються в 

електронному вигляді у мережі Інтернет на основі відповідних комп’ютерних програм. 

Система бухгалтерського обліку як механізм інформаційного забезпечення управління 

підприємством покликана створити належні умови для прийняття ефективних управлінських 

рішень. Тому удосконалення положень організації та методики бухгалтерського обліку 

електронних грошей, як нового специфічного об’єкта обліку, дозволить поліпшити 

оперативне управління фінансовими ресурсами суб’єкта господарювання. 

На даний час проблемні питання бухгалтерського обліку розрахунків  такими 

електронними платіжними інструментами як WebMoney є недостатньо дослідженими, що 

призводить до виникнення реальних проблем на практиці  при формуванні інформаційних 

потоків  (про стан розрахунків на підприємстві, рух грошових коштів, наявності дебіторської 

заборгованості тощо)  на підприємстві, складанні бухгалтерської звітності. Також слід 

зазначити, що проблемні питання організаційно-методичного напряму щодо бухгалтерського 

обліку розрахунків з використанням банківських платіжних карток не знайшли належного 

вирішення та потребують подальших дослідження для можливості удосконалення їх обліку.  

Проблемні питання бухгалтерського обліку, контролю та аналізу розрахунків 

електронними грошовими коштами залишаються недостатньо дослідженими в наукових 

публікаціях. Зокрема, недостатньо дослідженим залишається питання нормативного 

регулювання бухгалтерського обліку новітніх форм безготівкових розрахунків, зокрема їх 

окремих складових (платіжних інструментів тощо). З метою вирішення зазначеного недоліку 

потрібно внести зміни до чинних нормативних документів та законів, а також виправити всі 

неточності та суперечності, для того щоб закони і нормативні документи не протирічили 

один одному; внести зміни до діяльності банків у сфері безготівкових розрахунків.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

Грошові кошти відіграють важливу роль у виробничо-господарській діяльності 

підприємства. Так, за допомогою грошових коштів підприємство в процесі своєї діяльності 

може закупляти сировину, основні засоби, тим самим нарощувати обсяги виробництва 

продукції (виконання робіт і надання послуг), розраховуватись з працівниками по оплаті 

праці тощо. Але для того, щоб підприємство мало можливість ефективно використовувати 

наявні у нього грошові кошти необхідно чітке визначення завдань обліку грошових коштів та 

послідовності організації облікового процесу їх відображення.  

Послідовність облікових процедур з організації обліку коштів аналогічна послідовності 

організації обліку інших об'єктів. Це: 

- первинний облік – складання та оформлення первинних документів (прибуткові та 

видаткові касові ордери ф. № КО-1, КО-2), їх бухгалтерська перевірка;  

- поточний облік – бухгалтерська обробка первинних документів, запис у відповідні 

аналітичні та синтетичні облікові регістри (касова книга ф. № КО-4, журнал № К-1 (К-1а), 

Головна книга (№ К-41) [1]; 
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- підсумковий облік – підбиття підсумків в облікових регістрах, звіряння записів в 

аналітичному і синтетичному обліку, складання балансу та інших форм звітності.  

Первинний облік є першим етапом облікового процесу. Його зміст становлять первинне 

спостереження та сприйняття господарського факту (явища або процесу), вимірювання в 

натуральному та вартісному вираженні, фіксування в носіях облікової інформації — 

документах. Від правильності організації документування залежить повнота та якість 

відображення інформації в бухгалтерському обліку.  

Сприйняття, вимірювання та фіксування господарських фактів здійснюються 

виконавцями в різні періоди. Тому, організовуючи первинний облік на підприємстві повинні 

бути складені графіки руху документів у бухгалтерії та між службами підприємства. Для 

кожного первинного документа доцільно будувати спеціальні оперограми [5], наприклад 

оперограму руху видаткового касового ордера (табл. 1).  

Таблиця 1 

Оперограма видаткового касового ордера (для видачі заробітної плати) 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Виконавець 

го
л
о

в
а 

п
р

ав
л

ін
н

я
 

го
л
о

в
н

и
й

 б
у

х
га

л
те

р
 бухгалтер 

топологічної 

ділянки обліку 

к
ас

и
р

 

р
о

зр
ах

у
н

к
ів

 з
а 

в
и

п
л
а
та

м
и

 

п
р

ац
ів

н
и

к
ам

 

к
ас

о
в
и

х
 

о
п

ер
ац

ій
 

1 Складання видаткового касового ордера: зазначення дати, 

прізвища, ім’я, по батькові одержувача, змісту операції, 

суми цифрами та прописом 

     

2 Реєстрація ордера в Журналі реєстрації прибуткових і 

видаткових касових документів, зазначення порядкового 

номера на ордері 

     

3 Оформлення касового ордера підписом головного 

бухгалтера 

     

4 Оформлення касового ордера підписом керівника      
5 Перевірка підписів на касовому ордері, правильності його 

оформлення 

     

6 Перевірка посвідчення особистості одержувача або 

доручення на право отримання з закріпленням його до 

ордера 

     

7 Оформлення ордера підписом одержувача з вказуванням 

дати і суми прописом 

     

8 Видача грошей одержувачу      
9 Оформлення касового ордера підписом касира      

10 Запис касового ордера в Касову книгу, складання касового 

звіту 

     

11 Передавання касового звіту з прикріпленим касовим 

ордером для подальшої бухгалтерської обробки (зазначення 

кореспондуючого рахунку, занесення в облікові регістри) 

     

 

Такий графік відображає рух певного документа за двома ознаками: операціями – діями 

та місцем здійснення цих операцій (виконавцем). Як видно з оперограми остання операція 

первинного обліку – це передавання документа на наступний етап облікового процесу – 

поточний облік.  

Отже, первинний облік загалом, та первинний облік грошових коштів зокрема, 

дозволяє ідентифікувати його як початкову стадію облікового процесу, призначенням якої є 

вимір, реєстрація і фіксування господарських операцій у первинних документах.  
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ПРОЦЕС АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ 

ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Завдання обліку і управління можуть істотно відрізнятися залежно від роду діяльності 

підприємства, галузі, специфіки продукції або послуг, що надаються, розміру і структури 

підприємства тощо. Важко собі представити одну програму, призначену для масового 

використовування і задовольняючу при цьому потребу більшості підприємств. При цьому 

керівнику, з одного боку, необхідне рішення, відповідне специфіці саме його підприємства, 

але, з другого боку, він розуміє переваги вживання масового перевіреного продукту. 

Поєднання цих потреб і забезпечує"1С: Підприємство" як система програм. Програмні 

продукти системи"1С: Підприємство" можуть бути адаптовані до будь-яких особливостей 

обліку на конкретному підприємстві .  

Наслідком процесу реформування бухгалтерського обліку в Україні, тобто переходом на 

Міжнародні стандарти фінансової звітності від 01 січня 2012 року, є необхідність готувати 

фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів. І з цим, вже найближчим часом, 

зіткнуться багато підприємств, на яких вже існують налагоджені та звичні процеси обліку та 

облікова політика. Облікова політика підприємства, зазвичай, адаптована до спрощення 

бухгалтерського та податкового обліку, до мінімізації розриву між бухгалтерським та 

податковим обліком та водночас дуже далека від принципів, закладених у міжнародні стандарти. 

З цієї точки до МСФЗ можна підійти двома концептуально різними шляхами, кожен з яких має 

свої переваги та недоліки. Та не всі знають, що значну частину цього процесу можна 

автоматизувати так само, як і ведення обліку за національними стандартами [1].  

Саме тому розробниками програми до складу конфігурації "1С: Управління 

виробничим підприємством 8 для України" включено спеціальну підсистему обліку за 

МСФЗ. У підсистемі реалізовано ведення обліку і формування звітності за МСФЗ шляхом 

трансляції проведень українського бухгалтерського обліку. При цьому використовується 

механізм паралельного обліку тільки щодо окремих ділянок (наприклад, основні засоби, 

матеріально-виробничі запаси). Тож, для повного транзакційного відображення операцій за 

планом рахунків МСФЗ у чистому вигляді дану модель застосувати не можна.  
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Однак, продукти фірми "1С" є відкритими системами, що мають широкі можливості 

для конфігурації і кастомізації. Іншим терміном кастомізації є процес допрограмування. 

Звісно, що доопрацювання системи є завжди трудомістким, але, погодьтеся, й завдання 

повного паралельного обліку є не менш легким.  

Для того щоб організувати повністю паралельний облік, використовуючи 

автоматизовану систему на базі платформи "1С:Підприємство 8" необхідно виконати 

наступні 2 кроки [ 2 ]: 

Крок 1. Обираємо програмний продукт. Для автоматизації обліку, звісно, нам потрібен 

продукт, який повинен включати стандартну підсистему бухгалтерського обліку. Це може 

бути майже будь-яка конфігурація на платформі "1С:Підприємство 8", у т. ч. та, яка вже 

запущена і використовується на вашому підприємстві. Залежно від профілю діяльності 

вашого підприємства це може бути одна з типових універсальних конфігурацій : 

"1С:Бухгалтерія 8 для України", "1С: Управління торговим підприємством 8 для України", 

"1С: Управління виробничим підприємством 8 для України" або будь-яка з галузевих 

конфігурацій, що включає повністю функціонал універсальної типової конфігурації.  

Крок 2. Створюємо план рахунків МСФЗ.  

Створення такого плану рахунків і налаштування в ньому необхідних розрізів 

аналітичного обліку вимагає деяких доопрацювань у системі:  

1. Доопрацювання алгоритмів для кожного первинного документа, який 

використовуватиметься під час роботи:  

‒ додавання ознаки "провести за корпоративним (МСФЗ) обліком"; 

‒ додавання дати відображення операції з корпоративного обліку (для операцій, дати 

відображення яких можуть відрізнятися); 

‒ додавання необхідних реквізитів (для деяких операцій відповідно до корпоративної 

облікової політики може знадобитися більше вхідних даних); 

‒ додавання нових алгоритмів розрахунку показників (наприклад, для розрахунку 

зносу, розрахунку розподілу витрат тощо);  

‒ додавання алгоритму проведення (алгоритму формування проведень на 

корпоративному (МСФЗ) плані рахунків).  

2. Додавання документів для відображення операцій, яких не існує в українському 

обліку (наприклад, документів для нарахування деяких видів резервів).  

3. Розробки форм звітів відповідно до корпоративних вимог до звітності. Опис 

доопрацювань виглядає досить просто, але обсяг робіт, у т. ч. аналітичної роботи з 

формалізації алгоритмів, за цим описом досить великий.  

Звісно, що такий процес автоматизації має як негативні, так і позитивні сторони, однак, 

він є необхідним в тому випадку, коли керівнику чи власнику підприємства необхідно 

контролювати кожну здійснену операцію в українському обліку, або він хоче впевнитися в 

тому, що ніяка інформація не загубиться в процесі трансформації даних з українського 

обліку на міжнародні стандарти.  
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПЕРСОНАЛУ ЗА 

НАЦІОНАЛЬНИМ ТА МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ  

 

В умовах глобалізації економіки бюджетні установи займають провідне місце в 

сучасному суспільстві. Так як виплати працівникам є найвагомішою складовою усіх видатків 

бюджетних установ, то їх облік є однією з найважливіших сторін облікового процесу. 

Бухгалтерський облік виплат персоналу в державному секторі є недосконалим і знаходиться 

у процесі реформування.  

Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі в Україні здійснюється 

відповідно до"Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі 

на 2007-2015 роки", метою якої є удосконалення системи бухгалтерського обліку в 

державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Одним із заходів щодо 

модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі є розроблення 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі [3]. Щодо 

виплат працівникам, то затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 

року № 1798 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 132 "Виплати працівникам", яке набере чинності з 01.01.2015 року. У зв’язку з цим, 

порівняємо облік виплат персоналу за міжнародним та національним стандартами 

бухгалтерського обліку в державному секторі (табл. 1).  

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика НП(С)БОДС 132 та МСБОДС 25 
№ 

з/п 

Критерії НП(С)БОДС 132"Виплати 

працівникам" [1] 

МСБОДС 25"Виплати 

працівникам" [2] 

Відмінності 

1 Нумерація 132 25 Різна нумерація 

2 Ціль Встановлює методологічні 

засади формування в 

бухгалтерському обліку 

інформації про виплати (у 

грошовій і не грошовій 

формах) за роботи, виконані 

працівниками, та її розкриття 

у фінансовій звітності 

Визначає порядок 

бухгалтерського обліку та 

розкриття інформації 

суб’єктами 

господарювання 

державного сектора про 

виплати працівникам 

МСБОДС 25 не дає повного 

розкриття інформації про 

виплати робітникам у 

примітках до фінансової 

звітності 

3 Кількість 

пунктів 

12 177 Національний П(С)БОДС 

132 має більш стислу форму, 

ніж МСБОДС 25 

4 Сфера 

застосування 

Норми цього Національного 

положення (стандарту) 

застосовуються суб'єктами 

бухгалтерського обліку в 

державному секторі 

Цей Стандарт 

застосовується до всіх 

суб’єктів господарювання 

державного сектору, крім 

державних комерційних 

підприємств 

Державні комерційні 

підприємства не мають права 

застосовувати МСБОДС 25  

5 Склад виплат 

робітникам 

Поточні виплати, виплати при 

звільненні, інші виплати 

Короткострокові виплати, 

виплати по закінченню 

трудової діяльності, інші 

довгострокові виплати 

працівникам, виплати при 

звільненні 

У МСБОДС 25 окремо 

виділяють інші довгострокові 

виплати працівникам, а в 

національних П(С)БОДС 132 

такі виплати не передбачені 
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Застосування в Україні національного П(С)БОДС 132 "Виплати працівникам" багато в 

чому буде дублювати МСБОДС 25 "Виплати працівникам", що робить доцільним його 

використання в національному масштабі. Український варіант обліку відрізняється 

аналітичністю, зрозумілістю викладення, доступністю в практичному використанні, 

забезпечує рівність аналітичного обліку з даними синтетичного. Також можна зробити 

висновок, що в національному П(С)БОДС 132 "Виплати працівникам" інформація 

представлена в більш стислій формі, що дозволяє скоротити час на вивчення стандарту. Але 

необхідно проводити навчання та роз’яснювальну роботу щодо нововведень у 

бухгалтерському обліку виплат персоналу, що дозволить підвищити фаховий рівень 

працівників бухгалтерських служб державного сектору.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА 

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Необхідною умовою удосконалення управління є формування належного 

інформаційного забезпечення на базі комп'ютерних систем і технологій обліку, адже на її 

основі можна досягти підвищення якості облікової інформації, повноти, достовірності, 

оперативності та гнучкості подачі її користувачам. 

 Проблеми організації та здійснення обліку в умовах застосування комп'ютерних 

систем і технологій, досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: Л.Терещенко, І. 

Матієнко-Зубенко, В. Завгородній, Ф. Бутинець, В. Шквір, А. Загородній, О. Височан, Х. 

Засадна, Н. Шредер, О. Соснаускене, Л. Терентьєва. 

Поряд з цим питанням обліку витрат, доходів та фінансових результатів приділено 

недостатньо уваги. Адже автоматизоване вирішення задач обліку доходів, витрат і 

фінансових результатів – це шлях до підвищення ефективності управління процесами 

формування кінцевих фінансових результатів та досягнення фінансової стійкості 

підприємства. 

Системний підхід до автоматизації обліку доходів, витрат і фінансових результатів 

передбачає машинне оформлення: первинної облікової інформації - документів та носіїв; 

ведення аналітичного та синтетичного обліку; ведення зведеного обліку, складання 

періодичної та річної звітності; машинну реалізацію інформаційно-довідкового 

забезпечення, контрольно-аналітичних функцій бухгалтерського апарату; оформлення 
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управлінських рішень; машинну реалізацію передачі підсумкової інформації системи 

автоматизованого обліку. Процес обліку витрат, доходів і фінансових результатів на 

підприємстві зображений на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів з 

використанням комп'ютерних систем і технологій 

 

Дослідження процесу автоматизації бухгалтерського обліку витрат, доходів та 

фінансових результатів, проведене нами свідчить про наявність проблем з організації обліку.  

  Документи 

Журнал операцій з 

обліку витрат, доходів і 

фінансових результатів 

Журнал проведень з 

обліку витрат, доходів і 

фінансових результатів 

Журнал документів з 

обліку витрат, доходів і 

фінансових результатів 

Надходження товарів 

Підготовка до продажу 

Продаж товарів 

Дохід від реалізації товарів 

Списано товари 

Відображено торгову націнку 

Внесено в касу оплату за 

товари 

ПДВ 

Здача грошей на поточний 

рахунок 

Нарахування ЗП 

Нарахування на ЗП 

Виплата ЗП 

Отримання прибутку (збитку) 

Тощо 

 

 

Сумові та 

кількісно-

сумові дані за 

відповідними 

рівнями 

 

 

 

Дт рахунка за 

субконто 

Кт рахунка за 

субконто 

Договір 

Прибуток (рахунок, 

прибуткова накладна) 

Видаток (рахунок, видаткова 

накладна) 

Податковий облік (ПН, запис 

книги придбання) 

Банк (платіжне доручення, 

банківська виписка) 

Каса (ПКО, ВКО) 

Роздріб (роздрібна накладна) 

Повернення (зворотна 

накладна) 

Зарплата (нарахування, 

виплата) 

Складські (переміщення, 

преоцінка, списання) 

Ведення залишків і т.д. 
 

Стандартні звіти 

Оборотно-сальдова відомість 

Шахматка 

Оборотно-сальдова відомість за 

рахунком 

Аналіз рахунка 

Головна книга 

Картка рахунка 

Обороти між субконто 

Звіти за проведеннями 

Журнал-ордер за субконто 

Регламентовані звіти 

Баланс (ф.№1) 

Звіт про фінансові результати(ф.№2) 

Звіт про рух грошових коштів (ф.№3) 

Звіт про власний капітал (ф.№4) 

Звіт до Пенсійного фонду 

Відомість роботодавця 

Декларація про ПДВ 

Декларація про прибуток 

Звіт про дебіторську і кредиторську 

заборгованості 

Звіт до фонду Соціального страхування 
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Для їх вирішення пропонуємо виконання заходів з автоматизації обліку за трьома етапами, 

які представлені на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Етапи виконання заходів з автоматизації обліку 

 

Для підвищення ефективності інформаційно-аналітичних технологій можна  розробити 

типові операці, що дадуть змогу більш оперативно вводити операції, які мають кілька 

проведень, а також автоматично обчислювати суми таких проведень за сумою операцій. 

Використання технічних  засобів дає змогу переглянути сальдо та обороти за 

рахунками з обліку витрат, доходів і фінансових результатів за допомогою звіту Оборотно-

сальдова відомість за рахунком і можна отримати детальну інформацію про операції з 

конкретними видами витрат та доходів зі звіту Картка рахунка тощо. 

Отже, використання найновіших інформаційних технологій обліку дозволяє практично 

повністю розв’язати проблему точності та оперативності інформації. Правильний вибір 

програмного забезпечення дозволяє легко й миттєво пристосовувати роботу бухгалтера до 

правил і норм, які часто змінюються. Майбутнє за сучасними інформаційними технологіями. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

 

Сукупність засобів праці, якими розпоряджається підприємство, становить його 

основні засоби. Вони виступають визначальною складовою усієї виробничо – господарської 

діяльності підприємства.  

Питання вдосконалення обліку основних засобів розглядалося багатьма відомими 

вченими та практиками у сфері бухгалтерського обліку. Незважаючи на активні дослідження 

з цього питання, кожне підприємство має свої особливості і потребує конкретних засобів 

щодо вдосконалення обліку основних засобів. Серед багатьох розроблених вітчизняними й 

I етап - формується база 

даних, здійснюється вибір 

інформації в залежності від 

показників, а також 

формуються в пам'яті ЕОМ 

робочий аналітичний масив 

II етап - інформація 

кожного робочого масиву 

перетворюється в 

синтетичні дані згідно з 

алгоритмом їх обробки 

III етап - здійснюється 

формування вихідних 

документів, за якими 

приймають обгрунтовані 

управлінські рішення і 

складають бухгалтерську 

звітність 
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зарубіжними науковцями заходів щодо поліпшення стану обліку основних виробничих 

засобів для управління підприємством застосованими є лише деякі.  

Об’єкт основних засобів відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" вилучається з 

активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі 

або неможливості визнання активом.   

Вибуття основних засобів оформлюється Актом на списання основних засобів (ф. № 

03-3), у якому відображається первинна вартість об’єкта, що вибуває, сума нарахованого 

зносу, залишкова вартість, причина вибуття об’єкта (реалізація, ліквідація, безоплатна 

передача тощо), витрати, пов’язані з вибуттям, а також результат від списання в інвентарних 

картках та інвентарному списку.   

На будь-якому етапі експлуатації основних засобів, може відбуватись їх реалізація, навіть 

до її початку, наприклад, відразу ж після придбання, у зв’язку з обставинами чи планами, що 

змінилися. В такому випадку виникає певне протиріччя. Наприклад, у разі, якщо актив купується 

для продажу, то він визнається товаром, а якщо актив купується для подальшого використання, 

то він визнається, залежно від його властивостей, або сировиною, або МШП і т. д., або основним 

засобом, і якщо він після закінчення певного часу не був використаний за призначенням, а його 

було вирішено продати, то складно визнати його об’єктом основних засобів і в цьому випадку 

він нічим не відрізняється від товару, що колись придбали, довго зберігали на складі і нарешті 

вирішили продати. От якщо цей актив хоча б мінімальний період часу експлуатувався, отоді б 

він “придбав статус” об’єкта основних засобів.  

Тут, на нашу думку, важливо відзначити, що не плани експлуатації будь-якого активу 

повинні перетворювати його, зокрема, в об’єкт основних засобів, а факт такої експлуатації, 

що відбувався. При цьому, якщо об’єкт так і не використовувався за своїм призначенням, то 

він перед здійсненням його продажу має бути переведений до складу товару.  

У даному випадку, продаж може здійснюватися за кошти та їхні еквіваленти або 

шляхом обміну (бартеру) на матеріальні чи нематеріальні активи, а також в обмін на роботи 

або послуги, окрім того необхідно відзначити, що при продажу об’єктів основних засобів за 

кошти можливі кілька варіантів його оплати.  

Під час продажу об’єктів основних засобів головною задачею, що стоїть перед 

бухгалтерським обліком, є точне визначення доходів і витрат, отриманих у результаті 

здійснення продажу. З визначенням доходів, як правило, немає проблем, особливо в тому 

випадку, коли продаж здійснюється, то з визначенням суми витрат виникають певні 

труднощі.  

Необхідно відзначити, що на відміну від переліку витрат, визначеного П(С)БО 

7"Основні засоби", який указує, що відноситься до первісної вартості об’єкта основних 

засобів, який купується, аналогічного переліку, який би визначив, що відноситься до витрат 

при продажі об’єкта основних засобів, у П(С)БО 7"Основні засоби"немає.  

Також варто зазначити, що нововведення, а саме оновлення П(С)БО 7"Основні засоби", 

призвели до виникнення нових проблем, зокрема з обліку реалізації основних засобів, які 

зумовлені несумісністю вимог застосування певних бухгалтерських рахунків при 

відображенні операцій вибуття необоротних активів і порядку формування інформації для її 

розкриття. У такому випадку слід звернути увагу на облік необоротних активів, щодо яких 

змінено правила відшкодування їхньої вартості, пропонуємо його вести із застосуванням 

рахунку класу 1, а саме на субрахунку 185 "Необоротні активи та групи вибуття, утримані 

для продажу".  

Отже, завдяки тому, що проблема обліку реалізації основних засобів на сьогоднішній 

день є дуже актуальною та вимагає глибокого опрацювання, вітчизняні вчені-економісти 

багато своїх праць присвятили удосконаленню бухгалтерського та податкового обліку , 

охопили велике коло питань, які мають проблемний характер, серед яких: покращення 

методів ведення обліку, аналізу та аудиту вибуття основних засобів, покращення управління 

ними, перебудова в умовах автоматизації облікового та аналітичного процесу.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ  

У СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

Праця є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та 

розподілу створеного продукту. Участь працюючих в процесі відтворення господарської 

системи підприємства відображається у вигляді заробітної плати відповідно до кількості та 

якості затраченої ними праці.  

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 

виконану ним роботу [3]. А тому заробітна плата є важливим засобом підвищення 

зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів 

виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. При цьому, забезпечення 

збільшення заробітної плати працівників слід розглядати відносно темпів підвищення їх 

продуктивності праці та резервів збалансованого взаємозв’язку з іншими елементами 

господарської системи підприємства в цілому.  

Облік праці і заробітної плати є одною із найважливіших і складних ділянок роботи, що 

потребують точних оперативних і наступних даних, у яких відображається зміна чисельності 

робітників, витрат робочого часу, категорії робітників, виробничі витрати.  

На основі цієї інформації здійснюється контроль за використанням робочого часу на 

підприємстві, впроваджуються прогресивні методи оплати праці, забезпечується дотримання 

відповідного співвідношення між зростанням продуктивності праці та заробітної плати.  

Вимогами до формування системи обліку заробітної плати є визначення завдань, 

показників, документації й системи рахунків.  

Облік особового складу працівників є одним з інформаційних джерел збереження 

бухгалтерського обліку заробітної плати та відповідних розрахунків.  

Організація обліку особового складу здійснюється за такими напрямками: 

 визначення нормативної бази; 

 визначення складу та чисельності працівників; 

 розробка класифікаційної системи щодо особового складу; 

 організація носіїв інформації щодо обліку особового складу працівників.  

Іншим першоджерелом бухгалтерського обліку заробітної плати та розрахунків щодо 

неї є облік виробітку працівників. Зазначений вид обліку має забезпечувати облікову 

підсистему інформацією про кількість відпрацьованих одиниць роботи (днів, годин, об’єктів 

тощо) щодо кожного з працівників.  

Організація обліку виробітку працівників передбачає: 

визначення нормативної бази; 

організацію обліку виробітку у структурних підрозділах; 

організацію носіїв інформації щодо обліку виробітку.  

Наступним етапом в організації обліку праці і заробітної плати є організація обліку 

нарахування та виплати заробітної плати, яка являє собою систему заходів по забезпеченню 

якісного, достовірного та своєчасного нарахування заробітної плати в бухгалтерії установи. 

Це вимагає визначення нормативної бази та організацію: 

 нагромадження інформації щодо виробітку та використання робочого часу та 

нарахування заробітної плати; 

 обліку розрахунків з працівниками та виплати заробітної плати; 

 носіїв облікової інформації.  
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Рух інформації з обліку розрахунків з оплати праці можна представити у такій 

послідовності (рис. 1).  

 

 
Отже, належно організований облік праці та її оплати має забезпечити:  контроль за 

чисельністю персоналу та використанням робочого часу; правильність документального 

оформлення виробітку робітників та службовців; своєчасне нарахування заробітної плати та 

допомоги, а також їх видачі; своєчасне утримання суми податків, внесків та їх 

перерахування; розподіл заробітної плати за об’єктами калькулювання; планування витрат на 

оплату праці.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ 

 

Облік бібліотечного фонду здійснюється наступним чином.   Існує два види обліку: 

індивідуальний та сумарний. 

Формами індивідуального обліку є: 

 - обліковий каталог. Він зберігається в закритих шафах або окремому службовому 

приміщенні, картки закріпліюються на стержнях, читачами не використовується, коло 

співробітників, які користуються каталогом, зазначається в наказі по ЦБС. З метою 

контролю за правильністю порядкових номерів та зберігання карток облікового каталогу 

здійснюється їх реєстрація в “Журналі реєстрації карток облікового каталогу”; 

Первинні документи 

з обліку виробітку та 

робочого часу 

Табель обліку 

використання 

робочого часу 

Штатний 

розклад 

Книга ф. № К-18 

 

Зведені відомості 

Меморіальні ордери 
Головна книга ф. 

№ К-41 

Рис. 1. Схема руху облікової інформації з нарахування заробітної плати 
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 - Книги опису інвентарних номерів. Нагадуємо, що був незначний відрізок часу, коли 

індивідуальний облік вівся лише на картках облікового каталогу. Рекомендуємо для кожної 

філії оформити описи інвентарних номерів на цей масив літератури. Існує вимога фінансових 

органів щодо вартісного обліку фонду, тому радимо у Книгах опису інвентарних номерів 

додати графу “Ціна видання”;  

- реєстраційні картотеки періодичних видань. 

Форми сумарного обліку наступні: 

- “Книга обліку бібліотечного фонду” (веде відділ комплектування і обробки літератури 

ЦБ (далі - ВКОЛ) в цілому по ЦБС); 

- Книги обліку бібліотечного фонду бібліотек – філій (веде ВКОЛ на всі бібліотеки – 

філії, зберігаються в центральній бібліотеці); 

- “Книги обліку бібліотечного фонду ... бібліотеки – філій”: а) дублюються 

працівниками структурних підрозділів у ВКОЛ ЦБ і зберігаються у відповідній філії; б) у 

разі повної децентралізації ведуться завідуючими бібліотеками. 

Звертаємо вашу увагу на те, що зважаючи на тенденцію посилення місцевого 

самоврядування, часткову децентралізацію ЦБС, працівникам бібліотек – філій слід ретельно 

вести облік документного фонду за всіма трьома частинами “Книги обліку бібліотечного 

фонду бібліотек – філіалів”, систематично звіряючи їх з відповідними документами ВКОЛ. 

ВКОЛ і бухгалтерія відділу культури мають встановити сумарну вартість фонду кожного 

структурного підрозділу, за який вони нестимуть відповідальність. 

Вимоги до сумарного обліку наступні [1, 2]: 

- Частина 1 “Одержання видань та інших документів”: запис здійснюється лише 

партіями за наявності супровідного документа (рахунок, накладна, копія чека, акт тощо); 

нумерація партій щорічно поновлюється з №1. 

 - Останній запис щороку – взяття на облік періодичних видань на основі відповідних 

актів. Кожний структурний підрозділ на підставі реєстраційної картотеки складає акт про 

надходження періодичних видань у ... році (газети – комплектами, журнали – примірниками). 

Підсумкові відомості з акта переносять у першу частину Книги обліку бібліотечного фонду 

бібліотеки – філії. На основі актів структурних підрозділів ВКОЛ раз на рік готує зведений 

акт по ЦБС, результати заносить до І частини Книги обліку бібліотечного фонду ЦБС. 

- Частина 2 “Вибуття видань та інших документів”: нумерація записів продовжується з 

року в рік. 

- Частина  3 “Підсумки руху фонду” – щороку підводяться ВКОЛ: а) по ЦБС в цілому; 

б) по кожному структурному підрозділу окремо з передачею даних на місця. У разі повної 

децентралізації працівники бібліотек – філій роблять підрахунки самі. 

Партії соціально значущих видань та видань бібліотечної серії, які надходять через 

обласні бібліотеки: а) мають отримуватися за наявності відповідного доручення; б) звірятися 

отримувачем з накладною на місці отримання; в) результати звірки закріплюються підписом 

на накладних; г) ВКОЛ у триденний термін після отримання літератури повинен звірити 

партію з накладною ще раз і зателефонувати про результати обласним бібліотекам. У 

випадку нестачі видань складається акт. 

Відповідно до “Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з 

балансу бюджетних установ”, затвердженої наказом Держказначейства України та 

Мінекономіки України № 142/181 від 10.08.2001р., безоплатна передача матеріальних 

цінностей дозволяється у такому порядку: 

 а) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, – у 

межах одного центрального органу виконавчої влади (головного розпорядника бюджетних 

коштів); 

 б) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, - у 

межах одного місцевого бюджету. 

Безоплатна передача матеріальних цінностей від однієї установи до іншої, що належать 

до сфери управління одного і того самого центрального органу виконавчої влади або іншого 
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головного розпорядника бюджетних коштів, здійснюється на підставі рішення головного 

розпорядника бюджетних коштів, (п. 21 Інструкції). 

Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, 

затвердженою наказом Державного казначейства України від 25.11.2008 р. № 495 та 

зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2009 за № 79/16095, визначено, що 

придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та 

виготовлення підручників та книг (крім бібліотечних фондів) здійснюється за КЕКВ 1131 

“Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та 

обмундирування” (1.3.1-в).  
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ОБОВ’ЯЗКОВА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ: ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ТА 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНІ ОБ’ЄКТИ 

 

Необхідність проведення інвентаризації у діяльності господарюючих суб’єктів 

визначена Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для 

забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності й 

документального підтвердження наявності, стану та оцінки господарських засобів та джерел 

їх формування. Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником 

(керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим [1, ст. 10].  

Проведення обов’язкової інвентаризації регламентоване відповідними нормативними 

документами [2], [5] та здійснюється: 1) перед складанням річної бухгалтерської звітності; 2) 

при зміні матеріально відповідальних осіб; 3) при зміні керівника колективу, з яким укладено 

договір про бригадну відповідальність, вибуття більше половини його членів або за вимогою 

хоча б одного члена такого колективу; 4) згідно судового рішення або на вимогу 

уповноваженого органу; 5) при виявленні фактів крадіжок, зловживань, псування цінностей; 

6) у разі техногенних аварій, пожежі або стихійного лиха; 7) при передачі підприємств чи 

окремих структурних підрозділів у межах відповідного органу управління; 8) при передачі 

майна державного підприємства в оренду, приватизації такого майна, перетворенні 

державного підприємства; 9) при одержанні державним підприємством податкової вимоги; 

10) при ліквідації підприємства.  

Дослідження взаємозв’язку інвентаризації з іншими елементами методу 

бухгалтерського обліку дозволяє сформувати цілісну уяву відносно механізму їх прояву і 

реалізації на рівні економічного суб’єкта та вказує на необхідність визначення відповідного 

переліку інвентаризаційних об’єктів [4, с. 148].  

Проведення інвентаризації належить до компетенції спеціально утвореного органу – 

інвентаризаційної комісії, а формування переліку інвентаризаційних об’єктів та строків 

проведення інвентаризації – до професійної компетенції бухгалтера і потребує затвердження 

відповідних регламентів на рівні господарюючого суб’єкта [3, с. 148]. Однак, у чинних 

нормативних документах перелік таких об’єктів є неповним, а процедурні аспекти 

проведення й документування результатів інвентаризації недостатньо висвітлені. Так, 

відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків 

nau://ukr/z0079-09/
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інвентаризації на підприємстві підлягають основні засоби, нематеріальні активи, товарно-

матеріальні цінності, грошові кошти, грошові документи та розрахунки [2]. У змістовній 

частині цього нормативного документа мова йде також про незавершене капітальне 

будівництво, незавершений ремонт, витрати майбутніх періодів, забезпечення та резерви 

майбутніх платежів. Зауважимо, що станом на поточну дату згаданий нормативний документ 

є актуальним (дата останніх змін – 8. 09. 2011 р.), проте, у додатку №3 "Відомість результатів 

інвентаризації" наводиться перелік об’єктів з використанням "застарілих" назв та кодів 

синтетичних рахунків: основні засоби (01); нематеріальні активи (04); виробничі запаси (05, 

06, 07, 08); молодняк тварин і тварини на відгодівлі; малоцінні та швидкозношувані 

предмети (12); незавершене виробництво, напівфабрикати власного виробництва (20, 21, 23); 

готова продукція і товари (40, 41); каса, інші грошові кошти (50, 56); розрахунковий, 

валютний та інші рахунки в банках (51, 52, 55); фінансові вкладення (58).  

Критична оцінка змісту вищезгаданої інструкції обумовлює потребу узгодженості 

окремих її положень стосовно переліку інвентаризаційних об’єктів, відповідності їх назв 

класам, назвам та кодам синтетичних бухгалтерських рахунків вимогам "Інструкції про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій" № 291 від 30. 11. 1999 р.  

Недосконалість та неоднозначність тлумачення нормативних положень викликає 

підвищений інтерес до висвітлення окремих питань щодо інвентаризації облікових об’єктів в 

періодичних фахових та професійних виданнях з бухгалтерського обліку. Зокрема, 

конкретизуються процедурні аспекти інвентаризації незавершеного виробництва і 

капітальних інвестицій; орендованих основних засобів, фінансових інвестицій, цінних 

паперів, об’єктів позабалансового обліку та ін. Окрема увага приділяється інвентаризації 

специфічних об’єктів обліку сільськогосподарських підприємств, бюджетних установ, а 

також підприємств, діяльність яких пов’язана з виробництвом та обігом дорогоцінного 

каміння та металів.  

Таким чином, перелік облікових об’єктів, що підлягають інвентаризації на конкретному 

підприємстві необхідно визначати з урахуванням його організаційно-правової форми, форми 

власності, галузі діяльності, видів діяльності та фактичної інформації про стан 

господарських засобів та джерел їх формування. Основними внутрішніми регламентами 

щодо проведення інвентаризації є розпорядчі документи про створення постійно діючої та 

робочих інвентаризаційних комісій (накази). У констатуючій частині наказу або в додатку до 

нього необхідно деталізувати перелік інвентаризаційних об’єктів, а також періодичність 

проведення інвентаризації, строки проведення, відповідальних осіб, а також конкретизувати 

види, зміст і форми робочої та підсумкової документації.  

 

Список використаних джерел 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16. 

07. 1999 р. № 996-ХІV : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // http://zakon0. rada. 

gov. ua/laws/show/996-14 

2. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків : затв. наказом 

Міністерства фінансів України від 11. 08. 1994 р. № 69 : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http: // http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/z0202-94 

3. Канцедал Н. А. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку / Н. А. Канцедал / 

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

економіки : Матеріали ІV Міжнар. наук. -практ. конф. молодих науковців, аспірантів, 

здобувачів і студентів (7 грудня 2012 р. ) / відп. ред. З. В. Герасимчук. – Луцьк : РВВ 

Луцького національного технічного університету, 2012. – С. 147-149.  

4. Канцедал Н. А. Моделювання варіантів взаємодії елементів методу бухгалтерського 

обліку / Н. А. Канцедал // Вісник запорізького національного університету : Збірник наук. 

праць. Економічні науки. – 2011. – № 2 (10). – С. 144-149.  



 

53 
 

 

Карбовська В. В., 

студентка спеціальності  

7.03050901 “Облік і аудит” 

Наук. керівник: доц. Тимрієнко І. Ю., 

Вінницький фінансово-економічний 

університет 

 

 ВИТРАТИ В ТЕОРІЇ ЛОГІСТИКИ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Перехід національної економіки до ринкових відносин і викликане цією обставиною 

розширення діапазону використання логістики на усіх рівнях економічної діяльності 

висунули на передній план необхідність розробки науково-методичного апарату оптимізації 

загальних витрат, який ґрунтується на принципах логістики. Це визначається роллю 

показника собівартості, що є в умовах ринкової економіки основою формування оптових цін 

і важливим чинником формування економічного результату від логістичної діяльності по 

обслуговуванню реального сектора економіки. Нині об'єктивно назріла необхідність 

розробки механізму управління витратами в логістичних системах, адекватного економічним 

відносинам національної економіки. 

Управління витратами в логістичній системі – це виконання усього комплексу функцій 

управлінського циклу, спрямованих на підвищення ефективності логістичного 

обслуговування. Суб'єктами управління витратами виступають керівники і фахівці об'єктів 

логістичної системи і логістичні підрозділи. Об'єктами управління є витрати на логістичне 

обслуговування і на відмову від нього. 

Організація – найважливіший елемент ефективного управління витратами. Вона 

встановлює, яким чином на об'єктах логістичної системи управляють витратами, тобто хто 

це робить, в які терміни, з використанням якої інформації і документів, якими способами. 

Визначаються місця виникнення витрат, центри витрат і центри відповідальності за їх 

дотриманням. Координація і регулювання витрат припускають порівняння фактичних витрат 

із запланованими, виявлення відхилень і вжиття оперативних заходів по їх ліквідації. 

Облік, як елемент управління витратами, потрібний для підготовки інформації в цілях 

прийняття правильних логістичних рішень. 

Аналіз витрат, як складовий елемент функції контролю, допомагає оцінити 

ефективність використання усіх ресурсів логістичної системи, виявити резерви оптимізації 

витрат, зібрати інформацію для підготовки планів і ухвалення раціональних управлінських 

рішень в області витрат. 

Функція контролю в системі управління витратами забезпечує зворотний зв'язок 

порівняння запланованих і фактичних витрат. Практичний підхід до розрахунку і аналізу 

логістичних витрат має бути простим і адаптованим до встановлених принципів 

бухгалтерського обліку, калькуляції витрат і складання балансового звіту. 

Таким чином, можна припустити, що саме в оптимізації логістичних витрат полягає 

основний резерв економії коштів, визначається доцільність, актуальність і необхідність 

формування нової наукової бази управління витратами в логістичних системах. Узгодженість 

логістичних процесів, використання сучасних інструментів управління ними, раціональне 

ведення економічної діяльності і оптимізація логістичних витрат є необхідними умовами 

забезпечення конкурентних переваг економічних об'єктів і збереження ними своїх ринкових 

позицій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 

 

Інтеграція підприємств України у світовий економічний простір є однією з 

найважливіших передумов для формування конкурентоздатної економіки та перспективи 

виходу нашої держави на міжнародний ринок. Ефективне здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств позитивно впливає на темпи економічного зростання створення 

конкурентного ринкового середовища та успіх трансформаційного процесу в Україні. 

Для інформаційного забезпечення співпраці з іноземними партнерами на підприємстві 

повинна бути належним чином організована система обліку розрахунків в іноземній валюті. 

В економічній літературі є значна кількість розробок, спрямованих на дослідження 

проблеми розрахунків між вітчизняними підприємствами та їх закордонними партнерами. 

Зокрема, питаннями розробки методології обліку розрахунків підприємств в іноземній 

валюті займалися вчені: Бутинець Ф.Ф., Волкова І.А., Голов С.Ф., Демчук Т.П., Жиглей І.В., 

Кадуріна Л.О., Савченко В.Я. та ін. 

Розглядаючи методику бухгалтерського обліку з використанням плану рахунків, то слід 

зазначити, що для обліку операцій підприємств з іноземною валютою не виділено достатньої 

кількості рахунків. У зв’язку з цим, необхідно на підприємстві розробити робочий план 

рахунків у якому виділити аналітичні рахунки для обліку операцій в іноземній валюті. 

Для побудови ефективної системи обліку валюти на підприємстві доречно 

застосовувати такі аналітичні рахунки: для обліку авансів в іноземній валюті – 3712 і 6812; 

для обліку розрахунків з посередниками в іноземній валюті – 3772 і 6852. 

У перспективі доцільно внести певні зміни в план рахунків бухгалтерського обліку і 

запровадити окремі субрахунки для обліку валютних операцій. Це дозволить організувати 

аналітичний облік розрахунків в іноземній валюті та дасть можливість при використанні 

комп’ютерних програм вказати для таких субрахунків ознаку валютного обліку. 

Особливістю проведення валютних розрахунків є класифікація операцій, для яких 

потрібна валюта. Зазвичай, такі операції поділяють на три групи (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Класифікація операцій, для розрахунку за якими необхідна іноземна валюта 

 

 Для обліку валютних коштів а рахунках в банку Планом рахунків передбачено 

субрахунки 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” та 314 “Інші рахунки в банку в 

іноземній валюті”. Рахунок 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” використовується для 

обліку валютних коштів на поточному валютному рахунку, тобто для обліку надходжень та 

витрачань валютних коштів у результаті здійснення поточних торговельних та 

неторговельних операцій. На рахунку 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті” 

обліковуються кошти на депозитному та інших рахунках у банку в іноземній валюті. 

Класифікація операцій в 

іноземній валюті 

торговельні операції (розрахунки за експорт чи імпорт товарів) 

неторговельні операції (заробітна плата, відрядження за кордон) 

операції, пов’язані з рухом капіталу (надання кредитів і т.д.) 
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На кожному із рахунків в аналітичному обліку має бути забезпечено облік кожної 

валюти за номіналом, курсом дня та повинно бути враховано різницю між попереднім і 

поточним курсом валют. Залишки грошових коштів підприємства на валютному рахунку 

відображаються в національній валюті в сумах, визначених за офіційним курсом НБУ на 

дату здійснення операції в іноземній валюті, а при складанні звітності – на останнє число 

звітного періоду. Одночасно операції в іноземній валюті відображаються у валюті 

розрахунків і платежів. Аналітичний облік коштів на валютному рахунку ведеться за кожним 

із відкритих рахунків іноземних валют. 

Отже, в системі бухгалтерського обліку розрахунки в іноземній валюті знаходять своє 

відображення з урахуванням вимог як чинного законодавства, так і інформаційних запитів 

зацікавлених осіб власників, менеджерів тощо. Облік розрахункових операцій в іноземній 

валюті ускладнюється тим, що бухгалтер повинен враховувати коливання курсів 

національної грошової одиниці по відношенню до валюти контрагентів, відображати в 

обліку курсові різниці, а також відслідковувати порядок купівлі та своєчасність продажу 

іноземної валюти. 
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ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:  

ТЕРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Порушення розрахункових взаємовідносин на підприємстві призводить до 

непередбаченого перерозподілу оборотних коштів, що негативно позначається на фінансовій 

і виробничій діяльності підприємства. Виникнення заборгованості, відсутність у підприємств 

коштів для її погашення вимагає високоефективного управління всіма ресурсами цих 

господарюючих суб'єктів. Причому ефективність не повинна йти врозріз із законністю 

господарських операцій.  

Дослідженням даної теми займалися такі закордонні та вітчизняні вчені: Е. Дегранж, 

Дж. Дзаппи, А.З. Попов, Н.В. Соловей та інші. 

Розрахунки з покупцями та замовниками є невід'ємною складовою дебіторської 

заборгованості, яка виникає у процесі здійснення виробничої та комерційної діяльності 

підприємства. Господарська практика підприємств свідчить, що на розрахунки з покупцями 

за відвантажену продукцію припадає більше ніж 80% загального обсягу дебіторської 

заборгованості, що робить її одним з основних об'єктів фінансового управління 

підприємства. 

Відвантажуючи виготовлену продукцію, підприємство, як правило, не отримує оплату 

одразу, таким чином відбувається кредитування покупця. Тому протягом періоду від 

моменту відвантаження продукції до моменту надходження платежів засоби підприємства 

знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості. Розкриття економічної сутності 

розрахунків з покупцями та замовниками доречно почати з визначення самого поняття 

“дебіторська заборгованість”.  

На кожному етапі економічного та політичного розвитку в Україні та в світі 

відбувалися істотні зміни у трактуванні поняття “дебіторська заборгованість”. Спочатку 

поняття “дебітор” (від латинського debitum - борг; зобов'язання) ототожнювалося не лише з 

особою, а й з товаром, грошима, рахунком. Як зазначає Н.В. Соловей: “Подвійний аспект 

кожної операції став можливим тому, що дебітори і кредитори почали фігурувати не лише 

особи, а й предмети”. Особливо важливим і суттєвим є внесок Е. Дегранжа і Дж. Дзаппи, 
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корті почали розглядати дебіторську заборгованість як один із показників, що характеризує 

фінансовий стан підприємства. А.З. Попов дебіторську заборгованість називає “боргом на 

користь підприємства” і визначає як “ту чи іншу частину господарських засобів 

підприємства, що вибула зі складу даного підприємства і перебуває у фактичному 

розпорядженні інших підприємств, виконуючи там роль капіталу”. 

Отже, дебіторська заборгованість – сума боргів юридичних і фізичних осіб 

підприємству. Дебіторська заборгованість є наслідком господарських операцій, що мали 

місце в минулому, але підлягають погашенню в майбутньому, оскільки по суті 

незавершеною залишається така угода. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІГАЦІЯМИ 

На сучасному етапі розвитку економіки велика роль відводиться інвестиціям, в тому 

числі фінансовим інвестиціям за участі цінних паперів. Основними з них традиційно 

виступають акції та облігації. Облігації належать до емісійних цінних паперів і водночас 

посвідчують відносини позики. Фактично при випуску облігацій підприємство-емітент 

залучає кошти отримані від їх випуску задля фінансування подальшої діяльності, при чому 

відповідно до умов виплачує за ними проценти і в установлений термін здійснює їх 

погашення.  

Операції з облігаціями, як і інші господарські операції повинні бути належним чином 

відображені в обліку. Для інвестора облігації виступають як активи і відповідно 

показуються в балансі, тоді як для емітента – як його зобов’язання. Відповідно 

короткострокові облігації обліковують на рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції”, а 

довгострокові – на рахунку 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”. Для відображення в 

обліку розрахунків за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення 

більше року призначений  рахунок 52 “Довгострокові зобов’язання за облігаціями”, який має 

такі субрахунки: 521 “Зобов’язання за облігаціями”,  522 “Премія за випущеними 

облігаціями” та 523 “Дисконт за випущеними облігаціями”.  

При операціях з короткостроковими облігаціями для обліку зобов’язань доцільно 

використовувати запропонований субрахунок 686 “Розрахунки за короткостроковими 

облігаціями”. Такий рахунок підприємства можуть відкривати у робочому плані рахунків з 

відповідними аналітичними рахунками для відображення зобов’язань за облігаціями, премії та 

дисконту. 

Методика обліку придбання, обігу та погашення боргових фінансових інвестицій (емісія 

облігацій емітентом) включає такі етапи (рис.1): 1) придбання інвестицій: 1 – на суму коштів, 

сплачених за придбану інвестицію; 2.1 – на суму коштів сплачених емітенту; 2.2 – на вартість 

послуг торговця цінними паперами, реєстратора, інших організацій; 2) амортизація дисконту 

(премії): 3.1 – на суму амортизації дисконту; 3.2 – на суму амортизації премії; 3) нарахування та 

отримання відсотків за придбаними облігаціями: 4 – на суму нарахованих відсотків, 5 – на суму 

отриманих відсотків; 4) погашення заборгованості емітента перед інвестором за придбаними 

облігаціями: 6 – на суму отриманих коштів 3, с.192–193. 

Щодо премії чи дисконту, то вони підлягають амортизації. Суму амортизації відносять 

до складу інших фінансових доходів (при дисконті), або інших фінансових витрат (при 

премії) (рис.2). Амортизацію балансової вартості  фінансових інвестицій здійснюють за 

ефективною ставкою відсотка. Ефективна ставка відсотка виступає як внутрішня норма 

прибутковості фінансового інструменту. Номінальна вартість облігацій залишається 
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незмінною до кінця строку погашення. При її визначенні варто враховувати теперішню та 

прогнозовану кон’юнктуру ринку, щоб з одного боку, номінальна вартість мінімізувала 

вартість залучення капіталу, а з іншого – стимулювала інвесторів вкладати кошти в облігації.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема обліку з придбання, обігу та погашення облігацій інвестором 

 

Рис.2 Схема амортизації дисконту та премії в учасників процесу інвестування 
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Аналітичний облік фінансових інвестицій ведуть за видами інвестицій та об’єктами 

інвестування. Аналітичний облік зобов’язань за облігаціями ведуть за держателями облігацій, 

їх видами, номінальною вартістю та строками погашення. 

Отже, випуск облігацій, як і їх придбання мають бути належним чином відображені в 

обліку, що дозволяє сформувати реальну картину їх стану та зміни за звітний період і дає 

змогу проаналізувати тенденції ефективності чи неефективності їх здійснення. Причому 

операції з облігаціями передбачають також важливу аналітичну роботу з приводу визначення 

їх номінальної вартості, розрахунку ефективної ставки відсотка та амортизації дисконту і 

премії.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ABC-КОСТИНГУ ПРИ КАЛЬКУЛЮВАННІ СОБІВАРТОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ 

 

У сучасних умовах ринкового господарювання для прийняття ефективних 

управлінських рішень на підприємстві керівник має володіти повним обсягом достовірної та 

оперативної інформації про витрати, що є складовими собівартості продукції. Надходження 

цієї інформації до керівника забезпечує система обліку витрат виробництва, від рівня 

організації якої залежить ступінь ефективності виробництва, який характеризується рівнем 

витрат на одиницю продукції та її якістю.  

Для того, щоб досягти зниження витрат на одиницю продукції, необхідно, насамперед, 

їх достовірно визначити. Для вирішення цієї задачі використовуються різноманітні методи 

калькулювання [3, с. 176]. 

Помилки при розрахунку собівартості можуть призвести до прийняття невірних 

управлінських рішень: зняттю з виробництва рентабельної продукції або, навпаки, 

збільшення випуску неперспективного товару. Застосування методики Activitybasedcosting 

(ABC) дозволяє керівнику більш точно визначити собівартість того чи іншого продукту, 

особливо в ситуації, коли непрямі витрати перевищують прямі.  

Метод Activitybasedcosting (АВС) був розроблений американськими вченими Р. 

Купером і Р. Капланом в кінці 80-х років і в даний час набув широкого поширення на Заході.  

Базовим принципом розрахунку собівартості даним методом є поділ витрат на прямі і 

непрямі (накладні) і віднесення обох видів витрат на готову продукцію. Прямі витрати 

безпосередньо відносяться на собівартість конкретного об'єкта витрат, а накладні витрати 

спочатку групуються за основними видами діяльності, а потім розподіляються між видами 

продукції, виходячи з того, які види діяльності потрібні для виготовлення цієї продукції. 



 

59 
 

 

Алгоритм визначення собівартості продукції методом АВС наступний: 1) групування 

накладних витрат за видами діяльності (функціями або операціями, з визначенням за кожним 

з них чинників діяльності); 2) визначення носія витрат для кожного їх виду; 3) оцінка 

вартості одиниці носія витрат шляхом ділення суми накладних витрат за кожним видом 

діяльності на кількісне значення відповідного носія витрат; 4) визначення собівартості 

продукції шляхом множення вартості одиниці носія витрат на їх кількість за видами 

діяльності, виконання яких необхідне для виготовлення продукції [2]. 

Об’єктом обліку витрат при методі АВС є окремий вид діяльності (функція, операція), а 

об’єктом калькулювання – вид продукції (робіт, послуг). 

Собівартість одиниці продукції, обчислена за допомогою даного методу, представляє 

собою найкращу фінансову оцінку спожитих ресурсів, оскільки враховує складні 

альтернативні способи визначення зв’язків між продукцією і використанням ресурсів. 

У сучасних умовах при вдосконаленні технології виробництва, зниженні його 

трудомісткості і матеріаломісткості, а також автоматизації процесів частка прямих витрат 

знижується, а частка непрямих витрат (на загальне управління, маркетинг, фінансове 

управління, управління персоналом і т. п.) збільшується. За таких умов використання 

методики АВС-костингу дозволяє уникнути помилок при розподілі непрямих витрат [1]. 

ABC-метод базується на тому, що продукція - не причина виникнення витрат, а 

причина операцій (робіт), у результаті яких і виникають витрати. Даний метод 

калькулювання сприяє зниженню споживання ресурсів шляхом посилення контролю за 

іншими операціями, що викликають виникнення накладних витрат. ABC-метод також 

забезпечує і контролює взаємозв’язок між тими, хто веде господарську діяльність, і тими, хто 

використовує продукцію, отриману в результаті діяльності перших [2]. 

Застосування методу ABC-костингу дозволяє отримати більше інформації для 

управління затратами, прийняття обґрунтованих управлінських рішень у стратегічному 

плануванні, ніж традиційні методи калькулювання собівартості готової продукції. 

Проте система калькулювання собівартості ABC-костинг потребує багато часу та 

зусиль, пов'язаних з навчанням персоналу, а також збором даних як при впровадженні 

системи, так і при її використанні. Дана система калькулювання собівартості продукції є 

обтяжливою для виробничих підприємств у зв’язку із наявністю довгих і складних 

продуктивних ланцюжків. Використання ABC-методу є доцільним на підприємствах тих 

галузей економіки, де частка прямих витрат у загальному обсязі витрат традиційно невелика 

(наприклад, у торгівлі, банківській сфері, страхуванні), тому загальноприйняті підходи до 

розподілу непрямих витрат можуть призвести до прийняття неправильних управлінських 

рішень [3, с. 180]. 

Таким чином, АВС-костинг як метод калькулювання завдяки своїм перевагам 

порівняно з традиційними методами інтенсивно розвивається в теорії і широко 

використовується на практиці компаніями у всьому світі. Він являє собою технологію, що 

виходить за рамки просто обліку витрат і перетворюється в ефективну технологію 

управління витратами. Впровадження системи ABC-костингу на вітчизняних підприємствах 

дозволить отримувати найбільш точну інформацію про витрати підприємства і достовірно 

обчислювати собівартість окремих виробів або послуг.  
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ОБЛІК МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕМОНТУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 

Підприємства на своєму балансу мають велику кількість необоротних активів 

(основних засобів). Для того, щоб продукція виробництва була конкурентоспроможною, 

потрібно модернізувати більшість необоротних активів вітчизняних промислових підприємств. 

На  сьогоднішній день у більшості  підприємств необоротні активи морально застарілі. 

Питання визнання витрат, які виникають внаслідок модернізації необорних активів, та 

питання відображення цих витрат у бухгалтерській і податковій звітності є досить 

актуальним та потребує детальнішого вивчення. Дане питання досліджували у свої працях як 

вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Серед вітчизняних вчених, які в своїх працях 

висвітлювали питання обліку витрат на поліпшення та ремонт необоротних матеріальних 

активів є: Покропивний С.Ф., Коменіцер С.Є., Ломакін В.О., Антонов О.К. та ін. 

Покропивний С.Ф. , вважає, що “часткове відновлення засобів праці” здійснюється 

шляхом періодичного проведення відповідних ремонтів. Суть ремонту, як вказує автор, 

зводиться до усунення тимчасового фізичного спрацювання конструктивних елементів у 

натуральній формі та забезпечення, таким чином, постійної дієздатності засобів праці 

впродовж усього періоду їх експлуатації”. Коменіцер С.Є. притримується позиції, що 

ремонту підлягають усі види основних фондів – технологічне та силове обладнання, 

прилади, механізми, транспортні засоби, комунікації, будівлі і споруди, але вказує неповний 

перелік основних засобів. Ломакін В.О., крім засобів виробництва, до об’єктів ремонту 

відносить також і предмети особистого споживання. Він вказує, що ремонт – це сукупність 

техніко-економічних заходів, пов’язаних із підтриманням і частковим або повним 

відновленням споживної вартості основних фондів або предметів особистого споживання”. 

Цю ж думку підтримує і О.К. Антонов. 

Слід розмежовувати два поняття – “поліпшення” та “ремонт” необоротних активів. 

Поліпшення об’єктів необоротних активів націлено на збільшення їх продуктивності 

(збільшуються доходи підприємства) та скорочення витрат пов’язаних з утриманням на балансі 

об’єктів необоротних активів (знижується собівартість виготовленої продукції, що збільшує 

прибуток). У свою чергу основним завданням ремонту є підтримка об’єкта в робочому стані. 

Так як необоротні активи входять в склад основних засобів ми маємо повне право 

розглядати необоротні активи за нормативною та правовою базою “Основні засоби”, отже:             

- відповідно п. 14 П(С)БО 7 “Основні засоби” первісна вартість основних засобів 

збільшується на суму витрат, які пов’язані з поліпшенням об’єкта (модернізація, 

модифікація, реконструкція та ін.), що приводить до збільшення майбутніх економічних 

вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта; - витрати, які пов’язані з поліпшенням 

об’єктів основних засобів до яких входять необоротні активи включаються до витрат 

звітного періоду за допомогою їх амортизації. Для того, щоб ці витрати підлягали 

амортизації на їх суму збільшується первісна вартість об’єкта необоротних активів 

(основних засобів), який був поліпшений.    

Згідно з п. 15 П(С)БО 7 “Основні засоби” витрати, які здійснюються для підтримки 

об’єкта в робочому стані і отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних 

вигод від його використання, включаються до складу витрат. Ці  витрати пов’язані з 

виконанням будь-якого виду ремонту направлені на відновлення первісних техніко-
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економічних характеристик об’єктів необоротних активів (основних засобів), а не на 

збільшення майбутніх економічних вигод.  

 Основним ідентифікатором віднесення витрат є збільшення майбутньої економічної 

вигоди від подальшого використання необоротних активів. Але з метою чіткої ідентифікації 

ремонтних робіт необоротних активів по ступеню їх впливу на майбутню економічну вигоду 

від використання об’єкту необоротних активів доцільно видати розпорядчий документ, 

згідно з яким чітко розмежувати всі види витрат. Також відповідним посадовим особам 

служб головного механіка та головного енергетика необхідно на первинних документах 

ставити помітку з визначенням виду ремонту (“поточний  ремонт”, “реконструкція”). 

Ті витрати, які в бухгалтерському обліку включаються до збільшення первісної вартості 

необоротних активів, в податковому обліку – до валових витрат. З метою ідентифікації 

витрат доцільно їх акумулювати на окремому субрахунку, що дозволить контролювати та 

аналізувати ці витрати на основі бухгалтерського обліку. 

За діючими вимогами обліку на підприємствах використовується рахунок 23 

“Виробництво” з субрахунками 231 “Основне виробництво”, 232 “Допоміжне виробництво”, 

та з метою акумулювання витрат на поточний ремонт всіх основних засобів. В цьому 

випадку було б доцільно вести субрахунок й до необоротних активів 233 “Поточний 

ремонт”.  Поточний ремонт необоротних активів на промислових підприємствах  можливо 

відобразити такими записами, які показані у табл. 1. 

 Таблиця 1 

Облік модернізації та ремонту основних засобів  
№ з/п Подія Дебет Кредит 

1 При  здійсненні ремонтних робіт 

господарським способом 

233 “Поточний ремонт”  232 “Допоміжне 

виробництво” 

2 При  здійсненні ремонтних робіт 

підрядним способом 

 

233 “Поточний ремонт”  631 “Розрахунки з 

вітчизняними 

постачальниками” 

3 Відповідно направленню 

цільового використання 

основних засобів 

91“Загальновиробничі витрати”, 92 

“Адміністративні витрати” тощо 

233 “Поточний ремонт”  

 

  Проведене дослідження дозволяє зробити висновки: ремонт – це комплекс операцій з 

відновлення справності основного засобу або його складових частин; відображення ремонту 

та модернізації необоротних активів (основних засобів) вищенаведеним способом для 

бухгалтера буде слугувати орієнтиром, куди їх відносити – на витрати, чи на збільшення 

первісної вартості з подальшим віднесенням на витрати шляхом нарахування 

амортизаційних відрахувань. Окрім цього, такий механізм організації облікового процесу 

дозволить уникнути протиріч з контролюючими органами. 
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ФРАЙЧАЙЗІНГ: ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

 

Оскільки сучасний процес розвитку малого бізнесу відбувається в умовах обмеження 

фінансових ресурсів державного та місцевого бюджетів, відсутності дієвої системи 

фінансування, кредитування і страхування підприємницької діяльності, то значення набуває 

взаємодія малого і великого підприємництва, що здійснюється з використанням 

франчайзингової системи. 
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 Дослідженню проблеми фрайчазингу займались такі видатні науковці Г. Андрощук, І. 

Солодченко, О. Короп, А. Ногачевський, Стивен, Розенберг, М. Роберт, Опейд Звенислава та 

інші. Не зважаючи на розробки, сьогодні франчайзинг в України потребує усестороннього 

розвитку і вдосконалення.  

Відносини за типом “франчайзинг” почали з’являтися в Україні близько 10 років тому. 

Проте незнання особливостей, відсутність фахівців у цій сфері призвело до того, що кожен 

франчайзер трактував цю модель по-своєму. 

За ступенем розвитку правового поля франчайзингові відносини в Україні відносять до 

законодавчо не підкріплених, оскільки сьогодні не існує жодного нормативно-правового 

акту, який би їх безпосередньо регулював, адже норми ЦКУ та ГКУ охоплюють лише одну з 

його форм – комерційну концесію. З огляду на актуальність франчайзингу за кордоном та 

відсутність нормативної бази для регулювання його функціонування в Україні на даний 

момент розроблено декілька законодавчих проектів [1]. Втім, жоден із них не був прийнятий, 

в той час у США на федеральному рівні створено біля 100 законів, що стосуються 

франчайзингу. 

Необхідність франчайзингу в Україні зумовлена втратою ринків збуту багатьма 

вітчизняними підприємствами в умовах загострення конкуренції на внутрішніх ринках, не 

конкурентоспроможністю порівняно з іноземними фірмами. За підсумками Української 

асоціації франчайзингу в Україні на сьогодні функціонує 135 франчайзингових систем [2] 

(для порівняння: США – понад 1500, Франція – більше 750) [1]. 

Найбільш прибутковими та активними залишаються компанії, що розвивають іноземні 

франшизи. Серед українських компаній безумовним лідером є компанія “Система швидкого 

харчування” (FFS). Зараз 29 галузей економіки України мають перспективи для власного 

розвитку та залучення іноземних франшиз [2]. 

Франчайзинг є системою взаємовигідних партнерських відносин, а наявність елемента 

купівлі-продажу у франчайзингових відносинах дозволяє запропонувати власне трактування 

франчайзингу, з погляду бухгалтерського обліку. В МСБО 38 “Нематеріальні активи” чітко 

визначено, що франшиза відноситься до нематеріальних активів. Згідно з п. 4, 6 П(С)БО 8, до 

складу нематеріальних активів відносяться ті активи, для яких характерними є наступними 

ознаки: немонетарність активу; відсутність матеріальної форми; може бути ідентифікованим; 

утримується підприємством з метою використання більше одного року.  

При здійсненні франчайзингових операцій необхідно ретельно продумати організацію 

бухгалтерського обліку та дотримуватися загальних правил обліку (табл. 1) [3]. 

Рекомендується звернутися до професійного юриста, щоб він кваліфіковано підготував 

договір. Питання, що стосуються франчайзингу, не врегульовані законодавством України, 

підприємства часто підписують замість одного комплексного договору франчайзингу три або 

чотири окремих договори: на поставку сировини й матеріалів, обладнання тощо. Такий 

поділ, з одного боку, допомагає уникнути помилок при нарахуванні податків, як наслідок, 

штрафів, але, з іншого боку, він не дозволяє врахувати повністю всіх аспектів 

взаємовідносин партнерів у юридичному плані, що призводить до непорозумінь, розірвання 

договорів, пред’явлення претензій тощо. Важливе місце у франчайзинговому договорі 

посідає визначення прав та обов’язків сторін. 

Звичайно, трапляються неуспішні проекти чи відмови від розвитку за 

франчайзинговими схемами, але вони, як правило не пов’язані з недоліками франчайзингу як 

методу побудови мережі. 

Для розвитку франчайзингу в Україні існує низка перепон. Для розв'язання проблем 

розвитку необхідно зміцнити законодавчу базу шляхом прийняття Закону України “Про 

франчайзинг”, де передбачити особливості правового регулювання товарного, виробничого, 

ділового франчайзингів. 

Отже, підсумовуючи проблеми франчайзингу, слід зазначити, що франчайзинг має 

широкі перспективні можливості для розвитку в Україні Ведення  бухгалтерського обліку 

має проводитися за принципами і методами, передбаченими П(С)БО. 
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Таблиця 1 

Облік операцій за франчайзингом 
Зміст операції Д-т К-т 

господарські операції фірми – франчайзі 

Отримання франшизи у франчайзі 127 55 

Відображено податковий кредит  641 55 

Здійснено платіж за отриману франшизу 611 311 

господарські операції фірми – франчайзера 

Загальна вартість франшизи не відома, в кінці місяця без ПДВ 93 685 

Купівля технологічного обладнання франчайзі 152 685 

Нараховано амортизацію на нематеріальний актив 92 133 

Відображено суму амортизації на позабалансовому рахунку 09 - 

Списано знос нематеріальних активів 133 127 

Нарахування витрат в оплату послуг франчайзі 952 632 

Фінансовий кредит фірма-франчайзі 311 501 

Нарахування відсотків банку фірма – франчайзі 951 684 

Отриманні обладнання, якщо франчайзі сплачує вартість довгострокового  страхування 39 655 
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РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

У сучасному світі для ефективної діяльності установи потрібно приймати обґрунтовані 

управлінські рішення. Для їх прийняття необхідно володіти своєчасною та достовірною 

інформацією. Головним інформаційним джерелом будь-якої організації є бухгалтерський 

облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та 

передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам. 

Бюджетні установи не є винятком. 

На даний час облік у бюджетних установах в Україні переживає реформування. 

Основні напрями та заходи реалізації реформи викладено у Стратегії модернізації системи 

бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки [1]. Одним із головних 

заходів є удосконалення системи фінансової звітності, зокрема форми № 1-дс Баланс, яка 

набирає чинності з 01.01.2015 р. 

Баланс – звіт про фінансовий стан суб’єкта державного сектору, який відображає на 

певну дату активи, зобов’язання і власний капітал [2]. Методика складання балансу 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів регламентується Порядком складання 

фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів 
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затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44. Остання 

редакція Постанови було здійснена 22.01.2013 р. З 01.01.2015 р. в Україні набере чинності 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 

“Подання фінансової звітності” разом з яким прийнято нову форму Балансу для організацій 

бюджетного сектору. Але на жаль, зміни щодо методики складання нової форми балансу в 

Постанові не знайшли відображення, хоча структура балансу бюджетних установ зазнала 

значних змін. Це свідчить про недосконалість нормативної бази нашої країни. 

Актив і пасив балансу складається з окремих статей. Статті балансу, в свою чергу, 

об'єднуються в економічні однорідні групи майна та джерел його утворення – розділи. У 

діючій формі № 1 бюджетної установи виділено три розділи активу і три розділи пасиву. 

Нова ж форма балансу складається з трьох розділів активу та чотирьох розділів пасиву. 

Порівняння структури діючої форми балансу та запропонованої НП(с)БОДС 101 “Подання 

фінансової звітності” наведемо у табл. 1. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика будови діючої форми бухгалтерського балансу бюджетної 

установи та запропонованої НП(с)БОДС 101 “Подання фінансової звітності” 
Актив Сума Пасив Сума 

Діюча форма Згідно з 

НП(с)БОДС 101 

Діюча форма Згідно з  

НП(с)БОДС 101 

І. Необоротні 

активи 

ІІ. Оборотні 

активи  

ІІІ. Витрати 

І. Нефінансові 

активи 

ІІ. Фінансові 

активи 

ІІІ. Витрати 

майбутніх періодів 

 І. Власний капітал 

ІІ. Зобов’язання 

ІІІ. Доходи 

І. Власний капітал та 

фінансовий результат 

ІІ. Зобов’язання 

ІІІ. Забезпечення 

IV. Доходи майбутніх 

періодів 

 

Баланс  Баланс  

 

Групування статей нового балансу у розділи з першого погляду викликає здивування. 

Розділи активу балансу розміщені за ознакою зростання ліквідності. Частина оборотних активів 

разом із необоротними складають перший розділ “Нефінансові активи”. Таким чином статті 

активу балансу групуються за принципом уречевленості активів, тобто до “Нефінансових 

активів” належать основні засоби, нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції, 

запаси, малоцінні та швидкозношувані предмети, готова продукція та інші не фінансові активи. 

До другого розділу активу “Фінансові активи” належать дебіторська заборгованість, фінансові 

інвестиції, грошові кошти, кошти бюджетів та інших клієнтів та інші фінансові активи. Розділ ІІІ 

активу “Витрати майбутніх періодів” на статті не поділяється. 

Розділ І пасиву “Власний капітал та фінансові результати” призначений для 

відображення внесеного капіталу, фонду дооцінки, фінансових результатів, резервів та 

капіталу у підприємства. Другий розділ пасиву “Зобов’язання” включає в себе довгострокові 

та поточні зобов’язання. Третій та четвертий розділи пасиву за статтями не розкриваються. 

Таким чином, на нашу думку, новий баланс для бюджетних установ має як позитивні, 

так і негативні риси. Новий спосіб групування статей активу є перевагою, оскільки він більш 

актуальний для бюджетних організацій. Поява розділу “Забезпечення” в пасиві балансу є 

також плюсом. До негативних рис можна віднести те, що новий баланс є більш згорнутим та 

не таким деталізованим, як попередня форма. Це ускладнює оцінку фінансового стану 

бюджетної організації. 
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ОБЛІК ДОХОДІВ У БУДІВНИЦТВІ 

 

Дохід являє собою отримання економічних вигод, що виникають у результаті діяльності 

підприємства у вигляді виручки від наданих будівельних послуг. Методологічні засади 

формування, оцінки і визнання у бухгалтерському обліку інформації про доходи будівельних 

підприємств та її розкриття у фінансовій звітності визначають П(С)БО 15 “Дохід”, П(С)БО 3 

“Звіт про фінансові результати” та П(С)БО 18 “Будівельні контракти” [1, 2, 3]. 

Проблеми обліку доходів від виконання будівельних контрактів висвітлені в роботах 

ряду вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: К. Друрі, 3. Задорожнього, В. 

Карпушенко, В. Костюченко, Я. Крупки, Т. Момот, В. Пархоменка, І Чалого, М. Е 

Хендріксена і М Ван Бреда та інших вчених-економістів. У світовій практиці, за словами В. 

Костюченко, передбачено два методи обліку доходів за будівельними контрактами: метод 

укладеного контракту і метод поетапного виконання робіт. За оцінкою українського 

дослідника І. Чалого, саме для будівництва, як ні для жодної з інших галузей, властива 

характеристика визнання доходу, як власне, реалізації. При цьому, проф. З. Задорожний 

вказує на те, що відображення доходу через підписання первинних документів типових 

будівельних форм призводить до одержання різних рівнів рентабельності протягом періоду 

будівництва і, певною мірою, порушує вимоги П(С)БО 18 “Будівельні контракти”.  

Карпушенко М. зазначає, що сама проблема визнання й оцінки доходів і витрат у 

будівництві виходить з особливостей будівельного виробництва, а саме:  

– тривалий період виробництва, який часто перевищує один рік;  

– у процесі будівництва замовник здійснює розрахунки за виконані етапи робіт;  

– ціна об'єкта будівництва визначається завчасно у контракті. 

Будівництво, як одна із провідних галузей економіки України, нині знаходиться на 

значному піднесенні. За останні роки простежуються позитивні тенденції щодо зростання 

обсягів освоєння капітальних інвестицій та виробничої активності у будівництві. 

Середньорічні темпи приросту обсягів робіт, виконаних за будівельними контрактами, за 

останні роки становлять 10-15%. Зростання кількісних і якісних показників діяльності 

будівельних підприємств вимагає налагодження методики та організації 

внутрішньогосподарського обліку. 

Відповідно дохід будівельної організації під час виконання будівельних робіт включає 

в себе:  

– ціну будівельного контракту; 

– суму відхилень від ціни за будівельним контрактом;  

– суму претензій, яку підрядник може вимагати від замовника;  

– суму заохочувальних виплат на користь підрядника понад ціну контракту [3]. 

Особливістю будівельного виробництва є те, що іншими операційними доходами 

підприємств галузі слід вважати отримані ними штрафні санкції за невиконання всіх інших 

договорів юридичними та фізичними особами, крім будівельних контрактів. Претензії за 

будівельним контрактом повинні відображатися в складі доходу від основної діяльності, що 

дасть змогу більш точно визначити фактичний результат від здачі окремих об’єктів 

будівництва замовникам. 

Доходи від виконання будівельного контракту протягом звітного періоду визнаються 

на дату балансу за ступенем завершеності будівельно-монтажних робіт. Існує три методи 

оцінювання ступеня завершеності будівельно-монтажних робіт: вимірювання та оцінювання 

виконаних робіт; співвідношення обсягу завершеної частини робіт до їх загального обсягу в 
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натуральному вимірі; співвідношення фактичних витрат від початку виконання будівельного 

контракту до дати балансу та очікуваної суми загальних витрат. Незважаючи на можливість 

вибору, на практиці найпоширенішим є тільки один із цих методів – метод вимірювання та 

оцінки виконаної роботи. Цей метод використовує більше як 42 % підприємств-підрядників [4].  

Доходи будівельних підприємств рекомендовано класифікувати за такими ознаками: 

вид обліку; вид діяльності; можливість контролювати; вплив на прийняття управлінських 

рішень; процес реалізації; вид виробництва; період формування доходу; плановість доходу; 

структура доходу за будівельним контрактом; ступінь оподаткування доходу; вид доходу; 

вплив інфляційних процесів; ступінь децентралізації доходу; періодичність доходу. 

Таким чином, проблеми обліку доходів у будівельній галузі в Україні є надзвичайно 

актуальними. Так, дохід у будівництві визнається у разі збігу низки обставин, за яких 

допускається здійснення відповідного запису на рахунках бухгалтерського обліку. В свою 

чергу, обставини, при яких допускається визнання доходу за виконуваним будівельним 

контрактом - це лише умови, при виконанні яких, підприємству дозволяється зробити 

відповідний запис на рахунку з обліку доходів. Тільки при дотриманні всіх розглянутих 

вище умов можна говорити про достатній рівень імовірності отримання майбутніх 

економічних вигод. 
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СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

В умовах планової економіки бюджетування складало основу всієї сфери управління, 

виробництва і розподілу продукції, активно застосовувалося в діяльності переважної 

більшості суб'єктів господарювання. В сучасних умовах господарювання для ефективного 

управління бізнесом, необхідно використовувати всі сучасні технології управління, однією з 

яких виступає бюджетування.  

Бюджет при його грамотному використанні може стати ефективним інструментом 

управління організацією, оскільки дозволяє істотно збільшити як прозорість організації для 

менеджменту, так і ступінь контролю над витрачанням коштів і досягненням запланованих 

результатів роботи. Саме тому проблемою бюджетування переймаються не тільки державні 

установи, для яких складання бюджету обов'язково, але і багато комерційних структур. 
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Значне місце цим проблемам приділено у дослідженнях і наукових статтях вітчизняних 

авторів: Атамас П. Й. [1], Голов С. Ф. [2], Коваль Л. П., Марич П. М. [3], Нападовська Л. В. 

Бюджетування – це процес розробки і формування планових бюджетів, що об’єднують 

плани керівництва підприємства в напрямку визначення майбутньої діяльності з 

формуванням і використанням фінансових ресурсів. Продуктом бюджетування є бюджет. 

Бюджет – це план майбутніх операцій, виражених у кількісних (здебільшого 

грошового) вимірниках. Мета і завдання бюджетування полягає в наступному: 

1) здійсненні періодичного планування; 

2) забезпечення координації та комунікації в діяльності окремих підрозділів; 

3) залучення менеджерів до кількісного обґрунтування планів роботи їх підрозділів; 

4) визначення та усвідомлення майбутніх витрат діяльності окремих підрозділів та 

підприємства в цілому, необхідних ресурсів для забезпечення цієї діяльності; 

5) мотивація працівників та їх орієнтація на досягнення конкретної мети в межах 

загальної стратегій підприємства; 

6) створення бази для контролю діяльності окремих колективів та їх керівників, оцінки 

результатів діяльності. 

На підприємствах процес бюджетування здійснюється у двох напрямках. Перший 

напрям полягає в підготовці функціональних бюджетів, тобто бюджетів підрозділів 

підприємства. Другий напрям бюджетування – розробка стандартів або норм витрат на 

виробництво окремих виробів чи надання послуг. 

Виокремлюють три основних підходи до організації процесу бюджетування: 1) 

“зверху-вниз” (централізоване бюджетування); 2) “знизу-вгору” (децентралізоване 

бюджетування); 3) “знизу-вгору / зверху-вниз” (комбіноване). 

Суть першого підходу “зверху-вниз” полягає в тому, що вище керівництво компанії 

повністю здійснює процес бюджетування з мінімальним залученням менеджерів підрозділів 

та відділів нижчого рівня. Перевагою даного підходу є те, що повністю враховуються 

стратегічні цілі компанії, зменшується розмір витрат часу, пов’язаних з узгодженням та 

узагальненням окремих бюджетів. Негативним у даному підході є слабка мотивація 

менеджерів нижчих ланок щодо досягнення цілей, у розробці яких вони не брали участі. 

Наступний підхід “знизу-вгору” передбачає послідовну інтеграцію бюджетів підрозділів 

нижчого рівня в бюджети підрозділів вищого рівня й остаточно у зведений бюджет. Позитивною 

стороною такого підходу є те, що він враховує реальні можливості та потенціал підрозділів, 

запроваджує мотиваційні механізми. Недоліками його використання прагнення підрозділів 

враховувати лише власні інтереси, мінімально погоджуючи та координуючи їх з інтересами інших 

підрозділів організації. Тобто бюджетування може перетворитися на окремі, не пов'язані між 

собою процеси формування бюджетів у підрозділах. 

Підхід “знизу-вгору / зверху-вниз” передбачає, що вище керівництво надає загальні 

директиви щодо цілей компанії, а керівники нижчої та середньої ланки готують бюджети, 

спрямовані на досягнення цілей компанії. Даний підхід узагальнює та збалансовує найкращі 

моменти інших двох підходів. 

Таким чином, можемо дійти до висновку, що бюджетування націлене на уникнення 

анархії в діяльності окремих підрозділів, узгодження цілей та інтересів різних членів 

організації, передбачення майбутніх проблем та визначення найкращих шляхів до 

досягнення стратегічної мети підприємства. 
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ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, РОБОТИ І ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ 

 

 В умовах переходу економіки України до ринкових відносин виникає необхідність 

активніше використовувати бухгалтерський облік і аналіз в управлінні виробничим 

процесом. Процес виробництва є одним з основних процесів господарської діяльності та 

являє собою сукупність операцій по виготовленню продукції. 

 В сучасних умовах запаси можуть мати різне призначення залежно від функції, яку 

вони виконують у процесі виробництва, а також від особливостей підприємства. Так, якщо 

для одного підприємства машина та обладнання є основним запасом, то для підприємства, 

що їх виготовляє, є готовою продукцією, а для підприємства, що здійснює їх перепродаж – 

товаром.  

Реалізація готової продукції є однією із найпоширеніших операцій підприємницької 

діяльності в Україні, в діяльності галузей народного господарства значна частина належить 

реалізації. Готовою продукцією, призначеною для продажу, вважають закінчені обробкою 

вироби, які пройшли випробування, приймання і відповідають технічним вимогам і 

стандартам. Продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого процесу – 

сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях – утворюють незавершене 

виробництво.  Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюється 

накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких 

вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, 

одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. Вони виписуються в двох примірниках, один з 

яких призначений для здавальника, а інший залишається на складі. 

Кількість виробів, що оприбутковуються на склад, їх вага та обсяг вимірюються, 

підраховуються і, при необхідності, зважуються. 

Для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства 

використовується рахунок 26 “Готова продукція”. За дебетом рахунку 26 "Готова продукція" 

відображається надходження готової продукції з власного виробництва. При списанні 

готової продукції з рахунку 26 “Готова продукція”, яка реалізована, сума відхилень 

фактичної виробничої собівартості від вартості за обліковими цінами, що відноситься до цієї 

продукції, визначається у відсотку, який обчислюється як відношення відхилень на залишок 

готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом 

місяця, до вартості продукції за обліковими цінами. 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про готову 

продукцію визначаються П(С)БО 9 “Запаси” та 16 “Витрати”. 

Крім випуску речової продукції, підприємство може виконувати роботи для інших 

підприємств або надавати послуги (ремонтні роботи, перевезення вантажів замовників своїм 

автотранспортом тощо). На відміну від тієї, яка в обліку зазначається як “готова продукція” 

цей вид продукції називають “виконані роботи і послуги” Отже, продукція підприємства 

складається з готової продукції та виконаних робіт і послуг. 

 Готова продукція на підприємстві проходить такі операції: випуск продукції з 

виробництва і здача її на склад; зберігання продукції на складах підприємства; відпуск 

продукції покупцям з одного місця або відвантаження покупцям із кількох місць; відпуск 

продукції для внутрішніх потреб основних цехів і для збуту продукції. 

Отже, управління підприємством потребує систематичної інформації про здійснення 

господарських процесів, їх характер та об’єм, про наявність  готової продукції. 
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КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ 

 

В умовах глобалізації світового господарства, яке визначається розвитком міжнародних 

економічних відносин, створенням транснаціональних, спільних підприємств, об’єктивним 

критерієм визнання місця і ролі національної економіки України є поява різних форм 

власності і господарювання. Економічною (та правовою) базою їх функціонування є капітал, 

який у подальшій діяльності стає правовим регулятором по зобов’язаннях підприємства та 

його учасників, а також економічним гарантом платоспроможності. 

Якщо розглядати тлумачення капіталу з погляду різних економічних дисциплін, то 

можна помітити деяку неоднозначність. Так, наприклад, Н. П. Кондраков [1, с. 256] вказує, 

що капіталом організації є його майно. У той же час, відповідно до передмови до 

Міжнародних бухгалтерських стандартів, капітал являє собою різницю між активами і 

пасивами [2]. 

Таким чином, економісти трактують поняття капіталу з двох сторін. З однієї сторони 

капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і 

нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів. При цьому 

характеризується напрямок вкладення засобів. З іншого боку, якщо розглядати джерела 

фінансування, можна відзначити, що капітал – це можливість і сукупність форм мобілізації 

фінансових ресурсів для одержання прибутку. 

Капітал підприємства характеризується різноманіттям видів і систематизується по 

цілому ряду категорій. 

У статті “Аналіз власного капіталу” Єфімова О. В. [4] відзначає, що в складі власного 

капіталу можуть бути виділені дві основні складові: інвестований капітал, тобто капітал, 

вкладений власниками в підприємство;  накопичений капітал, тобто капітал, створений на 

підприємстві понад того, що спочатку авансовано власниками. 

Інвестований капітал включає номінальну вартість простих і привілейованих акцій, а 

також додатково оплачений (понад номінальну вартість акцій) капітал. До даної групи 

звичайно відносять і безоплатно отримані цінності. Перша складова інвестованого капіталу 

представлена в балансі статутним капіталом, друга – додатковим капіталом (у частині 

отриманого емісійного доходу), третя – додатковим капіталом (у частині безоплатно 

отриманого майна) чи фондом соціальної сфери. 

Накопичений капітал знаходить своє відображення у виді статей, що виникають у 

результаті розподілу чистого прибутку (резервний капітал, нерозподілений прибуток, інші 

аналогічні статті). Незважаючи на те, що джерело утворення окремих складових 

накопиченого капіталу одне – нерозподілений прибуток, цілі і порядок формування, 

напрямки і можливості використання кожної його статті істотно відрізняються. 

Позиковий капітал товариства характеризує залучені для фінансування розвитку 

підприємства на поворотній основі кошти чи інші майнові цінності. Джерела позикового 

капіталу можна розділити на дві групи –довгострокові і короткострокові. До 

довгострокового в українській практиці відносяться ті позикові джерела, термін погашення 

яких перевищує дванадцять місяців. У закордонній практиці позикові джерела, що 

видаються на термін від одного до п'яти років, вважаються середньостроковими. До 

короткострокового позикового капіталу можна віднести кредити, позики, а також вексельні 
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зобов'язання з терміном погашення менш одного року; кредиторську і дебіторську 

заборгованості. 

Тривалий час у вітчизняній теорії та практиці питанню фінансування діяльності 

господарських структур за рахунок капіталу власників приділялась надзвичайно мала увага, 

оскільки за адміністративно-командної економіки державні підприємства в централізованому 

порядку наділялися статутним капіталом, який не міг бути змінений. Натомість домінуюча 

роль відводилася таким антиринковим методам фінансування підприємств, як бюджетні 

дотації, субсидії, субвенції.  

Тим часом працівники фінансових служб підприємств, фінансові менеджери, 

бухгалтери, інші фахівці, які займаються практичною фінансовою роботою, стикаються зі 

значними труднощами при спробі використати вказаний метод фінансування. Для успішного 

здійснення операцій з власним капіталом підприємства та ефективного використання даної 

форми фінансування на практиці обліковим працівникам слід оволодіти такими блоками 

питань як цілі, порядок та умови збільшення (зменшення) статутного і власного капіталу; 

резерви підприємства, їх види, значення та порядок формування; додатковий капітал: 

порядок його формування та використання тощо.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 

Перехід України на нові облікові принципи та методи ведення бухгалтерського обліку, 

відповідно до міжнародних стандартів, спричинив зміни в організації та методології обліку, а 

також у порядку складання фінансової звітності. Нематеріальні активи, певною мірою, нова 

категорія активів, яка введена в практику вітчизняного обліку. Методологічні засади 

формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття 

інформації про них у фінансовій звітності регулюються в Україні Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” (далі – П(С)БО 8), розробленим на основі 

Міжнародного стандарту фінансової звітності 38 “Нематеріальні активи” (далі – МСФЗ 38).  

Національні стандарти пострадянських країн щодо бухгалтерського обліку 

нематеріальних активів визначають правила формування в обліку інформації про 

нематеріальні активи та порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітності. 

Незважаючи на те, що ці нормативні документи ґрунтуються на нормах МСФЗ 38, існують 

відмінності у методиці обліку нематеріальних активів. Згідно з національними стандартами 

пострадянських країн визначення нематеріальних активів практично відповідає визначенню, 

наведеному в МСФЗ 38. У більшості пострадянських країн, крім України, до нематеріальних 
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активів належать: придбана ділова репутація (гудвіл); організаційні витрати, пов'язані зі 

створенням юридичної особи. 

У п. 10 МСФЗ 38 зазначається, що поняття нематеріального активу потребує чіткого 

визначення для розрізнення з поняттям гудвілу. Існує внутрішня створена ділова репутація і 

ділова репутація, яка виникає при об'єднанні підприємств. Внутрішня ділова репутація не 

визнається нематеріальним активом і не відображується в обліку як актив, оскільки не є 

ідентифікованим ресурсом, не контролюється підприємством і не може бути надійно 

оцінена. 

В Україні гудвіл, згідно з П(С)БО 19 “Об'єднання підприємств”, був вилучений зі 

складу нематеріальних активів і обліковується окремо на рахунку 19 “Гудвіл”. Проте, при 

придбанні іншого підприємства гудвіл, що виникає, є сукупністю нематеріальних чинників, 

тобто під різницею, яка виникає між сплаченою сумою та вартістю активів і зобов'язань, 

можна розуміти технології, знання персоналу, бази даних, зв'язки підприємства з 

постачальниками, покупцями та іншими контрагентами тощо. 

У Киргизькій Республіці, відповідно до КСБО 8 “Облік основних засобів та інших 

довгострокових активів”, гудвіл визначається як різниця, що виникає при купівлі однією 

компанією іншої, між ціною, яка сплачується за придбану компанію, і вартістю її чистих (за 

вирахуванням зобов'язань) активів, якщо б вони купувались окремо. У Російській Федерації 

за ПБО 14/2000 “Облік нематеріальних активів” величина придбаної ділової репутації 

підприємства також визначається розрахунковим шляхом як різниця між сумою, сплаченою 

продавцю за підприємство, і сумою всіх активів і зобов'язань, яка зазначена у балансі 

підприємства на дату його купівлі (придбання). 

Організаційні витрати, які входять до складу нематеріальних активів у більшості 

пострадянських країн, у вітчизняній практиці не належать до нематеріальних активів, 

оскільки вони безпосередньо не пов'язані з отриманням від них економічних вигод. Як 

вважають вчені, незважаючи на те, що витрати на створення підприємство несе з метою 

отримання майбутніх економічних вигод, реальна ймовірність їх отримання на момент 

створення компанії не існує – компанія може бути, наприклад, збитковою. 

У пострадянських країнах, зокрема в Україні, нематеріальні активи відображаються в 

балансі, якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його 

використанням, та його вартість може бути достовірно визначена. Якщо актив не відповідає 

цим умовам, то понесені витрати, пов'язані з придбанням (створенням) цього 

нематеріального активу, визнаються як витрати звітного періоду. 

Відповідно до МСФЗ 38 нематеріальні активи після первісного визнання можуть 

обліковуватися двома методами: за первісною вартістю та за переоціненою вартістю, що є 

допустимим альтернативним порядком обліку. У нормативних документах пострадянських 

країн щодо застосування альтернативного методу обліку нематеріальних активів існують 

певні відмінності. В Україні, згідно з п. 19 П(С)БО 8, підприємство може здійснювати 

переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо 

яких існує активний ринок. Ця норма включена до стандарту без врахування того, що 

кількість нематеріальних активів, для яких існує активний ринок, є дуже обмеженою. 

Таким чином, на основі методів порівняння та групування комплексно досліджено 

методичні засади бухгалтерського обліку нематеріальних активів у пострадянських країнах і 

визначено їхні спільні риси та відмінності. Можна стверджувати, що окремі питання з 

методики бухгалтерського обліку нематеріальних активів у національних стандартах 

бухгалтерського обліку пострадянських країн висвітлюються більш докладно, ніж в Україні, 

тоді як певні питання (класифікація нематеріальних активів) потребують подальшого 

удосконалення. Тому є доцільним розробити методичні рекомендації з бухгалтерського 

обліку нематеріальних активів, що сприятиме полегшенню тлумачення окремих складних і 

проблемних питань з методології бухгалтерського обліку цих активів та прискоренню 

процесу приведення вітчизняної облікової системи до вимог ринкової економіки і 

міжнародних стандартів.  
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КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ЇЇ РОЛЬ 

 

Перехід України від адміністративно-командної економіки до побудови ринкових 

відносин став причиною виникнення та поступового розвитку фондового ринку, 

акціонування та приватизації великих державних підприємств та об'єднань. Держава та 

власники зацікавлені в отриманні достовірних і об'єктивних даних про функціонування 

таких утворень. У таких умовах зростає потреба у фінансовій звітності особливого типу – 

консолідованій фінансовій звітності. Досвід її складання та використання в Україні 

відсутній, а тому виникає потреба в ознайомленні з досвідом країн Європи та США, де даний 

вид фінансової звітності застосовується вже протягом тривалого часу. 

У працях, присвячених даній тематиці, здебільшого висвітлюється існуюча практика 

обліку об'єднань підприємств та складання фінансової звітності згідно з МСФЗ, 

констатується існування того чи іншого облікового правила, але мало уваги приділяється 

їхньому походженню, доцільності та причинам використання. Зовсім не досліджувалися 

питання застосування різних облікових концепцій щодо консолідації фінансових звітів, які 

розроблені закордонними теоретиками бухгалтерського обліку, та на підставі яких 

складаються всі облікові принципи, включаючи МСФЗ. 

У теорії бухгалтерського обліку виділяють три концепції подання консолідованої 

фінансової звітності, а саме: концепцію економічної одиниці, концепцію материнської 

компанії та концепцію пропорційної консолідації. Ці три конкуруючі між собою підходи 

мають у своїй основі дві теорії – теорію звітування материнської компанії та теорію 

звітування господарської одиниці. 

Теорія звітування материнської компанії ґрунтується на припущенні, що консолідована 

звітність є розширеним варіантом фінансової звітності материнської компанії та повинна 

бути підготовлена з точки зору власників материнської компанії. Таким чином, 

консолідована інформація вважається доповненням до інформації, наведеної у фінансовій 

звітності материнської компанії. В основі даної теорії лежить припущення: інтерес 

материнської компанії щодо своїх дочірніх підприємств є суто фінансовий. 

З теорії материнської компанії виділилося дві концепції консолідації: концепція 

материнської компанії та концепція пропорційної консолідації, яка часто розглядається як 

“екстремальна версія”, або “чиста версія” концепції материнської компанії. Відповідно до 

концепції материнської компанії консолідована фінансова звітність відображає інтереси 

власників материнської компанії так само, як і їхню неподільну частку в чистих активах 

дочірніх компаній. Консолідований балансовий звіт та консолідований звіт про прибутки та 

збитки є по суті модифікацією фінансової звітності материнської компанії. У консолідованій 

звітності в одному рядку відображаються інвестиції материнської компанії, отримані як 

різниця між активами та пасивами дочірньої компанії. Також в одному рядку відображається 

різниця між доходами та витратами, прибутками та збитками дочірніх компаній. Як наслідок, 

власний капітал материнської компанії дорівнює власному капіталу консолідованої 

господарської одиниці. 

Згідно з концепцією пропорційної консолідації в консолідовану фінансову звітність 

включається тільки частка материнської компанії в чистих активах дочірніх підприємств, на 

відміну від концепції материнської компанії. Частка меншості за концепцією пропорційної 

консолідації не враховується, тому що власники материнської компанії не мають ніяких 

вигід від тих активів, від яких мають вигоди власники частки меншості. Таким чином, при 
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використанні концепції пропорційної консолідації питання оцінки, класифікації та 

представлення частки меншості не виникають. 

Згідно з теорією єдиної економічної одиниці, консолідована група підприємств 

вважається єдиною економічною одиницею для цілей фінансової звітності. Надається 

особливе значення контролю єдиним менеджментом у групі різних окремих юридичних осіб. 

Припускається, що інтерес материнської компанії щодо своїх дочірніх підприємств не є 

лише фінансовим, а тому материнська компанія може отримувати в цілому вигоди від усіх 

активів консолідованої групи. На відміну від теорії материнської компанії, де консолідована 

звітність є другою за важливістю після звітності материнської компанії, за теорією єдиної 

економічної одиниці вона найбільш повно відображає фінансовий стан материнської 

компанії. Міжнародні стандарти фінансової звітності на даний момент ґрунтуються на 

концепції єдиної економічної одиниці. Пропорційна консолідація МСФЗ пропонується 

тільки як базовий підхід для складання фінансової звітності учасників спільної діяльності. 

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” підприємства, які мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні 

господарські операції, зобов'язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність. 

Складання консолідованої фінансової звітності врегульовують П(С)БО 19 “Об'єднання 

підприємств” та П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність”.  

Таким чином, особливості відображення частки меншості, згідно з П(С)БО 20, дають 

змогу стверджувати, що в Україні застосовується змішаний підхід, в якому наявні елементи 

як концепції материнської компанії, так і концепції єдиної економічної одиниці. Елементи 

концепції материнської компанії спостерігаються, зокрема, у способі відображення частки 

меншості в консолідованій звітності. За основу гармонізації П(С)БО необхідно обрати саме 

МСФЗ. Отже, спостерігається тенденція наближення європейських локальних облікових 

стандартів до МСФЗ. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

 

Глобалізаційні економічні процеси, зростання зовнішньої торгівлі та уніфікація 

світових засад господарювання вимагають розробки єдиних методологічних засад ведення 

обліку та складання фінансової звітності, які прагнуть використовувати підприємства усього 

світу. Підприємства державного сектору не є винятком, адже змушені так само реагувати на 

зміни, відмовляючись від старих методів ведення обліку та поступово переходити до 

міжнародних стандартів з метою гармонізації методологічних та організаційних основ обліку.  

Вирішенням питань пов’язаних із запровадженням МСФЗ у вітчизняну облікову 

систему та, зокрема, у державний сектор займались такі вчені-економісти як: Бутинець Ф. Ф., 

Голов С. Ф., Джога Р. Т., Єфіменко Т. І., Ловінська Л. Г., Пушкар М. С., Свірко С. В., Сушко 

Н. І., Ткаченко Н. М., Чечуліна О. О. та інші. Однак, не дивлячись на вагомий внесок 

вітчизняних учених, дане питання потребує подальшого його вивчення. 

Процес модернізації бухгалтерського обліку розпочався у 2003 році, коли 1 січня 

Міжнародна федерація бухгалтерів і Міністерство фінансів України уклали Меморандум 

взаєморозуміння. Відповідно до даного документа, бюджеті установи України отримали 

право використовувати міжнародні стандарти. Однак, впровадження нових методів 

остаточно не завершено і досі триває.  



 

74 
 

 

Проблема вдосконалення організації обліку, в тому числі ведення, складання і подання 

фінансової звітності, у бюджетних установах стала предметом уваги Уряду та законодавців. 

Тому наступним і довгоочікуваним кроком на шляху до гармонізації облікових систем було 

прийняття Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження стратегії модернізації 

системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки”, завдання якої 

полягає у вдосконаленні методології та переходу на єдині методологічні засади 

бухгалтерського обліку і звітності, а також створення уніфікованого організаційного та 

інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку [3]. Також зазначено, що реалізація 

рішення Уряду дозволить повною мірою завершити процес удосконалення системи 

бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів. 

Запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі планувалось на 1 січня 2013 року. Але Урядом було прийнято рішення стосовно 

внесення змін до Стратегії, в тому числі і до термінів її виконання, що затверджено Постановою 

Кабінету міністрів України № 11 від 09 січня 2013 року. Таким чином, запровадження 

запланованих положень на даний момент часу планується з 2015 року, тобто знову виникають 

обставини, що уповільнюють темпи інтеграції національної системи обліку у міжнародну. 

Нажаль, не тільки практика ведення та складання фінансової звітності установами 

державного сектору має невирішені проблеми. Поруч з цим, існує неузгодженість у 

визначенні термінів, що істотно ускладнює процес уніфікації та гармонізації фінансової 

звітності. 

Україна стоїть на шляху переходу у світовий економічний простір. В цьому процесі 

важливу роль відіграють міжнародні стандарти. Тому актуальним питанням є трансформація 

фінансової звітності установ державного сектору у звітність за МСФЗ, що дасть можливість 

забезпечити використання інтегрованої фінансово-аналітичної системи управління 

державним процесом бюджетування. 

Отже, запровадження МСФЗ дозволить: 

1) підвищити прозорість та зрозумілість інформації, яка розкриває діяльність суб'єктів 

господарювання, створює достовірну базу для визначення доходів і витрат, оцінювання 

активів і зобов'язань[5]; 

2) об'єктивно оцінювати стан і ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення; 

3) залучити іноземних інвесторів і розширити експортні можливості України; 

4) складати звітність для зарубіжних партнерів і зовнішніх інвесторів у стислі терміни з 

високою точністю а також мінімальними витратами; 

5) порівнювати звітність з іншими організаціями, незважаючи на те, резидентом якої 

країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність. 

 

Список використаних джерел 

1. Голуб Н. О. Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності / Н. О. 

Голуб : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal//soc_gum/znptdau/2012_2_4/18-4-15.pdf 

2. Кузіна Р В. Гармонізація фінансової звітності : міжнародний досвід та українська 

практика / Р. В. Кузіна : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12695/1/23_119-131_Vis721menegment.pdf 

3. Про затвердження стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в 

державному секторі на 2007-2015 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 

16.01.07 р. № 34 // Баланс-бюджет. – № 3. – С. 4-9. 

4. Стандарти бухгалтерського обліку для державного сектора : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/document/81046/B4.pdf 

5. Яворська О. М. Необхідність переходу України на Міжнародні стандарти 

фінансової звітності / О. М. Яворська : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_9/176_Kartuzowa_NV_20_9.pdf 

 



 

75 
 

 

Лещун А. А., 
студентка спеціальності 

8.03050901 “Облік і аудит” 

Наук. керівник: доц. Тімрієнко І. Ю., 

Вінницький фінансово-економічний 

університет 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ 

 

В обліку та управлінні підприємством доцільно впровадити комплексну систему обліку 

якості та пов’язаних з нею витрат, яка надасть можливість встановити підрозділ, який є 

винуватцем у виникненні дефектів, склад витрат (собівартість) продукції, що виявилася з 

недотриманням від стандартів та технічних вимог, порядок відшкодування витрат як 

працівнику, так і підприємству (рис.1.) 

 
Рис.1. Класифікація витрат на якість для цілей бухгалтерського обліку 

 

Вся система бухгалтерського обліку витрат на якість формується за трьома рівнями: 

а) І-й рівень – облік фактично виявлених витрат, пов’язаних з нестандартною 

продукцією, а саме: витрати на виправлення дефектів; витрати на браковану продукцію; 

витрати на внутрішній контроль; 

б) ІІ-й рівень – облік невиробничих витрат, що включає витрати на гарантію; витрати на 

забезпечення; витрати на попереджуючі заходи; витрати на недотримання умов договору; 

в) ІІІ-й рівень – облік витрат цільового призначення, що пов’язані з поліпшенням та 

забезпеченням якості продукції. 

Таким чином, кожен з запропонованих рівнів повинен мати в своєму складі відповідні 

облікові процедури та формувати потрібну для управління інформацію, а управління  якістю, 

в свою чергу, повинно ґрунтуватися на вище запропонованій концепції. Це дасть змогу 

створити на підприємстві ефективну систему управління якістю продукції та регулювання 

рівня браку. 
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Певна кількість продукції кращої якості (вищого технічного рівня) здатна повніше 

задовольнити суспільні потреби, ніж та ж або навіть більша кількість гіршого ґатунку. Це 

означає, що підвищення якості (технічного рівня) продукції у кінцевому підсумку 

еквівалентне збільшенню її виробництва з меншими загальними витратами суспільної праці. 

Йдеться про багатоспрямований вплив підвищення якості продукції не лише на виробництво, 

його ефективність, але й на імідж підприємства в цілому . 

Поліпшення якості продукції є специфічною формою прояву закону економії робочого 

часу. Практика господарювання свідчить; що загальна сума витрат на виготовлення і 

використання продукції більш високого ґатунку, навіть якщо досягнення останнього зв'язане 

з додатковими витратами у виробництві, істотно скорочується. 

Підвищення якості (технічного рівня) насамперед знарядь праці справляє не абиякий 

вплив на прискорення темпів певних напрямків науково-технічного прогресу. 

Зрештою, високоякісна продукція повніше і дешевше задовольняє різноманітний попит 

населення на споживчі товари. Лише постійний і зростаючий випуск конкурентоспроможної 

продукції (за технічним рівнем, дизайном, продажною ціною, експлуатаційними витратами) 

є необхідною умовою виходу того чи іншого підприємства на світовий ринок, формування 

сталого іміджу продуцента як економічно надійного партнера на ньому, розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення стабільного прибутку і фінансового 

становища. 

Акцент на якість веде до зменшення продуктивності. Думка, що якість може бути 

отримана тільки за рахунок кількості – широко розповсюджена серед керівників 

виробництва – помилка. Ця точка зору є останньою з того періоду, коли управління якістю 

полягало у фізичному огляді кінцевого виробу. У цій ситуації більш жорсткі вимоги 

контролю призводили до відбраковки більшої кількості готової продукції. Але з того часу 

контроль якості став більш скрупульозним. В сучасній структурі управління якістю акцент 

змінився на попередження недоліків на стадіях розроблення і виготовлення. Тому дефектні 

вироби, перш за все, не виробляються. Зусилля, потрачені на те, щоб поліпшити якість і 

зберегти кількість, сприяли тому, що поліпшення якості призводить як правило, до більш 

високої продуктивності. 
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СУТНІСТЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ 

 

В науковій літературі залишаються дискусійними багато питань щодо визначення 

зобов'язань. Їх розглядають як борг, як суму витрат, як залучений капітал, як заборгованість. 

Поняття “зобов’язання” може бути розглянуте як мінімум із трьох позицій: юридичної, 

економічної та бухгалтерської. У статті 509 Цивільного кодексу України зазначено, що 



 

77 
 

 

зобов’язання – правовідносини, в яких одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на 

користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати 

послугу, сплатити гроші тощо) або утримуватись від певної дії, а кредитор має право 

вимагати від боржника виконання цього обов’язку [5]. Таким чином, юриспруденція 

визначає три джерела виникнення зобов'язань: договір, закон і делікт (завдання шкоди).  

Трактування терміна “зобов’язання” з економічної точки зору збігається за суттю з 

його визначенням у правовому полі. У Законі України “Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність”, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги 

до фінансової звітності” та 2 “Баланс” подано визначення зобов’язань як категорії 

бухгалтерського обліку. Зокрема, зобов’язання розуміють як “… заборгованість 

підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, 

призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди” [3, с. 

23]. 

Згідно з позицією проф. Я. В. Соколова та М. Л. Пятова основні висновки щодо 

відмінності поняття “зобов’язання” в юриспруденції та в бухгалтерському обліку зводяться 

до наступного: 

– зобов’язання в бухгалтерському обліку виникає не тільки з Цивільного кодексу, але й 

з інших галузей права: фінансового, трудового чи окремих законодавчих актів, що 

регулюють економічні відносини; 

– поняття “зобов’язання” в праві і бухгалтерському обліку мають дещо різний зміст; 

– договір – тільки юридичний факт, тому в бухгалтерському обліку відображаються 

договірні зобов’язання в момент їх виконання, а не виникнення [4]. 

Протилежну позицію висловлюють науковці, які вказують, що поняття господарського 

зобов’язання в праві та бухгалтерському обліку тотожні. Так як в бухгалтерському обліку 

відображаються всі складові двостороннього правового зобов’язання, вони роблять 

висновок, що воно також обліковується. Так, облік обов’язку продавця поставити продукцію, 

та облік обов’язку покупця оплатити її, дорівнює повноцінному поняттю зобов’язання в 

праві [2]. 

Отже, можна сказати що поняття “зобов’язання” в праві та бухгалтерському обліку 

мають дещо різний зміст. Право встановлює підстави виникнення зобов’язань і порядок 

здійснення угод, а бухгалтерський облік -  документально відображає наслідки виконання 

умов конкретного договору. 

Трактування поняття зобов’язань розкривається у Міжнародному стандарті 

бухгалтерського обліку 37 “Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені 

активи”. Згідно цього нормативного документу зобов’язання – це теперішня заборгованість 

підприємства, яка виникає внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, 

спричинить вибуття з підприємства ресурсів, котрі втілюють економічні вигоди [1]. 

Виходячи з трактування зобов’язань у М(С)БО 37 та П(С)БО 2 знаходимо деякі спільні і 

відмінні риси. Спільною рисою є те що вони визначають виникнення зобов’язання внаслідок 

минулих подій, а відмінною – що згідно М(С)БО зобов’язання можуть виникати не тільки з 

договорів або законів, але й у результаті добровільного прийняття на себе зобов’язань з 

метою підтримання добрих ділових стосунків з партнерами або намагання вчинити за 

справедливістю. 

Виникають також питання щодо віднесення забезпечень до складу зобов’язань 

підприємства. У забезпечень відсутні такі властивості зобов’язань як гарантоване їх 

виконання, фіксована дата виконання, визначеність суми погашення. До цього треба додати, 

що П(С)БО 11 (п.13) до забезпечень не внесене цільове фінансування.  

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, характеризуючи рахунки 

цього класу однозначно відносить всі види забезпечень до різновидностей власного капіталу. 

Це свідчить про неузгодженість змісту П(С)БО 11 “Зобов’язання” з іншими документами 

бухгалтерського обліку, що регулюють облік зобов’язань. 
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Отже, “зобов’язання” як категорію обліку можна визначити таким чином: зобов’язання 

– це теперішня, визнана підприємством та визначена у вартісному виражені заборгованість 

перед іншими фізичними і юридичними особами, яка є наслідком минулих подій і погашення 

якої, як очікується, спричинить вибуття з підприємства ресурсів, що втілюють у собі 

економічні вигоди. 
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ОЦІНКА ТА РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ ВІД РОЗКРАДАННЯ, НЕСТАЧІ, ЗНИЩЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ  

 

Будь-який суб’єкт господарської діяльності зіштовхується з проблемою оцінки 

наслідків злочинних діянь. Уніфікація національного законодавства щодо оцінки та 

розрахунку збитків матеріальних цінностей, зокрема оборотних та необоротних активів 

підприємства, створює певні проблеми їх підрахунку та відображенню в обліку. 

Науковими дослідженнями з питань визначення збитків займались такі вчені, як А. В. 

Базилюк, С. В. Бардаш, М. С. Белоусов, Ф. Ф. Бутинець, М. С. Горяєва, А. О. Касич, Т. Є. 

Крисань, М. Г. Михайлов, І. В. Подколзін, В. Е. Попов, Є. Ю. Шара та інші. 

Метою тез є висвітлення проблемних питань розрахунку збитків від розкрадання, 

нестачі, знищення матеріальних цінностей підприємства. 

На сьогоднішній день, якщо на підприємстві встановлено факт розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей, крім дорогоцінних металів, дорогоцінного 

каміння та валютних цінностей, має бути проведено незалежну оцінку збитку, відповідно до 

національних стандартів оцінки [1]. Незалежну оцінку здійснюють професійний оцінювач 

(фізична особа), який має відповідний сертифікат, чи юридична особа, у складі якої працює 

хоча б один оцінювач, який отримав сертифікат суб’єкта оціночної діяльності [2]. Слід 

зазначити, що раніше суб’єкти господарювання розраховували збиток самостійно згідно з 

методикою, наведеною Кабінетом Міністрів України в Порядку № 116. 

Для проведення оцінки збитку між підприємством та оцінювачем укладається договір 

про проведення оцінки майна. Оцінювач має право використовувати різну документацію 

суб’єкта господарювання: матеріали інвентаризації, документи з бухгалтерського обліку, 

документи з відомостями про фізичний стан і технічні характеристики майна, фінансова 

звітність тощо. На основі цих документів відбувається проведення оцінки збитку та його 

розрахунок на дату відшкодування боржником збитку або на дату подання позову до суду.  

Для визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) 

матеріальних цінностей використовується наступна формула [1]: 
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РЗ = [(Бв- А) ×Іінф + ПДВ + Азб] × 2 + Вп + Вр.  

Застосування зазначеної формули розрахунку збитку викликає ряд питань, які 

вимагають певних уточнень, а саме:  

1) Визначення індексу інфляції. Відповідно до рекомендацій, зазначених в листі 

Верховного Суду України № 62-97 р. при відсутності у Держкомстаті індексу інфляції на 

потрібний місяць, необхідно розрахувати загальний індекс інфляції шляхом множення 

місячних індексів, починаючи від місяця виявлення нестачі, знищення (псування) до місяця 

відшкодування збитків, при цьому якщо відповідна дата оцінки вартості матеріальних 

цінностей припадає на період з 1 по 15 число відповідного місяця, індекс за цей місяць 

береться до розрахунку, а якщо з 16 по 31 число, то індекс за цей місяць до розрахунку не 

береться. 

2) Порядок урахування ПДВ та акцизного збору у сумі збитку. За втраченим майном 

ПДВ нараховується лише у разі, якщо підприємство є платником цього податку і втрачене 

майно не належить до об’єктів основних засобів. Акцизний податок нараховується для 

підакцизних товарів, проте згідно з ПКУ податкове зобов'язання щодо втраченого 

підакцизного товару не виникає у разі якщо: платник податку документально зафіксував ці 

втрати і надав контролюючим органам необхідні докази того, що відповідний підакцизний 

товар утрачено внаслідок форс-мажорних обставин; підакцизний товар утрачено внаслідок 

випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування 

такого товару [4]. 

3) Порядок застосування показників Вп і Вр для розрахунку збитків товарно-

матеріальних цінностей. Показники Вп і Вр застосовуються для відновлення пошкоджених 

або придбання нових матеріальних цінностей лише на безперервно діючих підприємствах, в 

установах і організаціях, де таке відновлення необхідне для подальшого продовження 

роботи. Таке підприємство змушене придбати аналогічні запаси взамін втрачених, тому до 

суми збитку додаються також фактичні витрати на придбання нових запасів (первісна 

вартість придбання запасів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат згідно з П(С)БО 

9 “Запаси”). 

За аналізом чинних нормативно-правових актів оцінка збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей на сьогоднішній день здійснюється 

незалежним оцінювачем, який для визначення вартісного розміру завданих збитків 

користується оновленою формулою Постанови КМУ № 116. В даному дослідженні 

запропоновано шляхи вирішення проблем розрахунку деяких показників цієї формули. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ РУХУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ 

 

Реалізація продукції, робіт і послуг є важливим завершальним етапом кругообігу 

засобів підприємства. Тут натуральна форма набирає характеру грошової. Значення і роль 

процесу товарних операцій суттєво зростає за умов ринкової економіки. Саме завоювання 

ринків, можливості реалізації продукції визначають відповідні обсяги виробництва. 

У таких умовах дослідження місця товарних операцій у діяльності торговельного 

підприємства є дуже актуальним. Від того, наскільки раціонально організований процес руху 

товарів значною мірою залежить рівень торговельного обслуговування населення. Тому рух 

товарів припускає створення технологічного ланцюга, здатного вчасно і безперебійно 

доводити товари від виробника до споживача у необхідній кількості, у різноманітному 

асортименті і необхідної якості. 

Ринкова економіка вимагає від підприємця, що працює у сфері торгівлі таких методів 

господарювання, які базуються на основі особистої відповідальності. У своєму асортименті 

підприємець орієнтується на побажання покупців і на підставі замовлень передає їх далі 

виробникам і постачальникам. 

На підприємствах виникають три проблеми, пов’язаних з товарними запасами:  

1. оцінка – визначення реальної вартості таких запасів на певну дату; 

2. проблема обліку товарних запасів, тобто коли визнавати ці запаси як власні засоби, 

як відображати їх проводками в обліку; 

3. відображення у звітності, за якою вартістю відображати товарні запаси у звітності, 

щоб не було виправлень фінансового стану підприємства. 

Підприємства торгівлі, постачання та збуту купують товари для їх подальшого продажу. 

Причому в обліку товари можуть відображатися за роздрібними (продажними) цінами або 

купівельною вартістю [1].  Під час списання товарів при їх вибутті визначається собівартість 

товарів за одним з обраних методів на розсуд  підприємства ФІФО, середньозваженої 

собівартості, ідентифікованої собівартості або цінами продажу. Метод ФІФО передбачає 

списання товарних запасів на початок, а потім хронологічно за їх надходженням. 

У фінансовій звітності повинна міститися вся інформація про господарські операції, 

пов’язані із наявністю та рухом товарних запасів, здатних впливати на управлінські рішення, 

які приймаються на її основі, що забезпечується завдяки дії принципу повного висвітлення. 

Фінансова звітність характеризує не тільки стан, але й рух товарних запасів в аналітичних 

розрізах, що забезпечує отримання інформації для потреб управління, аналізу та контролю 

господарської діяльності підприємств. 

Документальний контроль за рухом і зберіганням товарних запасів доповнюється 

інвентаризацією, що проводиться на даних підприємствах, якій належить важлива роль в 

управлінні товарними запасами. товарних запасів. 

        Таким чином, завдяки документуванню та інвентаризації забезпечується систематичне 

хронологічне спостереження за товарними запасами на підприємствах, а саме за: оцінкою 

товарних запасів; вартісним вимірюванням товарних запасів; рахунками і подвійним 

записом; групуванням та систематизацією даних про наявність та рух товарних запасів; 

підсумковим узагальненням даних про товарні запаси; забезпеченням необхідною 

інформацією апарат управління. 

Документальне оформлення закупівлі товарних запасів, їх наявності та витрачання є 

досить складним процесом, адже структура документообігу повинна бути такою, щоб 
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забезпечувати вчасне надходження необхідної інформації як для обліку, так і для контролю 

та оперативного управління рухом товарних запасів. Таким чином, правильне оформлення 

первинної документації забезпечить достовірну інформацію для організації обліку товарних 

запасів на досліджуваних підприємствах [2]. 

        Для того, щоб удосконалити облік товарних запасів на підприємстві необхідно впровадити:  

- автоматизований облік, який значно прискорить і поліпшить функції бухгалтера, що в 

свою чергу підвищить ефективність господарської діяльності підприємства;  

- управлінський облік, який не налагоджений відповідним чином;      

- підвищення кваліфікації облікових працівників, завдяки чому поліпшиться швидкість 

та якість виконуваних ними функцій; 

- робочий план рахунків, який дозволить не тримати в голові усі аналітичні рахунки по 

обліку товарних запасів; 

- економічний аналіз, який дозволить проводити діагностику підприємств з метою 

уникнення труднощів в майбутньому; 

- порядок відображення загальногосподарських витрат. 

В процесі управління товарними запасами керівництву слід вивчати усі скарги та 

рекламації покупців і споживачів відносно якості продукції та брати під контроль роботу 

щодо усунення виявлених недоліків. 

Список використаних джерел 

1. Усач Б. Ф.  Аудит : [навч. посібник. – 3-тє видання] / Б. Ф. Усач. – К. : Знання-Прес, 

2004. – 220с. 

2.  Хом’як Р.Д. Бухгалтерський облік в Україні : [навч. посібник. – 3-е вид., доп. і 

перероб. / Р.Д. Хом’як. – Львів : “Інтелект-Захід”, 2004. – 390 с.       

 

Лоюк С. С., 

студент напряму підготовки  

030509 “Облік і аудит”  

Наук. керівник: проф.  Теловата М. Т., 

Національна академія статистики, 

обліку та аудиту 

 

ГРОШОВІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА  ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ 

   

Роль і значення обліку грошових коштів особливо підвищилися з розширенням 

міжнародних економічних відносин України та прийняттям владою відповідних законів і 

положень. Більшість підприємств приділяє недостатньо уваги правильності та ефективності 

організації обліку грошових коштів. Відповідно, є з’ясування особливостей організації 

бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів підприємств. Діяльність кожного 

підприємства прямо залежить від правильного розпорядження грошовими коштами. Адже, 

основну діяльності підприємства складають операції, які пов'язані з рухом грошових коштів. 

При цьому, кошти є обмеженим ресурсом, і успіх діяльності підприємства багато в чому 

визначається здатністю їх раціонально розподіляти й використовувати. В сучасних умовах 

функціонування підприємств передбачає безперервний рух грошових коштів, тому їх 

потрібно розглядати, як важливий ресурс підприємства від якого залежить успішна 

фінансова діяльність підприємства. Підприємства у своїй діяльності  постійно підтримують  

взаємовідносини  з  іншими   підприємствами, де одним із засобів підтримки цих відносин є 

грошові кошти. Є різні розуміння грошових коштів (табл. 1).  

Для цього було проаналізовано роботи багатьох вчених, в яких вони дають визначення 

цього терміну. Аналізуючи поняття, представлені в таблиці можна сформувати більш повне 

поняття: “грошові кошти” – це активи підприємства, які можуть бути у формі готівки, коштів 

на рахунках в банку, депозитів до запитання.    
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                       Таблиця 1  

Поняття терміну “грошові кошти” різними авторами 
Автор  Визначення терміну 

Артюр І. Грошові кошти - це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої 

здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості 

Бутинець  Ф. Ф. Грошові кошти – це сума готівки в касі підприємства, вільні грошові кошти, що 

зберігаються на поточному, валютному та інших рахунках в банку та інші кошти 

підприємства 

Ковальова О.В., 

Гришко Н.В. 

Грошові кошти – це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на 

будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом 

Чумаченко М.Г. Грошові кошти – це кошти в касі та на поточному рахунку в банку, які можуть 

бути використані для поточних операцій 

П(С)БО  4 Грошові кошти – готівка, грошові кошти на рахунках у банках та депозити до 

запитання 

 

Облік грошових коштів є достатньо регламентований законодавчими та нормативними 

актами України. Значною проблемою обліку грошових коштів підприємства в Україні є 

повнота та своєчасність їх відображення у системі обліку. Постійний контроль за 

дотриманням правил ведення операцій з грошовими коштами дозволить зменшити масштаби 

використання готівки підприємствами та організаціями, а отже, і обмежити роль готівкового 

обігу, як засобу обслуговування руху тіньового капіталу, приховування доходів та ухилення 

від сплати податків до бюджету. 

Діяльність кожного підприємства прямо залежить від правильної організації обліку 

грошових коштів, адже основу діяльності підприємства складають операції, які пов'язані з 

грошовими коштами. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Сільськогосподарське виробництво – стратегічно важлива галузь економіки України, 

що забезпечує потреби населення у продуктах харчування та промисловості – у сировині. 

Стан сільськогосподарських підприємств безпосередньо залежить від фінансових 

результатів, отриманих в процесі господарювання. Прибуток – джерело оновлення 

матеріально-технічної бази  підприємства, розробки та впровадження інновацій тощо.  

Тому особливого значення набуває оперативність забезпечення керівників усіх рівнів 

управління інформацію про формування фінансових результатів, яка б забезпечила 

можливість своєчасного впливу на їх розмір. 

Значний внесок у дослідження вдосконалення обліку фінансових результатів зробили 

такі вчені, як: Цвєткова Н., Карпенко О. В., Соболь Г. О. Коблянська Г., Сопко В. В., Бенько 

М. М. та інші. 

Метою дослідження є визначення напрямків вдосконалення обліку фінансових 

результатів сільськогосподарських підприємств. 

На сьогодні найбільш розповсюдженими та суттєвими проблемами, пов’язаними з 

обліком фінансових результатів є: недостатній рівень автоматизації бухгалтерського обліку 

та неналежна якість використовуваного програмного забезпечення, внаслідок цього 



 

83 
 

 

обліковий процес  формування фінансових результатів є доволі складним та громіздким; 

недостатня увага  керівництва підприємства та персоналу бухгалтерії до можливості 

запровадження управлінського обліку, що позбавляє можливості управлінського персоналу 

отримувати додаткову своєчасну і корисну інформацію про доходи, витрати діяльності 

підприємства, та про формування фінансових результатів; інформаційна обмеженість 

фінансової звітності про фінансові результати сільськогосподарських підприємств, що 

обмежує можливості прийняття ефективних рішень щодо управління прибутком. 

Проблеми підвищення рівня автоматизації бухгалтерського обліку та вибору 

відповідного програмного забезпечення на сільськогосподарських підприємств пов’язані не 

тільки з фінансовими можливостями цих підприємств щодо забезпечення автоматизованого 

ведення обліку, але і з необхідністю підвищення рівня професійних знань, вмінь, навиків 

персоналу бухгалтерії, що сприятиме  сприйманню більш якісної облікової інформації про 

формування фінансових результатів [3, c. 186]. 

Процес впровадження управлінського обліку на підприємстві пов'язаний в першу чергу 

з відповідною професійною підготовкою персоналу бухгалтерії, який повинен визначити 

об’єкти управлінського обліку фінансових результатів, розробити форми регістрів 

управлінського обліку з метою накопичення управлінської облікової інформації за звітній 

період про доходи, витрати та фінансові результати, а також форми управлінської звітності 

[1, c. 45]. 

Управлінська звітність застосовується для поточного контролю показників формування 

фінансових результатів підприємства та виявлення тенденцій до збільшення прибутку.  В 

управлінському Звіті про фінансові результати доцільно подавати інформацію про порядок 

формування фінансових результатів: 1) за видами діяльності сільськогосподарських 

підприємств: рослинництво, тваринництво; 2) дані про доходи і витрати за  планом та 

фактично з визначенням відхилень та розрахунком прогнозу на наступний звітній період; 3) 

дані  про неефективні витрати сільськогосподарських підприємств, наприклад: втрати, 

нестачі, штрафи та інші; 4) показники фінансового стану за видами продукції: 

рентабельність, точку беззбитковості, коефіцієнт маржинального доходу, маржинальний 

прибуток, маржинальна рентабельність. 

Вирішення основних проблем обліку фінансових результатів сільськогосподарських 

підприємств дозволить: 

 забезпечити підвищення рівня облікової інформації за рахунок якісного 

програмного забезпечення та відповідної кваліфікації  персоналу бухгалтерії; 

 отримувати додаткову облікову інформації завдяки розробки та складанню 

управлінського Звіту про фінансові результати, що надасть можливість використовувати 

його дані при здійснені економічної діагностики, маркетингових досліджень, стратегічного 

панування, за видами діяльності та сільськогосподарської продукції. 
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ 

СТАНДАРТАМИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання 

їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим 

особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 

строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного 

циклу, якщо він довший за рік). 

Основні засоби - це матеріальні об'єкти, що їх: утримують для використання у 

виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для 

адміністративних цілей; використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного 

періоду. 

В міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (далі - МСБО), зокрема  в МСБО 16 

“Основні засоби”, у відмінності від ПСБО 7 питанням визнання й оцінки основних засобів 

відведені окремі розділи стандарту. Питання первісної оцінки основних засобів і оцінки 

після первісного визнання дані окремо. 

Таблиця 1  

Порівняльна таблиця окремих термінів, використовуваних у МСБО і П(С)БО 
№ 

з/п 
Термін 

Джерело  
Наявні відмінності 

в МСБО в НСБО 

1 Амортизація 
МСБО 16 

МСБО 4 
П(С)БО 7 

У П(С)БО зазначено, що в процесі амортизації 

розподіляється вартість, яка амортизується, а за 

МСБО - вартість активу. У даному випадку більш 

послідовним виглядає П(С)БО, оскільки далі в 

них мова йде про вартість, що амортизується (див. 

п.2 табл.1).  В МСБО 4 говориться вже про суму 

активу, що амортизується. 

2 
Вартість, яка 

амортизується 
МСБО 16 П(С)БО 7 

У П(С)БО це первісна чи переоцінена вартість 

необоротного активу за мінусом ліквідаційної, а 

МСБО ліквідаційна вартість віднімається з 

собівартості чи іншої суми (вартості), за якою 

даний актив відображається у фінансовій звітності 

Визначення майже ідентичні. Щодо терміну 

використання в П(С)БО говориться про термін 

більше року чи операційного циклу 2, якщо він 

більше року, а в МСБО про термін, що перевищує 

період (чи обліковий період - авт.), що має 

принципове значення, оскільки період може бути і 

менше року. 

3 

Строк корисного 

використання 

(експлуатації) 

МСБО 16 

 

МСБО 4 

П(С)БО 7 

Визначається: або за терміном корисного 

використання; або за кількістю продукції (робіт, 

послуг) - в редакції П(С)БО, і продукції - в 

редакції МСБО 

4 Балансова вартість МСБО 16  

визначається як сума, зазначена в балансі (за 

мінусом амортизації і збитків від зменшення 

корисності 

5 
Знос основних 

засобів 
 П(С)БО 7 

Сума амортизації об'єкта основних засобів з 

початку його корисного використання 
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6 
Ліквідаційна 

вартість 
МСБО 16 П(С)БО 7 

В П(С)БО говориться про те, що вона виражається 

в сумі коштів або вартості інших активів, 

очікуваних до одержання від реалізації (ліквідації) 

об'єкта за мінусом витрат, пов'язаних з 

реалізацією (ліквідацією). Сказане в МСБО можна 

виразити формулою: очікувана до одержання 

чиста вартість мінус витрати на вибуття. Між 

витратами, пов'язаними з реалізацією 

(ліквідацією) і витратами на вибуття можна 

поставити знак рівності. А от відносно "чистої 

вартості" не все однозначно 

7 
Початкова вартість 

 
 П(С)БО 7 

Первісна вартість (П(С)БО) і собівартість (МСБО) 

- по суті те саме (див. п. 2             табл. 1) 

8 Собівартість МСБО 16  

В редакції П(С)БО - це історична (фактична) 

собівартість у сумі коштів або справедливої 

вартості інших активів. В МСБО термін 

історичної (фактичної) собівартості згадується 

при визначенні суми, що амортизується (див. п. 4 

табл. 1). При визначенні собівартості (первісної 

вартості) до оплачених коштів в порівнянні з 

П(С)БО додалися їхні еквіваленти, а замість 

інших активів зазначені інші форми компенсації: 

це значно більш широке поняття, ніж активи 

9 
Переоцінена 

вартість 
 П(С)БО 7 

Вартість необоротного активу, після його 

переоцінки 

10 
Справедлива 

вартість 
МСБО 16 П(С)БО 19 

Визначення майже ідентичні. Різниця лише в 

тому, що в ПБО вона визначається як сума, за яку 

можна обміняти актив чи сплатити зобов'язання в 

операції між обізнаними, зацікавленими і 

незалежними сторонами. А в МСБО про сплату 

зобов'язань нічого не сказано. Що це змінює? На 

наш погляд, нічого. Чи можна сказати, що актив 

передається в обмін на зменшення зобов'язань?  
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

В умовах ринкових відносин особливого значення набуває ефективне використання 

облікової інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень, які дають змогу 

оперативно вживати дієвих заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання на поточний момент і довгострокову перспективу.  

Фінансова звітність є завершальним етапом бухгалтерського обліку і являє собою 

систему узагальнюючих показників, які характеризують результати фінансово-господарської 

діяльності підприємства за звітний період; є основним джерелом інформації, як для 

зовнішніх, так і внутрішніх користувачів [1, с. 113]. 

Виходячи з цього, концепція складання та оприлюднення фінансової звітності є 

обов’язковою для усіх суб’єктів господарювання. Обумовлено це тим, що для здійснення 

господарської діяльності необхідне залучення додаткових джерел формування фінансових 

ресурсів  

Отже, наскільки привабливими будуть оприлюднені у фінансовій звітності показники, 

настільки високою буде вірогідність залучення інвестицій. Зовнішні користувачі на основі 

звітності приймають рішення щодо можливої подальшої співпраці, вкладення інвестицій, 
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надання кредитів тощо. Внутрішні користувачі підприємства використовують звітність для 

контролю за виконанням бізнес-планів, аналізу фінансово-господарської діяльності, 

розробки стратегічних планів і прийняття управлінських рішень [2, с. 149]. 

Вагомий внесок у дослідження фінансової звітності та її складання зробили такі 

провідні науковці: Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, С. М. Гольцова, О. М. 

Губачова, М. В. Корягін, В. С. Лень, С І. Мельник, В. Н. Пархоменко, І. Й. Плікус, П. Я. 

Хомин, Л. В.Чижевська, І. Й. Яремко та інші, але деякі аспекти розкриття інформації 

потребують доопрацювання. Використання фінансової звітності для проведення аналізу та 

прийняття управлінських рішень присвячені роботи таких науковців: Г. Г. Кирейцева, Є. В. 

Мниха, В. О. Подольської, Г. В. Савицької, Ю. С. Цал-Цалко, О. В. Яріш та інших. 

У досліджених наукових працях вищезазначених вчених тлумачення поняття 

“фінансової звітності” є ідентичними як у Законі України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV: фінансова звітність – 

бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати 

діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період [3]. На наш погляд, 

фінансова звітність – це звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, фінансові 

результати, рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітний період (квартал, 

півріччя, дев’ять місяців, рік). 

В умовах реструктуризації підприємств, інтеграції у світову економіку та її глобалізації 

виникає потреба в удосконаленні структури фінансової звітності та відображенні в ній 

окремих показників у відповідності із запитами і очікуваннями різних груп її користувачів. 

Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб’єктів 

господарювання, за станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітністю. 

Господарський кодекс України передбачає, що суб’єкти господарювання зобов’язані на 

основі даних бухгалтерського обліку складати фінансову звітність за формами, 

передбаченими законодавством, надавати її відповідно до вимог закону та їх установчих 

документів [4]. 

Фінансова звітність підприємства складається з метою надання користувачам для 

прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, 

доходи, витрати, фінансові результати та рух грошових коштів підприємства за звітний 

період, вона складається на підставі узагальнення даних бухгалтерського обліку для 

задоволення потреб певних користувачів і являє собою систему узагальнюючих показників, 

які характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства за минулий 

період (місяць, квартал, рік) [5, с. 31-38]. 

Таким чином, від достовірності інформації яка надається у фінансовій звітності, 

залежить прийняття як тактичних, так і стратегічних рішень, а отже, і ефективність 

функціонування як кожного окремого підприємства, так і економіки держави в цілому. 
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СТРАХУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 

 

Під час господарської діяльності будь-яке підприємство може зіткнутися з 

пошкодженням основних засобів, чи навіть знищенням. Тому кожного року попит на 

страхові послуги збільшується, оскільки це є гарантією того, що під час настання страхового 

випадку, збитки, понесені підприємством, будуть відшкодовані.  

Уточнення облікових аспектів страхування активів набуває своєї актуальності про що 

свідчать чисельні публікації зарубіжних та вітчизняних науковців: Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. 

Голова, Г. Г. Кірейцева, В. Ф. Палія, М. С.Пушкаря та інших. 

Метою тез є висвітлення аспектів податкового та фінансового обліку страхування 

основних засобів. 

Згідно з пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу України, встановлено, що 

витрати зі страхування майна, об’єктів фінансового та оперативного лізингу, якщо це 

передбачено договором оренди, платника податку включається до його витрат. При цьому 

страхові платежі належать до витрат подвійного призначення (тобто таких, які в рахунок 

зменшення податкової бази приймаються лише якщо вони пов’язані з господарською 

діяльністю безпосередньо), тому повинна виконуватися умова щодо взаємозв’язку 

застрахованих ризиків із господарською діяльністю підприємства.  

При визначенні об’єкта оподаткування витрати на страхування враховуються у складі 

інших витрат. Згідно з п. 138.5 ст. 138 Податкового кодексу такі витрати визнаються 

витратами того звітного періоду, в якому вони були здійсненні.  

Витрати страхування основних засобів в податковому обліку платника податку 

відображаються в залежності від місця використання об’єкта страхування , а саме: у складі 

загальновиробничих витрат (пп. “г” пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу), 

адміністративних витрат (пп. “в” пп. 138.10.2 п. 138.10 цієї статті), або витрат на збут (пп. 

“д” пп. 138.10.3 вищезазначеної статті). 

Підприємство-страхувальник має право включити до витрат страхові платежі зі 

страхування майна одним або кількома страховиками, що не перевищує суми вартості майна.  

Надзвичайно важливо при страхуванні є визначення страхової суми. Відповідно до ст. 9 

Закону “Про страхування», страхова сума – це грошова сума, в межах якої страховик згідно з 

умовами страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 

Документом про визнання страховиком факту настання страхового випадку і розміру 

заподіяної шкоди, що слугує підставою для виплати страхового відшкодування є страховий 

акт або аварійний сертифікат. Отже, застраховані збитки відносяться до того періоду, в 

якому був складений страховий акт чи аварійний сертифікат. 

Але якщо власник основних засобів здійснює відновлення за власний рахунок, то 

витрати обліковуються відповідно до п.144.1 ст.144 та п. 146.12 ст. 146 Податкового кодексу: 

сума витрат на ремонт у межах 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів 

на початок періоду включається до податкових витрат, а у разі більше цього ліміту – 

збільшує первісну вартість ремонтованого основного засобу. 

Датою отримання доходу у вигляді страхового відшкодування визнається дата 

отримання суми страхового відшкодування. 

Що стосується відображення витрат страхування майна у фінансовому обліку, то слід 

відмітити наступне: витрати на страхування майна включаються до складу витрат звітного 
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періоду відповідно до П(С)БО 16 і залежно від виконуваних майном функцій 

відображаються на рахунках 23, 91, 92, 93. 

Нарахування і сплата страхового платежу страховій компанії відображаються записами 

по субрахунку 655 “Розрахунки за страхуванням майна”. У бухгалтерському обліку ці 

операції відображаються наступним чином (табл. 1.) 

Таблиця 1 

Господарські операції зі страхування основних засобів 
№ Зміст операції Дт Кт 

1 Перераховано страховий платіж страховій компанії 655 311 

2 Відображено суму страхового платежу на підставі договору майнового страхування 

у складі витрат звітного періоду 

93 655 

3. Списано витрати на фінансовий результат 791 93 

 

Відобразити суму страхового відшкодування у складі доходів можна виходячи з 

розгляду страхового випадку, як надзвичайної події, що випливає з інструкції № 291. Сума 

страхового відшкодування відображається у складі надзвичайних доходів із застосуванням 

субрахунку 751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”. 

Облік страхування основних засобів відповідно до Податкового кодексу та 

бухгалтерського обліку потребує уточнення та подальших всебічних досліджень окреслених 

питань. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ: ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ  

ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ 

 

У процесі провадження екологічної діяльності на підприємствах визнаються та 

обліковуються екологічні витрати. Методика ведення екологічного обліку не 

регламентується вітчизняним законодавством, хоча облік і контроль екологічних витрат є 

необхідним для реального сектору економіки. Ведення такого обліку дозволить оперативно 

аналізувати екологічні витрати та управляти ними, а також слідкувати за станом довкілля. 

На сьогоднішній день екологічні витрати не відокремлюються, як група витрат і 

зазвичай відносяться бухгалтерами у дебет рахунків 15, 23, 91, 92, 94 без виділення окремих 

субрахунків, як і всі інші операційні та інвестиційні витрати. Також залишається відкритим 

питання законодавчого закріплення норм капіталізації таких витрат в обліку на 

підприємствах. 
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Питання визнання та відображення екологічних витрат висвітлювали такі вчені: Серед 

них: А. Божченко, О. Кондратюк, Н. Василевська, О. Сухіна, Л. Гринів, Г. Дейлі, Л. 

Максимів, Л. Пелиньо, І. Замула, Л. Мельник, В. Папінко, Н. Потапенко, І. Бешуля та інші. 

Значну увагу науковці приділяють обґрунтуванню необхідності впровадження екологічної 

звітності та розробці класифікації екологічних витрат на макро- та макрорівнях. 

Спробуємо запропонувати власну класифікацію екологічних витрат, яка б отримала 

практичне значення у роботі підприємств. Отже, екологічні витрати можна класифікувати за 

такими ознаками: 

а) за соціально-економічним критерієм: - податкові платежі (екологічний податок; 

рентні плати за нафту, природний газ, газовий конденсат, транспортування нафтопродуктів, 

природного газу та аміаку; плата за землю та користування надрами, спеціальне 

використання води і лісових ресурсів); - операційні витрати на попередження шкідливого 

впливу на довкілля; - надзвичайні витрати на ліквідацію наслідків екологічного лиха;             

- операційні витрати з надання послуг з природоохоронної діяльності; - інвестиції у 

природоохоронну діяльність дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів та ін. 

б) за відображенням у фінансовому обліку: поточні (операційні), капітальні (інвестиційні); 

в) за видами господарської діяльності підприємства: - витрати на утримання основних 

засобів природоохоронного призначення: на напівфабрикати, матеріали, паливо, енергію, 

поточний і капітальний ремонт тощо; - витрати на оплату і охорону праці (включаючи 

відрахування єдиного соціального внеску) працівникам, зайнятим у екологічній діяльності;             

-  витрати, пов’язані з спільним використанням підприємствами і організаціями регіону 

об’єктів природоохоронного призначення; 

г) за об’єктами охорони можна виділити такі напрямки здійснення витрат: - охорона 

чистоти атмосфери; - раціональне використання земельних ресурсів; - раціональне 

використання мінеральних ресурсів; - раціональне використання водних ресурсів; - охорона 

рослинного і тваринного світу; - переробка та знешкодження відходів; 

д) за характером впливу на навколишнє природне середовище: - природоохоронні 

витрати (позитивний вплив); - витрати на експлуатацію та відновлення природних ресурсів 

(негативний, позитивний, нейтральний). 

Аналізуючи сутність поділу екологічних витрат за останньою ознакою, слід зазначити, 

що поняття “екологічні витрати” ширше, ніж “природоохоронні витрати”. Природоохоронні 

витрати – це витрати на попередження забруднення довкілля і ліквідацію його наслідків, 

тобто спрямовані на покращення екологічної ситуації, а екологічні витрати загалом 

включають і експлуатаційні, і відновлювальні витрати. Сюди ж відносимо загальнодержавні 

платежі за використання ресурсів, які не включаються до складу витрат у фінансовому 

обліку, але враховуються в економічному аналізі, а на довкілля не впливають взагалі. 

Наведена класифікація екологічних витрат зможе використовуватися на підприємствах 

для розробки робочого плану рахунків, підготовки інформації для статистичних звітів та 

внутрішніх розрахунків. Зазначимо, що вона є орієнтовною і може коригуватися залежно від 

цілей та специфіки діяльності підприємства.  
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ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Для прискорення розвитку малого бізнесу державою запроваджені особливі полегшені 

умови його функціонування. Вони полягають як в пільговому оподаткуванні суб'єктів малого 

бізнесу, так і в узаконеній можливості частково чи повністю не вести бухгалтерський облік. 

Але нестабільність законодавства, часті зміни умов функціонування та отримання пільг, 

створюють досить складні умови для господарювання та роботи бухгалтерської служби, яка 

на малому підприємстві, зазвичай, не перевищує двох-трьох осіб.   

Також незаперечною проблемою бухгалтерського обліку на малих підприємствах є 

ведення ними обліку лише з метою складання звітності. Тобто підприємці не приділяють 

належної уваги власне обліку як джерелу інформації для себе, а розглядають його як зайву 

втрату часу. 

Облік на малому підприємстві, як і на будь-яких підприємствах,  регламентується 

документами, що є нормативною і методичною базою як для фінансового, так і для 

податкового обліку та звітності, а також базується на єдиних методологічних засадах, що 

встановлені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. 

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими 

підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р. № 422 

призначені для юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми та форми власності 

(крім банків і бюджетних установ) з ознаками малих підприємств. Даними рекомендаціями, 

передбачено: узагальнення інформації про господарські операції малі підприємства можуть 

здійснюватися за простою і спрощеною формою бухгалтерського обліку. Щодо звітності, то 

малі підприємства керуються П(С)БО “Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва”. 

Облік малих підприємств повинен базуватись на принципах обачності, повноти 

висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності 

доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної фактичної собівартості, 

єдиного грошового вимірника, періодичності. Пропонуємо доповнити для малих 

підприємств зазначений перелік принципами ефективності, доцільності та законності. 

Принцип ефективності (економічності)  означає, що облікова система малого підприємства 

повинна дозволяти обробляти фінансову інформацію з мінімальними витратами, а принцип 

доцільності – облікова інформація малого підприємства повинна відображати фінансово-

господарські та організаційно-технологічні особливості діяльності. Принцип законності 

передбачає відповідність облікової інформації вимогам чинного законодавства та 

підзаконних актів.  

Отже,  з одного боку, необхідно впровадити бухгалтерський облік на малих 

підприємствах, які обліку майже зовсім не ведуть, в тій частині, в якій це доцільно та 

потрібно. А саме: вести облік всіх без винятку об'єктів, які є у власності підприємства. З 

іншого боку, треба шукати можливості для спрощення бухгалтерського обліку окремих 

господарських процесів і явищ з метою економії часу і сил власників та залучення вказаних 

ресурсів до розробки ефективнішої стратегії управління підприємством. При чому основні 

принципи бухгалтерського обліку не повинні порушуватися, а, навпаки, створюватися 

сприятлива атмосфера для прозорого тлумачення господарських процесів підприємства. 
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ОБЛІК ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

Виплати працівникам становлять вагому частку витрат підприємства, тому 

правильність та достовірність відображення в бухгалтерському обліку інформації про оплату 

праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Виплати 

працівникам – це всі форми компенсацій, що надає підприємство в обмін на послуги, надані 

працівниками.  

Вагомий внесок в розвиток теоретичних аспектів цього питання зробили: О. А. 

Дороніна, Л. М. Дулуб, А. М. Колот, В. С. Мазур, О. С. Коровченко, О. В. Лишиленко, Л. В. 

Мельянкова, О. І. Матійчук, Н. В. Шульга, Л. П. Шевчук, Ю. В. Малаховський, Н. О. 

Петренко, С. В. Посохова, О. В. Цуканова та ін. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у 

грошовій та не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у 

фінансовій звітності визначає П(С)БО 26 “Виплати працівникам”. Щодо міжнародних 

стандартів, то облік оплати праці працівників регулюється МСБО 19 “Виплати працівникам”. 

Проведемо порівняння підходів до бухгалтерського обліку виплат працівникам, 

наведених у П(С)БО 26 “Виплати працівникам” [2], МСБО 19 [3], Інструкції про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України 

від 30.11.99 р. № 291 [1]. Облік виплат працівників розглянемо в розрізі таких питань: внески 

на соціальне забезпечення, програми участі працівників в прибутку та преміюванні, 

зобов'язання роботодавців за програмами участі працівників в прибутку, а також питання 

надійності оцінки зобов’язань за програмами участі працівників в прибутку та преміюванні. 

В першу чергу, розглянемо підходи до відображення внесків на соціальне забезпечення 

у П(С)БО та МСБО. Зокрема, з “Інструкції із застосування Плану рахунків” можна зробити 

висновок, що соціальні відрахування не належать до винагород працівникам. Водночас 

положення П(С)БО 26 дають деякі підстави для протилежного висновку. В свою чергу, 

МСБО рекомендує включати внески на соціальне забезпечення у відповідні короткострокові 

винагороди працівникам. 

Щодо програми участі працівників в прибутку та преміювання, то П(С)БО не регулює 

ці аспекти. На противагу П(С)БО, МСБО приймає участь у регулювання даних програм. 

Згідно з МСБО, підставою для нарахування резерву премій (визнання очікуваних витрат) 

можуть бути не тільки юридичні, але й конструктивні (традиційні) зобов’язання (тобто 

зобов’язання, що випливають із неофіційної практики компанії). Прикладом 

конструктивного зобов’язання є ситуація, коли зміна неофіційної практики з виплати премій 

підприємством призведе до неприйнятних негативних змін у його відносинах із 

працівниками. 

Наступним розглянемо питання зобов’язань роботодавців  за програмами участі 

працівників у прибутку. В МСБО дані зобов’язання визнаються як витрати, а не як розподіл 

прибутку (§ 21 МСБО 19). П(С)БО, в свою чергу, не регулює дане питання. 

Дослідивши питання надійності оцінки зобов’язань роботодавців за програмами участі 

працівників в прибутку та преміюванні, ми виявили, що П(С)БО не розглядає дане питання. 

На відміну від П(С)БО, МСБО установили певні вимоги до оцінки очікуваних витрат 

підприємства, пов’язаних з участю працівників у прибутку та преміюванні: офіційні умови 

програми містять формулу розрахунку суми виплати; підприємство розраховує суми до 
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затвердження фінансової звітності; можливе використання колишньої практики для чіткого 

підтвердження суми (можливість оцінки) конструктивного зобов’язання. 

Питання відшкодування страхових виплат працівникам (гарантовані суми від 

страхових компаній, що покривають частково, або повністю витрати, необхідні для 

розрахунку за зобов’язаннями плану з установленими виплатами) в П(С)БО не 

розглядається. У МСБО відшкодування страхових виплат визнається як окремий актив у разі 

відповідності критеріям визнання. 

Щодо програми виплат працівникам по закінченню трудової діяльності (пенсійні 

плани), яка в П(С)БО практично не розкрита, на відміну від МСБО, в якому ведеться 

детальний опис обліку таких виплат. Залежно від економічної сутності МСБО класифікує 

програми виплат працівникам по закінченню трудової діяльності на: програми з визначеним 

внеском; програми з визначеними виплатами. Відповідно до вищезазначеного, можна дійти 

висновку, що більшість актуальних питань щодо бухгалтерського обліку виплат працівникам 

й надання інформації у фінансовій звітності  в П(С)БО 26 не розкриті. Оскільки МСБО 

вбирають в себе позитивний досвід багатьох країн, було б доречним почати удосконалювати 

національні стандарти, або ж надати міжнародним стандартам статус національних. Це б 

полегшило роботу бухгалтерів  підприємства, які мають справу з іноземними партнерами, і 

покращило імідж країни. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

Бюджетні установи можуть створюватись тільки державою для досягнення соціальних, 

культурних, освітніх, наукових, управлінських цілей спрямованих на досягнення суспільних благ. 

Ведення обліку в ринкових умов господарювання вимагає такої його організації та 

звітності, яка б забезпечувала надання інформації про джерела, розподіл та напрями 

використання фінансових ресурсів, зрозумілої не тільки фахівцям з бухгалтерського обліку в 

державному секторі та розпорядниками бюджетних коштів, а всім користувачам звітності 

бюджетних установ. Відмінність у представленні фінансової звітності бюджетних установ 

різним групам користувачів полягає у наступному:  

– для зовнішнього використання інформація повинна бути спрощеною, зрозумілою при 

будь-якому рівні підготовки користувачів, та базуватись на даних фінансового обліку;  

– для внутрішнього використання – більш деталізованою, поглибленою, та базуватися 

на даних всіх підсистем обліку.  

Така мета досягається завдяки інтелектуалізації обліку, яка пов’язана з розвитком 

внутрішньогосподарського та управлінського обліку. 
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Дослідженняv питання поділу бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський 

присвячені праці І. А. Білоусової, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, О. В. Лишиленка, Л. В. 

Нападовської, М. С. Пушкаря, М. Г. Чумаченка. Поряд із тим, питання необхідності 

управлінського обліку та його визначальних рис в державному секторі на сьогоднішній день 

залишається малодослідженим. 

Метою роботи є вивчення концептуальних основ запровадження управлінського обліку 

в бюджетних установах трьох категорій, а саме: в центральних органах виконавчої влади, 

бюджетних установах соціально-культурної сфери, та у фондах загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

Інтелектуалізація обліку визначається кількістю підсистем і обсягом інформаційних 

ресурсів для різних рівнів управління. Професор М. С. Пушкар зазначає, що за існування 

одного, так званого “бухгалтерського обліку”, який дає стандартну й обмежену інформацію у 

передбачених стандартних формах звітності, рівень інтелектуальності такої підсистеми 

наближається до нуля [1, с. 17]. 

Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

управлінський та внутрішньогосподарський облік ототожнюються. Вказані види обліку 

подібні в питаннях регламентування, користувачів, і мають дещо ідентичні аспекти в інших 

ознаках. Однак, сучасне трактування управлінського обліку визначає дещо ширшу його 

концептуальну основу, ніж внутрішньогосподарського [2]. 

Сучасне поняття та функції управлінського обліку вийшли за межі класичного 

внутрішньогосподарського обліку. Він став управлінською стратегією, ніяк не 

управлінським обліком [4, с. 52]. 

Управлінський облік в сучасному трактуванні є окремим елементом управління 

діяльністю, який у своїй основі використовує інформацію внутрішньогосподарського обліку 

та показники фінансової звітності в цілому, а також зовнішню, технологічну, технічну, 

аналітичну й інші види інформації [3, c. 6]. 

Узагальнюючи концептуальні основи бухгалтерського, управлінського та 

внутрішньогосподарського обліку, слід відзначити визначальні особливості управлінського 

обліку: - не реєструє факти і господарські операції, які вже відбулись, а спрямований на 

майбутнє; - не регламентується національними обліковими стандартами; - не є обов’язковим, 

ведення управлінського обліку залежить від рішення керівництва установи; - в 

управлінському обліку зосереджується увага на конкретних сегментах господарської 

діяльності, а не на бюджетній установі в цілому; 

При формуванні інформаційних ресурсів для управління установою державного 

сектору існує потреба створення трьох підсистем управлінського обліку: - для вищого рівня 

управління, якому потрібна оригінальна інформація прогнозного характеру; - для середнього 

рівня управління – стандартна інформація тактичного характеру, в якій зафіксовані фактичні 

дані щодо використання ресурсів і визначення ефективності процесів; - для нижчого рівня 

управління – інформація про ефективність здійснення робочих операцій і використання 

матеріальних, трудових, фінансових ресурсів. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ЗА СЕГМЕНТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Створення великих торговельних фірм, зростання масштабів їх діяльності в різних 

географічних регіонах країни та за кордоном, підвищення рівня децентралізації є 

передумовою необхідності формування та надання інформації за сегментами діяльності 

підприємства. У сучасних економічних умовах  посилення конкуренції, невизначеність та 

мінливість зовнішнього середовища, низький рівень поінформованості про стан власного 

бізнесу та окремих його сегментів значно ускладнюють адаптацію підприємств до реалій 

ринку.  Ефективне управління підприємствами торгівлі неможливе без подальшого 

вдосконалення методології і організації бухгалтерського обліку. Тому особливої 

актуальності набувають  дані звітності за сегментами, а саме дослідження в напрямку 

побудови системи обліку доходів за сегментами діяльності, оскільки вони надають 

можливість отримання якісної обліково-аналітичної інформації про кожен сегмент ринку, 

окремий вид товарів чи послуг, клієнтів, постачальників тощо. 

Облік і звітність за сегментами діяльності в міжнародній практиці регламентується 

стандартом 14 “Про бухгалтерську звітність за сегментами діяльності. В Україні законодавчі 

основи сегментування ринку закладені в ПСБО 29 “Фінансова звітність за сегментами”, який 

визначає методологічні засади формування інформації про доходи, звітних сегментів та її 

розкриття у фінансовій звітності. Під сегментом слід розуміти економічну й інформаційну 

одиницю, яка виступає частиною функцій підприємства, відокремлена від іншої сукупності 

функцій географічно або операційно  в межах якої регулярно порівнюються можливості і 

фактичне її існування. Інформація формується у бухгалтерському обліку за господарськими 

та географічними сегментами, які визначаються підприємством на основі його організаційної 

структури. При цьому необхідно враховувати, що чим більше виділено сегментів, тим більш 

значною повинна бути деталізація аналітичного обліку доходів і витрат, а також активів і 

зобов'язань. Певною мірою вирішення цієї задачі може сприяти введення на підприємстві 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Облік за сегментами діяльності входить 

до складу управлінського обліку і його інформація є конфіденційною.  

У результаті розподілу діяльності за сегментами, виникає необхідність визначення 

доходів і витрат звітних сегментів. При формуванні інформації про доходи та витрати 

звітних сегментів необхідно враховувати вимоги, пропоновані п.18 ПСБО 29 щодо їх 

визнання. 

При заповненні рядків 010-013 (доходи від операційної діяльності звітних сегментів) 

форми № 6 необхідно звернути увагу на наступне. По-перше, виходячи з принципів визнання 

доходів звітного сегмента,визначених у п.18 ПСБО 29, можна зробити висновок про те, що 

при їх відображення у формі № 6 використовуються дані про величину чистих доходів, тобто 

доходів, очищених від всіх податків і зборів (інших видів платежів), що виникають у процесі 

їх отримання. По-друге, слід врахувати той факт, що якщо дані про доходи звітних сегментів 

від реалізації товарів зовнішнім покупцям (рядок 011) можна знайти в обліку, то відомості 

про доходи, одержувані в результаті внутрішньогосподарських взаємин між звітними 

сегментами (рядок 012), у ньому не відображаються. Неможливість відображення в обліку 

доходів від реалізації продукції між звітними сегментами пов'язана з тим, що дохід за 

національними ПСБО “Дохід” може бути визнано лише “під час збільшення активу або 

зменшення зобов'язань, які зумовлюють зростання власного капіталу (за винятком зростання 

капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути 

достовірно визначена”[1]. Проте збільшення активів або зменшення зобов'язань у разі 
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надання послуг одним структурним підрозділом іншому не відбувається, а відповідно дохід - 

не визнається. Облік та звітність щодо “міжсегментних” доходів втрачає сенс. Корисність 

такої інформації викликає сумніви. Потреба в інформації про доходи від реалізації товарів 

(робіт, послуг) іншим звітним сегментам, швидше за все, виникне тільки в одному випадку – 

при заповненні консолідованої фінансової звітності у відповідності з нормами ПСБО 20. 

Отже, більшість підприємств не зможуть заповнити рядок 012 (доходи від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) іншими сегментами) форми № 6. 

Важливо відзначити, що певні труднощі можуть виникнути і при розподілі інших 

операційних доходів між звітними сегментами. Складність їх розподілу полягає в тому, що 

такі види доходів прямо не пов'язані з основною господарською діяльністю сегментів – 

реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). Для того, щоб зв'язати ті чи інші доходи з 

звітними сегментами і, відповідно, заповнити графи 3 – 14 (показники за звітними 

сегментами за звітний і попередній рік), рядок 013 (інші операційні доходи), необхідно 

проаналізувати основні моменти організації діяльності, які відображаються в обліку. 

Отже, здійснення обліку за сегментами діяльності у внутрішній (управлінській) і 

зовнішній (фінансовій) звітності розширить коло інформації, згрупованої за сферами 

діяльності, ринками збуту, напрямами інвестицій, що сприятиме вдосконаленню системи 

внутрішнього управління підприємством. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що щорічні обсяги факторингових 

операцій сьогодні в більшості промислово розвинених країн Європи постійно зростають, не 

виключенням є і Україна. 

Поява і розвиток ринку факторингових послуг пов'язані значною мірою з постійним 

зростанням конкуренції на ринку товарів та послуг, де механізм комерційного кредитування 

є необхідною умовою функціонування підприємницьких структур в умовах сучасної 

ринкової економіки, і проблема на сьогодні полягає не в погашенні в повному обсязі 

дебіторської заборгованості, а в ефективному управлінні нею. 
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Питання розвитку факторингу в Україні, його переваги і недоліки, а також особливості 

обліку факторингових операцій досліджували такі науковці і вчені як В. Гриценко, Н. 

Карчова, М. Козакова, А. Сатановська, Ю. Філіпенко і ін. 

Метою тез є висвітлення рекомендацій щодо вирішення проблем обліку факторингових 

операцій . 

Сьогодні проведення факторингових операцій в Україні регламентується на 

законодавчому рівні: Цивільним кодексом України; Законом України “Про банки і 

банківську діяльність”; Законом України “Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА 

про міжнародний факторинг”. 

На жаль, в даний час в Україні, факторинг розвивається повільно, основними 

причинами цього є цілий ряд законодавчих та економічних проблем, а також відсутність 

єдиної методики обліку факторингових операцій. 

Різні автори пропонують свої підходи до обліку факторингових операцій, але виникає 

цілий ряд питань у відображенні прав грошової вимоги, доходів та витрат від факторингових 

операцій, які потребують уточнення. Так, І. Копанська, А. Шаповалова, пропонують 

відображати факт передачі дебіторської заборгованості при факторингу на рахунку 

розрахунків з дебіторами без відображення доходів і витрат від такої операції [1, с. 67].  

З даною позицією погодитись не можна, оскільки не відображення витрат від 

факторингової діяльності може призвести до викривлення показників звітності.  

О. Івашевська вважає за необхідне відображення доходів і витрат від використання 

факторингу. Вона пропонує відображати суму наданого фінансування у складі поточної 

кредиторської заборгованості підприємства [1, с. 67]. 

А щодо питання, куди відносити втрати, що утворюються у вигляді різниці між 

фактичною вартістю боргу та сумою компенсації при проведенні факторингу, тут теж існує 

дискусія. Цікавою є думка Т. Омеляненко, яка пропонує витрати на комісійну винагороду 

фактора та збір за обробку документів відображати на рахунку 92“Адміністративні витрати” 

[1. с. 68]. Вважаємо дану пропозицію такою, що не відповідає вимогам до відображення 

інформації на даному рахунку. 

Щодо ПДВ, то у клієнта на дату відвантаження товару з відстроченням платежу 

покупцеві виникають податкові зобов’язання з ПДВ на загальних підставах. Тому, коли за 

договором факторингу клієнт відступає фактору право вимоги грошового боргу, додаткового 

об’єкта оподаткування ПДВ не виникає.  

Варто звернути увагу на те, що якщо право грошової вимоги передається клієнтом як 

платня за фінансування, то він фактично втрачає право вимоги до боржника. Тут може бути 

два варіанти відображення такої операції в обліку: 

 - перший передбачає, що заборгованість боржника списується клієнтом у дебет рахунка 

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”, а на суму отриманих від фактора коштів 

кредитується рахунок 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”, сума винагороди включається 

до витрат і списується в дебет рахунка 952; 

 - другий полягає в тому, що заборгованість боржника визнається фінансовими 

витратами, а отримана від фактора сума коштів – доходами.  

На нашу думку, доцільним було б при передачі права грошової вимоги як забезпечення 

зобов’язань клієнта на суму вимоги, отриману суму відобразити за кредитом рахунка 60 

“Короткострокові позики”, до якого відкрити спеціальний субрахунок 607 “Отримане 

фінансування за договором факторингу”. 

Таким чином, враховуючи велику кількість альтернативних варіантів, суб’єктам 

господарювання, які здійснюють факторингові операції, рекомендуємо самостійно розробити 

з урахуванням особливостей їх фінансово-господарської діяльності та закріпити в наказі про 

облікову політику методику обліку факторингових операцій, яка забезпечить своєчасне та 

достовірне відображення відповідної інформації у фінансовій звітності підприємства. 

Отже, наявність таких кардинально протилежних думок щодо застосування рахунків 

обліку й невизначеність виду діяльності щодо факторингових операцій, свідчить про те що 
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питання облікового характеру, які вимагають відповідного обґрунтування та єдиного 

методичного впровадження на даний час в Україні не є вирішеними і потребують в першу 

чергу законодавчого забезпечення. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО СТРАХУВАННЯ МАЙНА 

 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві передбачає розробку його 

облікової політики [1]. Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, які 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Облікова 

політика підприємства знаходить своє відображення в Наказі про облікову політику, один з 

розділів якого присвячений організації бухгалтерського обліку. Вплив організації обліку на 

вірне відображення операцій зі страхування майна (і в подальшому на фінансовий результат) 

доводить необхідність врегулювання та вдосконалення основних положень облікової 

політики. 

Що стосується пунктів облікової політики щодо операцій зі страхування майна, то в 

жодному з Наказів про облікову політику підприємства щодо даного питання нічого не 

зазначено, хоча більшість підприємств здійснюють страхування майна та відображають дані 

операції в обліку. 

Таким чином, виникає необхідність удосконалення організації обліку операцій зі 

страхування майна шляхом відображення необхідної інформації в наказі про облікову 

політику підприємства та її узгодження з чинним законодавством. 

Обов'язковим в Наказі про облікову політику є положення про зобов'язання та витрати 

підприємства. Згідно з П(с)БО 16 “Витрати”, витрати відображаються в бухгалтерському 

обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань [2]. При укладанні 

договору страхування збільшуються зобов'язання підприємства перед страховою компанією 

щодо сплати страхової суми, передбаченої договором страхування. Поряд з тим, зі сплатою 

страхової суми зменшуються активи підприємства, а саме – його грошові кошти. Тобто 

можна стверджувати, що страхові платежі страхувальника є його витратами. 

Відповідно до п.19 П(с)БО 15 “Дохід”, суми страхового відшкодування визнаються 

доходом підприємства. Так як в Наказі про облікову політику положення про доходи 

підприємства є обов'язковим, то й інформація щодо визнання такого доходу повинна бути 

висвітлена в повній мірі. В зв'язку з відміною у 2009 році бюджетної програми щодо 

здешевлення вартості страхових премій (внесків) фактично сплачених суб'єктами аграрного 

ринку, слід зазначити також напрямки використання суми страхового відшкодування. 

Підприємство повинно самостійно визначати дані напрямки в залежності від його 

фінансового стану та розміру понесеного збитку. Поряд з тим, наказ про облікову політику 

має певний перелік додатків, серед яких і робочий план рахунків. 

Робочий план рахунків підприємства повинен відповідати наступним вимогам: 
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- бути гнучким та зручним у використанні; 

- задовольняти потреби користувачів (зовнішніх та внутрішніх); 

- забезпечувати дієву систему контролю за діяльністю підприємства; 

- відповідати міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. 

Для організації обліку операцій зі страхування майна призначено субрахунок 655 “За 

страхуванням майна” рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням”. При цьому залишається 

невирішеним питання пооб'єктного обліку операцій зі страхування майна. Задля вирішення 

даної проблеми необхідно виділити в межах рахунку 655 “За страхуванням майна” відповідні 

субрахунки, що зможуть забезпечити пооб'єктний облік операцій зі страхування майна 

відповідно до напрямків страхування, та відокремити їх в робочому плані рахунків. За умови 

використання даних субрахунків буде чітко виділено, яка саме група майна застрахована. 

Окрім цього, в додатку до Наказу про облікову політику підприємства необхідно зазначити 

обліковий регістр відповідно до обраної форми ведення бухгалтерського обліку. 

Що стосується операцій зі страхування майна, то безпосередньо в наказі необхідно 

відобразити інформацію про те, куди слід відносити витрати зі страхування майна, яким 

регістром слід користуватися для узагальнення інформації по даних операціях, та яким 

чином інформація по даних операціях знайде своє відображення у фінансовій звітності 

підприємства. Конкретизація аналітичного обліку за рахунком 655 “Розрахунки за 

страхуванням майна” дозволить прослідкувати за тим яку саме групу майна було 

застраховано. 

На наш погляд, тільки з врахуванням усієї сукупності розглянутих факторів впливу, 

можливо здійснити вірний вибір облікової політики, що забезпечить ефективне 

функціонування підприємств. 
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ОБЛІК ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЧАСУ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УМОВАХ 

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРОПУСКУ ПРАЦІВНИКІВ  

 

Більшість великих підприємств використовують прохідну систем пропуску працівників 

на територію. Завдання пропускної системи полягає в забезпеченні контролю за наявністю 

працівників на робочому місці та обліку відпрацьованого ними часу. Основний принцип 

роботи такої системи полягає у ідентифікації працівника в момент прибуття та вибуття його 

з підприємства. Також при перетині меж підприємства традиційно ведеться контроль за 

несанкціонованим виносом товарно-матеріальних цінностей.  

Автоматизована система пропуску виробничих працівників встановлюється по 

периметру території підприємствах у місцях, обладнаних для її перетину. Реєстрація факту 

прибуття та вибуття виробничого працівника з підприємства є підставою для 

автоматизованого визначення відпрацьованого ним часу. Проте ефективність такого 

контролю залишається сумнівною у випадку наявності працівника на підприємстві, але не 
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виконання ним функціональних обов’язків. Працівник може перебувати в приміщеннях, які 

не відносяться до безпосередньої сфери його компетентності. Іншими словами, наявність 

особи на підприємстві ще не гарантує виконанням нею професійних функцій, що не може 

вважатися ефективним способом обліку відпрацьованого часу та заробітної плати.  

Для вирішення проблеми рекомендовано встановити пропускні системи в усіх 

виробничих приміщеннях підприємства. Доцільним є встановлення пристроїв ідентифікації 

кожного працівника на вході в усі приміщення суб’єкта господарювання, що дасть змогу 

відслідковувати місце перебування виробничого персоналу та його переміщення по території 

підприємства протягом дня. На основі інформації про відпрацьований час та вид 

виробничого приміщення, в якому перебував працівник можна автоматизовано нараховувати 

йому заробітну плату. 

Для автоматизації обліку і контролю робочого часу та заробітної плати доцільною є 

попередня фіксація тарифу за відпрацьовану одинцю часу за кожним видом виробничого 

приміщення підприємства. Для забезпечення достовірності та своєчасності обліково-

контрольних процедур на підприємствах, які використовують пропускні системи, 

рекомендовано обрати хвилину як базову одиницю виміру відпрацьованого часу. Таким 

чином, необхідно встановити базові тарифні ставки оплати праці виробних працівників за 

кожну хвилину перебування у певному виді виробничого приміщення. Нарахування 

заробітної плати має здійснюватися з врахуванням функціонального призначення 

виробничого приміщення та професійних обов’язків  працівника. Досить часто приміщення 

підприємства, яке є основним робочим місцем одного працівника, може бути допоміжним 

для іншого. Тому обов’язковим є розподіл території підприємства на окремі виробничі зони 

індивідуально для груп виробничого персоналу. 

Корисним також є автоматизований облік поточного часу та дня тижня. При роботі в 

понаднормовий час, в нічну частину доби чи у вихідні доцільно автоматизовано 

нараховувати доплати виробничим працівникам. На основі автоматизовано зібраної 

інформації з пропускної системи підприємства можна в електронному вигляді формувати 

первинні документи: табель обліку відпрацьованого часу, відомість нарахованої заробітної 

плати та інші.  

Отже, використання автоматизованої пропускної системи дає змогу удосконалити облік 

і контроль відпрацьованого часу виробними працівниками, нарахованої заробітної плати та 

додаткових надбавок, а також формувати в електронній формі первинні документи, пов’язані 

з виробничим персоналом підприємства. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ  

Здійснення зовнішньоекономічних операцій вітчизняними підприємствами є однією з 

умов підвищення їх ефективного функціонування, зростання прибутковості та 

конкурентоспроможності не лише на міжнародному, а й на національному рівні. Основною 

причиною участі підприємства в експортно-імпортній діяльності є прагнення до збільшення 

економічного ефекту від продажів.  

Сьогодні методика організації обліку зовнішньоекономічних операцій підприємства є 

складною і дискусійною. Особливо це стосується експортно-імпортних операцій, 

враховуючи їх певну специфіку, суперечливість законодавства, недосконалість 

інформаційного забезпечення. Питання обліку експортно-імпортних операцій у своїх працях 
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розглядали вчені І.В. Багрова, Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Гасенко, С.Ф. Голов, Ю.А. Кузьмінський,  

Н.І. Гордієнко,  В.Й. Жежуха,  П.О. Куцик, Я.С. Карп'як, О.О. Маслак, Н.І. Редіна та ін. 

Бухгалтерський облік експортних операцій передбачає виникнення доходу. Під час 

збільшення активу за експортною операцією виникає дебіторська заборгованість нерезидента 

і відповідно сума доходу. Проте, тут є свої особливості, які полягають в тому, що доходи від 

експортних операцій можуть бути отриманні як в національній, так і в іноземній валюті. 

Нараховані (отримані) доходи в іноземній валюті підлягають перерахуванню у гривні за 

офіційним валютним курсом НБУ. Іншою особливістю, є те, що значна частина експортних 

операцій звільнена від сплати ПДВ (експорт товарів і готової продукції та послуги, які 

споживаються за межами митної території України). 

Важливим для діяльності підприємства є визначення фінансових результатів (рис. 1). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст операцій: 1а) на суму визнання доходу від реалізації готової продукції на експорт; 1б) на 

суму визнання доходу від реалізації товарів на експорт; 1в) на суму визнання доходу від реалізації 

робіт (послуг) нерезидентам; 2а) на суму списаної собівартості реалізованої готової продукції; 2б) на 

суму списаної собівартості реалізованих товарів; 2в) на суму списаної собівартості реалізованих робіт 

послуг; 3) на вартість супутніх витрат, пов’язаних з експортними операціями, що віднесено на 

фінансовий результат; 4а)  на суму закриття доходу від реалізації готової продукції на фінансовий 

результат; 4б) на суму закриття доходу від реалізації товарів на фінансовий результат; 4в) на суму 

закриття доходу від реалізації робіт і послуг списаний на фінансовий результат; 5а) на суму списання 

собівартості реалізованої готової продукції на експорт на фінансовий результат; 5б) на суму списання 

собівартості реалізованих товарів на експорт на фінансовий результат; 5в) на суму списання 

собівартості реалізованих робіт і послуг нерезидентам на фінансовий результат; 6) на суму закриття  

позитивної курсова різниця на фінансовий результат; 7) на суму списаної негативної курсова різниця 

на фінансовий результат. 

Рис. 1. Схема обліку визначення фінансових результатів від експортних операцій 

Рахунок 7032 “Дохід від 
реалізації робіт і послуг  

нерезидентам” 

Рахунок 714 “Дохід від 
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6 
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іноземними покупцями” 
за експортними 

операціями” 

Рахунок 945 “Втрати від 
операційної курсової 

різниці” 

Рахунок 791291 “Результат 
операційної діяльності від 

експортних операцій” 

Рахунок 93 “Витрати на 

збут” 

Рахунок 7012 “Дохід від 
реалізації готової 

продукції на експорт” 

Рахунок 7022 “Дохід від 
реалізації товарів на 
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Рахунок 9032 
“Собівартість реалізованих 
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Рахунок 2813 “Товари на 
складі призначені для 

експорту” 

Рахунок 26 “Готова 

продукція” 

Рахунок 23 “Виробництво” 

2а 

2б 

2в 

5а 

5б 

5в 



 

101 
 

 

 

Іншим видом зовнішньоекономічних операцій є імпортні. Проте на відміну від 

експортних операцій, практично всіх імпортні операції є об’єктом обкладення ПДВ, митних і 

акцизних зборів.  

Синтетичний облік імпортних операцій підприємства з придбання товарів здійснюється 

на рахунку 28 “Товари” та відповідними субрахунками. Заборогованість, що виникає перед 

нерезидентами обліковується на рахунку 632 “Розрахунки з іноземними покупцями”. Облік 

на цьому рахунку ведеться як в національній, так і в іноземній валюті. 

Розрахунки з нерезидентами за імпортні товари, так як і за реалізовані товари на 

ескпорт можуть проводитись як на умовах передоплати, так і після оплати. Схема обліку 

операцій пов’язаних  імпортом товарів на умовах наступної оплати наведена  на рис. 2.  

Особливістю бухгалтерського обліку як імпортних, так і експортних операцій є те, що 

як і дебіторська заборгованість, що виникає при відвантажені товару, тобто при експорті, так 

і кредиторська, яка виникла в результаті виконання імпортних зобов’язань є монетарними 

статтями. Як відомо, згідно з П(С)БО 21 “Вплив зміни валютних курсів” за такою 

заборгованістю слід курсову різницю на дату балансу і на дату здійснення розрахунків. 

 

 

Зміст операцій: 1) на вартість оприбуткованих товарів, придбаних від нерезидента; 2) на суму 

сплачених митних зборів та мита; 3) на суму “імпортного” ПДВ; 4) на суму витрат по митному 

оформленню товару віднесених на його собівартість; 5) на суму оплати здійсненої нерезидентові за 

отримані товари; 6.1) на суму позитивної курсової різниці від перерахунку кредиторської 

заборгованості, (нарахованої під час її погашення або на дату балансу); 6.2)  на суму негативної 

курсової різниці. 

 

Рис. 2. Загальна схема обліку розрахунків з нерезидентами за імпортними операціями 

за умов наступної оплати 

 

Рахунок 312 “Поточні  
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Рахунок 377 “Розрахунки 

 з іншими дебіторами”  

632 “Розрахунки з інозем-

ними  постачальниками” 
641 “ Розрахунки  

за податками” 

4 

Рахунок 945 “Витрати від 

операційної курсової різниці”  

Рахунок 311“Поточні  рахунки 

у національній валюті” 

 

2 
Рахунок 281  

“Товари на складі” 

6.1 

714 “Дохід від операційної 

курсової різниці” 

6.2 

3 

1 
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Отже, правильна методика обліку експортно-імпортних операцій є основою 

оперативного, повного та достовірного подання інформації про їх здійснення у 

бухгалтерському обліку і звітності та є основою для прийняття відповідних рішень. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Для управління діяльністю підприємства, оцінки її результатів, виявлення резервів 

зростання обсягу виробництва та підвищення його економічної ефективності складається 

фінансова звітність. Адже, звітність використовується для контролю за виконанням планів, 

аналізу господарської діяльності, формування стратегічних планів і рішень тощо. Від якості 

складання звітності залежить якість прийняття як тактичних, так і стратегічних рішень, а 

отже, і ефективність функціонування як кожного окремого підприємства, так і держави в 

цілому. Саме тому тема дослідження є актуальною і практично значимою. 

Питаннями фінансової звітності займалися провідні вітчизняні вчені-дослідники, 

зокрема, Бачинський В. І., Верига Ю. А., Домбровський В. М., Куцик П. О., Лень В. С., Усач 

Б. Ф. та інші. 

Метою дослідження є визначення ролі фінансової звітності, як основного джерела 

даних про майновий та фінансовий стан підприємства, необхідність систематизації 

принципів та вимог до її складання і ефективного вирішення питань, пов’язаних із 

задоволенням інформаційних потреб користувачів. 

Доцільно розкрити, перш за все, суть поняття фінансова звітність. Фінансова звітність 

складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних 

категорій користувачів. Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства за звітний період [2]. 

Професор Б. Усач під фінансовою звітністю розуміє систему узагальнених і 

взаємопов’язаних економічних показників, що характеризують результати діяльності 

підприємств за певний звітний період (місяць, квартал, рік) [7, с. 176]. 

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття 

ефективних управлінських рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства [2]. 

Користувачами фінансової звітності можуть бути фізичні та юридичні особи, які 

потребують інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства для прийняття 

http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/
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рішень. Такими особами можуть бути власники, замовники підприємств, трудові колективи 

цих підприємств, органи державної статистики, інші органи виконавчої влади та користувачі 

відповідно до законодавства. У кожного з цих користувачів свої специфічні інформаційні 

потреби: 

1. Органи державного контролю і регулювання зацікавлені в інформації з метою 

визначення податкової політики та використання інформації як основи статистичних даних 

про національний дохід та формування макроекономічних показників. 

2. Банківські та кредитні установи потребують інформації про фінансовий стан 

підприємства, ефективність діяльності для оцінки ризиків при наданні кредитів та 

впевненості в тому, що їх позики та відсотки з них будуть своєчасно і в повній сумі 

повернуті. 

3. Постачальники та інші кредитори зацікавлені в повній інформації, яка дозволила б їм 

визначити, чи своєчасно і в повній сумі буде погашатися заборгованість. 

4. Клієнти виявляють інтерес до інформації щодо безперервності діяльності 

підприємства, особливо у випадках коли вони залежать від підприємства або мають 

довгострокові угоди з ним на отримання необхідних товарів чи послуг. 

5. Керівники підприємства та інший управлінський персонал потребують інформації, 

щоб визначитися зі стратегією і тактикою бізнесу, головними напрямами розвитку 

підприємства, нівелюванням слабких та посиленням сильніших сторін в його діяльності та 

здійсненням ефективного контролю. 

Для того, щоб фінансова звітність відповідала усім вимогам, а показники, що в ній 

містяться, були точними та достовірними, при складанні звітності необхідно керуватися 

принципами, такими як: обачність; повне висвітлення; автономність; послідовність; 

безперервність; нарахування та відповідність доходів і витрат; превалювання сутності над 

формою; історична (фактична) собівартість; єдиний грошовий вимірник; періодичність. Тому 

звітність повинна відповідати певним вимогам.  Фінансова звітність підприємств є основним 

джерелом інформації про його майно і фінансовий стан, яка необхідна для прийняття дієвих 

управлінських рішень.  

Отже, звітність підприємств – важлива інформаційна основа управління. Вона є 

першочерговим елементом в прийнятті рішень щодо інвестицій, кредитування та інших 

фінансових операцій. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ТА СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ 

СТРАХУВАННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

Ведення бухгалтерського обліку передбачає суцільне та безперервне документування 

всіх господарських операцій та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Однією 

з важливих статей витрат є витрати на соціальне страхування, що передбачає виникнення 

зобов’язань зі сплати єдиного внеску перед ПФУ. Впродовж останніх двох років особливості 

обліку ЄСВ розглядали в своїх публікаціях такі автори: Польовик Л., Прощина Т., Циганенко 

В., Васільєв Г., Нагорний В., Пантелійчук С. та ін. 

Як відомо, для обліку розрахунків з органами соцстраху у Плані рахунків передбачено 

Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”, на якому ведеться облік розрахунків за 

відрахуванням на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за індивідуальним 

страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за 

страхуванням. 

За кредитом рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” відображаються нараховані 

зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти; за дебетом - 

погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві. Порядок 

справляння і використання зборів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та 

на інші види страхування регулюється чинним законодавством. 

Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням” має чотири субрахунки. На субрахунку 651 

“За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування” ведеться 

облік розрахунків за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування тощо.  На субрахунку 652 “За соціальним страхуванням” ведеться облік 

розрахунків з Фондом соцстраху України за збором на обов'язкове соціальне страхування. 

Підприємства, які використовують для ведення бухгалтерського обліку рахунки 8 

класу, застосовують для обліку розрахунків за страхуванням рахунок 82 “Відрахування на 

соціальні заходи”, призначений для узагальнення  інформації  про витрати та відрахування 

на соціальні заходи. 

Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку передбачено 

субрахунки для відображення операцій, пов’язаних з тимчасовою непрацездатністю 

працівників. Оплата працівникам перших п’яти днів непрацездатності, що здійснюється за 

рахунок коштів підприємства, відображається за дебетом рахунку 94 “Інші витрати 

операційної діяльності” і кредитом рахунку 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”. 

Нарахування суми матеріального забезпечення – допомоги по тимчасовій непрацездатності і 

допомоги по вагітності та пологах, допомоги на поховання, що здійснюються за рахунок 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, - відображається за 

дебетом субрахунку 378 “Розрахунки з державними цільовими Фондами” і кредитом рахунку 

663 “Розрахунки за іншими виплатами”. Надходження грошових коштів на спеціальний 

рахунок підприємства для виплати допомоги працівникам відображається за дебетом 

рахунку 31 “Рахунки в банках” і кредитом рахунку 378, а виплата цієї допомоги працівникам 

обліковується за дебетом рахунку 66 та кредитом рахунку 30. 

Особливості бухгалтерських записів при відображенні розрахунків за страхуванням на 

рахунках бухгалтерського обліку залежать від того, які саме класи для обліку витрат 

використовує підприємство. У прикладі І розглянемо типові проведення для підприємства, 

що застосовує 9 клас для обліку витрат. 
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Приклад І. Працівнику адміністрації (Сидорчук А.М.) в лютому нараховано заробітну 

плату 3 500,00 грн., допомогу по тимчасовій непрацездатності за перші п’ять календарних 

днів за рахунок підприємства – 796,10 грн., за наступні дні за рахунок Фонду соціального 

страхування – 318,44 грн., фірмі присвоєно 29 клас професійного ризику (ставка ЄСВ – 37,58 

%). Проведення відобразимо у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Кореспонденція рахунків при нарахуванні та утриманні ЄСВ 
№ Зміст операції Дт Кт Сума 

1. Нараховано: заробітну плату 92 661 3 500,00 

Допомогу за рахунок підприємства 94 663 796,10 

Допомогу за рахунок фонду соцстраху 378 663 318,44 

2. Нарахований ЄСВ: на заробітну плату (37,58%) 92 651 1 315,30 

На допомогу за рахунок підприємства (37,58%) 94 651 299,17 

На допомогу за рахунок Фонду (37,58%) 94 651 119,67 

3. Утриманий ЄСВ: із заробітної плати (3,6 %) 661 651 126,00 

З допомоги за рахунок підприємства (2,0 %) 663 651 15,92 

З допомоги за рахунок Фонду (2,0 %) 663 651 6,37 

 

4. 

Утриманий ПДФО: із зарплати(3500-126)*0,15 661 641 506,10 

З допомоги за рахунок підприємства  

(796,10-15,92)*0,15 

663 641 117,03 

З допомоги за рахунок Фонду(314,4-6,37)*0,15 663 641 46,81 

 

5. 

Видано з каси: заробітна плата 661 301 2 867,90 

Допомога по ТВП за рахунок підприємства 663 301 663,15 

6. Надійшла допомога від Фонду на рахунок 311.1 378 318,44 

7. Видана допомога по ТВП за рахунок Фонду після компенсації 

Фондом на окремий рахунок 

663 301 265,26 

 

Для зручності проведення платежів за єдиним внеском до субрахунку обліку єдиного 

внеску слід відкривати аналітичні рахунки – у розрізі платежів на рахунки, відкриті ПФУ. 

Аналітичні рахунки відкриваються відповідно і при здійсненні утримань із заробітної плати 

окремо для кожного працівника.  

Таким чином, облік розрахунків за соціальним страхуванням передбачає використання 

облікових рахунків та деталізацію інформації з використанням аналітичних рахунків, 

визначених підприємством. Подальше вивчення обліку розрахунків за страхуванням полягає 

в оптимізації і полегшенні цього процесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ 

 

Однією з важливих ознак сучасного розвитку української держави є спрямованість 

економіки на підвищення конкурентоспроможності підприємств, модернізацію виробництва, 

впровадження нових технологій та устаткування. Провідна роль у цих процесах належить 

галузі приладобудування, машинобудування, які виробляють засоби вимірювання, аналізу, 

обробки і надання інформації, обладнання регулювання, автоматичні і автоматизовані 

системи управління [1].  

Питанням організації обліку витрат та калькулювання собівартості продукції 

промислового виробництва присвячені роботи багатьох науковців, зокрема: Нападовської 

Л.В., Голова С.Ф., Сопка В.В., Куцика П.О., Медвідь Л.Г. та інших проте потребують 

подальших досліджень і вивчення. Проблеми обліку витрат контрольно-вимірювальних 

приладів є актуальними з огляду на те, що галузь приладобудування є стратегічно важливою 

для економіки України, а витрати є найбільш важливою економічною категорією. 

Сектор промислових газових лічильників є частиною приладобудування України. 

Підприємствам, які у виробничому процесі використовують паливні ресурси, для зменшення 

витрат і налагодження кращого обліку енергоресурсів потрібно встановити відповідні 

прилади. Зрозуміло, що основними цільовими ринками збуту для підприємств – виробників 

засобів обліку енергоносіїв, є ті галузі економіки, які найбільше споживають енергоресурси. 

В Україні до таких галузей відносять металургію, хімічну промисловість, машинобудівну 

галузь, житлово-комунальне господарство [2]. 

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів має свої специфічні особливості, а 

саме: виготовлення готової продукції на замовлення як на експорт, так і для споживання в 

середині країни, складність структури виробничих цехів, виготовлення деяких видів деталей 

для власного споживання і на продаж, функціонування цехів з виготовлення нестандартного 

обладнання, здійснення повірки готових виробів, а також складний і довготривалий процес 

виготовлення продукції. 

Собівартість контрольно-вимірювальних приладів включає багато складових, зміст 

яких подано нами на рис. 1. 

 
Рис. 1. Склад собівартості контрольно-вимірювальних приладів 
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В залежності від виду продукції,  робіт і послуг,  її складності,  типу,  характеру 

технологічного процесу і організації виробництва на промислових підприємствах можуть 

застосовуватися різні методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості 

продукції. Розрізняють наступні методи обліку витрат:  простий (однопередільний); 

нормативний; позамовний; попередільний [3, с. 268]. 

Підприємства, які виготовляють промислові газові лічильники переважно мають 

індивідуальний тип виробництва, тому для них є оптимальним позамовний метод обліку 

витрат контрольно-вимірювальних приладів. При цьому методі об'єктом обліку є окреме 

індивідуальне замовлення, окремий контракт (проект) або партія продукції, яка складається з 

ідентичних зразків, що проходять однаковий технологічний процес. 

Таким чином, собівартість одного замовлення визначається як сума всіх витрат, 

зібраних в картці обліку витрат за конкретним замовленням від моменту її відкриття до 

моменту завершення робіт [3, с. 268]. 

Основним моментом при використанні позамовного методу обліку витрат на 

виробництво, на підприємствах приладобудування, є необхідність точного обліку і 

відокремлення витрат за кожним замовленням від витрат за іншими замовленнями [3, с. 268].  

Тому, зазвичай на підставі затвердженого плану виробництва технічний відділ 

підприємства робить креслення замовлення, технолог підприємства на підставі цього 

креслення описує виготовлення замовлення за операціями в документі, що має назву 

«Специфікація матеріалів і трудових показників». 

Отже, виробництво контрольно-вимірювальних приладів містить в собі складний 

технологічний процес, який складається з багатьох етапів. Кожен прилад проходить 

різноманітну обробку і багато стадій виробництва. На кожній з цих стадій виникають 

витрати, які необхідно правильно і вчасно обліковувати, щоб отримати достовірну 

собівартість контрольно-вимірювальних приладів. 

 

Список використаних джерел 

1. Кулик П. Розвиток новітніх технологій в галузі машинобудування України / П. Кулик 

// Студентська молодь і науковий поступ: матеріали VI Міжвузів. щоріч. наук. студ. конф. / 

Львів. ун-т бізнесу і права. – Л. : ЛУБП, 2009. – 252 с. – C. 80-83 

2. Сердюк В.Р. Роль та місце газової складової в енергетичному забезпеченні України / В.Р. 

Сердюк, С.Ю. Франишина // Вісник Хмельницького національного університету №1, 2009. – С. 52-56. 

3. Звенячкіна В.Ю. Організація обліку витрат основної діяльності промислових 

підприємств / В.Ю. Звенячкіна // Інноваційна економіка всеукраїнський науково-виробничий 

журнал. – 2012. – № 7[33]. – С. 267-272. 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” : наказ Міністерства 

фінансів України 31.12.99 р. №318 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

zakon.rada.gov.ua. 

 



 

108 
 

 

Оленич І. Р., 

студентка спеціальності 

8.03050901 “Облік і аудит” 

Наук. керівник: доц. Тимрієнко І. Ю., 

Вінницький фінансово-економічний 

університет 

 

ОБЛІК ВИБУТТЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: 

 ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Під час відображення в бухгалтерському обліку операцій, що означають припинення 

визнання нематеріальних активів, керуються міжнародними стандартами.  

Згідно з МСФЗ визнання припиняється (актив списується з балансу) у момент його 

вибуття або коли компанія визнає, що економічних вигід від його використання в 

майбутньому не передбачається.  

Фінансовий результат від вибуття нематеріального активу визначається як різниця між 

чистими надходженнями (якщо такі мають місце) і балансовою вартістю активу, що вибув. 

Причиною вибуття нематеріальних активів може бути: закінчення терміну корисного 

використання (це стосується ліцензій, патентів, прав користування майном тощо), списання 

внаслідок непридатності, продаж на сторону, внесок до статутного капіталу дочірньої 

компанії та інші випадки, що не суперечать законодавству країни, на території якої компанія 

провадить свою діяльність.  

У момент, коли нематеріальні активи з певним терміном корисного використання 

визнаються такими, що підлягають вибуттю і належать до групи активів, які утримуються 

для продажу, припиняється амортизація цих активів.  Нарахування амортизації припиняється 

на дату, що відбулася раніше: на дату, коли актив включається до disposalgroup або на дату 

остаточного припинення визнання.  

Нематеріальні активи з необмеженим терміном корисного використання не 

амортизуються, а згідно з §110 IAS 38, регулярно, не рідше одного разу на рік, тестуються на 

знецінення відповідно до IAS 36. Тестування (будь-яких активів, у тому числі і 

нематеріальних) на знецінення відбувається на рівні генеруючих одиниць – сукупності 

активів, пов’язаних невідокремлюваними один від одного, але відокремлюваними від решти 

активів грошовими потоками [3].  

Активи, які передбачається продати в єдиній операції, обліковуються в єдиному 

комплексі та кваліфікуються як disposalgroup (група, що вибуває). Сюди ж, до групи активів, 

що вибуває, відносяться й пов’язані з такими активами зобов’язання. Активи, особливо 

нематеріальні, як правило, окремо не вибувають, їх вибуття відбувається у складі групи, 

тобто разом із генеруючою одиницею, до якої такий актив належить [4].  

Генеруюча одиниця є найменшою групою активів, щодо якої можна відокремлено 

ідентифікувати грошові потоки. Об’єкт, що виконує повний цикл виробництва певного 

продукту без участі інших об’єктів, визнається генеруючою одиницею; цех, що виконує 

повний цикл виробництва без участі інших підрозділів, визнається генеруючою одиницею. І 

в тому, і в іншому випадку виробнича одиниця є генератором доходів від продажу певного 

виду продукції; звідси назва – одиниця, що генерує грошові потоки, або скорочено – 

генеруюча одиниця (у П(С)БО 28 це позначено терміном «група, що генерує грошові 

потоки»)[2]. 

Довгостроковий актив або група активів кваліфікуються як призначені для продажу (і, 

відповідно, переводяться до категорії disposalgroup і обліковуються на окремому рахунку), 

коли з’являються обгрунтовані очікування, що їх балансова вартість буде відшкодована 

будь-яким чином (найчастіше — за допомогою продажу на сторону), але не подальшою його 

експлуатацією. 
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При цьому, згідно з очікуваннями, вибуття цих активів має відбутися в межах одного 

року від дати визнання їх такими, що підлягають вибуттю/продажу, якщо тільки 

продовження періоду вибуття не викликали об’єктивні обставини, які є непідконтрольними 

компанії. Залежно від цього їх, з моменту визнання такими, відносять до короткострокових 

активів або ж залишають серед довгострокових. Другий випадок, проте, не означає, що 

визнані призначеними для продажу довгострокові активи не переводять до окремої статті (на 

окремий рахунок).  

Якщо очікується, що балансова вартість активів, що вибувають, буде компенсована 

іншими активами, отриманими в обмін, і якщо така операція визнається комерційно 

змістовною, то згідно з §10 IFRS 5, і в цьому випадку активи, що вибувають, до моменту 

вибуття рахуються на балансі як такі, що утримуються для продажу; а власне продаж (обмін) 

відображається в обліку в порядку, передбаченому IAS 38[1].  

Якщо нематеріальні активи обмінюються на подібні активи, то, оскільки така операція 

не має комерційного змісту, вартість отриманого активу оцінюється за вартістю переданого, і 

в результаті не виникає ні прибутку, ні збитку.  

 

Список використаних джерел 

1. Андросов А.М. Бухгалтерський облік : [навчальний посібник] / А.М. Андросов. – М. : 

Андросов. 2009. – 285с.  

2. Палій В.Ф. Міжнародні стандарти обліку і фінансової звітності / В.Ф. Палій. – М. : 

Инфра-М, 2009. – 512 с. 

 

Осташ О. Ю., 

студент спеціальності  

8.03050901 «Облік і аудит» 

Наук. керівник: доц. Пономаренко О. Г., 

 Полтавська державна аграрна академія 

 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАПАСИ  

В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Одним із основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності є 

послідовність, що значить постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної 

облікової політики. 

Значення облікової політики недооцінюється в практичній діяльності підприємств. 

Більшість керівників та бухгалтерів підприємств не розуміють значення та всіх можливостей 

облікової політики. Про це свідчить те, що один із найважливіших внутрішніх документів 

підприємства – Наказ про облікову політику – часто носить лише формальний характер та не 

застосовується власниками підприємства. Мало хто знає, що облікова політика є 

інструментом ефективної реалізації свободи у виборі способів організації та ведення 

бухгалтерського обліку [1, с. 78-87]. 

Основною метою облікової політики є забезпечення якісною і кількісною обліково-

економічною інформацією процесу управління виробничою системою і визначення 

процедур, які підприємство використовує для складання та подання обґрунтованої 

фінансової звітності. Під об’єктами облікової політики розуміють процеси з організації та 

ведення обліку тактичного та стратегічного значення, щодо яких є альтернативні варіанти. 

Принципи, правила, методичні прийоми, способи та процедури, які вибирають з 

урахуванням особливостей діяльності підприємства із загальноприйнятих, відносять до 

елементів методології облікової політики [2, с. 3-10]. 

При розробці наказу про облікову політику підприємства слід урахувати, що на процес 

формування облікової політики підприємства впливають дві основні групи чинників: 

зовнішнього ринкового середовища та внутрішнього середовища виробничої системи. 
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Одним з важливих об’єктів обліку, що потребують розкриття в наказі про облікову 

політику є запаси. 

При складанні наказу про облікову політику підприємству доцільно вказати наступне 

коло напрямів методологічних засад формування інформації про виробничі запаси (рис. 1): 

порядок обліку відсотків за користування позиками для придбання кваліфікаційних активів; 

оцінка запасів, отриманих в процесі ремонту, поліпшення та ліквідації основних засобів; 

оцінка надлишків запасів при інвентаризації; методи обліку виробничих запасів; 

періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці виробничих запасів; оцінка 

виробничих запасів на дату балансу; встановлення окремих  норм виробничих запасів. 

При формуванні організаційної частини наказу про облікову політику підприємства 

щодо обліку виробничих запасів рекомендую відображати форми первинних документів, що 

використовуються для оформлення руху виробничих запасів, які не передбачені типовими 

формами первинного обліку; правила документообігу і технологія обробки інформації щодо 

виробничих запасів, порядок контролю за рухом виробничих запасів та відповідальність 

посадових осіб; порядок аналітичного обліку виробничих запасів; одиницю натурального 

виміру запасів для кожної одиниці бухгалтерського обліку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Основні положення з обліку запасів, що наводяться в наказі про облікову 

політику 
 

Внесені пропозиції суттєво підвищать рівень організації і методики обліку виробничих 

запасів. 
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ: 

ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Глобалізація облікових систем – це об’єднання, уніфікація міжнародних 

бухгалтерських стандартів, ліквідація тих суперечностей, що існують на даний момент між 

обліковими системами різних країн. Головним шляхом зближення різних облікових систем є 

міжнародна уніфікація бухгалтерського обліку, що вирішується через: державну 

регламентацію обліку; стандартизацію облікових процесів; гармонізацію різних систем 

бухгалтерського обліку.  

Процес трансформації є одним із способів імплементації,що означає включення 

міжнародних норм у національні облікові системи. 

Метою дослідження є виявлення процесів трансформації та імплементації міжнародних 

систем обліку та управління витратами у практику вітчизняних підприємств. 

В Україні переважно застосовується нормативний метод як наступник системи 

“standardcosting” для обчислення собівартості продукції, контролю за виробництвом й 

управління витратами. При обліку витрат за системою стандартних витрат фактичні витрати 

в обліку співставляються з витратами за стандартними нормами. Відхилення обліковують 

таким чином, що відразу можливо визначити причини й відповідальність конкретних осіб за 

допущені відхилення від кошторису Недоліків цієї системи обліку витрат є те, що вона не 

передбачає обов’язкового виявлення відхилень від стандартів й документування цих 

відхилень. Таким чином, управлінське рішення, пов’язане з обліком наявних відхилень 

фактичних витрат від стандартних може бути прийнято лише в кінці звітного періоду. Зміна 

цін ускладнює обчислення незавершеного виробництва і вартості залишків готових виробів 

на складі. 

Методичними рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг), що 

затверджені наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373 

розглядається також система калькулювання за змінними витратами – директ-костинг [1]. 

Директ-костинг – це система управлінського обліку, яка базується на класифікації 

витрат на змінні та постійні і включає в себе облік витрат за їх видами, місцями виникнення 

й носіями, облік результатів виробничої діяльності, а також аналіз витрат і результатів для 

прийняття управлінських рішень [с.134, 3]. 

На даний час “directcosting” використовується в таких варіантах: класичний 

“directcosting”, що передбачає калькулювання за прямими витратами (всі змінні); 

калькулювання за змінними витратами, до складу яких входять прямі витрати і змінні 

непрямі витрати; система обліку витрат залежно від завантаження виробничих потужностей, 

за якої у калькуляцію включаються всі змінні витрати і частина постійних, що визначається 

відповідно до коефіцієнта використання виробничої потужності.  

АВС-метод – це результат удосконалення традиційного методу калькулювання повних 

витрат, при якому накладні витрати розподіляються спочатку між основними підрозділами, а 

потім відносяться на об'єкти калькулювання пропорційно одній попередньо обраній базі (як 

правило, прямим витратам праці) [с.64, 4]. 

Для реалізації цього методу калькулювання всі операції поділяють на 4 групи: операції 

на рівні одного виробу – операції на рівні партії виробів - операції на рівні певного виду 

продукції – операції на рівні підприємства.  
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Переваги методу – він дає можливість більш точно визначити витрати на невикористані 

потужності для періодичного їх списання на витрати періоду. Недоліки – проблема часу, 

зусиль, пов’язана з навчанням персоналу, збору даних як при впровадженні системи, так і її 

використанні тощо. 

Одним із основних завдань сучасних підприємств є модифікація методології обліку 

витрат і калькулювання собівартості нових виробів. Це завдання може вирішити 

“targetcosting” – метод управління витратами за цільовою собівартістю. 

Цільове калькулювання (таргет-костинг) – це метод визначення собівартості виробу або 

послуги, оснований на ціні (цільовій ціні), яку покупці бажають платити. Таку процедуру 

називають також калькулюванням собівартості на основі ціни [с.177, 2]. 

Ще одним новітнім методом управління витратами є “kaizencosting”. Він 

застосовується для досягнення цільової собівартості. Перевагою “kaizencosting” є те, що він 

забезпечує постійне зменшення витрат і утримання їх на заданому рівні, а основним 

недоліком є необхідність мотивації працівників і корпоративної культури, що підтримує 

залучення персоналу в діяльність підприємства. Взаємодія методів “targetcosting” та 

“kaizencosting” дає змогу ефективно управляти собівартістю. 

Досить новим методом є розрахунок витрат за етапами життєвого циклу продукції – 

LCC-аналіз. Цей метод застосовується при стратегічному управлінні. Нещодавно почали 

використовувати в управлінні витратами метод EVA – метод економічної доданої вартості, 

який дає можливість прив’язати створення вартості до певних груп робітників або 

підрозділів. Для ефективної діяльності підприємства на даний час та у перспективі 

вітчизняні підприємства в системі управлінського обліку можуть обирати сучасні та новітні 

методи управління витратами. 

 

Список використаних джерел 

1. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт,  послуг): 

наказ Міністерства промислової політики України від 09.07.20071 №373 [Електронний 

ресурс]. –  Режим доступу: http://zako n.nau.ua/doc/code=v0373581-07 

2. Ватченко О.Б. «Методи калькулювання в стратегічному управлінні» / О.Б. 

Ватченко, Я.Г. Шевченко // Економічний простір. - 2011. - №48/2 - с. 175-182. 

3. Корецький М.Х. Управлінський облік: [Навч. Посібник] / М.Х. Корецький, Н.В. Дацій, 

Л.В. Пельтек. – К.: Центр учбової літератури, 2007, с.296 [130-188] 

4. Радченко К. «Аналіз методів калькулювання та їх застосування в різних галузях 

промисловості» / К. Радченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. - 2011. - №130 - с. 63-65 

 

Пальчинська М. В., 

студентка напряму підготовки  

6.030509 “Облік і аудит” 

Наук. керівник: доц. Чабанюк О. М., 

Львівська комерційна академія 

 

ОБЛІК ОРЕНДНИХ (ЛІЗИНГОВИХ) ОПЕРАЦІЙ 

 

Ефективне використання лізингу в економіці України залежить від правильного 

розуміння його сутності, чіткого уявлення механізму його дії, переваг і недоліків. Саме 

ґрунтуючись на чіткій теоретичній базі, можна розробляти механізми впровадження лізингу 

в українську економіку, формувати законодавчу базу регулювання лізингових відносин, 

застосовувати пільгові механізми. Тому питанню визначення сутності лізингу приділяють 

значну увагу науковці П. О. Куцик [3], Н. О. Лобода, А. М. Мороз [2]  , Р. Л. Хом’як [1]. 

Метою статті є вивчення теоретичних засад обліку орендних (лізингових) операцій.  
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Найчастіше лізинг ототожнюють з орендними операціями, оскільки заключний етап 

лізингових відносин полягає в передачі об’єкта лізингу в користування лізингоодержувачу на 

умовах сплати лізингових платежів. В. І. Ляшенко, В. Ф. Столяров [2] підкреслюють кредитну 

складову лізингової операції . Такої ж думки дотримуються В. Н. Кочетков, О. В. Краєва, В. П. 

Трач [1]. Даному підходу сприяє й українське законодавство. Так, в Податковому кодексі 

даються визначення “лізингової (орендної) операції”, “оперативного лізингу (оренди)”, 

“фінансового лізингу (оренди)” [4]. Тобто лізингова операція вважається орендою. Отже, 

формулюючи визначення лізингу з юридичної точки зору, необхідно зосередитися не на якійсь 

одній стороні лізингу, а подати цей процес комплексно, підкресливши його відмінності і 

особливості, які б дозволити відокремлювати його від інших схожих операцій. 

 Об'єктом лізингу є будь-яке рухоме і нерухоме майно, яке може бути віднесене до 

основних засобів (машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка, 

системи телекомунікації), не заборонене до вільного обігу на ринку. Лізинговими операціями 

займаються великі фірми, банки, а також спеціалізовані лізингові компанії. Суб'єктами лізингу 

можуть бути: лізингодавець – суб'єкт підприємницької діяльності, в тому числі банківська або  

небанківська фінансова установа, яка передає в користуванні об'єктом за і договором лізингу. 

Лізингоодержувач – суб'єкт підприємницької діяльності, який одержує в користування об'єкти за 

договором лізингу. Продавець лізингового майна - суб'єкт підприємницької діяльності, що 

виготовляє майно, яке є об'єктом лізингу. В комерційній практиці розрізняють різні види та 

форми лізингу в залежності від форми організації угоди, термінів, обсягу обслуговування, типу 

майна, сфери ринку, умов амортизації, податкових пільг, форми платежів. 

Відображення орендних операцій у бухгалтерському обліку та їх розкриття у 

фінансовій звітності визначені П(С)БО 14 “Оренда”. У орендаря отримані на підставі 

договорів операційної оренди основні засоби обліковуються на позабалансовому рахунку 01 

“Орендовані необоротні активи”. При цьому отриманий в операційну оренду об'єкт основних 

засобів відображається на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку за вартістю, 

зазначеною в угоді про оренду Збільшення залишку рахунку 01 відбувається при прийнятті 

орендарем на облік основних засобів, зменшення – при їх поверненні орендодавцю. Прийняті 

в операційну оренду об'єкти орендар відображає на позабалансовому рахунку 01 

“Орендовані необоротні активи” за вартістю, указаною в угоді оренди. Регістром 

аналітичного обліку таких основних засобів є копія інвентарної картки, яку орендодавець 

додає до акта приймання-передач і орендованих об'єктів. 

Належну за договором операційної оренди до сплати суму орендної плати орендар 

щомісячно відображає за кредитом субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” і 

дебету рахунків відповідних операційних витрат (23, 91, 92, 93, 94) та субрахунку 641 

“Розрахунки за податками” (на суму ПДВ) [4]. Орендні платежі, що підлягають сплаті, 

відображаються у складі витрат: операційної діяльності на систематичній основі з 

урахуванням способу одержання економічних вигод, пов’язаних із використанням 

орендованого активу. Погашення заборгованості з орендної плати відображається по дебету 

субрахунку 685 і кредиту рахунків грошових коштів або інших активів. 

Таким чином, фінансова оренда – це оренда, що передбачає передачу орендарю всіх 

ризиків та вигід, пов'язаних з правом користування та володіння активом. При цьому право 

власності на актив може передаватися або не передаватися орендарю по закінченні строку 

оренди. В усіх інших випадках, коли такі ризики та вигоди не передаються орендарю, оренда 

є операційною. Класифікація оренди здійснюється на її початку та ґрунтується на спільній 

для обох сторін угоді. У зв'язку із цим доцільно, щоб для відображення у бухгалтерському 

обліку орендар і орендодавець використовували узгоджені визначення. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

 

Основною проблемою обліку витрат на виробництво підприємства є проблема повноти 

та своєчасності їх відображення в системі обліку. Ця проблема досить багатопланова та 

надзвичайно складна, оскільки стосується всього нашого суспільного ладу, особливо 

системи влади, системи оподаткування й тіньового сегмента економіки. Нині переважна 

більшість підприємств відображають власні витрати не повністю. На нашу думку, 

найбільший відсоток витрат, що залишається поза обліком, належить до витрат на оплату 

праці, тому не дивно, що в науковому обігу з’явився термін «тіньова заробітна плата» [2]. 

Наступною проблемою є проблема забезпечення максимальної оперативності та 

достатньої аналітичності вихідної інформації про витрати підприємства [2]. Інформація 

потрібна користувачу для вирішення конкретного управлінського завдання. Якщо її 

отримати протягом короткого проміжку часу у достатньому обсязі, то проблема 

забезпечення максимальної оперативності інформації буде вирішена. Для забезпечення 

достатньої аналітичності інформації її потрібно завчасно перевірити щодо відповідності 

вимогам: порівнянності, однозначності тлумачення, достовірності, дохідливості й доречності. 

Третьою проблемою обліку витрат підприємства є проблема створення інформаційної 

бази  норм і нормативів для обліку та контролю за витратами підприємства. Підприємствам 

України така інформаційна база необхідна для контролю і списання на витрати виробництва 

матеріальних цінностей, які  розкрадаються чи насправді використовуються на виробництво 

тіньової продукції. 

Наступною проблемою є проблема формування і розподілу загальновиробничих витрат 

[1]. Також проблемою є вибір бази розподілу загальновиробничих витрат. Можливими базами 

розподілу загальновиробничих  витрат є години праці, заробітна плата, обсяг діяльності, 

прямі витрати. В сільському господарстві загальновиробничі витрати передбачено 

розподіляти між об’єктами пропорційно загальній сумі витрат, за винятком вартості насіння, 

кормів, сировини, матеріалів та напівфабрикатів. ТОВ “НВП” Глобинський м’ясомолочний 

комплекс» розподіляє загально виробничі витрати пропорційно до вартості кормів.    

Ще одним з шляхів удосконалення інформаційної бази обліку витрат на виробництво 

продукції тваринництва є проблема переходу підприємств на автоматизовану систему 

обліку. Досліджуване підприємство ТОВ “Науково-виробниче підприємство” Глобинський 

м’ясомолочний комплекс” облік веде з використанням комп’ютерної програми “Універсал”. 

На сьогодні в Україні є розроблена специфічна програма для потреб сільськогосподарських 

підприємств: програма “1С: Бухгалтерія 8”. Стандартна конфігурація програми є 

універсальною системою для автоматизації ведення бухгалтерського обліку. Компанія 
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“Кварц” (м. Черкаси) розробила конфігурацію програми, адаптовану до специфічних потреб 

сільськогосподарських підприємств відповідно до чинного законодавства України, а саме: 

допрацьовано стандартний план рахунків з урахуванням специфіки сільськогосподарського 

виробництва; введено можливість обліку поголів’я тварин за кількістю і вагою; передбачено 

механізм ведення обліку продукції сільськогосподарського виробництва протягом року за 

плановою собівартістю; включено додаткові довідники, що забезпечують аналітичний облік; 

розроблено документи, що дозволяють вести облік переробки, а також облік передачі 

сировини в переробку іншим підприємствам на давальницьких умовах; включено додаткові 

звіти, що відображають специфіку сільськогосподарських підприємств, такі як “Відомість 

обліку руху тварин”, “Звіт по тракторному парку”, “Витрати кормів”, “Звіт по 

приплоду/приросту”. 

Програма “1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для 

України” призначена для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку на 

сільськогосподарських підприємствах різних галузей, різного масштабу та будь-якої системи 

оподаткування. Програма має підсистему обліку тваринництва в 1С: Підприємство 8 в якій 

можливо вести облік худоби в головах, в сумовому виразі та в живій вазі; вести облік 

основного стада, тварин на вирощуванні та відгодівлі; можливість ведення обліку як 

поголовно, так і за віковими групами. Нова версія програми “1С: Бухгалтерія 8.2” більш 

удосконалена і може бути використана для складання декларації з податку на прибуток.  
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

В умовах посилення взаємозв’язків між економіками різних країн світу (глобалізації) 

особливу актуальність набуває проблема їх якісного інформаційного забезпечення, основою 

якої виступає бухгалтерська звітність. Однак, бухгалтерська (фінансова) звітність 

підприємств різних країн світу складається за різними національними правилами, що 

ускладнює її порівняння та знижує її цінність як джерела інформації, а отже створює 

проблему співставлення звітності, підготовленої у різних країнах.  

Одним з шляхів розв’язання такої проблеми є стандартизація, тобто розроблення 

єдиного набору стандартів підготовки звітності та ведення бухгалтерського обліку, які 

можуть застосовуватись у будь–якій країні, впровадження яких у національні системи обліку 

здійснюється на добровільній основі.  

Станом на теперішній час, в українській (Голов С.Ф., Костюченко В.М.  Жолнер І. В. та 

ін.) та російській (Палій В.Ф., Соснаускене О. І., Умріхін С.А. ті ін.) науково-практичній 

літературі, в періодичних виданнях (Чалий І.Г, Рогозний С.) існує багато публікацій, темою 
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яких є перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності, що свідчить про наявність 

високого наукового та практичного інтересу до цієї проблеми, а також про відсутність 

єдиного та однозначного підходу до неї, у зв’язку зі складністю та багатогранністю самої 

проблеми [1, с. 27-28, 112-129, 138-141] [2, с. 70-74] [5, с. 75-80, 387-391]. 

 Незважаючи на велику кількість публікацій, пов’язаних з темою переходу на 

міжнародні стандарти підготовки фінансової звітності, багато аспектів цієї проблеми в 

сучасних умовах залишаються недостатньо дослідженими. Одним з них є питання змін в 

обліковій політиці підприємства, у зв’язку з його переходом на міжнародні стандарти 

звітності та пов’язані з цим проблеми, які виникають під час першого застосування 

міжнародних стандартів на підприємстві.  

Одним з завдань запровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності у світі є відповідність систем обліку різних країн принципам цих 

міжнародних стандартів. Тобто, міжнародні стандарти вводяться не для того, щоб усі працювали 

за єдиним планом рахунків, однаково визначали склад собівартості, розподіляли непрямі витрати і 

таке інше, а для того, щоб в основі будь-яких бухгалтерських операцій полягали єдині принципи, 

відповідна облікова політика, порядок надання та розкриття інформації. Крім того, особливістю 

міжнародних стандартів є те, що в них часто передбачаються два підходи до відображення 

однакових операцій. Саме тому, при підготовці фінансової звітності у відповідності з 

міжнародними стандартами велике значення має вибір та застосування облікової політики.  

При визначені облікової політики за міжнародними стандартами основним є принцип 

послідовності, що передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної 

облікової політики [3]. Вибір облікової політики здійснюється на підставі положень 

міжнародних стандартів, які відносяться до конкретної статті звітності. За 

відсутностіміжнародних стандартів, які застосовується до операції, іншої до конкретної статті 

звітності, управлінський персонал має застосовувати професійне судженняпід час розробки та 

застосування облікової політики, яке повинно відповідати вимогам міжнародних стандартів. 

Інформацію про облікову політику подається у примітках до фінансової звітності. 

Міжнародні стандарти не передбачають складання окремого розпорядчого документа про 

облікову політику підприємства. Відповідно до § 1 МСФЗ (IFRS) 1 витрати на отримання 

інформації під час складання фінансової звітності за міжнародними стандартами не повинні 

перевищувати вигід для її користувачів [4].  

Враховуючи такий принцип, під час визначення облікової політики підприємства за 

міжнародними стандартами, доцільним є прийняття за основу документа, який визначає 

облікову політику за національними стандартами: його положення, що не суперечать 

міжнародним стандартам необхідно залишити без змін. Принципи обліку, які не 

відповідають МСФЗ необхідно змінити, при цьому, якщо правила обліку певних операцій 

мають великі відмінності, необхідно використати той варіант, що призведе до мінімуму 

витрат праці та матеріальних ресурсів на трансформацію звітності.  
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ОБЛІК ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Розвиток ресторанного бізнесу в Україні є одним з перспективних напрямів 

національної економіки. Світовий досвід свідчить, що готельне та ресторанне господарства 

розвиваються дуже швидкими темпами. На 1 січня 2012 року в країні функціонувало 56,6 

тис. закладів ресторанного господарства, в яких працюють понад 200 тис. осіб. З цього 

випливає наскільки важливою є тема обліку витрат підприємств ресторанної справи в наш 

час, коли з кожним роком таких закладів стає все більше і більше. До підприємств 

ресторанної справи можемо віднести ресторани, бари, кав’ярні, кафе, кафе-бари, їдальні, 

магазини кулінарії тощо. 

Свідерський Є.І. зауважував, що головною особливістю фінансово-господарської 

діяльності закладів громадського харчування є те, що вона поєднує елементи виробництва і 

торгівлі. Під час виготовлення власної продукції (напівфабрикатів, кондитерських виробів, 

продуктів харчування) водночас відбувається реалізація їх (торгівля) разом із придбаними на 

стороні товарами. Продукція, яку реалізують підприємства громадського харчування, може в 

них повністю виготовлятися, проходити часткове кулінарне оброблення або зовсім не 

піддаватися обробленню. Продукти харчування, які не пройшли гарячої або холодної 

технологічної обробки, називають купівельними товарами, а ті, що виготовлені із сировини і 

підлягали технологічній обробці — продукцією власного виробництва. Облік таких товарів 

ведеться на рахунку 282 “Товари в торгівлі”. 

Облік товарів у закладах ресторанного господарства ведеться за продажними цінами, 

тому ведеться окремо облік націнок. Націнка громадського харчування встановлюється у 

відсотках до роздрібної ціни, після чого додається ПДВ. Методичними рекомендаціями 

пропонується проведення Д-т 282 “Товари в торгівлі” К-т 285 “Торгова націнка” на суму 

націнки і на суму ПДВ. Рівень націнки залежить від типу і класу закладу та виду товару чи 

сировини.  

При використанні методу цін продажу собівартість реалізованих товарів визначається 

як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної 

націнки на ці товари. 

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, 

витрати на збут та інші операційні витрати.  

До адміністративних витрат (рахунок 92) згідно з П(С)БО 16 “Витрати” відносяться 

загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством: 

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, 

представницькі витрати тощо); витрати на службові відрядження і утримання апарату 

управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; витрати на 

утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів 

загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, 

ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); винагороди за 

професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо); витрати на зв'язок 

(поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо); амортизація нематеріальних активів 

загальногосподарського використання; витрати на врегулювання спорів у судових органах; 

податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, 

зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, 
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робіт, послуг); плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також 

витрати, пов'язані з купівлею-продажем валюти; інші витрати загальногосподарського призначення.  

До витрат на збут відносяться: витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової 

продукції на складах готової продукції; витрати на ремонт тари; оплата праці та комісійні 

винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут; 

витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); витрати на передпродажну 

підготовку товарів; витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; витрати на 

утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом 

продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, 

опалення, освітлення, охорона); витрати на транспортування, перевалку і страхування 

готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з 

транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки; 

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; інші витрати, пов'язані зі збутом 

продукції, товарів, робіт, послуг. 

Протягом звітного періоду всі витрати торгівлі накопичуються в дебеті рахунків 92 

“Адміністративні витрати” і 93 “Витрати на збут”, в кінці періоду — з кредиту цих рахунків 

витрати закриваються у дебет рахунку 791 “Результати операційної діяльності”. Прибуток 

торговельного підприємства визначається на рахунку 791 як різницю між доходами від 

реалізації та собівартістю реалізованих товарів, адміністративних витрат і витрат обігу. 
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ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА ТА РУХУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І 

МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ В АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ  

 

Аптечний бізнес – одна з соціально важливих сфер діяльності. На аптечний товар 

завжди і повсюди є попит, адже люди все ж не схильні економити на своєму здоров’ї. 

Аптечна установа повинна ставити за мету не лише отримання прибутку, основним 

завданням має бути забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення [1, с. 2-3]. 

Порядок ведення бухгалтерського обліку лікарських засобів регулюється П(С)БО 9 

“Запаси” та Інструкцією “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій”, затвердженою 

Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року № 291. Для відображення 

господарських операцій з ліками використовується субрахунок 282 “Товари в торгівлі”. 

Торгівля може здійснюватись як готовими (покупними) ліками, так і лікарськими засобами 

індивідуального виготовлення (екстемпоральними ліками). Вартість останніх складається з 

вартості лікарських засобів, отриманих від постачальників, і витрат на їх виготовлення та 

фасування відповідно до затверджених тарифів, наведених у постанові Кабінету Міністрів 

України “Про встановлення повноважень органів виконавчої  влади та виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” від 25.12.1996 року № 1548. 

Облік виготовлених ліків аптеки ведуть у журналі обліку лабораторних робіт за 

формою № 1. У журналі обліковуються вартість сировини, послуг з виготовлення ліків 

згідно з установленими тарифами, та журнал обліку фасувальних робіт за формою № 2, в 

якому обліковується вартість робіт з розфасовки виготовлених лікарських засобів. На 

підставі даних цих журналів за підсумками місяця складається довідка про вартість 

фасувальних і лабораторних робіт, підписують її матеріально відповідальна особа і 

бухгалтер. 
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Інформація, що міститься в довідці, є основою для збільшення вартості лікарських 

засобів і віднесення їх на витрати з виготовлення ліків. Вона відображається також у 

товарно-грошовому звіті матеріально відповідальної особи. У бухгалтерському обліку така 

операція відображається за дебетом субрахунку 282 “Товари в торгівлі” і кредитом 

субрахунку 201 “Сировина і матеріали” [2, с. 56]. 

На основі вивчення теоретичних джерел та дослідження практики ведення обліку в 

аптечних закладах, ми пропонуємо удосконалений підхід щодо ведення обліку процесу 

виготовлення ліків в аптеках. За цим підходом доцільно об’єднати  журнал обліку 

лабораторних робіт (форма № 1) і журнал обліку фасувальних робіт (форма № 2) в один 

журнал, який матиме назву – “Журнал обліку витрат на виготовлення ліків”. До змісту цього 

журналу доцільно включити такі реквізити: номер за порядком; назва ліків; номер статті 

витрат; назва статті витрат; зміст операції; кореспонденція рахунків (за дебетом і кредитом); 

кількість і загальна сума собівартості виготовлення ліків. 

Журнал служитиме основою для складання акту на списання витрат з виготовлення 

ліків. За даними акту ми пропонуємо складати бухгалтерські записи: Дт 26 “Готова 

продукція” – Кт 23 “Виробництво” – на собівартість виготовлення ліків. Відпуск лікарських 

засобів з аптеки у відділення лікарні або завідувачу аптечного кіоску, пункту для реалізації 

споживачам, здійснюється за накладними (вимогами) типової форми № З-З. Накладні 

оформляються у двох примірниках і містять такі дані: повну назву лікарського засобу, 

розмір, фасування, лікарську форму, дозування, упаковку, кількість, ціну, вартість. Перший 

примірник накладної залишається в аптеці, а другий – передається матеріально-

відповідальній особі того відділення або торговельного залу, яке одержує лікарські засоби. 

Обидва примірники підписують одержувач медикаментів та завідувач аптеки чи його 

заступник. Кожна накладна на видачу лікарських засобів перевіряється завідувачем аптеки 

чи його заступником, після чого накладні фіксуються у порядку номерів у “Книзі обліку 

протаксованих накладних (вимог)” (ф. № 7-МЗ). Наприкінці місяця у цій книзі 

підраховується загальна сума за кожною групою ліків і загальна сума за місяць та 

складається "Звіт аптеки про надходження та витрачання медикаментів, перев'язувальних 

засобів та виробів медичного призначення" (ф. № 11-МЗ). Якщо аптека поставляє ліки 

лікувальній установі, яка фінансується за рахунок державного (місцевого) бюджету, то 

списання ліків, відпущених будь-якому відділенню лікарні (відповідальним особам) 

відображається записом: Дт субрахунку 801 (802) “Видатки з державного (місцевого) 

бюджету на утримання установи та інші заходи” і Кт субрахунку 233 “Медикаменти і 

перев’язувальні засоби” [3, с. 288]. У випадках, коли аптека відпускає ліки для продажу у 

роздріб, то ми пропонуємо на підставі узагальнених даних книги та звіту, складати 

бухгалтерські проведення: Дт 282 “Товари в торгівлі” і Кт 26 “Готова продукція” – на суму 

витрат, віднесених до первісної вартості товарів та Дт 282 “Товари в торгівлі” і Кт 285 

“Торгова націнка” – на суму торгової націнки. Таким чином, на субрахунку 282 “Товари в 

торгівлі” буде сформована роздрібна вартість ліків, виготовлених безпосередньо в аптечних 

закладах. 

Отже, внесені нами пропозиції з ведення обліку процесу виготовлення ліків в аптеках у 

певній мірі сприятимуть покращенню обліку виготовлення ліків та достовірного визначення 

їх вартості в аптечних закладах. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мета підприємницької діяльності – отримання прибутку. Однак прибуток не можна 

розглядати в якості єдиного й універсального показника оцінки ефективності 

господарювання. Тому у практиці економічного аналізу широко використовують систему 

показників рентабельності.  

Рентабельність – відносний показник, який характеризує рівень використання наявних 

ресурсів у процесі виробництва, реалізації товарів, робіт і послуг та ступінь віддачі витрат. 

Проблеми організації та методики аналізу показників, які характеризують рентабельність 

підприємств, досліджували у своїх працях такі науковці, як: Болюх М.А., Верига Ю. А., Косова 

Т. Д., Мних Є. В., Подольська В. О., Прокопенко І. Ф., Шкарабан С. І. та ін. 

Метою даної публікації є висвітлення окремих аспектів організації і методики аналізу 

показників рентабельності підприємства. 

Найбільш доцільною на підприємстві є організація аналітичної роботи з дослідження 

рентабельності за трьома етапами: підготовчим, основним і завершальним. 

На підготовчому етапі необхідно сформулювати мету аналізу показників 

рентабельності та відповідно до неї скласти поетапний план дослідження та програму, яка б 

його деталізувала. Після цього слід розробити макети і форми таблиць, необхідні для 

виконання плану і програми дослідження, здійснити підбір інформаційних джерел та 

перевірку їх достовірності. Інформація, відображена у вартісному вимірнику, для 

забезпечення точності аналітичних висновків, повинна бути додатково оброблена. Необхідно 

здійснити перерахунок показників звітності та інших джерел – привести їх до порівнянного 

вигляду, усунувши вплив інфляції. 

Основний етап аналізу розпочинають із безпосереднього розрахунку показників 

рентабельності. Рівень рентабельності може бути визначений як відсоткове відношення суми 

одержаного прибутку до будь-якого показника: власного капіталу, основних засобів, 

оборотних активів тощо. Зокрема, Мних Є. В. виділяє наступні групи показників 

рентабельності: розраховані на основі вкладеного капіталу і рентабельності продукції [1, 

c.476]. Подольська В. О. виділяє групи показників рентабельності, що характеризують: 

окупність витрат, інвестиційних проектів; рентабельність реалізації; доходність капіталу та 

його частин [2, c.285]. Прокопенко І. Ф. виокремлює показники рентабельності, розраховані 

на основі: прибутку; виробничих активів та потоків готівки [3, c.295].  

Однак, підприємство не завжди може отримати прибуток, результатом його діяльності 

може бути і збиток. У такому випадку показник, який характеризує його діяльність, 

вимірюється не рівнем рентабельності, а рівнем збитковості, і  обчислюють його 

відношенням суми одержаного збитку до будь-якого показника. 

Після того, як обчислені показники рентабельності, необхідно дати оцінку кожному з 

них та усім у комплексі; дослідити їх зміну у часі, визначити, які ресурси підприємство 

використовує більш ефективно, а які менш, які із здійснених витрат принесли найбільший 

економічний ефект, а які малоефективні. 

Якщо на підприємстві бізнес-планом були передбачені показники рентабельності на 

період, який аналізують, то фактичні показники рентабельності порівнюють із плановими та 

визначають відхилення. Крім цього, показники рентабельності досліджуваного підприємства 

порівнюють із показниками інших підприємств та середніми показниками по галузі, та 
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виявляють відхилення. При цьому доцільно використовувати такі методи, як: групування, 

порівняння, середніх величин, сум, суми місць, відстаней. 

Наступним кроком в аналізі показників рентабельності є дослідження причин їх зміни. 

У даному напрямі виявляють фактори, які спричинили відхилення, та визначають їх вплив на 

показники рентабельності в абсолютному і відносному виразі за допомогою таких методів та 

прийомів економічного аналізу, як: індексний, елімінування та кореляційно-регресійний 

аналіз. На основі проведеного аналізу здійснюють пошук напрямів і резервів підвищення 

рівня рентабельності підприємства. 

На завершальному етапі дослідження за результатами аналізу оформляють висновки, в 

яких дають підсумкову оцінку ефективності діяльності підприємства та вносять пропозиції 

для прийняття управлінських рішень, виконання яких повинне сприяти підвищенню 

ефективності діяльності. Останнім кроком у процесі аналізу рентабельності підприємства є 

оперативний, систематичний контроль за дієвістю виконання управлінських рішень, 

прийнятих  за результатами аналізу. Допускається можливість коригування прийнятих 

рішень у випадку, якщо вони не забезпечують запланованого підвищення рентабельності 

підприємства. 

Отже, незважаючи на те, що методика розрахунку показників рентабельності на 

сьогодні достатньо вивчена, підхід до проведення аналізу не повинен обмежуватись 

механічним розрахунком показників. Економісту-аналітику необхідно послідовно 

здійснювати сукупність дій, виконання яких лише у комплексі та взаємозв’язку здатне 

забезпечити ефективність аналізу та корисність його результатів.  
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 ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ У БАЛАНСІ 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

Запорукою ефективного функціонування суб’єктів господарювання різної організаційно-

правової форми є оперативна і точна інформація про стан і рух капіталу, якою користуються як 

внутрішні, так і зовнішні користувачі фінансової звітності. Дані обліку власного капіталу є 

основою інформаційного забезпечення власників, акціонерів, менеджерів різних рівнів 

управління, тому необхідною є інтерпритованість таких даних для ефективного планування, 

контролю, аналізу, прогнозування і, як наслідок – прийняття ефективних управлінських рішень. 

Концепція складання звітності, а особливо балансу, є досить дискусійним питанням. 

Дослідженнями цієї проблеми займаються відомі вітчизняні та зарубіжні вчені: Білуха М. Т., 

Бриттон Е., Ватерсон К., Верига Ю. А., Голов С. Ф., Куцик П. О., Крупка Я. Д., Сопко В. В., 

Чумаченко М. Г. та ін. Проте, не дослідженими залишаються проблемні аспекти відображення 

інформації про власний капітал у балансі підприємства. 

Функціональне призначення системи обліку власного капіталу визначається 

співвідношенням вихідної інформації, яка може бути отримана в результаті реєстрації 

операцій, які впливають на стан (тобто на величину і структуру) власного капіталу, і звітної 
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інформації, яка повинна бути представлена в фінансовій звітності. 

Однією з форм звітності, що використовується для відображення власного капіталу є 

Баланс (форма № 1). Склад власного капіталу наведено у першому розділі пасиву, який 

включає статутний, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний, 

неоплачений і вилучений капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Така 

інформація, показує загальний стан власного капіталу та його окремих позицій на початок і 

кінець звітного періоду. Проте, для правильної організації обліку, в залежності від специфіки 

діяльності акціонерного товариства, необхідно в робочому плані рахунків товариства 

передбачити ряд субрахунків до рахунків з обліку власного капіталу, що, в свою чергу, 

забезпечить повну його інформативність.  

Між складом статей балансу та запропонованими бухгалтерськими рахунками з обліку 

власного капіталу є пряма узгодженість, що подано нами на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок між рахунками з обліку власного капіталу та статтями першого 

розділу пасиву балансу  

СТАТТІ БАЛАНСУ 

Код Назва 

Рахунки обліку та статті балансу  

 

Код Назва 

РАХУНКИ 

402 Підписний капітал 

401 Оголошений капітал 

403 Оплачений капітал 

405 Прості акції 

43 Резервний капітал 

40 Статутний капітал 

421 Емісійний дохід 

422    Інший вкладений капітал 

423 Дооцінка активів 

424 Безоплатно одержані необоротні 

активи 

425 Інший додатковий капітал 

404 Привілейовані акції 

42 Додатковий капітал 

46 Неоплачений капітал 

45 Вилучений капітал 

44 Нерозподілені прибутки 
(непокриті збитки) 

431 Резерв на виплату дивідендів за 

привілейованими акціями 

432 Резерв на інші виплати 

441 Прибуток нерозподілений 

442 Непокриті збитки 

421 Прибуток, використаний у 
звітному році 

451 Вилучені акції 

452 Вилучені вклади та паї 

453 Інший вилучений капітал 

300 Статутний капітал 

320 Додатковий вкладений 
капітал 

330 Інший додатковий капітал 

340 Резервний капітал 

370 

Вилучений капітал 360 

Неоплачений капітал 350 

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 
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Отже, запропоновані нами субрахунки до рахунків з обліку власного капіталу дають 

змогу змінили облік капіталу, покращили інформативність керівництва акціонерного 

товариства в частині можливості визначення обсягу підписки та попиту на ринку акцій та ін. 

Насамперед це зумовлено переходом на нову концепцію відображення власного капіталу у 

фінансовій звітності. Проте, для прийняття управлінських рішень важливою є інформація не 

лише про зміни, що відбулись у власному капіталі, а й про їхні джерела.  
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ВИДИ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ ТА 

КРИТЕРІЇ ЇХ РОЗМЕЖУВАННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ ОБЛІКУ 

 

Для здійснення господарської діяльності підприємству необхідні предмети праці − 

виробничі запаси. До них належать сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби, паливо, тара й тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали 

передані в переробку, запасні частини, інші матеріали та МШП. 

В умовах динамічних змін законодавчої бази України особливої уваги заслуговує 

питання обліку надходження і використання  малоцінних і швидкозношуваних предметів на 

підприємстві. Раціональне використання МШП зменшує матеріальні витрати на 

виробництво, собівартість продукції і сприяє підвищенню прибутковості господарювання. 

Специфічною особливістю виробничих запасів є те, що вони в процесі виробництва 

використовуються повністю і тому для кожного нового процесу виробництва їх потрібно 

заміняти повністю новими. Малоцінні та швидкозношувані предмети − засоби праці, що 

багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності, проте фізично зношуються за 

короткий термін, як правило до одного року, або в межах операційного циклу, якщо він 

більше одного року [2, с. 19]. 

Основою побудови бухгалтерського обліку швидкозношуваних предметів є їх 

економічна класифікація, а головною ознакою − склад і функціональна роль цих предметів у 

процесі виробництва. 

http://zakon.rada.gov.ua/
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Відповідно до інструкції № 291 облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 

ведуть на рахунках 10 “Основні засоби”, 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, 

субрахунках 201, 209 “Матеріали” та 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”. 

На нашу думку, розподіл малоцінних необоротних швидкозношуваних активів на 

оборотні та необоротні для облікових цілей створює більше труднощів, ніж переваг. 

Унаочимо особливості визнання та облікового відображення МШП (рис. 1). 

Ми підтримуємо позиції окремих авторів щодо поділу МШП на відповідні групи з 

конкретизацією видів таких МШП у межах наведених груп: 

1) інструменти і пристрої загального користування (різальні, ударні, слюсарно-

вимірювальні тощо); 

2) інструменти та пристрої спеціального призначення (моделі, прес-форми, 

вимірювальні прилади); 

3) змінне обладнання, використовуване для заміни зношених частин без ремонту; 

4) технологічна тара, багаторазово використовувана у технологічному процесі; 

5) виробничий інвентар − робочі столи, обладнання, що сприяє охороні праці, шафи, 

стелажі, тумбочки тощо; 

6) господарський інвентар − відра, совки, віники, швабри, чайники та інший посуд, 

миючі засоби та ін.; 

7) спеціальний одяг, взуття і запобіжні пристрої (рукавиці, халати, комбінезони, 

захисні окуляри тощо); 

8) постільні приналежності (подушки, матраци, простирадла); 

9) інші предмети − література у м’яких палітурках, недорогі телефонні апарати [3, с. 41]. 

 

 
Рис.1. Визнання та розмежування швидкозношуваних предметів та малоцінних необоротних 

матеріальних активів в обліку 

 

Даний розподіл сприяє правильному відображенню в обліку відповідних витрат 

діяльності. При необхідності на підприємствах у межах груп, згідно з потребою, можна 

Оцінка може бути достовірно визначена Очікується в майбутньому отримання 

економічних вигод 

Актив 

Термін використання 

Неможливо 

встановити 

Критерій суттєвості або 

залежно від вартості 

Менше одного року або 

операційного циклу, якщо 

він менше одного року 

Більше одного року або 

операційного циклу, якщо він 

більше одного року 

Швидкозношувані 

предмети 
Вартісний критерій 

Вартісний критерій 

Дорогоцінні 

швидкозношувані 

предмети 

(субрахунки 201, 

209) 

Малоцінні 

швидкозношувані 

предмети 

(рахунок 22) 

Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 

(субрахунок 112) 

 

Основні засоби 

(рахунок 10) 



 

125 
 

 

встановлювати підгрупи. Основною обліковою одиницею МШП є кожний предмет 

(найменування інвентарного об’єкта). Він може визначатися паспортом, прейскурантом, 

технічними умовами та іншими ознаками. Синтетичні облікові одиниці − це групи, підгрупи 

та інші класифікаційні ознаки. 

Таким чином, визнання МШП активом та відображення їх в обліку відбувається при 

умові дотримання відповідних критеріїв. Критерії розмежування малоцінних активів за 

строком використання, а також їх вартісна межа дають можливість ідентифікувати їх 

відповідно бухгалтерським рахункам (субрахункам) для подальшого відображення 

інформації про наявність та рух МШП в обліковій системі господарюючого суб’єкта. 
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ФІНАНСОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ  

 

В умовах ринкової економіки розвиток вітчизняних підприємств здійснюється шляхом 

активного розширення інвестиційної діяльності. Ефективне інвестування ресурсів в капітал 

підприємства можливо тільки на основі своєчасної та достовірної інформації про розміри 

інвестиційних витрат, можливих варіантах використання інвестиційних ресурсів та 

своєчасності створення об'єктів інвестицій. Традиційна система фінансового обліку фіксує 

дані про господарські операції, які мали місце в минулих періодах. Ця обставина виключає 

можливість використовувати інформацію такого обліку для прийняття управлінських 

рішень. Системний підхід до сутності, змісту та класифікації видів управлінського обліку 

дозволяє  в якості окремої підсистеми бухгалтерського обліку виділити інвестиційну систему 

управлінського обліку. Для характеристики такої системи необхідно обґрунтувати склад 

об'єктів обліку та методи, що дозволяють ідентифікувати та узагальнювати дані в рамках 

стратегічної і поточної  інвестиційної системи управлінського обліку. Важливо, щоб 

інформація, сформована в рамках інвестиційної системи управлінського обліку, 

характеризувала зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства, її інвестиційні можливості, 

порядок їх реалізації та забезпечувала високу ефективність інвестиційної діяльності.  

В Україні поняття “фінансова інвестиція” регламентується Податковим кодексом 

України, відповідно до якого, фінансова інвестиція - це господарська операція, яка 

передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових 

інвестицій. З метою податкового обліку фінансові інвестиції поділяються на прямі та 

портфельні. В якості інших фінансових інвестицій розглядаються цільові грошові вклади, 

науково-технічна продукція, майнові права та права на інтелектуальну власність, 

розширення ринків збуту продукції, виробництво і реалізація нових видів продукції, 
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зниження собівартості продукції, застосування ресурсозберігаючих технологій і сучасних 

основних засобів.  

 
Рис.1. Види об’єктів обліку інвестиційної діяльності підприємства 

 

Інвестиційна система управлінського обліку представляє собою підсистему 

управлінського обліку, в рамках якої здійснюється формування показників про інвестиційні 

ресурси, процеси і результати, необхідних для здійснення планування, організації, мотивації, 

контролю, аналізу і підготовки ефективних стратегічних і тактичних управлінських рішень 

по всім аспектам інвестиційної діяльності підприємства. Завдання інвестиційної системи 

управлінського обліку вирішуються через реалізацію його функцій. Сукупність усіх функцій 

інвестиційної системи управлінського обліку може бути розділена за двома основними 

напрямками: забезпечення всіх рівнів управління релевантною інформацією для управління 

інвестиційною діяльністю підприємства; формування інформації, необхідної для управління 

конкретними інвестиційними проектами.  

Виконання функцій інвестиційної системи управлінського обліку здійснюється за 

допомогою певних методів. Оскільки система управлінського обліку є підсистемою 

бухгалтерського обліку, то в управлінському обліку можуть використовуватися традиційні 

для бухгалтерського обліку методи, які модифікуються, виходячи з цілей управлінського 

обліку. До них можна віднести документування та інвентаризацію, оцінку та калькуляцію, 

рахунки і подвійний запис, бухгалтерський баланс та звітність. Наприклад, для формування 

внутрішньої інформації про інвестиційну діяльність можуть бути використані ті ж первинні 

документи, що і в рамках фінансового обліку. У той же час управлінська (внутрішня) 

звітність за своїм змістом відрізнятиметься від бухгалтерської. Метою складання 

управлінських звітів є задоволення потреб менеджерів. Тому вони повинні визначати вимоги 

до змісту, періодичності та порядку подання звітності для управління.  

Отже, стратегічна інвестиційна система управлінського обліку повинна надати користувачам 

інформацію, що дозволяє оцінити інвестиційні ресурси підприємства, можливості їх 

перспективного формування в формі документів внутрішньої управлінської звітності. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ  

 

Прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень на рівні організації, регіону, 

галузі й країни в цілому повинне базуватися на достовірній інформації, основу якої 

становлять дані фінансової звітності підприємств. Найважливішою метою складання 

фінансової звітності в Україні є надання користувачам для прийняття рішень повної, 

правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух 

грошових коштів підприємства [1]. 

Об’єктивні і суб’єктивні причини недостовірності, як правило, приводять до 

викривлення звітних даних, а звідси необґрунтованість та некоректність прагматичних 

управлінських рішень на всіх рівнях. 

На сьогодні інфляція є одним із тих важливих факторів, що мають вплив на якісні та 

кількісні характеристики фінансової звітності. Тому навіть відносно невисокі темпи інфляції 

можуть спричинити викривлення показників фінансової звітності, що в свою чергу вплине на 

правильність управлінських рішень, які приймаються на її основі.  

У бухгалтерському обліку трактують дане поняття так: інфляція – це підвищення 

загального рівня цін в економіці внаслідок зниження їхньої купівельної спроможності [2, с. 

11]. 

В умовах гіперінфляції економіки звітність про результати операційної діяльності та 

фінансовий стан у національній валюті без перерахунку не є корисною. Купівельна 

спроможність грошей зменшується настільки, що порівняння сум, отриманих від операцій та 

інших подій, що відбулися у різні проміжки часу, навіть у той же звітній період, вводить в 

оману [3]. Для вітчизняних підприємств така проблема є актуальною, адже вони постійно 

змушені працювати в умовах інфляції. 

 Вплив інфляції може призвести до наступних негативних наслідків: 

– заниження вартості активів. Особливо актуально для необоротних активів, оскільки 

подібні об’єкти обліку надходили на підприємство у попередні звітні періоди, коли 

купівельна спроможність грошової одиниці була значно вищою, ніж на дату балансу; 

– зниження витрат підприємства в частині собівартості продажу та амортизаційних 

відрахувань, що виникає внаслідок неправильної оцінки відповідних активів у балансі 

підприємства; 

– ігнорування прибутків (збитків) від зміни купівельної спроможності грошей та 

одночасно включення до фінансового результату звітного періоду штучного прибутку 

внаслідок перекручення витратної частини Звіту про фінансові результати, що тягне за 

собою, збільшення бази оподаткування; 

– розподіл завищеного прибутку у вигляді дивідендів, що призводить до витрачання 

частини вкладеного капіталу. 

Інформація, що формується в бухгалтерському обліку і, що знаходиться у фінансовій 

звітності підприємства, повинна містити якісні характеристики, відповідного змісту для 

задоволення зацікавлених користувачів. Найбільшого впливу інфляція здійснює на такі 

якісні характеристики інформації, як співставленість, доречність і достовірність. 

Інфляція здійснює вплив на купівельну спроможність грошових одиниць, тобто 

основних одиниць виміру бухгалтерського обліку. Тому, ми можемо говорити про те, 

інфляція здійснює вплив на облікову інформацію та на систему бухгалтерського обліку в 

цілому. Заниження витрат підприємства в частині матеріальних витрат і амортизації 

викликає необґрунтоване заниження собівартості, тобто неповне покриття реальної суми 
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поточних витрат із виручки підприємства. В умовах інфляції при використанні в обліку 

оцінок за початковою вартістю доходи, що виражені в грошових одиницях поточної 

купівельної спроможності, співставляються з витратами, що вимірюються в грошових 

одиницях купівельної спроможності минулих періодів. Результатом чого є викривлення 

фінансових результатів, а саме, відбувається безпідставне завищення даного показника. Сума 

отриманої виручки не дозволяє покрити в повному обсязі суму понесених підприємством 

матеріальних витрат. А це призведе до того, що в наступному звітному періоді необхідно 

буде більше грошових коштів, а ніж відшкодовано в попередньому. 

Необхідно відмітити те, що відсутність обліку зміни цінових оцінок виробничо-

господарської діяльності, призводить до недостовірності даних бухгалтерського обліку про 

результати фінансової діяльності. Крім того, не коригуючи фінансову звітність на вплив 

інфляційних явищ, складно досягти консенсусу при вивченні та дослідженні результатів 

виробничо-господарської діяльності в економічному аналізі. Це пояснюється насамперед 

незіставленістю динамічних рядів активів та пасивів за один обліковий період, для якого 

характерна різка зміна цінових аспектів діяльності. 

Порядок проведення коригування річної фінансової звітності на вплив інфляції є 

досить складним процесом. Спочатку підприємство повинно скласти річну фінансову 

звітність на основі поточного бухгалтерського обліку(рахунки, відомості, журнали-ордери, 

Головна книга). Дані поточного бухгалтерського обліку не підлягають коригуванню. 

Наступним етапом є розрахунок коефіцієнта коригування за видами активів, капіталу, 

зобов’язань. Згідно П(С)БО 22 “Вплив інфляції” коефіцієнта коригування розраховується як 

відношення індексу інфляції на дату балансу та індексу інфляції на дату визнання 

відповідної статі звітності. 

Після цього необхідно провести розрахунок коригування фінансової звітності по 

кожній статті та скласти нову скориговану фінансову звітність та примітки до неї. 

Таким чином, при інфляційних процесах в державі виникає потреба в коригуванні всіх 

форм фінансової звітності за методикою, яка наведена в П(с)БО 22 “Вплив інфляції”. В 

примітках до річного Звіту необхідно вказати: 

- факт проведення коригування; 

- порядок та розрахункові таблиці з всіх операцій коригування (основних засобів та інше); 

- коефіцієнти коригування та порядок їх розрахунку. 

Згідно П(С)БО 22 “Вплив інфляції” коефіцієнта коригування розраховується як 

відношення: 

Індекс інфляції на дату балансу (Ід)                                        

Індекс інфляції на дату признання доходів та витрат (Ів) 

 

Показник розраховується за кожною статтею фінансової звітності згідно з методикою. 

Одним із методів врахування впливу інфляції є метод коригування фінансової звітності 

шляхом відображення її в одиницях постійної купівельної спроможності, що передбачає 

періодичний перерахунок активів та зобов’язань із застосуванням загального індексу цін. За 

рахунок цього досягається тимчасове впорядкування, тобто елементи кожної статті 

бухгалтерського балансу, що належать до різних періодів часу, знаходять відображення в 

однакових цінах. З метою уникнення впливу інфляції на фінансову звітність доцільним є, як 

мінімум, проводити регулярну переоцінку основних засобів, адже вона передбачена 

українськими П(С)БО та Міжнародними стандартами фінансової звітності. При чому в 

пояснювальній записці варто надати інформацію про перерахунок окремих статей на рівень 

інфляції, наприклад, собівартості виготовленої продукції, отриманого прибутку і т. д. Варто 

зазначити, що найкращим видом оцінки за умов інфляційних процесів є оцінка за 

теперішньою (поточною) вартістю. Застосування оцінки за первісною вартістю є 

невиправданим, так як вона призводить до викривлення фінансових результатів та появи 

інфляційного прибутку. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА 

ЗАМОВНИКАМИ 

 

Облік розрахунків з покупцями та замовниками є найважливішою ділянкою 

бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина доходів та 

грошових надходжень підприємств. А тому чітка організація обліку розрахунків – це 

необхідний елемент управління підприємством. 

Аналізуючи даний вид розрахунків, перш за все, необхідно розмежувати поняття 

«покупець» та «замовник», адже в економічній літературі немає єдиної думки щодо 

визначення даних категорій. В деяких визначеннях відмінність між поняттями «покупець» і 

«замовник» відсутня, поняття розглядаються як синоніми. В окремих випадках – відмінність 

полягає у наявності чи відсутності укладеного договору. 

Отже, покупець – це фізична або юридична особа, яка придбає товари (роботи, 

послуги), а замовник – це учасник договору, на підставі замовлення якого виготовляється 

конкретна продукція, надаються послуги, виконуються роботи іншим учасником договору [4]. 

Несвоєчасні розрахунки створюють взаємну заборгованість між виробником і 

споживачами продукції, ведуть до несвоєчасних виплат готівкою в рахунок заробітної плати, 

що викликає невдоволення працюючих та погіршує соціальне становище. 

З метою покращення розрахункової дисципліни і для скорочення дебіторської 

заборгованості рекомендується використовувати в підприємствах Журнал своєчасного 

надходження виручки, який дасть можливість контролювати своєчасність надходження 

виручки на поточний рахунок [2]. 

Одним з недоліків організації розрахунків у підприємствах є те, що в них не 

формується резерв сумнівних боргів, хоча в П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” 

передбачено, що дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається в 

балансі за чистою реалізаційною вартістю, яка розраховується як різниця первісної вартості 

дебіторської заборгованості та суми резерву сумнівних боргів. П(С)БО 10 передбачає три 

методи формування резерву сумнівних боргів [3]. 

На наш погляд, найдоцільнішим є метод створення резерву сумнівних боргів, виходячи 

з платоспроможності окремих дебіторів. Він передбачає аналіз платоспроможності за 

попередні періоди кожного з дебіторів підприємства. За таким методом сума резерву 

сумнівних боргів визначається з урахуванням відсотка безнадійної заборгованості щодо 

оплати дебіторської заборгованості кожним дебітором за періоди та суми дебіторської 

заборгованості за звітний період. 
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Проте існують умови при яких можна не створювати резерв сумнівних боргів: 

- за заборгованістю тих покупців, яким підприємство продає товари (роботи, послуги) 

виключно на умовах передоплати, оскільки при цьому не виникає дебіторської 

заборгованості як такої; 

- якщо за торговими дебіторами у звітному кварталі закривається дебетове сальдо 

розрахунків; 

- на підприємствах роздрібної торгівлі і підприємствах, що надають послуги, 

виконують роботи за готівковий розрахунок без відображення дебіторської заборгованості в 

обліку (роздрібні магазини, підприємства громадського харчування, побутового 

обслуговування, пошта тощо) [1]. 

Отже, кожне підприємство враховуючи специфіку діяльності, повинно визначити 

доцільно чи ні формувати резерв сумнівних боргів та відповідно визначити у своїй обліковій 

політиці. 

На сьогоднішній день більшість підприємств застосовує автоматизовану форму ведення 

бухгалтерського обліку, яка має свої відмінності від інших форм. Тому, з метою 

удосконалення обліку дебіторської заборгованості з покупцями та замовниками при її 

автоматизації, пропонуємо здійснювати наступні заходи: 

- звіряти в електронній формі взаємні вимоги та зобов’язання і знайти найбільш 

раціональні способи погашення взаємної заборгованості; 

- проводити взаємозаліки заборгованості, поступово скорочуючи її обсяги; 

- надавати знижки покупцям за скорочення термінів погашення заборгованості, з метою 

спонукання її погашення до встановленого терміну оплати; 

- вводити штрафні санкцій за прострочення платежу; 

- здійснювати контроль за рівнем дебіторської заборгованості (значне перевищення 

дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стабільності підприємства і робить 

необхідним залучення додаткових джерел фінансування). 

Вважаємо, що впровадження запропонованих пропозицій дасть змогу уникнути 

порушення розрахункової дисципліни, скоротити затрати часу працівників облікового 

апарату, сприяти обґрунтованому відображенню дебіторської заборгованості у фінансовій 

звітності. Вони стануть передумовою для покращення стану розрахунків з покупцями та 

замовниками та покращення економічного стану підприємства. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 

РОСЛИННИЦТВА: ВИМОГИ П(С)БО 30 “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ” 

 

Виробництво продукції рослинництва в Україні посідає одне з основних місць у 

розвитку сільського господарства як галузі, якій належить пріоритетне значення в 

забезпеченні продовольчої безпеки країни, служить сировиною для виготовлення ряду 

промислових товарів, належить до важливих джерел створення кормових ресурсів для 

розвитку тваринництва, має визначальну роль у формуванні експортних поставок 

продовольчих товарів держави. У останні роки спостерігається дефіцит продукції 

рослинництва. Державна політика в аграрному секторі направлена на підтримку сільського 

господарства. Набувши чинності з 1 січня 2007 року Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 30 «Біологічні активи», привнесло кардинальні зміни в облік витрат основної 

діяльності сільськогосподарських підприємств.  

Найбільш актуальні проблеми запровадження П(С)БО30 пов'язується: по-перше – з 

оцінкою біологічних активів; по-друге – з визначенням рахунків, на яких слід обліковувати 

біологічні активи, і методикою та методологією відображення на них об'єктів 

бухгалтерського обліку. Біологічний актив – це рослина яка в процесі біологічного 

перевтілення здатна давати сільськогосподарську продукцію та додаткові біологічні активи, 

а також приносити в інший спосіб економічні вигоди. Інформація про первісне визнання, 

відображення у бухгалтерському обліку і визначення фінансових результатів від біологічних 

активів сільськогосподарськими підприємствами викладені у методичних рекомендаціях з 

обліку біологічних активів. Згідно стандарту, біологічні активи на дату проміжних та річного 

балансу потрібно відображати за справедливою вартістю, яку треба зменшити на очікувані 

витрати на місці продажу [1]. 

Для визначення справедливої вартості біологічних активів на дату балансу 

підприємство повинно користуватися цінами активного ринку на цю продукцію або подібну, 

при відсутності інформації про ринкові ціни на окремі види біологічних активів. На 

сьогоднішній день активний ринок біологічних активів ще не сформований, і тому 

проблемним залишається питання визначення справедливої вартості біологічних активів, 

реальної вартості незавершеного виробництва, зокрема посівів сільськогосподарських 

культур (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Умови достовірності оцінки біологічних активів 

 

В обліку вартість посівів до моменту їх оцінки за справедливою вартістю, тобто до 

моменту їх проростання, складається із витрат на вирощування і відображається на рахунку 

23 “Виробництво”, а в момент “переоцінки” їх необхідно обліковувати на рахунку 211 

“Поточні біологічні активи рослинництва” за справедливою вартістю[2]. Отже, методологія 

обліку поточних біологічних активів рослинництва не відповідає головним принципам 

бухгалтерського обліку: неупередженість, об'єктивність, послідовність і т.п. Разом з тим за 

П(с)БО 30 підприємство має дотримуватись такої методології на кожну звітну дату (табл.1). 

Справедливу вартість поточних біологічних 

активів  можливо визначити, якщо: 

можливо достовірно визначити 

врожайність культури 

можливо достовірно   визначити 

очікувану ціну 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика вимог до оцінки поточних біологічних активів 

згідно П(С)БО 9 “Запаси” та П(С)БО 30 “Біологічні активи” 
Вимоги згідно П(с)БО 9 “Запаси” Вимоги згідно П(с)БО 30 “Біологічні активи” 

-  раціональне визначення одиниці обліку запасів та 

формування номенклатури-цінника; 

-  встановлення порядку формування біологічних 

активів;   

- організація складського господарства; - виявлення правильності оцінки біологічних активів 

при придбанні (одержанні); 

- достовірне визначення первісної вартості запасів; - виявлення правильності оцінки біологічних активів 

при первісному визнанні; 

- визначення умов переоцінки запасів на дату 

балансу та методів їх оцінки при вибутті; 

- встановлення правильності визначення справедливої 

вартості; 

- відображення на рахунках обліку операцій з 

надходження і вибуття запасів та точне визначення 

залишків запасів; 

- виявлення правильності формування витрат, які 

пов'язані з біологічними перетвореннями біологічних 

активів; 

- розкриття інформації про запаси у примітках до 

фінансової звітності. 

- встановлення правильності відображення 

кореспонденції бухгалтерських рахунків. 

 

Складним залишається питання оцінки поточних біологічних активів рослинництва за 

запропонованою методикою, на практиці їх вартість визначити досить складно. Ще однією з 

причин на це є те, що галузь рослинництва залежна від природно-кліматичних факторів, які 

спрогнозувати для визнання справедливої вартості досить важко. Тому, як правило 

визначення справедливої вартості не відбувається, і вартість біологічних активів 

відображається у звітності як незавершене виробництво, тобто за сумою витрат, які понесло 

підприємство на біологічні перетворення, у наслідок чого маємо фактичну собівартість[3]. 

Отже, оцінка біологічних активів і сільськогосподарської продукції безпосередньо 

впливає на актив балансу та показники фінансового стану підприємства. Напрям впливу 

залежить від співвідношення виробничої собівартості активів та цін на активному ринку. 

Найбільшого ефекту від впровадження методологічних засад, щодо оцінки активів за 

справедливою вартістю, можна досягти за умови забезпечення відповідності рівня цін на 

сільськогосподарську продукцію та економічних обґрунтованих витрат на її виробництво. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ  

ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ  

 

Два останніх десятиліття відзначені посиленням уваги до проблеми міжнародної 

уніфікації бухгалтерського обліку. Розвиток бізнесу, що супроводжується зростанням ролі 

міжнародної інтеграції в сфері економіки, висуває визначені вимоги до однаковості та 
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прозорості застосованих у різних країнах принципів формування собівартості запасів, 

алгоритмів нарахування прибутку, формування оподаткованої бази, умов інвестування і 

капіталізації зароблених коштів тощо. Проблема невідповідності моделей бухгалтерського 

обліку не є унікальною і властива не тільки Україні. Вона має глобальний характер.  

Незважаючи на те, що всі національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 

України (далі – П(С)БО) значною мірою ґрунтуються на Міжнародних стандартах 

бухгалтерського обліку (далі – МСБО), вони не тотожні, а значні зміни, внесені до чинних 

міжнародних стандартів Радою з МСБО у грудні 2003 року, поглибили існуючі 

розбіжності. Тому на сучасному етапі актуальним є вирішення проблеми уніфікації 

української системи з міжнародною системою бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності. Для досягнення гармонії національних і міжнародних стандартів  бухгалтерського 

обліку насамперед необхідно виявити ряд протиріч та розбіжностей, що виникають між ними. 

До недоліків МСБО можна віднести: узагальнений характер стандартів, які передбачає 

достатньо велике різноманіття у методах обліку; відсутність детальних інтерпретацій і 

прикладів співставлення стандартів з конкретними ситуаціями. 

Як правило, найбільшу питому вагу в структурі доходів підприємств торгівлі займає 

виручка від реалізації товарів. Оскільки товари – це активи, що утримуються 

підприємствами з метою подальшого продажу, то порядок їх придбання, утримання і 

вибуття регламентує П(С)БО 9 “Запаси”. Міжнародним аналогом П(С)БО є МСБО 2 

“Запаси”. Даний стандарт було прийнято ще у 1975 році, але в подальшому він був 

переглянутий та набрав чинності лише з 1 січня 1995 року. Отже, логічно виникає думка 

про гармонізацію стандартів. 

У вітчизняному положенні визначено порядок визнання, оцінки та документального 

оформлення руху запасів, а в міжнародному аналізі більша увага приділяється визначенню 

термінів, пов’язаних із використанням запасів. Тому, на нашу думку, П(С)БО 9 необхідно 

доопрацювати в контексті тлумачення термінів, що безпосередньо стосуються запасів.  

Відповідно до МСБО 2 запаси – це активи, які: утримуються для продажу за умов 

звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва для такого продажу 

або існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому 

процесі або при наданні послуг. Необхідно відзначити, що визначення запасам у П(С)БО 9 

дане майже ідентичне. За винятком того, що в останньому пункті крім споживання у 

виробничому процесі або при наданні послуг зазначене можливе споживання запасів у 

керуванні підприємством. Таке доповнення є цілком доречним, тим більше що процес 

виробництва – це не процес здійснення якої-небудь діяльності. Процес виробництва, 

наприклад, не містить у собі такі процеси, як заготівля, збереження або реалізація.  

У п.1 МСБО 2 зазначено, що даний стандарт не застосовний до: незавершеного 

виробництва за будівельними контрактами, включаючи прямо пов’язані з ними контракти з 

надання послуг; фінансових інструментів; біологічних активів, пов’язаних із 

сільськогосподарською діяльністю та сільськогосподарською продукцією на місці збирання 

врожаю. 

Як бачимо, у п.1 МСБО 2 не сказано про запаси, що використовуються при здійсненні 

капітальних інвестицій. Отже, будівельні матеріали, що знаходяться на балансі 

підприємства і використовуються, наприклад, при здійсненні будівництва господарським 

способом, так само відносяться до запасів. 

Взагалі, визначення вартості запасів є головною метою МСБО 2, як сказано в самому 

стандарті, що підкреслює значення даного процесу. Відповідно до п. 6 МСБО 2 запаси слід 

вимірювати за найменшим з двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації.  

Вибір оцінки за одним з двох найменших показників пояснюється тим, що однією з 

концептуальних основ МСБО відносно якісних характеристик фінансової звітності є 

вірогідність, складовою частиною якої є обачність, зокрема, в оцінках активів. У МСБО 

принцип обачності посідає одне із перших місць, в той час коли в П(С)БО цей принцип 

використовується не завжди. Наприклад, принцип оцінки за найменшою із собівартості або 



 

134 
 

 

ринкової вартості дуже рідко використовується в українській практиці. 

Підбиваючи підсумки, варто зазначити наступне: вступ до СОТ та євроінтеграція 

України вимагає гармонізації П(С)БО та МСБО. Безумовно це призведе до полегшення 

співпраці вітчизняних підприємств з іноземними партнерами, особливо в торгівельній 

галузі, оскільки значна кількість продукції, що реалізується населенню України є 

імпортованою, але при узгодженні П(С)БО та МСБО потрібно проаналізувати до чого це 

може призвести в кінцевому результаті, оскільки МСБО також мають певні недоліки, а 

економіка України має ряд особливостей, не характерних іншим європейським країнам. 
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ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ НА 

ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ 

 

Сучасні умови змушують виробників виробляти конкурентоспроможну, високоякісну 

продукцію, здатну задовольнити різнобічний попит споживачів, ефективно використовувати 

матеріальні, трудові та фінансові ресурси, запроваджувати енерго- та ресурсозберігаючі 

технології, і на цій основі знижувати собівартість та здійснювати беззбиткове виробництво 

продукції. 

Проблеми обліку та контролю витрат і калькулювання собівартості продукції знайшли 

висвітлення у працях українських науковців – Голова С. Ф. [2], Нападовської Л. В. [6], Сопка 

В. В. [7], Бачинського В. С., Куцика П. О. [4], Медвідь Л.Г. [5], Панченкової Ю. В., Озерана 

В.О. та інших. Питання обліку і внутрішнього контролю виробничих витрат та 

калькулювання собівартості продукції на підприємствах молокопереробної промисловості 

досліджували Федун С. Ф., Сіра Ю. В., Кругла М. М. [3], Семеняка А. А. та інші.  

Однак, незважаючи на значний інтерес до цього питання, проблема контролю за 

витратами на прикладі молокопереробних підприємств є недостатньо розкритою і потребує 

подальшого дослідження. Метою наукової роботи є вивчення особливостей виробництва 

молочних продуктів та їх впливу на організацію обліку та контролю витрат. 

Особливо важливого значення набувають питання обліку і внутрішнього контролю 

витрат виробництва, які перебувають у прямій залежності від організаційно-технологічних 

особливостей виробництва молочної продукції. Саме особливості визначають специфіку 

ведення обліку, здійснення контролю господарської діяльності для цілей управління 

виробництвом загалом та якістю одержуваної продукції, зокрема [6]. 

Технологічні та організаційні особливості виробництва молока та молочних продуктів 

нами представлені на рис. 1. Вітчизняна практика ведення обліку витрат на виробництво 

пройшла тривалий період свого становлення і розвитку. Наукові дослідження показали, що 

на практиці розрізняють такі методи калькулювання собівартості продукції, як позамовний, 

попроцесний, попередільний, нормативний, що в свою чергу можна застосовувати в різних 

комбінаціях. Зарубіжний досвід вказує на застосування специфічних систем і методів обліку 

виробничих затрат. До них належать: калькулювання на основі повної собівартості, на основі 

змінних витрат, на основі діяльності, “стандарт-кост”, “директ-кост” [1]. 

Аналіз змісту та недоліків цих методів дозволяє зробити висновок, що найбільш 

відповідає потребам молокопереробного виробництва нормативно-попередільний метод, 

тому що у цьому виробництві доцільно витрати обліковувати за окремими переділами на 

окремих аналітичних рахунках.  
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Рис. 1. Технологічні та організаційні особливості виробництва молока та молочних продуктів  

 

Нагромаджені витрати варто ділити на масу отриманої від переробки готової продукції, 

в результаті чого визначати собівартість одиниці продукції враховуючи сорти, жирність 

тощо за нормативним співвідношенням. При цьому попередньо із загальної суми витрат 

виключати побічну продукцію, котру оцінювати за цінами реалізації.  

Витрати, що виникають на будь-якому рівні управління, пов’язані з визначеним місцем 

виникнення витрат. Основною метою визначення і застосування на практиці центрів витрат і 

центрів відповідальності є контроль за рівнем зростання або зниження собівартості. Такий 

принцип обліку дозволить визначити рівні витрат за первинними і структурними центрами 

як суму витрат різних цільових напрямів, що виникають в структурних підрозділах, а також 

загальні рівні витрат за сферами діяльності, кожна з яких являє собою систему витрат. 

Отже, методика і організація системи обліку за центрами витрат і за місцями їх 

виникнення, яка розробляється відповідно до організаційно-виробничої структури 

молокопереробних підприємств, дасть змогу делегувати повноваження й відповідальність 

конкретним виконавцям і структурним підрозділам, щоденно виявляти перевитрати 

сировини, матеріалів та інших ресурсів в місцях їх виникнення і вживати заходи до їх 

попередження. 

Список використаних джерел 

1. Бутинець Ф.Ф. Об’єкти  і суб’єкти контролю виробничих витрат : сутність і завдання 

/ Ф.Ф. Бутинець // Вісник ЖДТУ Бухгалтерський облік, контроль і аналіз . – 2012. – №2 (60). 

2. Голов С.Ф. Управлінський облік : [підручник] / С.Ф.Голов. – 4-те вид. – К. : Лібра, 2008. 

– 704 с. 

3. Кругла М.М. Організаційно-технологічні особливості виробництва молока та їх вплив 

на побудову обліку і контролю / М.М. Кругла // Економічні науки. – Серія Облік і фінанси. – 

Випуск 8 (29). – Ч. 3. 2011. 

4. Куцик П.О. Облік діяльності ринків за центрами відповідальності : організаційно-

теоретичний аспект /  П.О. Куцик, Ф.Ф. Макарук // Вісник ЛКА. – 2010. – Вип. 34. 

5. Медвідь Л.Г. Класифікація витрат електролампового виробництва / Л.Г. Медвідь М.Я. 

Костів // Вісник ЛКА. – 2010. – Вип. 33. 

6. Нападовська Л.В. Управлінський облік : [монографія] / Нападовська Л.В. – 

Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – 356 с. 

7. Сопко В.В. Бухгалтерський облік : [навч. посібник] / Сопко В.В. – К. : КНЕУ, 2000. – 578 с. 

Т
ех

н
о
л
о
гі

ч
н

і 
та

 о
р
га

н
із

ац
ій

н
і 

о
со

б
л
и

в
о
ст

і 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

а 
м

о
л
о
к
а 

та
 м

о
л
о
ч

н
и

х
 

п
р
о
д

у
к
ті

в
 

короткий термін зберігання продукції, що потребує пошуку 

каналів його оперативної реалізації або короткотривалого 

зберігання у відповідних умовах 

наявність широкого асортименту продуктів переробки 

(одночасне одержання з одного виду сировини різних видів 

молокопродуктів) 

висока матеріаломісткість продукції молокопереробної галузі 

складність технології виробництва, безперервність виробничого 

процесу 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Дослідження організації розрахунків з працівниками не втрачає актуальності в 

сучасних ринкових умовах, оскільки праця є одним з найважливіших факторів виробництва 

та успішної роботи підприємств. Підвищити рівень організації розрахунків з працівниками 

можливо лише шляхом розробки правової бази для регламентації обліку даної ділянки, яка б 

відповідала сучасним умовам господарювання та підвищення рівня автоматизації 

розрахунків із працівниками. 

Основними напрямами розрахунків з працівниками на підприємстві є:  

 за основною заробітною платою; 

 за додатковою заробітною платою;  

 заохочувальними, компенсаційними та соціальними виплатами; 

 з підзвітними особами.  

Суть та основні види виплат, які включаються до вищезазначених напрямів визначені 

Законом України “Про оплату праці” від 24 березня 1995 року [1], Кодексом законів про 

працю України затвердженим Законом № 322-VIII від 10.12.1971 року [2], Інструкцією зі 

статистики заробітної плати №5 [3] та П(С)БО – 26 “Виплати працівникам” [4]. Дані 

нормативно – правові акти неодноразово змінювались і доповнювались, проте вони не 

можуть забезпечити ефективну регламентацію розрахунків з оплати праці, що пояснюється 

використанням новітніх форм і систем оплати праці, зростанням кількості професій та 

спеціальностей, постійним підвищенням кваліфікаційного рівня працівників. П(С)БО – 26 

“Виплати працівникам” не регулює весь перелік розрахунків із працівниками на 

підприємстві, тому виникають проблеми з їх включення до витрат. 

Розрахунки з підзвітними особами регламентуються Податковим кодексом України, 

Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні № 637, 

Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон. Ці нормативно - 

правові акти визначають основні види розрахунків з підзвітними особами, порядок їх 

здійснення та перелік документів, якими повинні оформлятись такі розрахунки. Найчастіше 

бухгалтерами допускаються помилки при оформленні звітів про використання коштів, 

наданих на відрядження або в підзвіт. Помилок при проведенні розрахунків з підзвітними 

особами можна уникнути шляхом введення чіткої регламентації таких розрахунків та 

запровадження автоматизованих облікових систем. 

Крім вищезазначених проблем особливо виділяється проблема пов'язана з 

автоматизацією проведення розрахунків з працівниками. Найсучаснішими програмними 

продуктами з автоматизації обліку розрахунків з працівниками є: “1С: Зарплата і Управління 

персоналом 8”, “ПАРУС-Підприємство”, “Галактика”, “БЕСТ ЗАРПЛАТА” та ін. Дані 

програми забезпечують: ведення обліку кадрів і аналіз кадрового складу; ведення штатного 

розпису підприємства; розрахунок заробітної плати персоналу; розрахунок регламентованих 

законодавством податків, утримань із заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці; 

відображення нарахованої заробітної плати і податків у складі витрат підприємства; 

управління грошовими розрахунками з персоналом, розрахунок лікарняних листків, 

відпусток, оплати по середньому заробітку на основі даних за попередні розрахункові 

періоди[5, с.67]. 

Суттєвими перешкодами на шляху автоматизації обліку сьогодні є: висока вартість 

новітніх програмних продуктів з автоматизації обліку, постійні зміни у законодавчій сфері, 
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що зумовлюють необхідність оновлення встановлених на підприємствах програмних 

продуктів і відповідно постійні витрати фірм на  залучення спеціалістів з встановлення таких 

оновлень, недостатнє забезпечення малих підприємств засобами електронної обробки 

інформації, тощо. 

Отже, для вирішення основних проблем обліку розрахунків з працівниками необхідно: 

1. Оновити нормативно - правову базу з регламентації обліку розрахунків з 

працівниками, яка буде відповідати сучасним ринковим умовам. 

2. Здійснювати державну підтримку малих підприємств з метою пришвидшення 

автоматизації ними бухгалтерського обліку.  

3. Забезпечити стабільність вітчизняного законодавства для уникнення потреби 

постійних оновлень програмних продуктів з автоматизації. 

4. Розробити вітчизняні програмні продукти з автоматизації, які були б доступними для 

всіх підприємств незалежно від величини їх капіталу.  

5.Удосконалити кваліфікаційні характеристики та вимоги до фахівців із обліку. 

Перспективами наших подальших досліджень є висвітлення процедури обліку 

розрахунків із працівниками на підприємстві та пошук шляхів вдосконалення його 

організації. 
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ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Облік витрат займає визначальне місце в економіці підприємства, оскільки на ньому 

базуються економічні площини виробництва продукції. Моделі витрат формуються як 

безпосередній логічний розвиток виробничих моделей, шляхом виведення із виробничих 

моделей відповідних моделей витрат, у подальшому витрати виробництва порівнюються з 

кількістю продукції при відповідних комбінаціях факторів, що впливають. Згідно з 

існуючими цілями визначається кількість продукції та комбінація факторів, що забезпечує 

мінімальні витрати визначається як комбінація мінімальних витрат. 

З метою бухгалтерського обліку, аналізу та планування витрати підприємства 

об’єднуються в однорідні групи за різними ознаками. Загалом витрати групуються  та 

обліковуються за видами, місцями виникнення та носіями витрат, виходячи з діяльності 

підприємства. 



 

138 
 

 

Категорія витрат характерна для всіх суб’єктів господарювання незалежно від їхнього 

виду діяльності, форми власності, розміру. Витрати впливають прямо й опосередковано 

практично на всі площини функціонування фірми, визначаючи її політику ціноутворення, 

обсяги виробництва, розміри прибутку, показники фінансового стану, 

конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому, ефективність управління 

компанією та інше. Взагалі, витрати віддзеркалюють ціну усіх залучених підприємством 

економічних ресурсів і, таким чином, просто характеризують ефективність його діяльності. 

Облік витрат на виробництво на підприємствах регламентується національними 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, але їх норми досить загальні і не 

можуть повністю охоплювати всі особливості і специфіку виробництва. Адекватно до 

сучасного стану нормативно-законодавчої бази України, в тому числі і Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, розроблені методичні рекомендації з формування 

собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, в яких визначено нову методику 

розрахунку показника “виробнича собівартість продукції (робіт, послуг)” у промисловості та 

розроблено методику її калькулювання як на промислових підприємства, так і в 

непромислових організаціях, що випускають промислову продукцію, незалежно від форми 

власності і господарювання. 

Абстрагуючись від утворення пунктів Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

16 “Витрати” щодо систематизації витрат, їх групування за економічними елементами та 

групування витрат виробничої собівартості продукції зводиться до складання зведеного 

кошторису та планової (нормативної) калькуляції, методів обліку витрат і калькулювання 

виробничої собівартості продукції, обліку у допоміжних виробництвах, цехах незавершеного 

виробництва та зведеного обліку витрат на виробництво і складання звітної калькуляції 

собівартості продукції, Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, 

послуг) у промисловості також носять загальний характер і не враховують особливостей 

галузей економіки. 

Єдина номенклатура елементів витрат для кожного підприємства повинна забезпечити 

єдність обліку витрат на виробництво, об’єктивність відображення витрат, можливість 

проведення контролю, аналізу та узагальнення вихідних даних. Незважаючи на законодавчо 

встановлений перелік елементів витрат, підприємства самостійно готують калькуляційні 

статті витрат виробництва. Перелік статей витрат на окремих підприємствах значно 

різниться. Виділення окремих витрат у самостійні статті або, навпаки, об’єднання окремих 

статей дозволяє розробити номенклатуру статей витрат, що в максимальній мірі відповідає 

технологічно-організаційній специфіці  виробництва. На багатьох виробництвах України 

послабився інтерес до складання калькуляцій, незважаючи на те, що складання нормативної 

калькуляції повної собівартості витрат на підприємствах є необхідною умовою 

обґрунтування ціни. Фактичні калькуляції у переважній більшості не складаються взагалі, 

що зменшує нагляд за ефективністю використання виробничих ресурсів і не дає можливості 

своєчасно виявити відхилення за центрами виникнення витрат і центрами відповідальності, а 

відповідно і своєчасно приймати відповідні рішення. 

Отже, діюча практика ведення обліку та аналізу витрат на виробництво підприємства не 

в достатній мірі відповідає потребам управління в умовах розвитку ринкової економіки та 

потребує подальшого удосконалення. Для вирішення проблеми покращення обліку витрат 

виробництва необхідно, насамперед, створити таку нормативну базу промисловості, яка 

відповідала би нормативно-законодавчій базі з іншого – враховувала би особливості 

виробництва.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Не має жодного підприємства, яке б не ставило на меті отримати дохід та досягнути 

максимального прибутку. Всі підприємства, які виробляють продукцію, надають послуги та 

роботи, створюють товари, які потім реалізовуються на ринку збуту, після чого отримують 

дохід. Дана тема є актуальною, через те що саме на це спрямована діяльність кожної установи. 

Найважливіший показник роботи підприємства – є розмір і характер прибутку (збитку) 

за кожен період його діяльності. Тому правильне визначення доходу та своєчасне 

відображення його в бухгалтерському обліку зумовлює актуальність обраного напряму 

дослідження. Згідно з П(С)БО 15 “Дохід” дохід визнається під час збільшення активу або 

зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу,за умови, що оцінка 

доходу може бути достовірно визначена [1]. Категорія “дохід” в економічній теорії 

розглядається як збільшення ресурсної бази підприємства, що використовується ними для 

компенсації вже здійснених витрат, накопичення з метою подальшого розширення і 

розвитку. Значну увагу дослідженню проблем з обліку прибутку  приділили у своїх працях 

провідні вітчизняні вчені – економісти: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, В. П. 

Завгородній, М. В. Кужельний, Л. П. Кулаковська, О. А. Петрик, Ю. В. Піча, В. С. 

Рудницький та інші [2, 3, 4]. 

Перш за все у ПС(Б)О з поняттям прибуток  пов’язаний такий термін як 

“ймовірність”.Однак, П(С)БО, використовуючи постійно слово «ймовірність» стосовно 

різних подій, не наводять жодних рекомендацій щодо кількісного визначення, яке б 

уточнило ступінь цієї ймовірності. Логічним буде висновок, що ймовірною можна вважати 

подію з найнижчим рівнем імовірності. Тому доцільним буде все таки зазначити кількісний 

критерій для даного поняття [2]. 

Аналіз законодавчих і нормативних положень дозволив виявити різні формулювання 

поняття доходу. Згідно з п.3 П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” та П(С)БО 3 

“Звіт про фінансові результати” доходи – це збільшення економічних вигід у вигляді 

надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного 

капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). Водночас, згідно з 

П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, у статті “Дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)” відображається загальний дохід (виручка) від реалізації, але виручка 

виникає тільки після сплати, а дохід може виникати по факту відвантаження товарів 

(надання послуг) незалежно від дати сплати. Тому П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати ” 

допускає подвійність у визначенні доходу [4]. 

Ще однією з проблем з обліку доходів є невідповідність класифікації доходів за 

П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” та П(С)БО 15 “Дохід”. В наслідок цього 

порушується інформаційна функція бухгалтерського обліку, тобто внутрішні і зовнішні 

користувачі не можуть прийняти правильне рішення. У П(С)БО 3 “Звіт про фінансові 

результати” та П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” не наводиться чітке розмежування 

між фінансовою та інвестиційною діяльністю, а саме віднесення доходів від реалізації 

основних засобів до інвестиційної діяльності у формі №3 “Звіт про рух грошових коштів”, а 

у формі №2 “Звіт про фінансові результати” – до іншої операційної діяльності. Також 

необхідно підкреслити доцільність законодавчого та нормативного врегулювання питань 

класифікації доходів від фінансової та інвестиційної діяльності, а також встановлення 
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єдиних методологічних аспектів формування доходів від операційної, фінансової та 

інвестиційної діяльності. З цією метою було запропоновано виділення окремого рахунку для 

обліку доходів від інвестиційної діяльності та удосконалення номенклатури субрахунків до 

рахунків класу 7 “Доходи і результати діяльності” [5]. 

Тому, необхідно удосконалити структуру Звіту про фінансові результати, що 

сприятиме об’єктивному визначенню фінансового результату підприємства від різних видів 

діяльності (операційної, фінансової, інвестиційної, надзвичайної) та відображенню процесу 

формування фінансових результатів підприємства, проміжних фінансових результатів та 

кінцевого фінансового результату (чистого прибутку) підприємства. Таким чином основними 

проблемами організації обліку доходів підприємства в Україні є такі проблеми: повноти та 

своєчасності відображення в системі обліку доходів підприємства; забезпечення 

максимальної оперативності та достатньої аналітичності вихідної інформації про доходи 

підприємства; встановлення рівня відповідності обліково-контрольної системи підприємства 

щодо його доходів чинним нормативно – правовим актам України тощо. 
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КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні, глобалізація бізнесу, подолання державних 

кордонів та розвиток транснаціональних корпорацій, процеси приватизації й реконструкції 

великих підприємств, а також галузевих комплексів привели до утворення холдингових 

структур, об’єднань підприємств, до складу яких входять материнське та його дочірні 

підприємства. Для того щоб успішно працювати в умовах конкуренції підприємствам уже 

недостатньо функціонувати у межах окремих розрізнених господарських товариств, і тому 

вони прагнуть об’єднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим 

принципом. 

Проблемам формування консолідованої фінансової звітності об’єднань підприємств 

присвячені праці вітчизняних вчених: Ф. Ф. Бутинець, Я. В. Голубки, М. Д. Корінька, Я. Д. 

Крупки, С. П. Лозовицького, О. І. Пилипенка, В. С. Плотнікова. Проте в умовах теперішніх 

перспектив впровадження МСФЗ в Україні та вці та практики доцільним вважають 

узагальнити та вдосконалити існуючі підходи щодо методики складання консолідованої 

фінансової звітності. 
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З юридичного погляду, учасники групи є окремими суб’єктами господарювання, які 

ведуть облік діяльності та складають власну звітність. У зв’язку з цими особливої 

актуальності набуває облік діяльності групи підприємств як єдиної економічної одиниці. 

Інформація щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів в 

розрізі звичайної та надзвичайної діяльності холдингових структур, об’єднань підприємств 

узагальнена у консолідованій фінансовій звітності.[1] 

Консолідована фінансова звітність – фінансова звітність,  яка відображає  фінансове  

становище,  результати  діяльності  та  рух грошових  коштів  юридичної  особи  та  її 

дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Особливості й основні принципи 

об’єднання підприємств та складання консолідованої фінансової звітності розкривають 

П(с)БО 19 “Об’єднання підприємств”, і П(с)БО 20 “ Консолідована фінансова звітність”. 

Консолідовану фінансову звітність подає материнське підприємство. Фінансова звітність 

материнського підприємства та його дочірніх підприємств, що використовується при 

складанні консолідованої фінансової звітності, складається за той самий звітний період і на 

ту саму дату балансу.  

Складові елементи консолідованої фінансової звітності представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Складові консолідованої фінансової звітності 

 

Консолідовану фінансову звітність складають із фінансової звітності групи 

підприємств із використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших 

подій за схожих обставин. Методика складання консолідованої фінансової звітності є досить 

складною, оскільки пов’язана з необхідністю елімінування статей, тобто наслідки з реалізації 

угод між членами корпоративної групи не включають у консолідовану звітність, показують 

тільки активи й зобов’язання, доходи і витрати від операцій із третіми особами [2]. 
 

Таблиця 1 

Кількість дочірніх підприємств в Україні за видами економічної діяльності  

на 1 січня 2012 року [3] 
Вид економічної діяльності Кількість підприємств 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; 788 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 919 

Добувна промисловість 132 

Переробна промисловість 2949 

Будівництво 1977 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 6320 

Діяльність готелів та ресторанів 520 

Діяльність транспорту та зв’язку 1111 

Фінансова діяльність 202 

Операції з нерухомим майном та оренда 2752 

Державне управління 14 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги; освіта 371 

Усього 19276 
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Особливою проблемою, з якою стикаються транснаціональні корпорації при складанні 

консолідованої фінансової звітності є те, що її складові частини – фінансові звіти 

структурних підрозділів – виражені у різних валютах. Для того, щоб підготувати 

консолідований баланс корпорації, що складається з материнської компанії однієї країни та 

дочірніх компаній іншої, необхідно, щоб статті в обох бухгалтерських балансах були 

виражені в однаковій валюті, як правило, це валюта країни материнської компанії. З 

процесом перерахування пов'язані деякі проблеми, що виникають у зв'язку з тим, що валютні 

курси не фіксовані, тобто виникає питання, яку кількість валютного курсу необхідно 

використовувати при перерахуванні з однієї валюти в іншу, якщо в момент придбання курс 

відрізнявся від поточного. На практиці активи та пасиви перераховуються з використанням 

або первісного, або заключного курсу. Проте у світовій практиці не існує загальних 

принципів, у відповідності з якими для перерахування вартості певних видів активів 

застосовувався б чітко визначений вид валютного курсу. Внаслідок чого зазначені проблеми 

залишаються невирішеними. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ “ТАРГЕТ-КОСТІНГ” 

 

Особливо у сучасних умовах життєдіяльність підприємства дуже тісно пов’язана із 

змінами навколишнього середовища. Існуючи у конкурентному оточенні, підприємство, яке 

бажає отримувати стабільний прибуток, має аналізувати усю необхідну інформацію 

зовнішнього середовища та оперативно реагувати на неї.  

При цьому значну увагу приділяють управлінським рішенням, від ефективності котрих 

залежить величина отримуваного прибутку та, звичайно ж, подальше існування 

підприємства. У такому випадку неминуче постає питання про адекватне управління 

витратами, які виникають у процесі діяльності підприємства. 

Актуальність даної теми полягає у застарілості традиційних систем калькулювання 

собівартості продукції та у пошуку нових, більш ефективних. Зокрема, у впровадженні нових 

систем калькулюванні собівартості, які широко та доволі успішно практикуються у 

зарубіжних країнах. 

Так, одним із найбільш успішних та поширених у закордонній практиці є метод таргет-

костінгу.  

На відміну від традиційних систем калькулювання собівартості, таргет-костінг 

використовує таку формулу ціноутворення: Ціна – Прибуток = Собівартість [1]. 

Тобто, цей метод має цільове орієнтування на формуванні собівартості виробу в 

залежності від ціни реалізації, яка була прорахована та встановлена на основі попередніх 
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маркетингових досліджень. Алгоритм створення нової продукції за методом таргет-костінг 

візуально представлений на рис. 1. 
 

 
 

Рис.1. Алгоритм створення нової продукції за методом таргет-костінг [2] 
 

Отже, система таргет-костінг ефективно впливає на зниження рівня собівартості і 

дозволяє підприємству формувати ціну на свій товар в залежності від попиту на нього. Така 

перевага даного методу калькулювання собівартості виробу позитивно впливає на стан 

підприємства у конкурентному оточенні та допомагає стабільно отримувати свій прибуток за 

будь-який несприятливих умов зовнішнього середовища. 
 

Список використаних джерел 

1. Кузьменко Л.В. Методологічні підходи до вибору системи калькуляції собівартості 

в ринкових умовах / Л.В. Кузьменко, В.О. Максименко : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vcpi/TPtEV/2010_56/1_17.pdf 

2. Попівняк Ю. Фінансові методи в системі управління витратами підприємства / Ю. 

Попівняк // Вісник Львівського університету. Серія економічна, 2010. – Вип.44. – 691 с. 
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оцінка витрат на реалізацію кожної функції продукту 

 

порівняння допустимих витрат за продуктом загалом та окремими його функціями із 

відповідними витратами 
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АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  НА ПІДПРИЄМСТВІ:  

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва являється 

забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості та асортименті. Згідно з пп. 

14.1.138 ст. 14 Податкового кодексу України “основні засоби – матеріальні активи, у тому 

числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, 

незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, 

бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 

гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються 

платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість 

яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним 

зношенням та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення 

в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік)”. 

Хочу привернути особливу увагу, у 2011 році критерій вартості основних фондів залишалися 

у розмірі 1000 грн. І тільки з першого січня 2012 року він становить 2500 грн. 

Податковий кодекс України вніс значні зміни у звичне ведення як податкового, так і 

бухгалтерського обліку на підприємствах. Зокрема, в основних засобах введено суттєві новації. 

Згідно зі ст. 145 Кодексу основні засоби поділено на 16 груп (табл. 1) замість колишніх чотирьох.  

Таблиця 1 

Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів  

і мінімально допустимі строки їх амортизації 

Групи 

 

Норма 

амортизації 

за рік, 

не більше,% 

Мінімально допустимі 

строки корисного 

використання, років 

1  земельні ділянки - - 

2  капітальні витрати на поліпшення земель, не 

пов'язані з будівництвом 

7 15 

3  будівлі, 5 20 

3 споруди 7 15 

3 передавальні пристрої  10 10 

4  машини та обладнання, з них: 20 5 

 електронно-обчислювальні машини, інші машини 

для автоматичного оброблення інформації, 

пов'язані з ними засоби зчитування або друку 

інформації, пов'язані з ними комп'ютерні 

програми (крім програм, витрати на придбання 

яких визнаються роялті, та/або програм, які 

визнаються нематеріальним активом), інші 

інформаційні системи, комутатори, , модулі, 

модеми, джерела безперебійного живлення та 

засоби їх підключення до 

телекомунікаційних мереж, телефони (в 

 

 

 

50 

 

 

 

2 

 тому числі стільникові), мікрофони і рації, 

вартість яких перевищує 2500 гривень (з 1січня 

2012 року, до кінця 2011 року – 1000 гривень). 

  

5  транспортні засоби 20 5 

6  інструменти, прилади, інвентар (меблі) 25 4 
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7  тварини 16 6 

8  багаторічні насадження 10 10 

9  інші основні засоби   8 12 

10  бібліотечні фонди - - 

11  малоцінні необоротні матеріальні активи - - 

12  тимчасові (нетитульні) споруди 20 5 

13  природні ресурси - - 

14  інвентарна тара 16 6 

15  предмети прокату 20 5 

16  довгострокові біологічні активи 14 7 
 

По суті, це ті самі групи, що і в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 

“Основні засоби”. Відмінність полягає у тому, що у правій колонці табл. 1 (класифікація 

груп основних засобів та інших необоротних активів) встановлені мінімально допустимі 

строки корисного використання. Тобто строк використання окремих груп основних засобів 

не може бути менший, ніж це встановлено ст. 145 Податкового кодексу. Тепер за даними 

бухгалтерського обліку основні засоби переносимо у податковий облік. При цьому, якщо 

загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж за 

даними податкового обліку, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого 

порівняння, амортизується як окремий об'єкт із застосуванням прямолінійного методу 

протягом трьох років. 

Строк корисного використання об'єктів основних засобів, інших необоротних та 

нематеріальних активів для нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III 

цього Кодексу визначається платником податку самостійно з урахуванням дати введення їх в 

експлуатацію, але не менше мінімально допустимих строків корисного використання, визначених 

пунктом 145.1 статті 145 цього Кодексу. Первісна вартість основних засобів не збільшується 

на вартість придбання або поліпшення після дати набрання чинності розділом III цього Кодексу в 

частині витрат, віднесених на збільшення балансової вартості об'єктів до такої дати. 

Тому вважаю, слід привернути особливу увага на кількість суттєвих нововведень при 

обліку основних засобів для отримання максимального результату при оптимальних 

затратах, без видимих порушень і відхилень. 

 

Фісак Я. О.,  

студент напряму підготовки  

030509 “Облік і аудит”  

Наук. керівник: проф. Шевчук В. О., 

Національна академія статистики,обліку 

та аудиту 

  

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ 

 

Сучасні умови господарювання вимагають удосконалення практичних навичок щодо 

формування зведеної інформації про адміністративні витрати, калькулювання собівартості 

виробів з урахуванням галузевих факторів і функціонування на цій основі ефективної 

системи управління витратами. До адміністративних витрат, зокрема, належать витрати на 

утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, 

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів 

загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), 

охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські 

витрати, сума податків, зборів (обов'язкових платежів). 

П(С)БО 16 вказує, що до адміністративних витрат відносяться такі 

загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством: 

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, 

представницькі витрати тощо); витрати на службові відрядження і утримання апарату 
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управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; витрати на 

утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів 

загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, 

ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); винагороди за 

професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо); витрати на зв'язок 

(поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо); амортизація нематеріальних активів 

загальногосподарського використання; витрати на врегулювання спорів у судових органах; 

податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, 

зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, 

робіт, послуг); плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; інші 

витрати загальногосподарського призначення.  

Бутинець Ф.Ф. дане питання висвітлює так – адміністративними є витрати, пов'язані з 

обслуговуванням виробництва й управлінням ним у масштабі всього підприємства. 

Давидович І. Є. вважає, що адміністративні витрати належать до витрат періоду і є 

постійними (умовно-постійними) стосовно до обсягу продукції, що випускається, або до 

обсягу виконуваних робіт чи наданих послуг. Проте, дана обставина аж ніяк не означає 

відмови від оперативного втручання у процеси їх формування та нагромадження вказаних 

витрат. Дані витрати, як засвідчує практичний досвід роботи сучасних підприємств і 

організацій, посідають досить вагому частку у загальній сукупності витрат і з цієї причини 

вимагають до себе належної уваги. 

Ткаченко Н.М. пояснює, що адміністративно-управлінські витрати - це витрати, 

пов'язані з управлінням підприємством як цілісним комплексом (заробітна плата, 

страхування, додаткові виплати, виплати за навчання тощо; амортизація адміністративних 

приміщень та обладнання, витрати на їх утримання — оренда, податки, страхування, знос, 

ремонт, комунальні послуги; амортизація нематеріальних активів; оплата за юридичні, 

аудиторські, медичні та інші послуги; загальні витрати, витрати на реєстрацію підприємства 

тощо). Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г., Сопко В.В. до адміністративних витрат 

відносять такі загальногосподарські витрати, які спрямовані на обслуговування й керування 

підприємством: загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення 

річних зборів, представницькі витрати.); витрати на службові відрядження й обслуговування 

апарату керування підприємством й іншим загальногосподарським персоналом;  витрати на 

обслуговування основних засобів та ін.  

Переважна більшість вітчизняних товаровиробників, на превеликий жаль, не здійснює 

управління адміністративними витратами. Однією з причин цього є те, що існуючі 

літературні джерела з проблем розвитку економіки, управління в умовах ринку в цілому і 

управління витратами зокрема, взагалі не вміщують методики такого управління. У зв'язку з 

цим висвітлимо своє бачення вирішення даної проблеми. Управління адміністративними 

витратами передбачає, насамперед, розробку (складання) кошторису вказаних витрат. 

Найбільш зручно такий кошторис складати на квартал з помісячною розбивкою. При цьому 

слід враховувати кількість робочих днів у місяці з тим, щоб максимально об'єктивно підійти 

до процесу його формування. Грамотно складений кошторис адміністративних витрат є 

запорукою успішного виконання останнього. Кошторис адміністративних витрат повинен 

включати всі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління 

підприємством чи організацією в цілому.  

Одним із складників системи управління адміністративними витратами є чітка 

організація їх управлінського обліку. Під час документального оформлення господарських 

операцій в момент їх здійснення по кожній з них слід проставляти попередньо присвоєні 

шифри витрат. Управління адміністративними витратами в основному зводиться до 

контролю за відхиленнями від контрольних показників, якими є лімітовані (кошторисні) 

витрати у постатейному розрізі. Сучасні інформаційні системи дають змогу вести 

нагромадження витрат та оперативний контроль за їх формуванням по кожній такій статті 

зокрема. Надзвичайно серйозна увага в процесі управління адміністративними витратами 
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повинна бути зосереджена на недопущенні перевитрат та на аналізі причин, що призвели до 

них. Одним із можливих шляхів недопущення перевитрат по тих чи інших статтях за більш 

триваліші проміжки часу (квартал, півріччя, рік) може служити своєчасне коригування і 

внесення змін до наступних кошторисів шляхом зменшення розміру витрат (за статтями, де 

були плюсові відхилення) на суму допущених перевитрат. 

Немаловажне значення має стимулювання працівників апарату управління за наявну 

економію адміністративних витрат (у разі їх причетності до цього). Система матеріального 

заохочення за наслідками, як правило, квартальної діяльності може бути побудована з 

урахуванням розміру економії (загальної) та певного (наперед визначеного і схваленого) 

відсотка преміальних доплат. 

Отже, проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що адміністративні витрати  – 

складний і багатогранний процес, сутність якого зводиться до з’ясування всіх вартісних 

складових процесу створення продукції підприємством.  
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ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Стабільне функціонування підприємств житлово-комунального комплексу набуває 

стратегічного значення для розвитку соціально орієнтованої національної економіки, що 

проявляється у задоволенні першочергових фізіологічних потреб та створенні бази для 

безперебійної діяльності підприємств шляхом надання якісних житлово-комунальних послуг. 

Разом із цим незадовільний стан підприємств ЖКК не дозволяє забезпечувати й надалі 

споживачів послугами належної якості, а невідповідність існуючої системи управління 

ринковим відносинам позбавляє виробників фінансової зацікавленості в реалізації своїх 

послуг та можливості приймати самостійні рішення щодо питань із фінансового 

оздоровлення підприємств галузі. 

Роль обліку, аналізу та аудиту як засобів ефективного управління виробництвом 

комунальних підприємств з кожним роком зростає. Це обумовлено різними обставинами. 

По-перше, необхідністю неухильного підвищення ефективності виробництва у зв’язку із 

зростанням дефіциту і вартості сировини, підвищенням науко- і капіталоємності 

виробництва зазначених суб’єктів господарювання. По-друге, відходом від командно-

адміністративної системи управління та поступовим переходом до ринкових відносин. По-

третє, створенням нових форм господарювання у зв’язку з роздержавленням економіки, 

приватизацією підприємств та іншими заходами економічної реформи.  

Велика роль приділяється обліку в справі визначення й використання резервів 

підвищення ефективності виробництва. Він сприяє економному використанню ресурсів, 

виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації праці, нової техніки і 

технології виробництва, попередженню зайвих витрат тощо. 

Аналіз господарської діяльності комунальних підприємств є основою прийняття рішень 

на мікроекономічному рівні, тобто на рівні суб’єктів господарювання. Не слід, однак, 

сприймати цей вид аналізу як просте “розчленування” об’єкта і опис складових його частин. 

Будь-який економічний суб’єкт є складною системою з численними взаємозв’язками як між 

його власними складовими, так і з зовнішнім середовищем. Просте виявлення та опис цих 

зв’язків теж мало що дасть для практичної діяльності. Набагато важливіше інше: за 

допомогою аналітичних процедур виявляються найбільш значущі характеристики і сторони 

діяльності комунального підприємства та робляться прогнози його майбутнього стану, після 
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чого на основі цих прогнозів будуються плани виробничої та ринкової активності і 

розробляються процедури контролю за їх виконанням. 

Модель державного регулювання бухгалтерського обліку в Україні передбачає чотири 

рівня регламентації (табл. 1). 

Таблиця 1  

Нормативне регулювання бухгалтерського обліку та звітності 
1-й рівень – законодавчий 

Визначає сутність бухгалтерського обліку, його завдання, основні поняття, що використовуються в 

обліку, порядок регулювання, організації та ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової звітності 

Кодекси, Закони України, Укази Президента, Постанови Кабміну України 

  

  2-й рівень – нормативний    

Визначає загальні принципи і правила ведення бухгалтерського обліку окремих його об’єктів, можливі 

бухгалтерські прийоми без конкретного механізму застосування їх до певного виду діяльності, порядок 

складання та подання фінансової звітності 

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, План рахунків активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція про його застосування 

  

3-й рівень – методичний   

Документи цього рівня носять рекомендаційний характер, в яких викладені методичні вказівки та 

роз’яснення з окремих питань постановки бухгалтерського обліку відповідно до галузевої специфіки та подання 

фінансової звітності 

Інструкції, методичні рекомендації, що розробляються Мінфіном України, 

Національним банком України, Держказначейством, іншими відомствами, яким надане право 

регулювання бухгалтерського обліку, Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів тощо 

  

  4-й рівень – методичний  

Підприємства та організації, керуючись законодавчо – нормативними актами органів, що регулюють 

бухгалтерський облік, самостійно формують свою облікову політику 

Робочі документи, що формують облікову політику підприємства; накази (Наказ про облікову 

політику), вказівки, інструкції для системи внутрішнього регулювання господарської діяльності підприємства, 

робочий план рахунків 

 

На сьогодні для деяких видів комунальних організацій розроблено такі методичні 

рекомендації, які слугують зручним допоміжним матеріалом при організації та веденні 

бухгалтерського обліку цих юридичних осіб. Однак для більшості комунальних організацій 

такі рекомендації не розроблялися.  

На наш погляд, нормативно-правова база економічного контролю в Україні 

розроблена значно слабше, ніж нормативно-правова база фінансової звітності. Звідси, 

можемо висловити припущення, що у нас на найвищому державному рівні є впливові 

політичні та бізнесові структури, які не зацікавлені у ефективному і якісному державному 

економічному контролі, тому він уже протягом майже двадцяти років залишається 

найуразливішим місцем в системі державного управління економікою України через яке у 

значних масштабах поширюється корупція. 

Нині існує надзвичайна потреба у реформуванні та підвищенні ефективності системи 

державного фінансового контролю, становленні та розвитку громадського контролю за 

станом і послідовністю здійснення реформ у сфері вітчизняної економіки, поліпшенні умов і 

зростанні витрат на оптимізацію структури внутрішньогосподарського (внутрішньо 

фірмового) контролю і підтримання його в належному дієвому стані. Особливо актуальним 

на даний момент є поліпшення системи внутрішнього аудиту на комунальних підприємствах, 

які занепадають та потребують радикальних змін в управлінні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ СПИСАННЯ МЕДИКАМЕНТІВ У 

ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

 

Основними завданнями закладів охорони здоров’я є обстеження та лікування хворих, 

надання кваліфікованої медичної допомоги, а також розробка та впровадження нових 

методів діагностики і реабілітації хворих, що неможливо здійснити без використання 

медикаментів та виробів медичного призначення. З розвитком в Україні ринкової економіки 

суттєво збільшується вплив на зміну середовища функціонування як приватних підприємств 

так і бюджетних установ. У зв’язку з цим питання ощадливого використання та економії 

ресурсів є надзвичайно актуальним, а одним із важливих шляхів досягнення цього є 

організація обліку їх списання.  

Для правильної організації обліку списання медикаментів необхідно врахувати 

наявність в лікувальних закладах аптеки. Також особливу увагу необхідно приділити 

списанню зіпсованих медикаментів або медикаментів, строк використання яких минув. 

В закладах охорони здоров’я, в яких відсутня аптека списання медикаментів з обліку 

проводиться в бухгалтерії закладу на основі Звіту, який складається матеріально 

відповідальними особами відділень установи. У цьому випадку необхідно слідкувати, щоб у 

Звіті відображалися і підлягали списанню лише ті медикаменти, що фактично використані на 

лікування хворих [2]. 

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, 

які фіксують факти здійснення господарських операцій. Списання медикаментів без 

підтвердних записів у листку лікарських призначень про їх фактичне використання 

розцінюється як необґрунтованості є порушенням. 

Фактичне використання медикаментів обов’язково повинно підтверджуватись записами 

в листку лікарських призначень. Він є оперативним документом для реєстрації режиму 

перебування хворого в стаціонарі, призначеного йому дієтичного харчування, методів 

обстеження,медикаментозного лікування, фізіотерапевтичних та психотерапевтичних 

процедур [4]. 

Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному 

періоді, в якому вони були здійснені. Тому не відображаються у Звіті медикаменти, що 

використані і підлягають списанню, якщо вони лише видані матеріально відповідальною 

особою відділення на пост або іншим структурним підрозділам відділення для подальшого 

використання на лікування хворих [3]. 

У закладах охорони здоров’я, в яких наявна аптека списання медикаментів 

здійснюється після перевірки звіту бухгалтерією та затвердження його керівником установи 

звіт аптеки слугує підставою для списання бухгалтерією закладу витрачених лікарських засобів. 

Проте, списувати лікарські засоби на підставі лише звіту аптеки не правильно. Вміру використання 

медикаментів старші медичні сестри повинні включати їх до звітів, які подають щомісячно 

до бухгалтерії, і саме ці звіти є підставами для списання медикаментів у бухгалтерському обліку. 

Списання з балансу установи малоцінних і швидкозношуваних предметів, інструментів, 

виробничого, господарського інвентарю та інших запасів, що стали непридатними, 

здійснюється на підставі актів списання (якщо інший порядок списання не встановлено 

відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади) [1]. Але у 

випадку списання медикаментів у закладах охорони здоров’я складання кожного разу актів 

списання є недоцільним. Медикаменти списуються бухгалтеріями закладів охорони здоров’я  

на підставі звітів, які виконують функцію актів списання. 
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Також потрібно звернути увагу на особливості списання зіпсованих медикаментів або 

медикаментів, строк використання яких минув. У цьому випадку, неякісні лікарські засоби 

підлягають вилученню з обігу. Такі лікарські засоби не підлягають подальшому використанню та 

реалізації і повинні бути утилізовані або знищені. Порядок проведення, вибір методу знищення 

лікарських засобів, які не відповідають вимогам, установленим аналітично-нормативною 

документацією, визначаються відповідно до вимог, передбачених державними санітарними 

нормами, з урахуванням їх небезпечності для здоров’я населення та навколишнього середовища [4]. 

Керівник установи несе особисту відповідальність за раціональне використання та 

облік лікарських засобів, створення належних умов їх зберігання і відповідно буде нести 

відповідальність за наявність в обігу відходів лікарських засобів. Тому питанню організації 

списання медикаментів потрібно приділяти значну увагу. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

В умовах динамічних змін чинного господарського і цивільного законодавства та 

реформування системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності для підприємств 

актуальним є дослідження і узагальнення особливостей обліку інформації про оцінку, 

надходження, вибуття (вилучення) основних засобів як внеску в статутний капітал або 

передачі їх у статутну господарську діяльність цих підприємств за рішеннями органу 

місцевого самоврядування (ОМС). Важливими для таких підприємств особливостями, які, на 

наш погляд, визначили науково-практичні завдання дослідження, є такі: визнання і 

формування правової основи операцій з передачі основних засобів (майна) у статутну 

діяльність; порядок їх (його) оцінювання; документальне забезпечення прийнятих ОМС 

рішень і господарських операцій та їх відображення в первинних документах і 

бухгалтерських записах, фінансовій звітності, а також обґрунтованість встановлених 

сучасних законодавчих норм щодо оподаткування цих операцій податком на додану вартість. 

        Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні 

засоби підприємств усіх форм власності (крім бюджетних установ) і розкриття цієї 

інформації у фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 7 “Основні засоби”. У разі 

збільшення або зменшення майна, що передається підприємству або вилучається у нього за 

рішенням ОМС, повинні здійснюватися бухгалтерські записи за рахунком 40 "Статутний 

капітал". Такими найпоширенішими в діяльності комунальних підприємств господарськими 
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операціями є передача комунальному підприємству майна в господарське відання і 

управління для здійснення статутної діяльності, яке знаходилося на балансі інших 

підприємств і організацій комунальної власності або отримане територіальною громадою на 

правах власності від державних чи інших підприємств. 

        Перш ніж відобразити в бухгалтерському обліку (поставити на баланс) об'єкт основних 

засобів або ЦМК, отриманий як внесок засновника (територіальної громади) до статутного 

капіталу підприємства, їх слід оцінити згідно з вимогами абзацу 2 п. 10 П(С)БО 7, де зазнача-

ється, що "первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу 

підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх 

справедлива вартість".  

        Одним із методичних підходів здійснення оцінки вартості об'єктів основних засобів (як і 

інших активів) комунальної власності на момент передачі їх у статутний капітал може бути 

вивчення ринкових цін на аналогічні об'єкти з тим самим рівнем зношення і з тим самим 

рівнем готовності до експлуатації. У більшості практичних ситуацій підприємства 

самостійно без участі ОМС не можуть вирішити питання оцінки об'єктів основних засобів як 

внеску в статутний капітал і тому, як правило, ними не виконуються вимоги П(С)БО 7 [1]. 

        З метою усунення цього недоліку варто рекомендувати підприємствам з урахуванням їх 

особливостей діяльності передбачати в наказі про облікову політику методичні підходи та 

процедури, які б за безпечували нормативні вимоги щодо здійснення таких операцій. По-перше, це 

дотримання мінімального розміру статутного капіталу комунального підприємства, який 

встановлюється відповідною місцевою радою. По-друге, це ініціювання заходів під час підготовки 

рішень органів місцевого самоврядування щодо інвентаризації і оцінки вартості об'єктів, які 

передаватимуть чи поповнюватимуть статутний капітал додатковими внесками. Поряд з цим слід 

передбачити процедури повного, достовірного і своєчасного документального забезпечення 

процесу формування статутного капіталу комунальним майном до реєстрації підприємства як 

суб'єкта господарювання або внесення змін до його статуту. Зокрема, забезпечення наявності 

обґрунтованих і правомірних рішень ОМС та розпоряджень з їх виконання; затвердженого і 

зареєстрованого статуту, актів оцінки та інвентарних списків (ф. ОЗ-9), актів приймання–

передавання (ф. № ОЗ-1 або іншої установленої форми), інвентарних карток з обліку основних 

засобів (ф. ОЗ-6) та їх опису (ф. ОЗ-7) тощо [1, 2]. 

Підставою для відображення в обліку операцій повинні слугувати правильно прийняті 

рішення, здійснені організаційно-правові процедури та своєчасно складені первинні 

документи щодо передачі ОМС таких внесків, що дозволяло б відображати статутний 

капітал підприємства в сумі фактичного внеску власника. 

Оскільки практика господарювання підприємств комунальної власності свідчить, що це 

питання не врегульоване на місцевому і державному рівнях, то бухгалтерії до цього часу 

мають труднощі в процесі обліку та при оподаткуванні таких господарських операцій. 

Ще одним проблемним питанням методології обліку є особливості відображення 

об'єктів незавершеного будівництва комунальної власності, переданих у статутну діяльність 

підприємств на праві господарського підпорядкування. За Інструкцією № 291 рахунок 15 

"Капітальні інвестиції" призначено для обліку витрат на придбання або створення 

матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Звідси отримання основних засобів у 

статутний капітал, які вилучаються ОМС у діючих підприємств, –це отримання об'єктів, 

готових до експлуатації, які слід відображати при надходженні за рахунком 10 "Основні за-

соби". А отримання об'єктів у тому стані, в якому вони ще не є придатними до експлуатації, 

– це отримання капітальних інвестицій, які слід відображати за рахунком 15 "Капітальні 

інвестиції". При цьому усі додаткові витрати підприємства (включаючи реєстраційні та 

подібні) хоча і можуть називатися витратами, пов'язані з надходженням, але не всі є такими, 

що формують первісну вартість отриманого об'єкта: це поточні витрати звітного періоду, а 

не капітальні інвестиції в основні засоби [2]. 

         Таким чином, для врегулювання зазначених проблем методології обліку надходження 

основних засобів до статутного капіталу комунальних унітарних підприємств необхідно 
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насамперед державним органам забезпечити єдність чинних нормативних вимог та їхнє 

однозначне тлумачення.  
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ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Діючий механізм оплати праці, який використовують підприємства неефективний і 

потребує вирішення низки проблем, які пов’язані із застосуванням  вдосконалених правових 

засад на макро- і мікроекономічному рівнях, враховуючи державні завдання подальшої 

активізації соціальної політики. В Україні існує необхідність у радикальних змінах в 

організації та стимулюванні ефективності та продуктивності праці, що є обов’язковою 

передумовою сталого соціально-економічного розвитку.  

Перехід до ринкової економіки вимагає адекватних змін та реформування 

бухгалтерського обліку в Україні та вимагають удосконалення організації обліку оплати праці 

на підприємствах. Актуальність теми зумовлена проблемами організації та прив’язки оплати 

праці до кінцевих результатів діяльності. На сьогодні спостерігається велика диференціація 

заробітної плати між окремими соціальними групами. Заробітна плата перестала бути 

стимулювальним фактором, що ускладнює проведення мотивувальної політики. [1, с.3] 

Заробітна плата завжди знаходилася у центрі уваги як вітчизняних так і зарубіжних 

науковців. Зокрема, проблеми обліку оплати праці досліджували Бутинець Ф. Ф, Лишиленко 

О. В, Пушкар М. С, Завгородній В. П, Зайцев Ю., та інші. 

Бухгалтерський облік праці та заробітної плати має бути організований таким чином, 

щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, повному використанню робочого часу, 

правильному обчисленню чисельності працівників, а також правильність нарахування 

заробітної плати та утримання з неї.  

 Основними формами оплати праці є погодинна та відрядна.  Погодинна форма  оплати 

праці залежить від відпрацьованого працівником часу і встановлених ставок або посадових 

окладів. Відрядна форма оплати праці залежить від кількості зроблених працівником 

одиниць продукції (робіт, послуг) встановленої якості з урахуванням складності й умов 

праці, а також відрядних розцінок за одиницю продукції (робіт, послуг). Кожна з вище 

вказаних форм оплати праці в свою чергу поділяється на системи оплати праці. На 

підприємствах України застосовуються такі системи оплати праці: погодинна; відрядна; 

відрядно-преміальна; індивідуальна відрядна; непряма відрядна; відрядно-прогресивна; акордна. 

Основою організації  оплати  праці  є  тарифна  система,  яка включає: тарифні сітки, 

тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики. 

Суб'єктами організації оплати праці є: органи державної влади та місцевого самоврядування; 

роботодавці, організації роботодавців,   об’єднання   організацій   роботодавців   або   їх 

представницькі  органи;  професійні спілки, об'єднання професійних спілок або їх 

представницькі органи; працівники [2, ст.6]. 

Економічне зростання в Україні направлене на створення інноваційно-інвестиційної 

моделі розвитку економіки. Але сучасний стан оплати праці, незавершеність її реформування 
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створює значні проблеми на шляху такого руху. Погано мотивована оплата праці не сприяє 

зростанню продуктивності та ефективності праці, обмежує розвиток творчої інтелектуальної 

праці. Таким чином, радикальне мотиваційне реформування оплати праці в економіці країни 

це не тільки наполеглива необхідність, але й запорука становлення інноваційно-

інвестиційної моделі економічного зростання. 

Облік праці і заробітної плати – одна із найважливіших і складних ділянок роботи, що 

потребують точних і оперативних даних. Від організації обліку оплати праці залежить якість, 

справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з робітниками з оплати праці. 

Здійснюючи удосконалення організації обліку оплати праці, підприємство має підходити до 

цього питання обґрунтовано, враховуючи доцільність, використовуючи результати наукових 

досліджень і передового досвіду. 

Важливим моментом в організації та стимулюванні праці на підприємстві є мотиваційні 

заходи, серед яких найбільш розповсюдженими для українських підприємств є преміювання, 

доплати та надбавки. Тому дуже важливо в сучасних умовах передбачити на підприємствах 

такі системи матеріального й морального заохочення, так побудувати відносини в колективі, 

щоб психологічний клімат сприяв підвищенню працездатності та покращенню ефективності 

виробництва. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ І 

МЕТОДИКУ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ 

 

Бурякоцукрове виробництво України завжди мало стратегічне, соціально-економічне 

значення. За виробничим потенціалом Україна належить до найбільших світових виробників 

бурякового цукру. 

Цукрова промисловість – пріоритетна галузь харчової індустрії України, яка покликана 

забезпечити потреби населення в цукрі за науково-обґрунтованими нормами і створити 

достатні резерви його експорту до інших країн. 

Дослідженню проблем організації та методики обліку виробничих витрат приділили 

увагу у своїх працях Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов [1], Л. В. Нападовська [6], П. 

О. Куцик [2], Л. Г. Медвідь [3], В. І. Євдощак та інші. Тим не менш, проблеми організації 

обліку та контролю бурякоцукрового виробництва в науковій літературі висвітлені неповною 

мірою, адже вони досліджуються лише в частині харчової промисловості. Саме тому дана 

тема наукової роботи є актуальною на сьогоднішній день і потребує більш поглибленого 

вивчення.  
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Організація обліку витрат і порядок обчислення на його основі собівартості продукції 

залежить від особливостей технології й організації виробництва, тривалості циклу 

виготовлення продукції, якості, видів продукції, що випускається, числа і розміру цехів, 

типів виробництва, тому є необхідним дослідити галузеві особливості виробництва цукру в 

сучасних умовах.  

Організаційно-технологічні особливості виробництва мають вплив на організацію і 

методику обліку витрат за місцями їх виникнення та центрами витрат (структурними 

підрозділами підприємства). Отже, розглянемо детальніше модель формування витрат 

цукрового виробництва (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель формування витрат цукрового виробництва 

 

Особливості цукрової галузі виробництва полягають в основному в її сезонній 

діяльності, яка включає третій і четвертий квартал поточного і перший квартал наступного 

років. Для цукробурякового виробництва характерним є безперервність та циклічність 

технологічного процесу. Також він має масовий поточно-апаратурний характер основного 

виробництва, де рівень автоматизації технологічних операцій становить понад 70%. 

Однією з основних причин низької конкурентоспроможності виробництва цукру є 

недостатність виробничо-фінансового менеджменту підприємств цукрової галузі і всіх його 

складових функціональних підсистем. В управлінні успадкований менталітет планового 

ціноутворення, об’єднаного обліку за фактом господарських операцій, відсутності 

оперативного контролю у центрах відповідальності тощо. 

Для розмежування обліку і контролю за центрами відповідальності та для підвищення 

оперативності контролю відхилень від норм витрачання сировини і матеріалів необхідно 

удосконалити класифікацію витрат цукрового виробництва, яка б відповідала економічній 

природі галузі, дозволяла б в обліку групувати витрати за видами основної і супутньої 

продукції для визначення їх собівартості, ціноутворення та управління виробничим процесом. 

Замість так званого “котлового методу” обліку витрат у виробництві цукру пропонуємо 

впровадити нормативно-попередільний метод обліку витрат з визначенням собівартості 

виконаних робіт за переділом, що сприятиме управлінню витратами у місцях їх виникнення 

та центрах витрат. 

З метою правильного визначення собівартості основної продукції необхідне ведення 

точного обліку виходу супутньої продукції за видами і місцями виникнення, тому що 
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ефективність цукробурякового виробництва залежить як від виходу основної продукції, так і 

від ступеня використання відходів. 

Отже, цукрова галузь в Україні попри свій потенціал є не ефективною і потребує 

певних змін. Вона має низку проблем, які необхідно вирішувати, в першу чергу це 

стосується організації обліку та контролю виробництва, адже при належному управлінні 

галуззю вона не лише покращить свою ефективність і приноситиме значні прибутки, а й 

може зайняти одне з перших місць на світовому ринку. 
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ОБЛІК ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” підприємство може переоцінювати об’єкт 

основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його 

справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму 

дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт. 

Цілком очевидно, що застосування переоцінки активів підприємства є обґрунтованим, 

через те, що вчасне її застосування здатне забезпечити як зовнішніх, так і внутрішніх 

користувачів інформацією про дійсну вартість активів. Водночас, дана процедура певною 

мірою дозволяє підприємству маніпулювати оподатковуваним прибутком. У такому випадку 

значна роль відводиться стандартам бухгалтерського обліку, які повинні чітко обумовити 

умови початку переоцінки. 

Переоцінка основних засобів тієї групи, об’єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі 

має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво 

не відрізнялася від справедливої вартості. 

Не підлягають переоцінці малоцінні необоротні матеріальні активи і бібліотечні фонди, 

якщо амортизація їх вартості здійснюється за методами, викладеними в другому реченні 

пункту 27 Положення (стандарту) 7“Основні засоби”. 

При переоцінці об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх 

об’єктів групи основних засобів, до якої належить даний об’єкт. Тобто по всіх об’єктах 

основних засобів даної групи перевіряється, чи відповідає їх остаточна вартість справедливій 
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вартості відповідних об’єктів. За наявності розбіжностей об’єкти основних засобів 

дооцінюються або уцінюються до справедливої вартості. 

Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів заносяться до 

реєстрів їх аналітичного обліку (інвентарна картка обліку основних засобів, книга обліку 

основних засобів). 

Важливим є те, що як і в національних, так і в міжнародних стандартах передбачена 

лише можливість підприємства зробити переоцінку об'єктів основних засобів, тобто її 

виконання не є обов'язковим, але може настати в разі суттєвої різниці балансової вартості 

активу від ринкової. Запропонований підхід, на нашу думку, є більш доцільним, оскільки він 

дозволяє більш гнучко підходити до необхідності переоцінки завдяки тому, що чітко не 

вказані межі коливань вартості об'єкту.  

Зазвичай, до переоцінки підприємство спонукає або зміна вартості об'єкта, або 

необхідність складати звітність, квартальну або річну. 

При проведенні переоцінки  основних засобів можна визначити основні переваги: 
сунення викривлень у величині амортизаційних відрахувань; приведення розміру статутного капіталу 

до реальної величини; поліпшення фінансових показників. таких як структура балансу, показники 

ліквідності; наближення величини чистих активів до реальної вартості підприємства; визначення 

діапазону цін по операціях купівлі/ продажу. 

Таким чином переоцінка основних засобів є важливим заходом, який дозволяє робити 

істотний вплив на багато параметрів господарської діяльності, підвищувати інвестиційну 

привабливість підприємства, здійснювати контроль повноти та достовірності бухгалтерських 

даних. Порядок переоцінки банк визначає самостійно з урахуванням вимог законодавства 

України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку. Під час переоцінки 

основних засобів накопичена амортизація відображається в бухгалтерському обліку на дату 

переоцінки за одним з таких методів. 

Перший метод. Накопичена амортизація перераховується пропорційно до зміни 

балансової вартості об'єкта основних засобів так, щоб після переоцінки балансова вартість 

дорівнювала переоціненій вартості. Переоцінена первісна вартість і сума зносу об'єкта 

основних засобів визначається множенням первісної вартості та суми зносу об'єкта основних 

засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості 

об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. Такий метод не потребує 

перегляду норми амортизації. 

Другий метод. Накопичена амортизація вираховується з первісної (переоціненої) 

вартості об'єкта основних засобів, а отримана на нетто-основі балансова вартість 

переоцінюється до його справедливої вартості. За цим методом переоцінена вартість об'єкта 

дорівнює його справедливій вартості, а накопичена амортизація дорівнює нулю. Норми 

амортизації потребують перегляду. 

Таким чином переоцінка основних засобів є важливим заходом, який дозволяє робити 

істотний вплив на багато параметрів господарської діяльності, підвищувати інвестиційну 

привабливість підприємства, здійснювати контроль повноти та достовірності бухгалтерських 

даних. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ 

 

Прогрес економічної науки привів все до більшого врахування екологічної складової в 

системі чинників, які впливають на стійкий розвиток. З одного боку, більшість традиційних 

природних ресурсів стали дефіцитними. Зокрема це відноситься не тільки до невідновних 

ресурсів, але також і до так званих відновлюваних ресурсів – насамперед ресурсів екосистем. 

З іншого боку, виявилося, що багато відновлюваних природних благ не мають належної 

цінності, що є джерелом їх виснаження та деградації. 

Екологічний стан України потребує вирішення еколого-економічних проблем 

виробничих підприємств, проведення ефективної політики в сфері забезпечення екологічної 

безпеки, основи якої закладені в Конституції України, де визначено пріоритети екології та 

державної підтримки заходів з охорони навколишнього середовища.   

З огляду на це, виникає необхідність коригування методологічних підходів до системи 

традиційного бухгалтерського обліку та визначення економічної ефективності виробничої 

діяльності вітчизняних підприємств з урахуванням їх впливу на природне середовище. 

Проаналізувати прямий та опосередкований вплив економічного використання природного 

середовища на економічну діяльність можна лише за умови впровадження системи 

екологічного обліку, що полягає у спостереженні за змінами у довкіллі та формуванні 

інформаційної бази для комплексної екологічної та економічної політики підприємства. 

Екологічний облік на підприємстві - це система виявлення, вимірювання, реєстрації, 

нагромадження, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації 

про діяльність підприємства в галузі природокористування з метою передачі її внутрішнім і 

зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень [3]. 

Суспільство високо розвинутих держав вже давно усвідомило необхідність перегляду 

традиційно споживацької парадигми господарювання і переходу до “дружньої” форми 

співіснування з природою в рамках концепції сталого розвитку. Як наслідок, й напрацювання 

у галузі екологічного обліку тут значно ґрунтовніші. На Заході давно сформувались наукові 

течії, які досліджують питання взаємодії підприємства з навколишнім середовищем і 

відображення її в обліку. Вони об’єднуються у науковому напрямі, який отримав назву 

environmentalaccounting [1]. 

Проте, як справедливо зазначає А. Кірейцева, інтегрування обліку екологічної 

діяльності в традиційну систему бухгалтерського обліку підприємства ускладнюється, по-

перше, обмеженістю бухгалтерського обліку, що зумовлена принципом грошового 

вимірника (адже сировина та матеріали, що надходять на підприємство, знаходять 

відображення в бухгалтерських документах, а інші компоненти навколишнього природного 

середовища, такі, наприклад, як відпрацьовані гази і тепло, в бухгалтерських регістрах 

відсутні); по-друге, умова, відповідно до якої ресурс лише тоді стає активом якщо він 

контролюється підприємством (як правило, це означає наявність права власності) є ще 

однією причиною не включення перелічених вище категорій у бухгалтерські звіти [2]. 

Для організації екологічного обліку на підприємстві необхідною є розробка 

нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку та облікової політики 

підприємства з урахуванням особливостей його екологічної діяльності. 

Л. Пелиньо виділяє низку перешкод впровадження екологічного обліку на вітчизняних 

підприємствах, а саме [4, с. 70]: надмірна складність виділення витрат на природоохоронні 

заходи із загальних витрат; оскільки інвестори уважно стежать за величиною прибутку 
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виходячи з однієї акції, підприємства відкладають вживання заходів, які могли б призвести до 

зменшення прибутку; відсутність конкретних рекомендацій стосовно надання інформації про 

природоохоронну діяльність і організацію екологічного обліку на підприємствах. 

Процес ухвалення рішень у сфері природоохоронної діяльності пов’язаний з 

необхідністю обліку витрат засобів на охорону і відновлення навколишнього середовища, що 

спонукає розглядати екологічний облік як функцію у системі управління підприємством. 

Отже, екологічний облік має стати невід’ємною частиною бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності вітчизняних виробничих підприємств, а також елементом 

управлінського обліку, що служитиме інформаційною базою для ухвалення обґрунтованих 

управлінських рішень, які враховуватимуть не тільки інтереси окремого підприємства, але й 

загальні соціально-економічні завдання охорони довкілля.   
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ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ОСНОВНОГО 

КАПІТАЛУ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Пильна увага до проблем охорони здоров’я в Україні і світі зумовлена тим, що 

громадське здоров’я в ХХІ ст. характеризується певними особливостями та тенденціями, які 

сформувалися під впливом багатьох чинників. З одного боку, людство на сьогодні стало 

більш захищеним від багатьох смертельних і невиліковних хвороб, від ймовірності  

ураження захворюваннями, які передаються через воду, харчові продукти, споживчі товари, 

від нещасних випадків вдома і на роботі. З іншого, у багатьох відношеннях населення стало 

ще вразливішим [2, с. 145]. Таким чином, сфері охорони здоров’я відводиться значна роль, 

яка характеризується результатом її діяльності. Результатом діяльності у сфері охорони 

здоров’я є продукт, що отримав назву “медична послуга”, існування якого обумовлене потребою 

індивідів у збереженні та відновленні здоров’я, запобіганню захворюванням та інвалідності, 

забезпеченню здатності до праці та соціальної активності при максимально можливій тривалості 

та якості життя [1, с. 90]. На цей продукт здійснюють вплив численні фактори, найважливішим із 

яких є забезпеченість лікувально-профілактичного закладу основним капіталом.  

Лікувально-профілактичні заклади потребують окремого підходу до аналізу основного 

капіталу, тому що саме через недостатність об’єктивної аналітичної інформації вони не 

можуть ефективно управляти своїми ресурсами і, відповідно, надавати медичні послуги у 

всій повноті, якості та своєчасності. Між такими двома важливими показниками як якість 

медичних послуг (а саме їх повнота, своєчасність надання і високий рівень медичної 

допомоги) та обсяг основних засобів існує тісний взаємозв’язок. І це очевидно, оскільки, 

основні засоби, представлені медичним обладнанням, приладами, апаратурою, 

інструментарієм спеціального призначення, витратними матеріалами, являються рушійною 

силою і одним із основних факторів діяльності та розвитку лікувально-профілактичного 

закладу у напрямку відновлення, зміцнення та збереження здоров’я населення.  

До основних засобів відносять будівлі, споруди, транспорт, обладнання, господарський 

інвентар, тощо. Проте не можна у сфері закладів охорони здоров’я поділяти основні засоби 

на виробничі і невиробничі, як це роблять при дослідженні торгівельних та промислових 

підприємств. Все пояснюється специфікою даної галузі, а саме тим, що якість медичних 

послуг залежить від будь-якої за значимістю деталі: новизни та функціональності 

обладнання, якості та стерильності медичного інструментарію, умов внутрішнього 

середовища закладу (стану приміщень, їх рівня аварійності, санітарного догляду), стану і 

кількості транспортних засобів і т.д. 

Тому одним із завдань дослідження являється розробка підходу для проведення аналізу 

основного капіталу лікувально-профілактичного закладу, який буде включати необхідну 

інформацію, порядок і особливості проведення аналізу та показники і їх можливі нормативні 

значення. Варто зазначити, що нас цікавить аналіз основного капіталу саме з точки зору активу 

балансу, тобто напряму, куди він спрямований, оскільки від раціональності розміщення і 

використання залежить результативність діяльності лікувально-профілактичних закладів.  

Окремої уваги потребують фінансові показники, які необхідні для аналізу основного 

капіталу лікувально-профілактичних закладів. Їх доцільно поділити на дві групи: - показники 

стану основного капіталу лікувально-профілактичних закладів; - показники ефективності 

використання основного капіталу лікувально-профілактичних закладів. 
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Ці дві групи  пропонують розраховувати близько 16 фінансових показників, кожен із 

яких здійснює свій вплив на процеси формування та використання основного капіталу 

лікувально-профілактичного закладу. 

Аналітичні дослідження згідно першої групи показників можна умовно поділити на три 

напрямки: аналіз руху, вікового складу та активної частини основних засобів. 

Варто додати, що деякі з цих показників за методикою розрахунку відрізняються від 

аналогічних, які розраховуються для промислових і торгівельних підприємств. 

Отже, процес аналізу основного капіталу лікувально-профілактичних закладів потребує 

окремого підходу як до відбору та обробки фінансової та деякої статистичної інформації, так 

і до методики розрахунку показників. Це все пояснюється особливостями сфери лікувально-

профілактичних закладів, яка є зовсім відмінною від сфери промисловості і торгівлі. 
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SWOT-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ: 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Значне місце в ефективному управлінні підприємством займає вибір аналітичного 

інструментарію обґрунтування стратегічних і тактичних рішень та адаптація його до 

вітчизняних умов господарювання. Одним із інструментів регулярного стратегічного 

управління є матриця якісного стратегічного аналізу, або матриця SWOT-аналізу. Питання 

SWOT-аналізу, як одного із найважливіших елементів стратегічного аналізу, знайшло 

відображення у публікаціях вітчизняних учених та фахівців: П. Л. Гордієнко, Л. Г. 

Дітковської, Н. В. Яшкіна, Г. І. Кіндрацької та інших. Проте в українській економічній 

літературі недостатня увага приділяється особливостям застосування цього методу у 

практиці управління конкретним підприємством. 

Мета статті - дослідження проблем та особливостей впровадження SWOT-аналізу у 

практику сучасних  вітчизняних підприємств.  

Абревіатура SWOT походить від англійських слів strengths (сильні сторони), weaknesses 

(слабкі сторони), opportunities (можливості), threats (загрози) [2, с. 60]. SWOT-аналіз має на 

меті виявлення, визначення і відбір основних пріоритетів, проблем та можливостей, наданих 

зовнішнім середовищем, в межах якого функціонує компанія, а також безпосередньо 

пов'язаних із розвитком компанії та її внутрішньою діяльністю [1]. Матриця SWOT надає 

керівникам структуроване інформаційне поле, в межах якого вони можуть стратегічно 

орієнтуватися і приймати управлінські рішення.  

SWOT – аналіз у порівнянні з іншими методами має як певні переваги, так і недоліки, 

які потрібно знати та враховувати. Перевагами SWOT-аналізу є систематизація знань про 

внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на процес стратегічного управління, 

визначення конкурентних переваг і формування стратегічних пріоритетів, періодична 

діагностика ринку та ресурсів фірми. Цей метод дає можливість здійснювати аналіз як для 

всієї організації, так і для окремих підрозділів, товарної лінії або конкретного продукту, а 

також для порівняння з конкурентами. Також безперечною позитивною рисою цього 
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інструмента є його простота і можливість залучення до обговорення досліджуваних проблем 

широкого кола керівників і спеціалістів [4, с. 75].  

Однак, використовуючи SWOT-аналіз в управлінській практиці вітчизняних 

підприємств, менеджери нерідко стикаються з такими існуючими недоліками цього 

інструмента стратегічного аналізу, як: 1) ризик як недооцінки, так і переоцінки деяких 

факторів, що, своєю чергою, призводить до труднощів при реалізації стратегії компанії; 2) 

суб'єктивність вибору та ранжування факторів, слабка підтримка конкретних управлінських 

рішень та погана адаптація до середовища, що постійно змінюється [5]. 

Окрім цього, дослідники виділяють проблемні аспекти застосування цього методу, які 

випливають із специфіки його використання на вітчизняних підприємствах: труднощі з 

первинною інформацією і експертними оцінками, надмірне захоплення кількісним аналізом 

на шкоду якісному, недостатня увага до розгляду окремих параметрів, які необхідні для 

детального аналізу фірми. 

Типовою помилкою, якої припускаються вітчизняні менеджери при застосуванні 

SWOT-аналізу, є складання надто великого переліку сильних і слабких сторін, загроз і 

можливостей та, відповідно, варіантів стратегічних дій, що утруднює розроблення чіткого 

стратегічного плану. Матриця SWOT, як правило, є ефективнішою, коли у кожному 

квадранті перелічено приблизно шість позицій [3, с.128]. Крім того, при заповненні матриці 

необхідно уникати підміни окремих позицій SWOT готовими конкретними заходами, яких 

може вжити підприємство, оскільки це призводить до дублювання переліків елементів 

матриці та стратегічних дій компанії. 

Дослідники Л. Симкин та С. Дібб визначили правила, яких необхідно дотримуватися, 

для уникнення зазначених помилок і отримання максимальної користі від SWOT-аналізу. 

Серед них: ретельність визначення сфери кожного SWOT-аналізу та усвідомлення чіткої 

відмінності між його елементами; дослідження найважливіших для бізнесу переваг та 

слабкостей відповідно до їх важливості для покупців; використання різноманітної вхідної 

інформації та забезпечення об’єктивності даних [1]. 

Оскільки бізнес в Україні має свою специфіку, спроба безпосередньо перенести 

зарубіжні методики стратегічного управління, зокрема, SWOT-аналізу, у вітчизняну 

практику викликає додаткові труднощі. Тому доцільно застосовувати ці методики, особливо 

SWOT- аналіз, на проміжному етапі дослідження, обмежившись використанням цієї моделі 

для генерації власних, нових стратегічних ідей [5]. 

Таким чином, SWOT - аналіз є важливим інструментом стратегічного аналізу, 

результати якого використовують для прийняття ефективних управлінських рішень із вибору 

оптимальної стратегії підприємства. Зважаючи на існуючі недоліки SWOT-аналізу та  

враховуючи типові помилки його використання, вважаємо, що підвищення ефективності 

його застосування у практиці вітчизняних підприємств можливе за умови врахування у його 

методиці специфіки ринкових умов України. 
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ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ 

 

Нормальне функціонування підприємства в ринковому середовищі потребує забезпечення 

систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання 

розрахункової і кредитної дисципліни, раціонального співвідношення власних та залучених 

коштів.  

Проблеми аналізу фінансового стану підприємств висвітлені в працях таких 

вітчизняних та зарубіжних вчених, як І. Балабанова, Л. Бернстайн, І. Бланк, А. Градов, В. 

Івахненко, М. Крейніна, Т. Карлін, Л. Лахтіонова, Л. Лігоненко, В. Мец, Г. Савицька, Р. 

Сайфулін, Р. Таффлер, О. Терещенко, М. Чумаченко, А. Шеремет та ін. Водночас, серед еко-

номістів немає єдиного трактування поняття “фінансовий стан”, а методичне забезпечення 

його аналізу характеризується великою різноманітністю підходів та інструментів. 

Вважаємо, що фінансовий стан – це комплексне поняття, що визначається системою 

показників, які відображають результати діяльності підприємства, її забезпеченість 

фінансовими ресурсами, своєчасність грошових розрахунків та здатність здійснювати 

ефективну господарську діяльність у перспективі. Оскільки фінансовий стан підприємства 

формується в процесі всієї його життєдіяльності, об'єктивна оцінка фінансового стану у 

методологічному аспекті можлива лише з використанням системи аналітичних показників, що 

перебувають у взаємозв'язку та взаємозумовленості. При цьому вчені мають різні міркування 

як стосовно набору необхідних для аналізу показників, так і щодо методики їх розрахунку та 

нормативних (еталонних) значень. Водночас, у ринковій економіці аналіз фінансового стану 

підприємства, який базується зараз переважно на використанні даних бухгалтерського 

балансу та інших форм фінансової звітності, потребує значно ширшого кола інформації – 

щодо оцінки якості продукції, конкурентоспроможності підприємства на ринку, стану його 

матеріально-технічної бази і перспектив її розвитку, забезпеченості необхідними 

сировиною та матеріалами, якості менеджменту та інших аспектів, які впливають на 

результативність і фінансовий стан підприємства. 

Завданнями аналізу фінансового стану підприємства, які  визначаються інтересами його 

стейкхолдерів, є: загальна оцінка фінансового стану та чинників, що його зумовлюють; 

визначення раціональності розміщення фінансових ресурсів та ефективності їх 

використання; виявлення основних детермінантів надходження фінансових ресурсів; оцінка 

дотримання підприємством фінансової, розрахункової та кредитної дисципліни; діагностика 

ліквідності, платоспроможності, фінансової та ринкової стабільності; оцінка ділової 

активності підприємства; розробка моделей фінансового стану при різних варіантах 

використання ресурсів та заходів щодо ефективного використання фінансових ресурсів і 

зміцнення фінансового стану підприємства. 

Узагальнення економічної літератури дозволило виявити основні підходи до методики 

дослідження фінансового стану підприємства (табл. 1).  

Очевидно, що найбільш важливими складовими аналізу фінансового стану 

підприємства варто вважати дослідження: активів та ефективності управління ними; джерел 

формування капіталу; фінансових результатів та рентабельності; ліквідності; 

платоспроможності; фінансової стійкості та ділової активності. 

Деякі вчені звертають увагу на аналіз позицій підприємства на фінансовому ринку [1], 

ефективності використання оборотного капіталу та кредитоспроможності [3; 4], дебіторської 

та кредиторської заборгованості [2; 3], взаємозв'язку активу і пасиву балансу [4].  
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Таблиця 1 

Основні етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 
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Аналіз активів та ефективності 

управління ними 

+ + + + + + + + + + 

Аналіз джерел формування 

капіталу підприємства 

+   + + + + + +  

Аналіз ліквідності +   +  + + +  + 

Аналіз платоспроможності + +  + + + + + + + 

Аналіз фінансової стійкості 

(стабільності) 

+ +  + + + + + + + 

Аналіз ділової активності + +  +       

Аналіз рентабельності +  +  + +   +  

Аналіз грошових потоків  +   + + + +   

Аналіз використання капіталу    +  +   + + 

Аналіз ймовірності банкрутства + +    +     

 

Значну роль у зниженні трудомісткості аналізу фінансового стану відіграє 

використання програмного забезпечення. Найбільш визнаними нині є програми “АФСП” 

фірми “НЕК”, “Audit Expert”, розроблена російською компанією ”Expert System”, та ”АБФІ-

Підприємство” фірми “Вестон” (табл. 2). 

Таблиця 2 

Можливості прикладних програм в аналізі фінансового стану підприємств 

Базові можливості АФСП 
Audit 

Expert 
АБФІ 

Автоматизоване введення даних із бухгалтерських програм + + + 

Перевірка коректності введення вхідних даних + + + 

Приведення даних до співставного вигляду + + + 

Переоцінка статей балансу - + - 

Обробка звітності інших країн - + - 

Діагностика ліквідності, беззбитковості, рентабельності + + + 

Можливість здійснювати горизонтальний, вертикальний аналіз; 

діагностика трендів 
+ + + 

Наявність регламентованих методик аналізу + + - 

Можливість порівняння значень показників із нормативами + + - 

Можливість прогнозування значень показників - + - 

Формування експертних висновків по результатах аналізу + + - 

Експорт результатів аналізу в інші програми + + + 

Можливість створення аналітичних звітів - + - 
 

На основі аналізу визначають основні тенденції формування й використання 

фінансових ресурсів підприємства, причини змін, які відбулися, та виявляють резерви 

поліпшення його фінансового стану у перспективі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ІЗ 

МЕТОЮ ОЦІНКИ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємства багато в чому 

залежать від забезпеченості основними виробничими фондами та ефективності їх 

використання. Основні засоби підприємства є важливим об’єктом контролю та аналізу, адже 

від їх наявності і ефективності використання залежать виконання виробничої програми та 

можливість підвищення норми одержання прибутку господарюючим суб’єктом. Це може 

відбуватися як шляхом збільшення кiлькостi об’єктiв основних засобiв (екстенсивний шлях), 

так i за рахунок підвищення ефективностi їх використання (iнтенсивний шлях). При цьому 

економiчно виправданим є збiльшення часу роботи устаткування, його повне завантаження, 

ремонт тощо. 

Основна мета економiчного аналiзу засобів праці полягає у визначенні ступеня 

забезпечення основними засобами підприємства за умови найбiльш ефективного їх 

використання та пошуку резервiв пiдвищення фондовіддачі [2, с. 124]. 

При встановленні мети виникає необхідність у постановці завдань аналізу основних 

засобів: 

- розрахунок впливу використання основних засобів на обсяг виробництва продукції та 

інші показники;  

- здійснення характеристики функціонального стану, вивчення ступеня використання 

виробничої потужності підприємства й обладнання; 

- виявлення резервів підвищення інтенсивності й ефективності використання основних 

засобів. 

Завдання можливо реалізувати за рахунок встановлення відповідності досліджуваних 

показників основних засобів із джерелами інформації, адже це відомості, які відображаються 

через систему натуральних та вартісних показників, а також передбачають причинні зв’язки 

в управлінській системі. 

Інформацiйна база для аналiзу ефективностi використання основних засобiв включає: 

первинні документи, дані рахунків бухгалтерського обліку, облікові регістри, фінансову та 

статистичну звітність та ін. Перерахованi джерела iнформацiї використовують для 

проведення ретроспективного аналiзу. Оперативний аналiз проводять за даними первинного 

бухгалтерського облiку (за iнформацiєю рахунків 10, 13, 15 тощо). Прогнозний аналiз 

ефективностi використання основних засобiв застосовують при оцiнцi вiдповiдних 

альтернативних управлiнських рішень. 

Детальнішого розгляду в процесі аналізу потребує оцінка наявності та руху основних 

засобів як перспективного дослідження майбутньої виробничої потужності підприємств:  

коефіцієнт оновлення основних засобів (обчислюють як відношення вартості основних 

засобів, які надійшли, до балансової вартості основних засобів на кінець звітного періоду); - 

коефіцієнт вибуття основних засобів (розраховують як відношення вартості основних 

засобів, які вибули впродовж аналізованого періоду, до їх вартості на початок періоду).  

Визначаючи економічну ефективність використання основних засобів, використовують 

систему натуральних і вартісних показників, а також співвідносні оцінки темпів зростання 

випуску продукції і темпів зростання обсягу фондоозброєності праці та її продуктивності. 

Для узагальнюючої характеристики ефективності використання основних засобів слугують 

показники фондовіддачі, фондомісткості, рентабельності. У процесі дослідження вивчають 
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динаміку перерахованих показників, проводять порівняльний аналіз за різними напрямами, 

визначають фактори зміни їх величини [1, с. 471].  

Аналіз фондовіддачі проводять за двома напрямами: вивчення впливу факторів на 

зміну фондовіддачі; вивчення впливу фондовіддачі на обсяг виробництва.  

На зміну рівня фондовіддачі впливає низка факторів: зміна частки активної частини 

засобів у загальній їхній сумі; зміна фондовіддачі активної частини основних засобів, зміна 

обсягу виробництва продукції у зв’язку із заміною устаткування або його модернізації. 

Підвищенню фондовіддачі сприяють: збільшення питомої ваги активної частини основних 

засобів; збільшення часу роботи устаткування; механізація та автоматизація виробництва, 

використання прогресивної технології, модернізація діючого устаткування та інші. Зниження 

фондовіддачі призводить до збільшення суми амортизаційних відрахувань і, відповідно, 

сприяє зменшенню частки прибутку в ціні товару, що призводить до збитків.   

Таким чином, своєчасний і об’єктивний аналіз ефективності використання основних 

засобів дозволяє виявити невикористані резерви оптимальнішого використання виробничих 

потужностей та дає можливість оцінити майновий стан підприємства.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

ТА ЙОГО РОЛЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Впровадження ринкових механізмів в управління підприємницькою діяльністю суб’єктів 

господарювання супроводжується жорсткою конкуренцією. За цих обставин значно зростає 

попит на фінансову інформацію, основним джерелом якої є бухгалтерська фінансова звітність. 

Результати дослідження процесів формування та інтерпретації показників бухгалтерської 

фінансової звітності, затвердженої до використання Положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку, дозволяють стверджувати про недостатнє задоволення інформаційних 

потреб управління. Успішне вирішення цих проблем значною мірою залежить від рівня їх 

теоретико-методологічного вивчення і узагальнення, що є науковою основою розробки 

практичних рекомендацій для підвищення якості звітної інформації та ефективності її 

використання в управлінні. 

Фундаментальним питанням методології складання фінансової звітності та аналізу її 

показників присвятили свої праці такі вчені, як: Ю.А. Верига, А.М. Волошин, Ф.Ф. Бутинець, 

С.В. Голов, М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, П.С. Безруких, В.В. Ковальов, Г. Велша, Ван 

Бреди, Ж. Рішар, Т. Карлін, Д. Колдуел, Е.С. Хендріксен та інші. 

Ринкові умови господарювання вимагають від підприємств підвищення ефективності 

діяльності, забезпечення конкурентоспроможності на основі впровадження досягнень науково-

технічного прогресу та ефективних форм господарювання, прийняття своєчасних і об’єктивних 
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управлінських рішень. 

Важлива роль у реалізації цієї мети належить організації і методиці економічного аналізу 

показників фінансової звітності. Під економічним аналізом на підприємстві варто розуміти 

цілеспрямоване упорядкування та удосконалення методики і техніки аналізу, процесів збору 

первинної аналітичної інформації, її обробки, узагальнення і отримання відомостей, необхідних 

для управління підприємством. Відповідно до вимог управління економікою випливають такі 

принципи організації аналізу, як: науковість, системність, комплексність, об’єктивність, 

точність, достовірність, дієвість, оперативність, демократизм, ефективність та інші. Ними треба 

керуватися під час проведення аналізу діяльності на будь – якому рівні. Але вимоги повинні 

бути пред’явлені не лише до аналізу, а й до фінансової звітності (рис.1), яку він використовує.  

 
Рис.1. Вимоги до фінансової звітності 

 

Можливість використання облікової інформації суб’єктами господарювання, для 

задоволення різноманітних управлінських потреб і прийняття відповідних рішень із метою 

вирішення конкретних проблем та досягнення поставлених цілей, забезпечується якісними 

властивостями самої облікової інформації [1].  

Аналіз фінансової звітності є одним із найважливіших компонентів інформаційної 

системи для прийняття управлінських рішень. Аналіз фінансової звітності – процес, який за 

допомогою економіко – математичних та аналітичних методів має можливість дослідити 

наявність, структуру, динаміку показників, ефективність їх використання та вплив всіх 

можливих факторів на фінансово – господарську діяльність і стан підприємства. Специфіка 

організації процесу потребує чіткої регламентації, яка повинна відображатися в документах 

(план та програма проведення аналізу). Головним в організації економічного аналізу фінансової 

звітності є його проектування. Будь – який аналітичний процес може бути виражений окремими 

елементами трьох рівнів складності (рис .2).   

Кваліфікований спеціаліст повинен добре володіти сучасними методами економічних 

досліджень, методикою системного, комплексного економічного аналізу, тому що на сучасному 

етапі міжнародна практика перетворила аналітичну роботу на розвинуту інформаційну 

індустрію, яка реалізує взаємозв’язки між постачальниками фінансово-економічної інформації і 

її користувачами. 

За отриманими аналітичними даними можуть прийматися найрізноманітніші управлінські 

рішення: перспективні, тактичні, оперативні; творчі, аналогічні, автоматичні; загальні, локальні; 

адміністративні, економічні, технологічні, технічні. Однак, головною вимогою до всіх них має 

бути відповідність таким принципам, як: всебічна обґрунтованість, своєчасність та повнота.  

 
 

Рис. 2.  Процесуальна побудова аналітичного процесу [3] 

Етапи 

Процедури 

Операції 

Аналітична задача 

Формування вхідної 

інформації 

Розрахунок аналітичних 

показників 

Факторний 

аналіз 

Формування 
вихідної аналі-

тичної інформації 

Програмна Інформаційна Обчислювальна   Узагальнююча 

Творча Логічна Технічна 

Елементи аналітичного 

процесу 

Вимоги до фінансової звітності Реальність Якість 

Своєчасність Єдність методики звітних 

показників 

Порівнянність показників 



 

167 
 

 

 

Отже, економічний аналіз має бути постійною складовою економічної роботи 

підприємства. Економічний аналіз фінансової звітності слугує якісним і доречним джерелом 

для прийняття раціональних управлінських рішень лише завдяки глибокому вивченню 

технології, економіки й організації діяльності та стану обліку і звітності підприємства . 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО МЕТОДИКИ  

АНАЛІЗУ ПРЯМИХ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 

 

У ринкових умовах основною метою підприємства є отримання максимального 

прибутку та підвищення рівня конкурентоспроможності продукції. Управління витратами 

вважається головним інструментом підвищення прибутковості підприємства. Ретельний 

аналіз витрат дає можливість отримати необхідну інформацію для прийняття важливих 

управлінських рішень. Для того, щоб організувати якісний процес управління витратами 

обов’язково треба провести аналіз прямих матеріальних витрат.  

У собівартості випущеної продукції найбільшу питому вагу займають прямі витрати. Як 

відомо, у легкій, текстильній та харчовій промисловостях вони складають 70-90%; 

машинобудуванні – 40-50 % [1]. Тому при аналізі даного об’єкта важливо враховувати 

специфіку підприємства та галузь, до якої воно належить.  

Серед учених немає єдиної думки щодо методики аналізу прямих витрат. Савицька Г. В. 

[2] не виділяє окремо тему аналізу прямих витрат, а розглядає її як напрям аналізу 

собівартості продукції. Найбільшу увагу вона приділяє факторному аналізу прямих 

матеріальних і трудових витрат. 

Мних Є. В. в аналізі прямих витрат акцентує увагу на облікову інтерпретацію витрат 

підприємства [3]. Він розглядає методику аналізу прямих витрат із точки зору обґрунтування 

управлінських рішень щодо виконання виробничої програми. Вчений  виділяє наступні етапи 

аналізу прямих витрат:  

- визначення розмірів відхилень у натуральних та вартісних показниках; 

- з’ясування причин, які зумовили ці відхилення; 

- розподіл відповідальності. 

Дослідивши праці різних авторів, які займалися вивченням даної проблеми, ми 

пропонуємо проводити аналіз прямих витрат за такими етапами, як: 

- оцінка частки прямих витрат у собівартості окремих видів продукції; 

- порівняння основних показників витрат підприємства з середньогалузевими 

значеннями; 

- аналіз структури прямих витрат; 
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- аналіз матеріальних витрат у розрізі окремих видів продукції; 

- загальна оцінка відхилень від плану витрат на допоміжні матеріали в собівартості 

основних видів продукції; 

- визначення абсолютних та відносних відхилень від плану і минулого року фактичного 

фонду заробітної плати робітників підприємства; 

- факторний аналіз прямих матеріальних і трудових витрат; 

- оцінка впливу прямих витрат на валовий прибуток. 

Оскільки поділ витрат на прямі і непрямі залежить від способу їх віднесення до певного 

об’єкту витрат, яким є не тільки готова продукція, а і окремі центри відповідальності, в 

умовах організації управлінського обліку за центрами відповідальності доцільно доповнити 

методику аналізу прямих витрат аналізом прямих витрат за центрами відповідальності. 

Врахування наведених вище аспектів аналізу прямих витрат забезпечить повноту і 

дозволить підвищити об’єктивність інформаційної бази, необхідної для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ: ПОСЛІДОВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ 

ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

В умовах становлення та розвитку України як незалежної держави з ринковою моделлю 

господарювання господарюючі суб'єкти самостійно вирішують проблеми фінансового 

забезпечення власної господарської й інвестиційної діяльності. За цих обставин зростає роль 

своєчасного та якісного аналізу ліквідності і платоспроможності та пошуку шляхів 

підвищення і зміцнення фінансової стабільності. Для учасників інвестиційних процесів 

особливої актуальності набуває пошук напрямів інвестування, на основі яких вони формують 

портфель вкладень, тобто інвестиційний портфель.  

Питаннями аналізу формування та управління портфелем фінансових інвестицій 

приділена увага таких  визначних учених, як І. А. Бланк, І. П. Мойсеєнко, Б. М. Щукін, І. О. 

Яковлєва [1-6]. Однак, недостатньо дослідженими залишаються питання послідовності 

формування портфеля фінансових інвестицій, його оптимізації, усунення невизначеності 

інвестування коштів та інші. 

Стратегічний аналіз є початковим етапом розробки стратегії інвестиційної діяльності 

підприємства, яка ґрунтується на дослідженні й оцінці внутрішнього та зовнішнього 

середовища, в якому функціонує підприємство. Ефективне та правильне його здійснення має 

велике значення при формуванні інвестиційного портфеля. Стратегічний аналіз підприємства 

– це процес визначення важливих ключових понять зовнішнього та внутрішнього середовищ, 

які можуть вплинути на здатність підприємства досягати своїх цілей як у коротко-, так і дов-

готерміновій перспективі операційної й інвестиційної діяльності [4]. Інвестиційна діяльність 

включає придбання та реалізацію тих необоротних активів, а також тих фінансових 
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інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Значну частину 

інвестиційної діяльності займає коректне й ефективне формування інвестиційного портфеля.  

Інвестиційний портфель – це цілеспрямована сукупність фінансових інструментів, 

призначених для здійснення фінансового інвестування відповідно до розробленої 

інвестиційної політики [2]. Оскільки на переважній більшості підприємств єдиним видом 

фінансових інструментів є цінні папери, то для таких підприємств поняття “фінансовий 

портфель” ототожнюється з поняттям “фондовий портфель” (або “портфель цінних паперів”) 

[6]. Формування інвестиційного портфеля полягає в пошуку такого варіанту розподілу 

фінансових ресурсів, за якого інвестор може отримати найбільшу вигоду. Залежно від 

поєднання різних вимог до вкладення капіталу в цінні папери розрізняють наступні їх види: 

традиційний консервативний портфель; ризикований або агресивний портфель; 

комбінований портфель цінних паперів, який поєднує в собі елементи ризикованого та 

традиційного портфелів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Послідовність формування портфеля фінансових інвестицій підприємств  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні етапи формування портфеля фінансових інвестицій підприємства  

 

Інвестор формує свій інвестиційний портфель на підставі інвестиційної стратегії, яка 

визначає можливості результатів діяльності за допомогою інвестицій (тобто окреслює окремі 

напрями інвестування для одержання прибутку та зростання власних активів) і формує 

відповідного виду інвестиційні портфелі.  

Визначення цілей фінансового інвестування та типу інвестиційного портфеля, що 

реалізує обрану політику, дозволяють перейти до безпосереднього формування 

інвестиційного портфеля шляхом включення до нього відповідних фінансових інструментів. 

Процес формування інвестиційного портфеля включає відповідні основні етапи (рис. 1). 

Таким чином, формування інвестиційної стратегії та стратегічний аналіз фінансових 

інвестицій є доволі тривалим і багатостороннім процесом. Він базується на прогнозуванні 

окремих умов здійснення інвестиційної діяльності та кон’юнктури інвестиційного ринку у 

цілому й у розрізі окремих його сегментів. Складність цього процесу полягає в тому, що 

здійснюється постійний пошук та оцінка альтернативних варіантів інвестиційних рішень, що 

Етапи формування портфеля фінансових інвестицій підприємства 

1. Вибір портфельної стратегії і типу інвестиційного портфеля: 

- повна  ідентифікація інвестиційного портфеля за основними ознаками типізації ти визначення заданих 

параметрів рівня очікуваної його доходності та ризику 

2. Оцінка фінансових інструментів за показниками рівня доходності та ризику портфеля: 

- визначення переліку фінансових інструментів, що обертаються на ринку, які повністю відповідають 

обраному типу за всіма найважливішими параметрами 

 

3. Відбір фінансових інструментів у портфель з урахуванням їх впливу на рівень доходності та 

ризику портфеля: 

- визначення видової структури інвестиційного портфеля, а також початкового його складу за 

конкретними фінансовими інструментами інвестування 

4. Оптимізація портфеля, спрямована на зниження рівня його ризику: 

- забезпечення досягнення мінімально можливого його ризику при заданому рівні очікуваного 

інвестиційного доходу 

5. Оцінка основних параметрів сформованого інвестиційного портфеля: 

- визначення відповідності початкових характеристик інвестиційного портфеля цільовим параметрам 

його побудови 
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найповніше відповідають платоспроможності підприємства. Складність є й у тому, що 

стратегія не є незмінною, потребує постійного коригування з урахуванням зміни зовнішніх 

умов і нових можливостей росту компанії. 

 

Список використаних джерел 

1. Бланк І. О. Енциклопедія фінансового менеджменту / І. О. Бланк ; [Вип. 4. Управління 

фінансовою стабілізацією підприємства]. – К. : Ніка-Центр. – 2003.  

2. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент / А. Б. Гончаров. – Харків : Вид. дім “ІНЖЕК”, 

2004.  

3. Мойсеєнко І. П. Інвестування / І. П. Мойсеєнко. – К. : Знання. – 2006. – 490 с. 

4. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент / А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 

535 с.  

5. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів : конспект лекцій / Б. М. Щукін. – К. : 

МАУП, 2002. – 128 с. 

6. Яковлєва І. О. Методологія формування портфеля фінансових інвестицій / І. О. 

Яковлєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / 

Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного 

банку України". – Суми, 2007. – Вип. 20. – C. 122 - 127. 

 

Мойсеюк Н. В., 

студентка спеціальності 

8.03050901 “Облік і аудит” 

Наук. керівник: доц. Бойко Р. В., 

Львівська комерційна академія 

 

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства – важливий елемент у системі 

управління. Він являє собою процес дослідження інвестиційної активності й ефективності 

інвестиційної діяльності підприємства з метою виявлення резервів їхнього росту. Головною 

метою аналізу інвестиційної діяльності підприємства є вибір найбільш ефективних і 

реальних інвестиційних проектів та обґрунтування програми їх реалізації. 

Для аналізу використовують: стратегічний бізнес-план; концептуальну оцінку 

інвестиційних проектів; нормативну базу регулювання інвестиційної діяльності 

підприємства; проектно-кошторисну документацію; планові та звітні дані капітального 

будівництва; світові та календарні графіки виконання робіт; дані бухгалтерського, 

статистичного й оперативного обліку; дані спеціальних обстежень [4, с.13]. 

Більша частина інформації, використовувана в аналізі, має форму показників. Причому 

глибина аналізу та обґрунтованість висновків і заходів за його результатами значною мірою 

залежать від добору показників. Показники можуть давати кількісні та якісні характеристики 

різних аспектів господарської діяльності підприємства або окремих економічних явищ і 

процесів залежно від мети і змісту аналізу, глибини вивчення відповідних об’єктів та 

процесів. У процесі аналізу необхідно враховувати такі особливості інвестиційної діяльності: 

обмеженість фінансових ресурсів; можливість вибору альтернативних проектів; значний 

вплив фактора ризику [2, с.58]. 

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства проводять за показниками вкладення 

коштів у матеріальні та нематеріальні активи. До матеріальних об’єктів інвестування 

належать: будинки, споруди, обладнання, дорогоцінні метали, колекції, інші товарно-

матеріальні цінності. До цієї групи включають інвестиції у відтворення й приріст основних 

засобів, які здійснюються у формі капітальних вкладень. 

Інвестиції в нематеріальні активи включають вкладення в патенти, ліцензії, “ноу-хау”,  

технічну, науково-практичну, технологічну та проектно-кошторисну документацію; у 
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майнові права, які випливають із авторського права; в інтелектуальні цінності; у права 

користування землею, водою, ресурсами, спорудами, обладнанням (оренда); в інші майнові 

права. 

Аналіз динаміки та структури реальних інвестицій із урахуванням темпів інфляції дає 

змогу зробити висновки щодо інвестиційної активності підприємства. Аналіз структури 

інвестицій уможливлює оцінювання перспективності напрямів їх вкладення. Об’єктами 

такого аналізу можуть бути: виробнича (галузева) структура капітальних вкладень 

підприємства, яка характеризує перспективи його майбутньої галузевої диверсифікації; 

технологічна структура капітальних вкладень – співвідношення витрат на будівельно-

монтажні роботи (пасивна частина капітальних вкладень) і на придбання обладнання, машин, 

інструментів (активна частина); відтворювальна структура капітальних вкладень: 

співвідношення між вкладеннями в нове будівництво; у розширення діючих потужностей; у 

технічне переозброєння та реконструкцію [3, с.124]. 

Особливе місце в розгляді інвестиційної діяльності належить пошуку і оптимізації 

джерел інвестиційних ресурсів, адже співвідношення між їх основними видами – власними, 

позиковими і залученими, визначає значною мірою той економічний ефект, який надалі 

принесе вкладення коштів у певні об’єкти інвестування. 

Більшість науковців  джерела формування інвестиційних ресурсів поділяють на власні, 

позикові та залучені. Вид використаних джерел покриття інвестиційних потреб визначає 

методи фінансування інвестиційної діяльності підприємств, а саме: 1) самофінансування; 2) 

акціонування; 3) боргове фінансування; 4) фінансування за рахунок дотацій; 5) змішане 

фінансування [1, c.383]. 

Обираючи певний метод фінансування інвестиційних потреб необхідно враховувати 

їх особливості. Джерела фінансування інвестиційних потреб підприємства мають як свої 

позитивні, так і негативні сторони. Остаточне рішення щодо їх використання повинно бути 

обґрунтовано відповідними спеціалістами підприємства і затверджено вищим керівництвом 

організації. Варто зазначити, що всі джерела фінансування інвестиційної діяльності мають 

особливості, зумовлені напрямами їх використання для підприємства. 

У процесі аналізу інвестицій доцільно вивчити зміну структури джерел фінансування. 

Важливо мати інформацію про склад внутрішніх та зовнішніх джерел інвестицій, знати котрі 

з них переважають і яким джерелам фінансування варто надати перевагу, на скільки 

ефективним буде використання цих джерел. Аналізуючи розмір та достатність інвестиційних 

ресурсів, необхідно враховувати весь спектр можливості залучення коштів окремо на 

кожному з етапів реалізації інвестиційної діяльності. При цьому необхідно враховувати всі 

можливі джерела формування ресурсів для реалізації інвестиційної діяльності. 

При визначенні достатності інвестиційних ресурсів необхідно враховувати майбутні 

власні надходження суб’єкта господарювання, в тому числі і очікуваний прибуток, що може 

бути спрямований в якості інвестиційних ресурсів.  

Отже, аналіз структури та динаміки інвестицій і джерел їх фінансування відіграє 

важливе значення для виявлення тенденцій їх зміни та вибору оптимальної інвестиційної 

стратегії підприємства.  
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АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ 

ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД  

 

Банківське кредитування зазнало значних змін під впливом фінансової кризи. Однак,  

зважаючи на те, що докризовий рівень кредитування на сьогодні ще не досягнуто, банківська 

система VAB - банку здійснює певні кроки в цьому напрямі. Значна роль у подоланні кризи 

правомірно відводиться Національному банку України. 

Потреба у кредитних ресурсах залишається актуальною як для окремих фізичних та 

юридичних осіб, так і для підтримки функціонування більшості секторів економіки. 

Основними перешкодами залишається висока вартість кредитів і певний рівень недовіри до 

банківської системи в цілому.  

Поряд із поверненням проблемної заборгованості, яка виникла під час кризи 2008-2010 

років, кредитна політика VAB - банку спрямовується на збільшення обсягу кредитних 

операцій і підвищення привабливості депозитів із метою залучення нових коштів і зростання 

банківських активів. 

У результаті цього, у 2011 році керівництво досліджуваного банку повністю 

дотримувалося стратегії динамічного розвитку на ринку кредитування і затверджених 

пріоритетів у нарощуванні клієнтської бази, серед яких, зокрема, стала активна робота у 

сегменті малого, середнього та корпоративного бізнесу.  

Темпи кредитування юридичних осіб прискорилися, і становили 14,3% у 2011 році 

порівняно з 7,0% у 2010 році. У 2011році продовжилося скорочення кредитування фізичних 

осіб, яке становило 6,4% на кінець року, проте темпи скорочення уповільнилися (-16,2% за 

підсумками 2010 року). Велика частка активів банківської системи залишається у грошових 

коштах та їх еквівалентах (13,4% станом на 01.01.2012 р.). 

У той же час, обсяги депозитів фізичних та юридичних осіб у 2011 році зросли на 

12,9% та 30,4% відповідно, що свідчить про відновлення довіри до банківської системи. 

У період з 01.01.2012 р. по 01.01.2013 р. кошти фізичних і юридичних осіб VAB - банку 

збільшилися в 1,5 рази. 

За даними фінансової звітності VAB - банку за четвертий квартал 2012 року, 74,41% 

його кредитних операцій були віднесені до першої (4,928 млрд. грн.) і другої (2,329 млрд. 

грн.) категорій якості, тобто відрізнялися мінімальним (перша категорія якості) і помірним 

(друга категорія якості) рівнем ризиків. 

Прийняття Верховною Радою нових законів створило умови для подальшого зростання 

кредитування та забезпечення балансу інтересів банку і позичальників. Ще одним 

ефективним важелем впливу НБУ на банківську систему є норма обов’язкових резервів для 

банків, яка збалансовує власний капітал банку і кошти, які він бажає залучити на ринку, 

забезпечуючи надійність повернення цих коштів. 

Докризовий кредитний бум призвів до того, що сегмент споживчого кредитування 

характеризується більш високим рівнем ризику порівняно з іншими видами кредитування. 

Основною перспективою банківської установи є відновлення короткострокового та 

довгострокового кредитування фізичних осіб у національній валюті, забезпечення 

задовільної якості існуючого кредитного портфелю - реструктуризація кредитів, перегляд та 

вдосконалення банківських продуктів у розрізі цільових клієнтських груп.  

За даними проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що кредитна 

політика VAB - банку в посткризовий період характеризується зростанням обсягів кредитів 

та підвищенням уваги до стабілізації кредитного портфеля банку та банківської системи в 
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цілому. Дії уряду спрямовані на підвищення рівня довіри населення до кредитних установ, 

що в майбутньому гарантує не лише стабільність кредитної політики, а й зміцнення позицій 

НБУ на світовому ринку банківських послуг. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Останнім часом у майні суб’єктів господарювання будь-якої організаційної структури і 

форми власності неухильно підвищується значення нематеріальних активів, а в суспільстві 

все частіше чути вислови “інтелектуальна власність”, “інтелектуальний капітал тощо [1].  

Питанням економічного налізу нематеріальних активів присвячували праці такі 

дослідники як, Т.В. Польова, О.Ю. Вєтошкіна, Ю.В. Писаренко, Ф.В. Голубєва, І.Т. 

Райковська  та інші [1-4]. Проте на сьогодні ця проблема ще недостатньо вивчена, тому 

виникає необхідність продовження наукових досліджень.  

Метою статті є дослідження особливостей аналізу  ефективності використання 

нематеріальних активів.  

Питання аналізу використання ресурсів, що є необхідними для безперервного 

функціонування підприємства, було завжди у центрі уваги дослідників [2].  

Однією зі складових ресурсів підприємства є нематеріальні активи, які є новим 

об’єктом аналізу й управління в господарській практиці [3].  

Особливе значення для аналізу мають показники ефективності використання 

нематеріальних активів, які відображають рівень їх впливу на фінансовий стан і фінансові 

результати діяльності підприємства [4].  

Ефект від придбання підприємством права використання запатентованого виробничого 

досвіду і знань, програмного забезпечення, а також ноу-хау (незапатентованого досвіду) 

можна визначити лише за результатами реалізації підприємством продукції, виробленої з 

використанням ліцензії і ноу-хау. 

Розрахунок економічного ефекту використання ліцензій і ноу – хау за період 

пропонуємо розраховувати за формулою:  

 

                                      





П

П Сд

ВВо
Ееф

0

,                                               (1) 

 

де Ееф – економічний ефект;  

П – період використання ліцензій;  

Во –вартісна оцінка результату використання ліцензованої технології впродовж року;  

В – витрати, пов’язані з використанням ліцензованої технології впродовж року;  
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Сд – ставка дисконтування.  

Для оцінки ефективності використання нематеріальних активів на підприємстві 

пропонуємо розраховувати дохідність, фондовіддачу нематеріальних активів та 

рентабельність продажу за наступними формулами:  

                                     
Внма

ВП
Днма  ,                                                          (2) 

де Днма – дохідність нематеріальних активів; 

ВП – валовий прибуток; 

Внма – первісна вартість нематеріальних активів.  

                                       
Внма

ЧД
Фнма  ,                                                          (3) 

де Фнма – фондовіддача нематеріальних активів; 

ЧД – чистий дохід від реалізації; 

Внма – первісна вартість нематеріальних активів.  

                                                  100
ЧД

ФРОД
Р ,                                                       (4) 

де Р – рентабельність продаж; 

ФРОД – фінансовий результат від операційної діяльності;  

ЧД – чистий дохід від реалізації.  

Модель економічного аналізу нематеріальних активів передбачає також визначення і 

оцінку їх технічного стану. Для цього використовують відповідні коефіцієнти.  

Коефіцієнт вибуття нематеріальних активів розраховують як відношення вартості 

нематеріальних активів(НАвиб.), які вибули за рік, до їх загальної вартості на початок року 

( ..рНАпоч ): 

                                       Квиб.=
..

.

рНАпоч

НАвиб


                                                          (5) 

Коефіцієнт оновлення нематеріальних активів визначається відношенням вартості 

введених в експлуатацію протягом року нематеріальних активів (НАввед.) до їх загальної 

вартості на кінець року ( ..рНАкін .): 

                                   Конов.=
..

.

рНАкін

НАввед


                                                   (6) 

Отже, на сьогодні аналіз нематеріальних активів є важливим напрямом аналізу 

господарської діяльності і посідає важливе місце в управлінні підприємством, оскільки цей 

вид активів являється засобом праці і, водночас, фактором від  ефективності використання 

якого залежить величина прибутку і, відповідно, фінансовий стан.  
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ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Підприємство зацікавлене в багатьох економічних показниках, але, насамперед, воно 

намагається досягти позитивного фінансового результату для свого подальшого існування та 

розвитку. Отримання прибутку та унеможливлення виникнення збитків  стає першочерговим 

завданням для будь-якого суб’єкта господарювання. Оскільки фінансовий результат є 

узагальнюючим показником, який характеризує ефективність і відображає всі аспекти 

діяльності підприємства, відпрацювання методичних питань аналізу фінансового результату 

є актуальним. 

Результати дослідження проблем аналізу фінансових результатів представлені в працях 

таких відомих вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, як: Бриттон Э., Білуха М.Т., 

Бутинець Ф.Ф., Хелферт Е., Велш Г.А., Голов С.Ф., Ковальов В.В., Нападовська Л.В., Мних 

Є.В., Моссаковський В.Б., Савицька Г., Пушкар М.С., Чумаченко М.Г., Шорт Д.Г. та інші. 

Метою нашого дослідження є розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

вдосконалення методики аналізу фінансових результатів. 

Аналіз фінансових результатів підприємства є необхідним етапом розробки планів та 

прогнозів фінансового оздоровлення підприємств, це частина загального аналізу 

господарської діяльності підприємства, одним із  найважливіших завдань якого є визначення 

резервів покращення фінансових результатів [1]. 

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність 

господарювання підприємства. Прибуток в умовах ринкової економіки складає основу 

економічного розвитку підприємства як база для самофінансування, розширеного 

відтворення, вирішення проблем задоволення соціальних та матеріальних потреб 

працівників.  

Перший крок аналізу фінансових результатів – це дослідження їх структури та 

динаміки за видами діяльності підприємства: операційною, фінансовою, інвестиційною. 

Однак, відсутність у фінансовій звітності показників, які відображають фінансовий результат 

від фінансової та інвестиційної діяльності, не дозволяє одержати інформацію про те, який 

прибуток/збиток одержало підприємство в результаті цих видів діяльності. У зв'язку з цим, 

доцільним було б виділення у Звіті про фінансові результати таких показників, як: 

“Фінансовий результат від фінансової діяльності” та “Фінансовий результат від 

інвестиційної діяльності”. 

Найбільш важливим кроком є проведення факторного аналізу прибутку. Варто 

зазначити, що сьогодні відсутня єдина методика факторного аналізу прибутку, яка б 

забезпечувала однозначні результати. Оскільки якісні характеристики факторів і ступінь їх 

деталізації по-різному трактуються вченими, то виникають розбіжності в підходах до 

факторного аналізу [3].  

Проведені дослідження науковців дозволяють констатувати, що методика сучасного 

вітчизняного аналізу фінансових результатів підприємств має суттєві недоліки, а саме: набув 

розвитку лише ретроспективний аналіз; аналіз господарської діяльності методологічно 

відірваний від прогнозування; витрати, доходи та фінансові результати аналізують як окремі 

об’єкти; у факторному аналізі не враховують залежність витрат від впливових факторів. 

Тому, з метою удосконалення методики аналізу фінансових результатів пропонуємо: 
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- в Наказі про облікову політику доцільно конкретизувати поділ витрат від звичайної 

діяльності підприємства на постійні та змінні. Для аналітичних розрахунків вести окремий 

облік змінних та постійних витрат із підрахунком маржинального доходу за товарами; 

- ввести зміни до Звіту про фінансові результати, в основу яких покласти 

структуризацію, яка б відповідала потребам користувачів та надавала можливість 

забезпечити відповідний рівень релевантності даних звітності для прийняття управлінських 

рішень. 

Отже, реалізація наданих рекомендацій дасть можливість забезпечити прозорість 

процесу формування фінансових результатів підприємств, активізувати дію мотиваційних 

важелів і сприяти своєчасному прийняттю обґрунтованих управлінських рішень у процесі 

діяльності суб’єктів господарювання. 

Аналіз результатів досліджень вітчизняних учених-економістів свідчить, що теоретичні 

та практичні розробки щодо аналізу фінансових результатів мають сучасний характер та 

відображають ґрунтовне розуміння проблем, пов’язаних із трансформацією вітчизняної 

системи обліку. Поряд із цим, важливі аспекти теорії і практики обліку та аналізу фінансових 

результатів, потребують проведення подальших досліджень та розробок в напрямі їх 

удосконалення. До них варто віднести:  

- відсутність єдиного підходу до визначення класифікації видів діяльності при 

формуванні фінансових результатів;  

- оптимізацію обліку фінансових результатів як важливого джерела інформації для 

прийняття управлінських рішень;  

- необхідність розробки нових підходів до аналізу результативності роботи 

підприємств, які б відповідали сучасним інформаційним потребам користувачів та 

можливостям сучасних технологій. 
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ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНІ  ВИТРАТИ: ОБЛІК ТА РОЗПОДІЛ  

 

Згідно П(С)БО 9 придбані (виготовлені) запаси зараховують на баланс підприємства за 

їх первісною вартістю, яка є їх собівартістю і включає в себе серед інших витрат і 

транспортно-заготівельні (ТЗВ). 

Як буквально зазначено у п. 9 П(С)БО 9, до ТЗВ, зокрема, належить “…оплата тарифів 

(фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами 

транспорту до місця їх використання…”.  

Розподіл ТЗВ на собівартість запасів можна здійснювати одним із двох методів, 

передбачених п. 9 П(С)БО 9. 

Згідно першого методу ТЗВ, пов’язані з придбанням запасів, включають до первісної 

вартості кожної одиниці придбаних запасів, а за другим – їх обліковують на окремому 

субрахунку обліку запасів. При використанні другого методу інформація щодо оцінки 

запасів є більш обґрунтованою та достовірною. 
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Більшість аграрних підприємств застосовує перший метод обліку ТЗВ, який передбачає 

визначення всіх витрат, пов’язаних із придбанням запасів, безпосередньо у момент їх 

оприбуткування. Але якщо ж такі витрати визначаються наприкінці звітного періоду (місяця) 

і їх неможливо пов’язати з конкретними одиницями запасів, то пропонується застосовувати  

другий метод. За першого методу ТЗВ у складі первісної вартості одиниці запасів 

обліковують на одному субрахунку обліку запасів. Окремий субрахунок обліку ТЗВ 

передбачений для другого методу. Згідно методу прямого розподілу суми ТЗВ за кожною 

поставкою запасів  розподіляють пропорційно до вартості запасів.  

Суму ТЗВ, яка за розрахунком припадає на кожне найменування придбаних запасів, 

бухгалтер записує, як правило, просто у документі (накладній) постачальника чи на 

окремому аркуші-розрахунку. Окремо у накладній чи на окремому аркуші-розрахунку 

зазначає суму та ціну за кожним найменуванням разом із ТЗВ [2, с. 97-101]. Уже на підставі 

такого розподілу дані за кожним найменуванням запасів відображають у бухгалтерському 

обліку (табл. 1). 

Таблиця 1 

Відображення в обліку сум ТЗВ за методом прямого розподілу 
Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн 

Оприбутковано запаси на підставі накладної постачальника 209 631 4900 

Відображено податковий кредит із ПДВ 641 631 980 

Відображено ТЗВ у вартості запасів на підставі рахунка 

перевізника 

209 685 200 

Відображено податковий кредит із ПДВ 641 685 40 

 

Якщо транспортно-заготівельні витрати відображати на окремому субрахунку, то їх 

сума щомісяця розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця та 

сумою запасів, які вибули за звітний місяць. Для визначення суми транспортно-заготівельних 

витрат, яка відноситься на запаси, які вибули, необхідно розрахувати їх середній відсоток за 

формулою: 

Середній відсоток ТЗВ = Залишок ТЗВ на початок місяця  + ТЗВ за звітний місяць / 

Залишок ТМЦ на початок місяця + Вартість ТМЦ, які надійшли за місяць. Суму 

транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, які вибули розраховують за 

формулою: 

              ТЗВв = ТЗВ (відсоток) х Зв,                                       (1) 

де, ТЗВв – транспортно-заготівельні витрати, які відносяться до запасів, які вибули; 

       Зв – сума запасів, які вибули. 

Отриману суму транспортно-заготівельних витрат списують на ті ж рахунки, на які 

списують і запаси, які вибули. Відображення господарських операцій із обліку ТЗВ за 

методом окремого рахунку наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Відображення в обліку розподілу ТЗВ за методом окремого субрахунка 
Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн 

Оприбутковано ТМЦ, які надійшли на склад  2091 631 15000 

Відображено податковий кредит із ПДВ   641 631 3000 

ТЗВ, понесені власними силами підприємства 232 66, 65, 685 1230 

Відображено податковий кредит із ПДВ у вартості оренди  641 685 20 

Сформовано ТЗВ за звітний період   2092 232 1100 

Амортизацію відображено у складі адміністративних витрат  92 232 130 

ТМЦ витрачено на поточний ремонт адміністративної будівлі  92 2091 12000 

ТЗВ, які відносять до витрачених на ремонт ТМЦ    92 2092 867,6 

Списано собівартість реалізованих ТМЦ   943 2092 4000 

ТЗВ, які відносять до реалізованих ТМЦ   943 2092 289,2 

 

З метою посилення контролю за рівнем ТЗВ бухгалтерії доцільно вести облік не в 

цілому за всіма матеріальними витратами, а за статтями, рекомендованими для деталізації 
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складу транспортно-заготівельних витрат. Це зробить більш прозорими статті калькуляції 

собівартості продукції в частині витрат, пов’язаних із заготівлею і транспортуванням запасів, 

і, відповідно, позитивно вплине на методику управлінського обліку. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Аналіз результатів наукових досліджень показав, що на сьогоднішній день немає 

загальновизнаної методики оцінки фінансової безпеки підприємств. Проте, вже сформована 

певна теоретико-методологічна база оцінювання фінансової безпеки підприємства, яка 

характеризується різнобічністю підходів та наявністю дискусійних моментів, які потребують 

подальшого дослідження та вдосконалення. 

Існуючі методики зводять оцінку фінансової безпеки лише до оцінки фінансового 

стану, без врахування економічних та фінансових чинників зовнішнього характеру. 

На нашу думку, оцінку фінансової безпеки підприємства найдоцільніше здійснювати за 

такими етапами: 

1) оцінка фінансового стану підприємства. Методика, представлена Ю.Б. Кракосом та 

Р.О. Разгоном, передбачає розрахунок інтегрального показника фінансового стану за 

формулою [1]:  

Sфсп = SR + Sпф + Sда + Sрв + Sіп ,                                           (1) 

У таблиці 1 наведені його складові, а також елементи, які враховуються при обчисленні 

кожного з показників. 

Нами пропонується, після розрахунку всіх коефіцієнтів, кожному з показників (оцінки 

ефективності управління, платоспроможності і фінансової стійкості, ділової активності, 

ринкової вартості, інвестиційної привабливості) присвоїти певну кількість балів, а саме: 5 

балів – за повну відповідність усіх коефіцієнтів встановленим нормативам, 4 бали – при 

відповідності значній кількості нормативів, але не всім, 3 – при відповідності лише деяким 

нормативам. 2-0 – при відповідності одному нормативу або не відповідність жодному; 

2) оцінка системи внутрішнього контролю. Після її проведення, буде присвоєна 

оцінка також за 5 бальною шкалою. Згідно з нею, цей показник становитиме: 5 – у випадку, 

коли внутрішній контроль організований на найвищому рівні (створений структурний 

підрозділ, який займається повною перевіркою усіх процесів, які відбуваються на 

підприємстві); 4 – у випадку, коли введено систему внутрішнього документообороту, при 

якому зведені документи перевіряються особою, яка є відповідальною за здійснення 

внутрішнього контролю; 3 – у випадку, коли перевірка зведених документів здійснюється 

керівництвом або головним бухгалтером, який, крім визначених обов’язків, ще й здійснює 
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контроль за всіма напрямами діяльності; 2-0 – у випадку, коли контроль здійснюється лише в 

окремих випадках або не здійснюється взагалі; 

Таблиця 1 

Складові інтегрального показника фінансового стану підприємства 
Позначення Назва складової Елементи складової інтегрального показника 

SR 
комплексний показник оцінки 

ефективності управління 

рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, 

рентабельність продажів, рентабельність продукції 

Sпф 

комплексний показник оцінки 

платоспроможності та 

фінансової стійкості 

коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт поточної 

ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, співвідношення 

кредиторської та дебіторської заборгованості, коефіцієнт 

фінансової незалежності, коефіцієнт фінансового ризику, 

коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт забезпеченості 

власними обіговими коштами, коефіцієнт маневреності 

власного капіталу, коефіцієнт структури покриття 

довгострокових вкладів, коефіцієнт залучення довгострокових 

позикових коштів, коефіцієнт фінансової залежності 

капіталізованих джерел 

Sда 
комплексний показник ділової 

активності 

коефіцієнти оборотності оборотних активів, грошових коштів 

та власного капіталу 

Sрв 
комплексний показник оцінки 

ринкової вартості 

коефіцієнти автономії, фінансового ризику, маневреності 

оборотних активів 

Sіп 
комплексний показник оцінки 

інвестиційної привабливості 

коефіцієнт автономії, фінансового ризику, маневреності 

оборотних активів та мобільності 

 

3) оцінка зовнішнього середовища. Включає в себе оцінку кредитоспроможності 

країни зі сторони міжнародних рейтингових агентств (S&P, Fitch, Moody’s) [2-4]. Кредитні 

рейтинги оцінюють здатність емітента своєчасно виконувати свої боргові зобов'язання. 

Оцінюється за 20-ти бальною шкалою. При цьому найвищі бали (16-20) отримує середовище 

з найвищим рейтингом (ААА – А),  середні бали (11-15) – з рейтингом не нижче В, низькі 

бали (6-10) – з рейтингом не нижче С, дуже низькі (0-5) – з найнижчим рейтингом. 

Відповідно з наведеним вище, сумарна оцінка фінансової безпеки підприємства буде 

знаходитись в межах 0-50 балів. Доцільно розділити підприємства на наступні групи за 

рівнями фінансової безпеки: найвищий (41-50 балів), високий (31-40), достатній (21-30), 

низький (11-20), найнижчий (0-10). 

Отже, на наш погляд, оцінку фінансової безпеки підприємства доцільно здійснювати за 

методикою, яка передбачає дослідження таких основних складових, як: фінансовий стан, 

система внутрішнього контролю та зовнішнє середовище. Такий комплексний підхід 

дозволить виявити можливі загрози для фінансової безпеки підприємства і своєчасно 

розробити заходи щодо їх недопущенню.   
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МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Основою метою діяльності будь-якого підприємства є прибуток, який визначає 

можливості його розвитку та багато в чому залежить від розміру витрат за надані послуги. 

Тому, потреба в дослідженні суті, змісту, особливостей та ефективності формування й 

використання операційних витрат на автотранспортних підприємствах і пошук методів їх 

оптимізації є актуальним та вимагає подальшого проведення досліджень. 

Сьогодні існує багато чинників, які перешкоджають ефективним процесам 

господарювання, а також гальмують реформування економіки. Насамперед, це стосується 

проблем недостатньо ефективного використання ресурсів автотранспортних підприємств. 

Оскільки в умовах ринкової економіки головною метою підприємства є досягнення 

максимального прибутку, важко переоцінити роль аналізу витрат в управлінні ними. Одним із 

основних засобів отримання більшого обсягу прибутку є зменшення та оптимізація 

операційних витрат. 

Варто відмітити, що сьогодні у наукових дослідженнях мало уваги приділяють проблемі 

оптимізації витрат, а саме процесу надання найвигідніших характеристик і співвідношень 

операційних витрат автотранспортних підприємств. 

Серед основних методів оптимізації абсолютної величини операційних витрат 

автотранспортних підприємств заслуговують на увагу наступні: АВС-аналіз, ХYZ-аналіз та 

вартісний аналіз [1]. 

Основою АВС-аналізу є поняття центру витрат – відокремленого функціонально- 

організаційного процесу або явища, який пов'язаний із формуванням однорідної сукупності 

операційних витрат автотранспортних підприємств.  

Для з’ясування можливих напрямів скорочення операційних витрат автотранспортного 

підприємства наведемо вибіркову статистичну інформацію, на основі аналізу якої 

визначаються найбільші за питомою вагою статті витрат.  

Проведені дослідження дали змогу встановити, що найбільшу частку операційних 

витрат автотранспортних підприємств  складають: матеріальні витрати – 70,69%; витрати на 

оплату праці – 11,85%; відрахування на соціальні заходи – 4,43%; амортизація – 2,41%; інші 

операційні витрати – 10,61%. Наведена інформація підтверджує, що основу мінімізації витрат 

формує оптимізація технологічного процесу, успішна  реалізація якої дозволить знизити їх 

загальну величину. [2]. 

Зважаючи на вище зазначене, відмітимо, що застосування АВС-аналізу дозволяє: 

- виділити найбільш суттєві напрями діяльності; 

- підвищити ефективність організаційних і управлінських рішень завдяки їх цільовій 

орієнтації. 

Отже, особливістю  ABC-аналізу є те, що за його допомогою можна визначити значення 

кожної групи витрат і звернути увагу на основні. 

Не менш важливим методом оптимізації витрат на підприємстві є XYZ-аналіз, який  

являє собою технологію обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації абсолютної 

величини операційних витрат автотранспортних підприємств шляхом виявлення та іде-

нтифікації резервів їх зменшення, а також визначення методів мобілізації таких резервів [1]. 

При цьому формуються наступні три групи витрат підприємства: 

1) X-витрати – це найбільші статті витрат, частка яких складає не менше 50 відсотків 

операційних  витрат автотранспортних підприємств; 
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2) Y-витрати – це статті витрат, частка яких складає не менше 25 відсотків операційних  

витрат автотранспортних підприємств; 

3) Z-витрати – це статті витрат, частка яких, відповідно, складатиме не більше 25 

відсотків операційних  витрат автотранспортних підприємств. 

Зрозуміло, що найбільша увага при виявленні резервів скорочення операційних витрат 

автотранспортних підприємств або ж оптимізації їх структури зосереджується на групі X-

витрат, які спроможні забезпечити максимальну віддачу. Водночас, навіть суттєве скорочення 

статей витрат, які включені до групи Z-витрат, у масштабах підприємства забезпечить 

несуттєву (а, інколи, і невиправдану) економію.  

Вартісний аналіз передбачає дослідження процесу формування операційних витрат 

автотранспортних підприємств у співвідношенні з їх доцільністю – співставлення абсолютної 

величини статті витрат за надані послуги із її впливом на рівень якості таких послуг [2]. 

З метою найбільш оптимального зниження операційних витрат автотранспортних 

підприємств потрібно глибоко досліджувати усі статті витрат, адже при управлінні 

автотранспортними підприємствами головною метою є не максимальне, а оптимальне 

зниження витрат за надані послуги, тобто таке, яке дозволяє підприємству одержати 

заплановану суму прибутку. 

Отже, посилення уваги до операційних витрат автотранспортних підприємств має 

першочергове значення, оскільки від правильної оцінки реальної собівартості залежить 

ефективність управління ними і, відповідно, кінцевий фінансовий результат діяльності. 
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АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої форми власності, 

організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить від 

величини власного капіталу та його структури. Досягнення стратегічних цілей підприємства 

також значно залежить від ефективності управління власним капіталом підприємства, тобто 

від формування оптимальної структури, умов їх залучення і використання. 

Проблеми обліку й аналізу формування та змін власного капіталу досліджували у своїх 

працях вчені: Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Каракоз І.І., Мних Є.В., Мосійчук М.М., 

Пилипенко О.І.,  Пітель С.В., Поклонський Ф.Є., Поліщук І.Р., Прокопенко Н.Д., Сопко В.В., 

Ткаченко Н.М., Чумаченко М.Г. та ін.  

Під час проведення аналізу власного капіталу постають для вирішення наступні 

завдання: здійснення загальної оцінки складу і структури власного капіталу підприємства; 

аналіз динаміки та обсягу власного капіталу; аналіз ефективності використання власного 

капіталу; аналіз оборотності капіталу; аналіз резервів збільшення власного капіталу та 

зміцнення фінансової стійкості підприємства. 

Аналіз власного капіталу доцільно розпочинати з вертикального аналізу – з оцінки 

структури складових власного капіталу, та горизонтального аналізу – оцінки зміни 
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складових власного капіталу у динаміці. У результаті аналізу визначають статті, за якими 

відбулося найбільше зростання загальної величини джерел коштів. 

Ефективність використання власного капіталу характеризує показник рентабельності 

власного капіталу, який обчислюється відношенням чистого прибутку до середньорічної 

вартості власного капіталу, та коефіцієнти оборотності капіталу. Збільшення коефіцієнта 

рентабельності власного капіталу свідчитиме про зростання ефективності використання 

власного капіталу. Коефіцієнт оборотності показує скільки оборотів виконує власний капітал 

за 1 операційний період, та визначається як відношення чистого доходу (виручки) від 

реалізації до середніх залишків власного капіталу за Балансом, виражається в разах. 

Показник тривалості 1 обороту власного капіталу показує скільки потрібно днів для 

того, щоб був здійснений 1 оборот власного капіталу, виражається, відповідно, в днях, та 

визначається як відношення добутку кількості днів періоду (360, 90, 30 днів)  та середніх 

залишків власного капіталу до чистого доходу (виручки) від реалізації. 

Про фінансову стійкість підприємства будуть свідчити такі показники, як: коефіцієнти 

капіталізації та коефіцієнти покриття. Оскільки коефіцієнти покриття стосуються витрат, 

пов’язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел залучення коштів, то більш детально 

розглянемо коефіцієнти капіталізації, до яких належать: коефіцієнт фінансової автономії 

(незалежності), який характеризує долю власних коштів підприємства (власного капіталу) в 

загальній вартості майна підприємства, визначається відношенням суми власного капіталу до 

валюти Балансу. Значення даного показника має зростати, а критичним є 0,5 ; коефіцієнт 

фінансової залежності є зворотнім до попереднього показника, значення якого якщо 

наближається до 1, то це свідчить про те, що власники фінансують своє підприємство 

повністю; коефіцієнт фінансового ризику характеризує співвідношення залучених коштів і 

власного капіталу. Зростання даного показника свідчить про зниження фінансової стійкості 

та збільшення залучених ресурсів на одиницю власних. Нормативним значенням вважається 

значення менше або рівне 0,5, критичне – 1; коефіцієнт маневреності власного капіталу 

показує частки власного капіталу, які є капіталізованими та ті, які залучені в оборот  та 

мають форму, за якою легко маневрувати грошовими коштами. Визначається як відношення 

власних оборотних коштів та власного капіталу, нормою є зростання значення коефіцієнта. 

Узагальнюючи викладений матеріал зазначимо, що аналіз власного капіталу дає чітке 

та актуальне бачення фінансового стану підприємства. Розрахувавши перелічені показники 

можна отримати чітку відповідь про стійкий чи кризовий стан підприємства. 

Детальний аналіз інших ресурсів підприємства більш глибоко охарактеризує ведення 

бізнесу та використання цих ресурсів. Аналіз власного капіталу дає базові та фундаментальні 

свідчення про прибутковість діяльності, залежність від зовнішніх джерел, ефективність 

використання капіталу, фінансову стійкість підприємства та можливість його подальшої 

діяльності під дією зовнішніх негативних та несприятливих чинників економічного 

середовища, тому доречним є його систематичне проведення. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ 

ГРОШОВИХ КОШТІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

  

Державний фінансовий контроль є невід’ємною складовою ефективного управління 

грошовими коштами бюджетних установ. Основною метою контролю за фінансовими 

ресурсами бюджетних установ є розробка ефективних економіко-організаційних заходів 

щодо цільового та законного використання грошових коштів, що дає можливість забезпечити 

підвищення ефективності їх використання та зменшення зловживань у бюджетній сфері. 

За звітними даними Державної контрольно-ревізійної служби України порушення 

фінансової дисципліни та незаконне витрачання грошових коштів в бюджетній сфері мають 

системний характер [2]. 

За результатами контрольно-аналітичних заходів, проведених Рахунковою палатою 

України в 2011 році виділяють такі випадки бюджетних правопорушень та неефективного 

управління і використання грошових коштів бюджетних установ: 

- втрати  внаслідок прийняття незаконних та необґрунтованих управлінських рішень; 

- використання бюджетних коштів без належних нормативно-правових підстав; 

- порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти; 

- витрачання бюджетних коштів на придбання матеріальних цінностей з перевищенням 

граничних нормативів; 

- неефективне використання коштів через відсутність обґрунтованого прогнозування та 

планування [3]. 

Контроль за фінансовими ресурсами бюджетної установи доцільно починати з аналізу 

кошторису, правильності його формування та внесення змін в процесі виконання.  У процесі 

виконання кошторису бюджетної установи, як правило відсутня тотожність між фінансовими 

показниками. Це пов’язано з тим, що касові і фактичні видатки на практиці найчастіше не 

збігаються у часі, оскільки фінансування з бюджету не завжди дозволяє вчасно погасити 

заборгованість за витратами організацій . 

Порівняння касових і фактичних видатків із сумами одержаного фінансування за 

відповідними кодами економічної класифікації видатків створює можливість контролю з 

боку держави. Таке порівняння дає можливість виявити факти порушення фінансової 

дисципліни, безпідставного, нецільового використання державних коштів [4, c.274].  

Основними завданнями контролю за грошовими коштами бюджетних установ є :  

- оцінка правильність зберігання та використання грошових коштів;  

- виявлення порушення порядку здійснення готівкового та безготівкового обігу 

грошових і прирівняних до них коштів ревізованого суб’єкта (підприємства чи організації);  

- визначення правомірності, достовірності та економічної обґрунтованості операцій із 

надходження та використання грошових коштів, відображення цих операцій в обліку.  

Отже, актуальним питанням контролю грошових коштів бюджетних установ повинна 

бути переорієнтація напряму діяльності контролюючих органів на оцінку ефективності, 

доцільності та законності прийнятих управлінських рішень щодо розподілу і використання 

грошовитих коштів бюджетних установ. При порівнянні касових і фактичних видатків 
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бюджетних установ, виявленні відхилення необхідно аналізувати та розробляти заходи щодо 

усунення таких відхилень в майбутньому. 
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ОСНОВИ ПОБУДОВИ МЕТОДИКИ АУДИТУ ДОХОДІВ 

ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

У сучасних умовах господарювання дедалі гостріше постає потреба в отриманні 

достовірної та об’єктивної інформації щодо фінансово-господарського стану 

господарюючого суб’єкта. Зацікавленими в цьому є безпосередньо власники, акціонери, 

інвестори, кредитори, банки, страхові компанії тощо. Адже саме від цього залежить 

ефективність прийнятих управлінських рішень будь-якого підприємства, яке прагне зайняти 

свою “нішу” на ринку. Вирішенням даного завдання покладено на аудит. 

Аудит операцій із обліку доходів, як і будь-якого предмету аудиту, здійснюють за 

певною методикою, під якою розуміють сукупність методів, прийомів, використаних та 

досліджених при здійсненні аудиту [4].  

Методика аудиту доходів від реалізації товарів є різноманітною, оскільки немає суворої 

регламентації на законодавчому рівні. Дослідження цього питання здійснювали як 

вітчизняні, так і зарубіжні вчені, зокрема: Аренс А., Білуха Н.О., Бутинець Ф.Ф., Гончарук  

Я.А., Лозовицький С.П., Робертсон Дж., Рудницький В.С. та інші. Дані дослідження носять 

загальний характер, однак, не відображають специфіки аудиту торговельних підприємств. 

У загальному вигляді методика аудиту знаходить своє віддзеркалення в програмі 

аудиту. 

До процедур аудиту доходів від реалізації товарів ми відносимо наступні: 

1) перевірку замовлень на продаж за книгою реєстрації; 

2) перевірку повноти виписки рахунків-фактур за книгою реєстрації; 

3) перевірку повноти касових надходжень та відповідності документів на 

відвантаження товарів затвердженими замовленнями на продаж; 

4) звірення кількості реалізованих товарів за даними складського обліку та документів 

на відвантаження; 

5) перевірку ціноутворення та повноти обліку відвантаження; 

6) перевірку правильності бухгалтерського обліку продажу (кореспонденція рахунків, 

облікові регістри); 

7) перевірку доходу від реалізації необорних активів, які утримувалися для продажу та 

аналізу доходів від реалізації товарів у кредит . 
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Насамперед, варто зазначити, що доходи, які виникають на торговельних 

підприємствах зазвичай відображають на 702 рахунку, який носить назву “Дохід від 

реалізації товарів”. 

При встановленні фактів реалізації товарів без укладання договорів аудитор повинен 

зафіксувати встановлені факти в робочих документах, зміст яких визначається у МСА 230 

“Документація”. У них вказується, що аудитор повинен документально оформити 

інформацію, яка є важливою з огляду формування аудиторських доказів на підтримку 

аудиторської думки, а також доказів того, що аудиторська перевірка виконувалася у 

відповідності з МСА [3]. 

При перевірці документальної обґрунтованості операцій продажу і отримання доходу 

(виручки) необхідно встановити відповідність формування ціни товару за умовам договору, а 

також виділення окремим рядком податку на додану вартість, який зафіксований у податкові 

накладні та звірити із платіжним дорученням. 

За встановленими фактами відхилень у цінах реалізації аудитор проводить детальне 

дослідження, в результаті якого встановлює: яким покупцям товари  відвантажені за цінами, 

нижчими за встановлені, як це відбилося на доходах підприємства та хто з персоналу 

санкціонував таку реалізацію. Результати аудиторського дослідження відхилень у цінах 

реалізації аудитор відображає в спеціальному робочому документі. 

Одночасно увага аудитора повинна бути звернена на умови реалізації товарів для того, 

щоб точно визначити час переходу права власності. З наявних документів, якщо момент 

переходу права власності встановити неможливо, аудитор повинен проаналізувати суми, 

отримані покупцем на рахунок підприємства в погашення дебіторської заборгованості, і на 

підставі цих даних зробити висновок про законність угоди, яка відображена на субрахунках 

рахунку 702 “Доходи від реалізації товарів”. 

У багатьох випадках рознесення даних за рахунками обліку дебіторської заборгованості 

в головній книзі ґрунтується не на даних регістрів обліку доходів від реалізації, а на даних 

журналу обліку дебіторської заборгованості, який вміщує не тільки виставлені підприємству 

рахунки, а й інформацію про отримані платежі. У таких випадках необхідно впевнитися, що 

сума та дані виставлених рахунків зазначені в журналах обліку дебіторської заборгованості 

[2]. 

Перевіряючи повноту інформації в облікових документах шляхом контролю товарно-

транспортних накладних разом з рахунками-фактурами, аудитор повинен бути впевненим, 

що всі товарно-транспортні накладні є зібрані і належним чином оформлені. Окрім повного і 

достовірного обліку даних, важливо, щоб аудитор перевірив правильність даних у Звіті про 

фінансові результати.  

Отже, методика аудиту доходів від реалізації товарів складається із ряду процедур, які 

аудитор вважає доцільними згідно МСА при здійснені перевірки. Дотримання певної 

поступовості застосування визначених процедур дозволить більш оперативно виявити 

порушення під час аудиту підприємства, з метою надання достовірної інформації в 

аудиторському висновку, що в свою чергу впливатиме на ефективність діяльності 

господарюючого суб’єкта.  
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АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТЬ 

ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

У ринкових умовах господарювання в Україні відбувається перебудова господарського 

механізму. Сьогодні в країні існують як державні, так і недержавні контролюючі органи. 

Проте, вважаємо, що особливе місце належить незалежній формі контролю – аудиту. Однак 

у теорії та практиці аудиторської діяльності питання аудиту фінансових результатів 

виробничої і комерційної діяльності суб’єктів господарювання, особливо в аграрній сфері, 

вирішені не в повній мірі. Зокрема, не досить повно досліджено правові засади його 

організації та функціонування саме в аграрному секторі економіки, питання цінової 

політики, методичні підходи до оцінки ризиків і документального оформлення виконаних 

робіт, страхування сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій показує, що вітчизняний досвід становлення 

аудиту та організації аудиторської діяльності вдосконалювався на основі праць відомих 

вчених-економістів: Бутинця Ф., Білухи М.,  Гуцайлюка З., Головача П.,  Дем’яненка М., 

Зубілевич С., Мниха Є., Саблука П.,  Сопка В.,  Усача Б., Рудницького В. та. ін. За останні 

роки багато публікацій зарубіжних учених: Аренса А., Данилевського Ю., Роя Додж, Коул 

М., Соколова Я., Дж. Лоббек, Поттхаст Д. та ін. Проте дані дослідження носять загальний 

характер та не відображають аспекти  аудиту сільськогосподарських підприємств. Тому дане 

дослідження вважається актуальним. 

Згідно Закону України “Про аудиторську діяльність”, аудит – це перевірка публічної 

бухгалтерської звітності, обліку первинних документів та іншої фінансово-господарської 

діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, 

його повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам [2]. 

Виходячи з національних концепцій аудиту, до його завдань відносять: 

 мінімізацію витрат підприємства та максимізація прибутку; 

 уникнення економічних санкцій з боку державних контролюючих органів за 

результатами документальних перевірок; 

 визначення найефективнішій облікової політики і системи контролю за здійсненими 

господарськими операціями; 

 якісний контроль отримання та відображення в системі бухгалтерських рахунків 

прибутку.  

Вважаємо, що ці завдання є актуальними і для сільськогосподарських підприємств. 

Розглянемо етапи аудиторської перевірки фінансових результатів діяльності 

підприємства докладніше: на першому етапі проводять ознайомлення з особливостями 

галузі, в якій працює дане підприємство, специфікою виробничої діяльності підприємства і 

технологією виробництва продукції, виробничою структурою підприємства. Варто 

зазначити, що отримані в ході першого етапу матеріали аудитор може не заносити до 

робочих документів аудитора, але у подальшому отримані знання можуть допомогти 

здійснити більш високоякісний аудит на підприємстві, наприклад, аудитор може краще 

зрозуміти нетипові операції та їх відображення в бухгалтерського обліку, які є на даному 

підприємстві.  

Другим етапом аудиторської перевірки фінансових результатів діяльності підприємства 

є оцінка ризику. Аудиторський ризик – це ймовірність того, що фінансова звітність 

підприємства може містити невиявлені суттєві помилки або спотворення після 
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підтвердження її достовірності або містить суттєві спотворення, коли насправді вони 

відсутні. Варто зауважити, що на сьогоднішній день недостатня увага приділяється 

аудиторському ризику  в сільському господарстві. На третьому етапі аудиту фінансових 

результатів діяльності сільськогосподарських підприємств складається план аудиторської 

перевірки. Без сумніву, планування аудиту можна назвати найвідповідальнішою частиною 

аудиторської перевірки, оскільки воно безпосередньо пов’язане з визначенням мети, завдань, 

відповідальності та обов’язків аудитора.  

Четвертим етапом проведення аудиту фінансових результатів діяльності 

сільськогосподарських підприємств є збирання та вивчення аудиторських доказів [4, с. 35]. 

На п’ятому етапом аудиту фінансових результатів діяльності сільськогосподарських 

підприємств є дослідження фінансових результатів діяльності підприємства. Цей етап 

починається  з перевірки господарських операцій та записів з обліку фінансових результатів 

діяльності та використання прибутку. Завершальним етапом процесу аудиту фінансових 

результатів є узагальнення результатів аудиту та складання висновку про реальність, 

повноту відображення фінансових результатів у звітності підприємства.  

Отже, дотримання даної методики дозволить, на нашу думку, забезпечити ефективність 

аудиторської перевірки в сільськогосподарських підприємствах. 
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АСПЕКТИ МЕТОДИКИ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Виробничо-господарська діяльність та фінансове становище підприємств формуються 

під впливом різноманітних чинників та умов. До них належать, у тому числі, рівень 

забезпечення основними засобами, ефективність їх використання, ступінь зносу, правильність 

оцінки тощо. Тому важливо здійснювати внутрішній контроль та аудит основних засобів. 

Проблеми методики та організації аудиту основних засобів розглядаються різними 

авторами: Усачем Б .Ф., Кулаковською Л. П., Піча Ю. В., Загороднім А. Г., Білухою М. Т., 

Чернелевським Л. М., Берендею Н. І, Савченко В. Я. та ін. Метою статті є розгляд основних 

аспектів методики аудиту основних засобів. 

Перевіряючи правильність бухгалтерського обліку і відображення у фінансовій звітності 

основних засобів, аудитор повинен контролювати дотримання підприємством-клієнтом також 

основних законодавчих та нормативних актів. Відповідно до П(С)БО 7 не існує обмежень 

щодо вартості основних засобів. Основним критерієм є відповідність їх визначенню активів, 

їх призначення та строк експлуатації більше року. 

Програма аудиту основних засобів повинна мати такі реквізити: конкретні процедури 

аудиту, обсяг вибірки, термін проведення, виконавців, посилання на робочі документи, 
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примітки. Процедурами аудиту основних засобів є: детальна перевірка даних реєстрів обліку 

основних засобів, їх підрахунок та звіряння з даними рахунків Головної книги; вибір 

контрольного об’єкту основних засобів за даними реєстрів обліку; проведення інвентаризації 

(огляд основних засобів); перевірка документів на право власності (якщо вони є); підготовка 

(чи використання зробленого клієнтом) списку надходжень основних засобів та їх введення в 

експлуатацію протягом періоду; перевірка документації стосовно витрат, пов’язаних із 

придбанням основних засобів (визначення, чи усі витрати з транспортування, доставки, 

монтажу основних засобів були правильно капіталізовані; перевірка відомостей щодо 

перерахування грошових коштів постачальникам за придбані основні засоби; простеження 

відображення придбаних основних засобів у аналітичних реєстрах і Головній книзі); розгляд 

необхідності переоцінки основних засобів та перевірка правильності  її проведення; перевірка 

даних інвентаризації основних засобів і порівняння її результатів з даними аналітичного 

обліку; перевірка правильності розрахунку податку на додану вартість (ПДВ) по основних 

засобах, що надійшли та вибули; нарахування інших податків під час їх реалізації та 

безкоштовної передачі; отримання письмових подань від керівного персоналу підприємства 

стосовно заставлених та орендованих основних засобів; аналіз правильності нарахування 

спрацьованості згідно з відповідними нормами та методами; перевірка правильності 

віднесення нарахованого зносу на відповідні рахунки з обліку витрат; перевірка відповідності 

даних реєстрів обліку зносу Головній книзі; аналіз, чи застраховані об’єкти основних засобів, 

і з’ясування, чи адекватне покриття при настанні страхового випадку; перевірка 

обґрунтування розподілу витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів (ремонт, 

реконструкція і т.п.) і відображення цього на відповідних рахунках. 

Аудитор також повинен переконатися у тому, що основні засоби, які за даними 

бухгалтерського обліку повністю зношені, тобто з нульовою вартістю, але можуть принести у 

майбутньому певну економічну вигоду, переоцінені до їх справедливої вартості і відображені 

в складі необоротних активів підприємства-клієнта. 

Важливою процедурою під час аудиторської перевірки основних засобів є їх 

інвентаризація. Аудитори повинні спостерігати за інвентаризацією, оцінити правильність її 

методики, документальне оформлення, правильність відображення її результатів у 

бухгалтерському обліку. Крім того, аудитору необхідно зробити вибіркову перевірку записів 

у інвентаризаційних відомостях (описах) із самостійним перерахунком окремих видів 

основних засобів. Під час виявлення відхилень від наданих даних підприємством - клієнтом 

аудитор направляє листа відповідного змісту керівнику підприємства з рекомендаціями щодо 

усунення виявлених недоліків.   

Таким чином метою аудиту основних засобів є перевірка твердження, що основні 

засоби, які відображенні у звітності, належать підприємству; перевірка відповідності оцінки 

та класифікації основних засобів чинним положенням (стандартам ) бухгалтерського обліку; 

перевірка відповідності нарахування та відображення зносу основних засобів обраній 

обліковій політиці; перевірка достовірності відображення залишків основних засобів у звітності. 
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ПЕРЕВІРКА ОПЕРАЦІЙ ЗА ВЕКСЕЛЯМИ 

 

Аудит вексельних операцій – один із напрямків аудиту, спрямований на перевірку та 

підтвердження аудиторським висновком інформації щодо повноти, достовірності, законності 

та об’єктивності здійснених і відображених у бухгалтерському обліку й звітності вексельних 

операцій та дебіторської і кредиторської заборгованості, а також перевірка законності видачі 

векселів постачальникам та іншим кредиторам. 

Результати аудиту вексельних операцій дають змогу повніше задовольняти потреби 

користувачів інформації: власників, інвесторів, кредиторів, акціонерів, державних органів, 

третіх осіб стосовно питань забезпеченості оборотними коштами підприємства з метою 

підвищення його конкурентоспроможності та ринкової привабливості. 

При перевірці вексельних розрахунків, з метою перспективного оцінювання 

найважливіших показників і співвідношень, отримання інформації про існуючі відхилення, 

виявлення тенденцій розвитку фінансово-господарської діяльності підприємства, надання 

науково обґрунтованих рекомендацій стосовно підвищення ефективності його 

функціонування аудитору необхідно застосовувати процедури, передбачені МСА 520 

“Аналітичні процедури”. 

При аудиті вексельних операцій аудитору слід перевірити правильність класифікації 

векселів і відображення їх за відповідними статтями. Дана класифікація залежить від 

терміну, на який видано вексель, та від характеру оформленої ним операції. У випадку, якщо 

термін, на який видано вексель, більше одного року і зафіксована ним операція не стосується 

звичайного операційного циклу – такий вексель довготерміновий, в інших випадках – 

короткотерміновий.  

Як правило, в обліку векселі повинні відображатися за номінальною вартістю, без 

попереднього нарахування відсотків. Це пояснюється тим, що за векселями, за якими 

оформлено заборгованість за товари, роботи, послуги, не нараховується резерв сумнівних 

боргів, як це роблять за звичайною торговельною дебіторською заборгованістю. 

Аудитору слід дуже уважно розглянути сутність кожної операції з обігу векселів на 

підприємстві та встановити, чи вексель відіграє роль розрахункового документа, чи цінного 

паперу, що дасть змогу визначити правильність його відображення в бухгалтерському 

обліку. З цією метою аудитор перевіряє правильність відображення в обліку вексельних 

операцій (рис.1). 

Окремим моментом аудиту операцій, забезпечених виданими векселями, є перевірка 

порядку погашення кредиторської заборгованості, забезпеченої векселями виданими. З цією 

метою аудитору потрібно перевірити первинні документи та процедури видачі векселя. Як 

правило, заборгованість по розрахунках з постачальниками, підрядниками та іншими 

кредиторами забезпечена виданими векселями, відображається на рахунку 51 “Довгострокові 

векселі видані” та 62 “Короткострокові векселі видані”. Аналітичний облік ведеться за 

кожним виданим векселем. Перевіряючи заборгованість за розрахунками з постачальниками, 

підрядчиками та іншими кредиторами, забезпечену векселями виданими, вивчають записи за 

рахунком “Векселі видані” за кожним виданим векселем.  
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Рис.1. Аудит вексельних операцій 

 

Враховуючи це, аудитору слід дуже уважно розглянути сутність кожної операції з обігу 

векселів на підприємстві та встановити, до розрахункових чи товарообмінних операцій вона 

відноситься, що зумовлює, насамперед, правильність та своєчасність обчислення податків та 

розрахунків з бюджетом, а також його відображення в бухгалтерському та податковому 

обліках. 

Усю роботу аудитора з перевірки вексельних операцій має бути задокументовано. На 

підставі зібраної інформації, робочих документів аудитор складає висновок щодо 

достовірності обліку та звітності підприємства-клієнта в цілому. 

Отже, проведення аудиту вексельних операцій дасть змогу виявити негативні явища в 

їх обліку, встановити причини виникнення, а також розробити рекомендації щодо їх 

уникнення в майбутньому, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення 

рентабельності, зростання ринкової привабливості, залучення інвестиційних проектів тощо. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 

ПРОДУКЦІЇ НА ПЛОДОВОКОНСЕРВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Сьогодні у процесі розробки стратегії розвитку, проектування та здійснення науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт, масштабному вкладанні ресурсів, неможливо 

ефективно працювати без налагодженого систематичного контролю за витратами. Контроль 

витрат є невід’ємною, постійно діючою функцією системи управління.  

Чітко врегульована система контролю на підприємстві – це основа для прийняття 

управлінських рішень. Здійснення контролю попереджає, виявляє, усуває недоліки та 

порушення, що виникають у процесі господарської діяльності підприємства, зокрема, 
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відхилень від норм чинних нормативно-правових актів, облікової політики, установчих 

документів, планів підприємства, помилок і зловживань. 

Проблеми контролю за витратами підприємства (особливо за витратами на 

виробництво) відображені у працях вітчизняних та зарубіжних науковців М. Г. Бєлова, М. Т. 

Білухи, А. М Герасимовича, М. Г. Грещака, О. С. Коцюби, Ю. С. Коваленка, В. Г. Лінника, 

Ю. Я. Литвина, В. М. Мурашка, Л. В. Нападовської, Б. Ф. Усача та інших. 

Мета статті є дослідження сутності та значення контролю витрат, визначення 

організаційних форм внутрішнього контролю, принципів і методів визначення місця і ролі 

контролю в управлінській інформаційній системі. 

Ефективне управління собівартістю продукції неможливе без суворого і постійного 

контролю за рівнем витрат на виробництво. Контроль виробництва продукції передбачає 

перевірку всього комплексу завдань, що залежать від галузевої специфіки і типу 

виробництва, особливостей організації і технології виготовлення продукції, її номенклатури. 

Завданням контролю є не тільки перевірка організації і технології виробництва та 

доцільності й обґрунтованості виробничих витрат на підприємстві, але й перевірка 

правильності визначення собівартості продукції.  

Внутрішній контроль слід розглядати як складову структуру всіх функцій у загальній 

системі управління. Основна мета внутрішнього контролю витрат полягає в наданні 

інформації про відхилення від норм та нормативів, виявленні «вузьких» місць на 

виробництві, визначенні невикористаних резервів на підприємстві. Можна виділити основні 

завдання внутрішнього контролю витрат виробництва: зниження використання основних та 

допоміжних матеріалів на продукцію; зменшення матеріаломісткості та енергомісткості 

продукції, що виробляється; зниження рівня загальновиробничих витрат; недопущення браку 

та погіршення якості продукції 

Для контролю треба визначити за яких умов визначаються витрати. Відповідно до 

цього вважаємо за доцільне організовувати внутрішній контроль за наступними напрямками: 

для цілей контролю фінансового обліку (з місцями виникнення, за елементами); для цілей 

контролю податкового обліку; для цілей управління (оцінка запасів та визначення 

фінансових результатів, прийняття рішень, можливості впливу). Використання такого 

угрупування витрат є для підприємств необхідною умовою планування витрат виробництва, 

їх зниження, виявлення резервів, контролю за їх обігом, визначення економічних показників, 

що характеризують діяльність підприємства (матеріалоємність, трудомісткість), і в 

результаті діяльності - складання звіту про фінансові результати (розділ ІІ “Елементи 

операційних витрат”).  

Організація внутрішнього контролю не є жорстко регламентованою, а визначається 

внутрішнім стандартом в межах окремого підприємства. Умовою, що забезпечує цілісність 

системи контролю, є дотримання принципу технологічного поділу контролю на етапи: 

попередній, поточний (оперативний) та заключний.  

Попередній контроль – оцінка господарської операції перед її здійсненням з точки зору 

доцільності, законності на відповідність дотримання нормативних документів. Такий 

контроль є найбільш дієвим для попередження нераціонального використання ресурсів, 

дотримання нормативів витрачання сировини в процесі переробки.  

Поточний (оперативний) контроль – оперативне виявлення і своєчасне усунення 

порушень і відхилень, що виникають в процесі виконання господарських операцій і 

виробничих завдань. Для оперативного контролю витрат важливим є безперервне, суцільне й 

систематичне документування всіх господарських операцій та фактів.  

Заключний контроль – виявлення неякісних за критеріями законності та доцільності 

документів, а також визначення ступеня їх впливу на достовірність інформації, узагальненої 

в звітності.  
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Зростаючий попит на аудиторські послуги зумовлює зростання пропозиції і, як 

наслідок, збільшення кількості аудиторів та аудиторських фірм, що породжує проблему 

забезпечення якості аудиторських послуг. 

Виконавцями зовнішнього контролю якості аудиторських послуг можуть бути: 

Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України та залучені до перевірки аудиторські 

фірми (аудитори), які не повинні бути зацікавлені у результатах контролю якості роботи 

аудиторської фірми, котра буде перевірятись нею, і представники інших громадських 

організацій, які здійснюють незалежний громадський нагляд. 

Метою контролю якості аудиторських послуг є підвищення престижу аудиторської 

професії шляхом забезпечення високої якості послуг, які надаються. Основною метою 

контролю якості роботи аудитора є забезпечення відповідності здійснення аудиторської 

перевірки загальноприйнятим стандартам. У МСА № 220 “Контроль якості аудиторської 

роботи” розкрито методичні рекомендації щодо контролю роботи аудитора. 

У травні 2011 року Аудиторською палатою України було розроблено нове Положення 

про зовнішні перевірки систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та 

аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог 

(рішення АПУ від 26.05.2011 р. №231/12). Це Положення розроблено відповідно до Закону 

України “Про аудиторську діяльність”, Концептуальної основи контролю аудиторської 

діяльності в Україні та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України (АПУ) в 

якості Національних стандартів аудиту, а також, відповідно до Міжнародного стандарту 

контролю якості 1 (далі – МСКЯ 1) та Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ ( далі - 

Кодекс етики). 

Метою цього Положення є забезпечення організації контролю якості аудиторських 

послуг в Україні шляхом упровадження зовнішніх перевірок систем контролю якості, 

створених аудиторськими фірмами та аудиторами-підприємцями відповідно до МСКЯ 1 та 

Положення з національної практики контролю якості 1 “Організація аудиторськими фірмами 

та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг”. 

На період з 2009 по 2013 роки зовнішні перевірки контролю якості аудиторських 

послуг поширюються виключно на послуги з виконання завдань з аудиту та огляду. У 

відповідності із Законом України “Про аудиторську діяльність” лише Аудиторська палата 
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України виступає в ролі суб’єкту, в компетенцію якого входить безпосереднє здійснення 

контролю якості аудиту та встановлення порядку його здійснення. Організацію контролю за 

якістю аудиторських послуг покладено на Комісію АПУ з контролю якості та професійної 

етики.  

Для реалізації покладених на АПУ Законом повноважень щодо здійснення контролю за 

дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону, стандартів аудиту, норм 

професійної етики та організації контролю за якістю аудиторських послуг  у складі АПУ 

функціонує Комітет з контролю за якістю аудиторських послуг. 

Основною метою діяльності Комітету з контролю за якістю аудиторських послуг (далі – 

Комітет з контролю) є здійснення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських 

фірм та аудиторів згідно з Планом зовнішніх перевірок. Діяльність Комітету із контролю 

фінансується за рахунок коштів АПУ без залучення додаткового фінансування з боку 

аудиторських фірм та аудиторів, діяльність яких перевіряється. 

Упродовж  2011 року АПУ було перевірено 217 аудиторських фірм з 395 суб’єктів, 

включених до Плану зовнішніх перевірок систем контролю якості на 2011 рік, затвердженого 

рішенням АПУ від 30.11.2010 р. №222/8. Результати зовнішніх перевірок системи контролю 

якості аудиторських послуг по кожній аудиторській фірмі опубліковані на офіційному сайті 

АПУ в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів. 

Наведені дані свідчать про наявність відповідної системи контролю якості ауди-

торських послуг у регіонах та по Україні в цілому. Найвищий відсоток суб’єктів ауди-

торської діяльності, що пройшли перевірку системи контролю якості, спостерігається в Хар-

ківській області (100%), Миколаївській (85,71%), Житомирській, Хмельницькій та Черкась-

кій областях (66,67%). У Києві та Київській області відмічено найбільшу кількість суб’єктів 

аудиторської діяльності, що пройшли перевірку системи контролю якості – 40 [7, с.5-11]. 

Комітетом із контролю за якістю аудиторських послуг протягом 2011 року було 

розглянуто 38 скарг. За результатами розгляду скарг за неналежне виконання професійних 

обов'язків до аудиторів (аудиторських фірм) рішеннями АПУ були застосовані стягнення, а 

саме: дві аудиторські фірми виключено з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів; три 

сертифікати анульовано; термін чинності чотирьох сертифікатів призупинено терміном до 1 

року; до дев’яти аудиторів застосовано стягнення у вигляді попередження. 

Підвищення якості аудиторських послуг повинно відбуватися за рахунок поліпшення 

організації аудиторської перевірки і раціонального використання наявних ресурсів, що може 

бути досягнуто за рахунок створення внутрішньої системи контролю якості, основними 

складовими якої повинні бути такі елементи: об’єкт контролю та показники 

результативності, які визначають, що повинно бути зроблено для досягнення поставлених 

цілей. Об’єктом контролю виступає діяльність аудиторських фірм (аудиторів), а внутрішня 

система контролю якості в аудиторській фірмі, як комплекс організаційно-методичного 

забезпечення функціонування аудиторської фірми та надання аудиторських послуг становить 

сукупність показників результативності, які характеризують стан або функціонування  

внутрішньої системи контролю якості та висувають основні вимоги до неї. 
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АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ 

СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Інтенсивний розвиток комп'ютерних технологій дав відповідний поштовх 

започаткуванню, а, відтак, і удосконаленню методів аудиту в комп'ютерному середовищі. 

Запровадження комп'ютерної техніки і технології вплинуло і на ефективність аудиту, 

особливо внутрішніх перевірок. З'явилася можливість точного розрахунку ліквідності 

підприємств, довгострокової платоспроможності, оцінки рентабельності активів, капіталу і 

фондовіддачі. Тому впровадження новітніх технологій в практику аудиту є надзвичайно 

важливим та актуальним сьогодні. 

Проблемні питання аудиту вирішували такі вітчизняні вчені: Брадул О. М., Бутинець 

Ф. Ф., Верхоглядова Н. І., Дікань Л. В., Дорош Н. І., Ільїна С. Б., Ковгунова Н. В., Сопко В. 

В., Рудницький В.С., Шило В. П. Використання методик автоматизованого аудиту дозволить 

підвищити ефективність аудиторських програм, аудитор має можливість одержати фактичні 

дані, які неможливо одержати іншими способами. Також операції з тестування розрахунків і 

виконання перерахунку за допомогою комп'ютера можна зробити швидше із більш високою 

точністю, ніж розрахунок в ручну. 

Програмне забезпечення аудиту складається з комп'ютерних програм, що 

використовуються аудитором як частина процедур перевірки, які обробляють дані 

контрольних тестів системи обліку підприємства. Аудитором можуть застосовуватися такі 

аудиторські програми загального призначення, що дозволяють проводити прогін визначених 

тестів на фактичних даних. За допомогою таких програмних засобів здійснюється 

аудиторська перевірка й аналіз записів на основі визначених критеріїв з метою визначення їх 

якості, повноти, спрямованості й вірності.  

Для цього також використовують базу знань, яка допомагає визначити невідповідність і 

прийняти необхідні рішення. Також таке програмне забезпечення дозволяє робити 

тестування розрахунків, виконувати необхідні прорахунки і зіставляти отримані результати з 

нормативними, надає можливість провести аналіз по визначених критеріях і одержати 

необхідне управлінське рішення. При роботі зі спеціальним аудиторським програмним 

продуктом поетапно виконуються такі процедури. 

На першому етапі аудитор визначає завдання, які необхідно вирішити при перевірці за 

допомогою спеціального програмного забезпечення.  

На другому етапі складають план виконання поставлених завдань і оцінюють 

реальність застосування аудиторських програмних засобів. Із цією метою здійснюють аналіз 

форми і методу бухгалтерського обліку, які використовують на підприємстві, й оцінюють 

можливість застосування ідеального аудиторського програмного забезпечення. При цьому 

встановлюється обсяг облікової інформації роботи аудитора, кількість часу, необхідного для 

проведення аудиторської перевірки тощо. На даному етапі визначається необхідна 

потужність обчислювальної техніки і встановлюється графік виконання аудиторських робіт 

із зазначенням обсягів виконуваних робіт, термінів виконання, конкретних виконавців і 

форми завершення.  

На третьому етапі здійснюється налаштування стандартних програмних засобів, 

розробка нових засобів, необхідних для даної аудиторської перевірки. Наявні програмні 

засоби адаптуються для фактичних облікових даних.  

На четвертому етапі здійснюється перевірка сформованих на машинних носіях даних із 

метою підтвердження їх незмінності, оцінюється стан підприємства, що перевіряється, 
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проводиться тестування та опрацювання за запланованим графіком, проводиться аналіз 

отриманої інформації, її оцінка за допомогою бази знань і формується комп'ютерний 

висновок за перевіреними позиціями.  

Отже, можна сказати, що впровадження обчислювальної техніки в процес аудиту 

дозволяє значно скорочувати трудомісткість його проведення, запобігає допусканню 

помилок, які можуть виникнути при ручному створені документів, а також створює нові 

можливості в організації і методиці проведення аудиту.   
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МЕТОДИКА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ 

 

Останнім часом все більшої гостроти набувають питання застосування в аудиторській 

практиці новітніх форм, методів і методик здійснення перевірок. Перш ніж розпочати 

перевірку стану операцій з виробничими запасами на підприємстві-замовнику аудиту, 

необхідно оцінити та визначити дієвість існуючої системи бухгалтерського обліку та 

внутрішнього контролю. Оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю 

операцій із запасами необхідна для з'ясування: особливостей систем бухгалтерського обліку 

та внутрішнього контролю, які застосовуються підприємством; загального підходу до 

проведення аудиту, включаючи можливе використання результатів внутрішнього контролю; 

слабких місць організації бухгалтерського обліку та побудови системи внутрішнього 

контролю; можливих ризиків та оцінки їх впливу на результати аудиту; попереднього 

варіанту загального плану і програми аудиту, визначення обсягу робіт, конкретних 

виконавців; планового рівня суттєвості та встановлення її межі; нормативно-правової бази 

для перевірки. 

Оцінка системи бухгалтерського обліку операцій із запасами передбачає: 

- визначення та дослідження форми ведення бухгалтерського обліку (меморіально-

ордерна, журнально-ордерна, спрощена), ступінь централізації обліку; 

- оцінку забезпеченості підприємства довідниковою, інструктивною та нормативною 

інформацією (періодичні видання, фахова преса, збірники законодавства);  

- характеристику заходів з підвищення кваліфікації облікового персоналу (участь у 

семінарах, конференціях, підвищення кваліфікації, навчання та перенавчання);  
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- наявність комп'ютерних довідниково-інформаційних баз, що постійно оновлюються 

(Ліга, Гросбух, Юрист Плюс тощо)); 

- встановлення рівня автоматизації обліку (повна, часткова автоматизація, ручна 

форма обліку; інтегрована система автоматизації чи локальна); системи, у яких в 

автоматизованому режимі здійснюються облікові процедури (1С - Бухгалтерія, Фінексперт, 

Парус, Фінанси, Бест-Звіт тощо)); 

- оцінку надійності існуючої системи автоматизації - не проводиться, якщо відповідно 

до попереднього пункту встановлено її відсутність (системи захисту інформації в умовах 

автоматизації (обмеження доступу, паролі тощо)); 

- дослідження на предмет можливої невідповідності існуючої системи обліку запасів 

законодавчо визначеним принципам (обачність, повне висвітлення, автономність, 

послідовність, безперервність, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання 

сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, 

періодичність); 

- дослідження порядку документування господарських операцій та процесів у 

первинних документах, регістрах аналітичного і синтетичного обліку, звітності; 

встановлення наявності та ознайомлення з внутрішніми документами з обліку запасів 

(розроблені та затверджені суб'єктом господарювання; неофіційні - документи, які 

працівники ведуть з власної ініціативи; допоміжні - документи, в яких викладено особисту 

думку працівників; 

- вивчення існуючої на підприємстві організації бухгалтерського обліку (наказ про 

облікову політику, робочий план рахунків, посадові інструкції, штатний розклад, графік 

взаємозамінності працівників бухгалтерії, графік документообороту); 

- постійне поповнення знань про галузеві особливості підприємства та розуміння їх 

впливу на побудову системи бухгалтерського обліку операцій із запасами (вплив та 

залежність підприємств галузі від сезонних коливань; зовнішній вплив на розвиток даної 

галузі (законодавче регулювання, політичне та соціально-економічне становище); 

номенклатура продукції (робіт, послуг), що виготовляється (надається); напрямки 

використання продукції (для кінцевого споживання чи для подальшої переробки); форма 

продукції (уречевлена продукція чи неуречевлена (послуги)); виробничий процес; наявність 

чи відсутність незавершеного виробництва) [1]. 

Оцінку системи внутрішнього контролю операцій з виробничими запасами доцільно 

проводити у вигляді тестового опитування, оскільки саме ця форма дозволить оцінити якісні 

вимірники в кількісних характеристиках. 

Рівень довіри до існуючої системи контролю на підприємстві має визначальний вплив 

на складання плану, програми, визначення стадій, процедур, методів, прийомів, способів, 

вартості, виконавців аудиту. Ефективним буде тестування працівників, які прямо чи непрямо 

приймають участь у веденні певного виду операцій із виробничими запасами. Щоб 

тестування адекватно відобразило дійсний стан речей, необхідно, по-перше, унеможливити 

спілкування працівників між собою під час його проведення; по-друге, здійснювати його 

раптово, без попередження працівників, які будуть тестуватись; по-третє, обмежувати час на 

відповідь [2].  
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МІСЦЕ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Система внутрішнього контролю є важливим елементом загальної структури 

управління підприємством. Завдяки їй керівництво шляхом здійснення нагляду, перевірок і 

стеження за його фінансово-господарською діяльністю має змогу переконатись, що остання 

проходить у відповідності до розробленої стратегії розвитку, прийнятої маркетингової 

політики, інструкцій, інших нормативних документів та вимог діючого законодавства. 

Внутрішній контроль присутній на всіх стадіях і протягом усього часу реалізації 

управлінських рішень. Його метою є своєчасне виявлення та запобігання невиправданим 

відхиленням, які перешкоджають раціональному використанню майна та коштів товариства і 

пошуку шляхів оптимізації господарських рішень структурними підрозділами та на рівні 

товариства в цілому; оцінка виконання управлінських рішень тощо. 

Наразі потребують перегляду і уточнення питання теоретичного, методичного та 

організаційного характеру внутрішнього контролю. Зокрема, поняття сутності й завдань, 

місця і його ролі в управлінській інформаційній системі; основних його форм і видів, 

принципів та умов, що визначають ефективність функціонування системи контролю в 

підприємстві; організаційна структура служб внутрішнього контролю, методи оптимізації їх 

діяльності, порядок проведення контролю підприємства, організація інформаційного 

забезпечення, автоматизація контрольних процедур тощо. 

Значний внесок у наукове та практичне дослідження проблем внутрішнього контролю 

зробили вітчизняні вчені та практики, зокрема: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, 

В.А. Дерій, Н.І. Дорош, А.М. Герасимович, З.В. Гуцайлюк, В.П. Завгородній, С.Я. Зубілевич, 

А.М. Кузьмінський, В.Ф. Максимова, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, В.С. Рудницький. 

Дослідження різноманітних аспектів теорії і практики внутрішнього контролю провели 

зарубіжні вчені: В.Д. Андрєєв, Е.А. Аренс, В.В. Бурцев, Ю.О. Данилевський, Л.М. 

Крамаровський, Дж.К. Робертсон, Я.В. Соколов, В.П. Суйц, А.Д. Шеремет та інші. В той же 

час багато питань залишаються недостатньо розкритими, зокрема, питання методології, 

методики і організації внутрішнього контролю як складової системи управління 

підприємством.  

Вивчення принципів, прийомів та концепцій розвитку внутрішнього контролю в 

наукових працях показує, що однозначності його трактування ще не досягнуто. У результаті 

систематизації різних точок зору, можна стверджувати, що внутрішній контроль представляє 

собою структуру і відповідну сукупність методів і прийомів, що використовуються особами, 

які виражають інтереси підприємства. Внутрішній контроль слід розглядати як складову 

структуру всіх функцій у загальній системі управління. Метою такого контролю є 

досягнення управлінських цілей щодо забезпечення максимально-позитивної 

результативності ведення бізнесу та мінімізації суб’єктом господарювання різного роду 

ризиків в їх діяльності через протидію появі помилок та недоліків, перевірку достовірності 

даних обліку й звітності, коригування виробничих завдань, здійснення заходів по 

дотриманню вимог діючого законодавства, прийнятої політики керівництвом, інструкцій та 

інших директивно-нормативних актів акціонерного товариства. 

Як розгалужена організаційна структура, система внутрішнього контролю є сукупністю 

підрозділів, укомплектованих персоналом відповідної кваліфікації з певними 

повноваженнями, які беруть участь в постійному обміні інформацією через прямі і зворотні 



 

198 
 

 

зв'язки, а також мають відповідне матеріально-технічне й інформаційне забезпечення і 

підпорядковуються відповідному виконавчому органу. 

На думку Максимової В.Ф., специфіку місця і ролі внутрішнього контролю слід 

розглядати за двома напрямами: перший - задоволення потреб власників та створених ними 

органів (збори акціонерів, спостережна рада, ревізійна комісія і релевантні контролюючі 

органи); другий – задоволення інформаційних потреб виконавчих органів управління 

акціонерним товариством (ради директорів, правління, підрозділи акціонерного товариства). 

Досліджуючи місце внутрішнього контролю на молокопереробних підприємствах 

Миколаївської області, нами встановлено, що іноді припускається механічне перенесення 

функцій контролю на ревізію господарської діяльності як специфічну форму реалізації 

контролю, а також ототожнення процесу контролю з документальною ревізією. Це вимагає 

перегляду і конкретизації мети та завдань внутрішнього контролю.  

Вважаємо, що мета й завдання внутрішнього контролю мають визначатися на рівні 

підприємств, виходячи з його конкретних об’єктів, організаційної структури підприємства, 

структури виробничої діяльності та галузевих особливостей. Тому, між метою й завданнями 

контролю та метою й завданнями управління завжди існуватиме тісний зв’язок, який і 

потребує подальших наукових досліджень. 
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АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ: ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ 

Власний капітал є основним початковим та умовно безстроковим джерелом 

фінансування господарської діяльності підприємства, а також джерелом погашення його 

зобов’язання. Він є найголовнішим показником, що використовується при оцінці 

фінансового стану підприємства і показує ступінь фінансової самостійності підприємства 

(тобто незалежності від зовнішніх джерел фінансування), а також ступінь 

кредитоспроможності (залежності вимог кредиторів фактично наявним у підприємства 

капіталом засновників). 

Розв’язанню теоретичних і методологічних питань аудиту власного капіталу 

присвячена значна кількість досліджень вітчизняних вчених: С. Ф. Голова, С. Я. Зубілевич, 

Н. І. Дорош, Л. М. Черленивського, Ф. Ф. Бутинця, Н. І. Петренко, Л. П. Кулаковської , 

Г. М. Давидова та ін. 

Ми вважаємо, що основними завданнями аудиту власного капіталу є: оцінка стану 

синтетичного та аналітичного обліку; контроль відповідності даних синтетичного й 

аналітичного обліку; перевірка відповідності кредитового залишку за рахунком 40 

“Статутний капітал” сумі, зазначеній в установчих документах; перевірка правильності та 

законності здійснення дооцінки необоротних активів; перевірка правильності 

оприбуткування безкоштовно отриманих активів; перевірка правильності формування та 

використання резервного фонду; перевірка правильності обчислення суми нерозподіленого 

прибутку (непокритого збитку); перевірка законності використання нерозподіленого 

прибутку; перевірка суми заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного 

капіталу підприємства; перевірка дотримання принципу стабільності величини статутного 

капіталу, його відповідності розміру, визначеному засновницькими документами; перевірка 

правильності та законності випуску та обігу акцій; перевірка правильності розподілу 

прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до 

статутного капіталу, резервного капіталу; перевірка правомірності відображення операцій, 

пов'язаних зі створенням резервів грошових коштів на рахунках бухгалтерського обліку та 

відображення залишків за ними у фінансовій звітності.  

Джерелами інформації аудиту власного капіталу є: статут підприємства і 

засновницький договір (для товариств); протоколи зборів засновників; зареєстровані зміни 

до установчих документів; ліцензії і дозволи на визначені види діяльності; документи, що 

підтверджують внесення часток засновників у статутний капітал у грошовій, натуральній, 

нематеріальній формі чи у вигляді цінних паперів (виписки банку, прибуткові касові ордери, 

акти оприбуткування майна та ін.); документи, які пов’язані з приватизацією й 

акціонуванням підприємств, що знаходяться у власності держави; документи, що 

підтверджують права власності засновників на майно, внесене в оплату придбаних ними 

акцій під час державної реєстрації за участю державних чи муніципальних підприємств; 

реєстр акціонерів для акціонерних товариств; патент для суб’єктів малого підприємництва; 

свідоцтво про державну реєстрацію; акти переоцінки необоротних активів; методики оцінки 

часток що вносяться в статутний капітал в натуральній і нематеріальній формах; реєстри 

вкладників (засновників) та пайовиків; регістри бухгалтерського обліку; звітність за 

початковий період діяльності суб’єкта господарювання після державної реєстрації; річна 

звітність; акти взаєморозрахунків з дочірніми підприємствами; звітність на дату ліквідації чи 

реорганізації економічного суб’єкта та ін. 



 

200 
 

 

Враховуючи завдання, поставлені перед аудитом, які необхідно виконати для 

досягнення поставленої мети, нами запропоновано такі методичні прийоми (рис. 1). 
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Рис.1. Методичні прийоми для проведення аудиту власного капіталу 

 

Отже, аудит є важливою формою контролю, він забезпечує підтвердження 

достовірності економічної інформації про роботу економічних суб’єктів в інтересах 

користувачів цієї інформації. Одним із найважливіших етапів аудиту є аудит власного 

капіталу, тому що власний капітал несе у собі зменшення ризиків неповернення коштів для 

інвесторів і кредиторів. 
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КОНТРОЛЬ ДОТРИМАННЯ КОШТОРИСНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЩОДО ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

Останніми роками першочергового значення набуває посилення фінансового контролю 

з боку держави за раціональним та ефективним використанням фінансових та матеріальних 

ресурсів бюджетними установами, оскільки у бюджетній сфері кількість порушень 

залишається настільки значною, що потребує безперервного контролю за ефективністю 

управління бюджетними коштами.  

Складовою фінансового контролю є бюджетний контроль. Бюджетний контроль – це 

сукупність заходів, які проводять державні органи пов’язані з перевіркою ефективності 

утворення, доцільності і законності, розподілу і використання грошових фондів держави і 

місцевих органів самоврядування. 

Основними завданнями бюджетного контролю є: контроль за дотриманням процедури 

складання, розгляду і затвердження бюджету та його виконання; контроль за дотриманням 

бюджетного і податкового законодавства; перевірка ефективності та цільового використання 

бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів; контроль за правильністю ведення 

бухгалтерського обліку і звітності. 

Кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації є основним плановим 

документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення 

видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання нею своїх функцій та 

досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень [2]. 

Здійснюючи контроль дотримання чинного законодавства при складанні та 

затвердженні кошторисів доходів та видатків контролерам необхідно керуватись 

постановою, затвердженою Кабінетом Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 “Про 

затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ”. Даною Постановою визначено, що кошторис бюджетних 

установ має такі складові частини: загальний фонд, який містить обсяг надходжень із 

загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією 

видатків на виконання бюджетною установою основних функцій; спеціальний фонд, який 

містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл 

за статтями на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством [1]. 

Розпорядниками коштів є керівники міністерств, відомств і установ, яким надано право 

розпоряджатися бюджетними асигнуваннями, виділеними на відповідні заходи. Залежно від 

ступеня підпорядкованості та від обсягу наданих прав їх поділяють на головні і 

нижчестоящі. 

Головними розпорядниками коштів є: міністри і керівники інших центральних органів 

виконавчої влади – з державного бюджету, керівники відділів обласних, міських, районних 

держадміністрацій – із місцевих бюджетів; голови сільських і селищних рад – із сільських і 

селищних бюджетів. 

Нижчестоящих розпорядників коштів поділяють, в свою чергу, на розпорядників 

коштів другого і третього ступеня. Розпорядниками коштів другого ступеня є керівники, які 

одержують кошти на витрати установи і розподіляють їх у межах, визначених головним 

розпорядником для перерахування безпосередньо підлеглим їм організаціям і установам. 

У місячний строк після затвердження Державного бюджету головні розпорядники 

видатків у розрізі підвідомчих установ розподіляють за адміністративними територіями, 

загальна сума яких повинна відповідати сумі розподілу видатків державного бюджету, 
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затвердженого Мінфіном. Розпорядники коштів другого ступеня подають зведений 

кошторис видатків у розрізі підвідомчих установ і адміністративних територій (місто, район) 

до відділу обліку лімітів витрат і контролю за виконанням кошторисів територіальних 

управлінь Державного казначейства, де він звіряється з розподілом видатків, одержаних від 

Головного управління Державного казначейства. Розпорядники коштів третього ступеня 

подають затверджені кошториси доходів і видатків до відповідних відділень Головного 

управління Державного казначейства, де вони звіряються з розподілом витрат, доведеним 

цими органами Державного казначейства. 

Отже, установи та організації, що знаходяться на бюджетному утриманні, для 

забезпечення своєї діяльності та виконання покладених на них функцій складають та 

затверджують кошторис доходів і видатків відповідно з бюджетними призначеннями. Так як 

одне з найважливіших завдань удосконалення обліку в бюджетних установах є облік коштів 

спеціального фонду, їх зв’язок з показниками виконання кошторису в загальному фонді, то 

його вирішення необхідне для максимального використання внутрішніх резервів, 

правильного та економічного витрачання коштів загального фонду відповідно до одержаних 

асигнувань та їх цільового призначення в межах обсягів, затверджених кошторисом 

установи. 
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ  

 

У сучасних умовах господарювання фінансові інвестиції відіграють важливу роль для 

ефективного функціонування суб’єкта господарювання, оскільки саме інвестиційні процеси 

сприяють розвитку підприємницької діяльності, є результатом утворення прибутку та 

досягнення соціального ефекту. Система показників звітності не дозволяє отримати 

інформацію про фінансові вкладення в повному обсязі, необхідному для аналізу та 

прогнозування ситуації. Тому виникає потреба в удосконаленні методики внутрішнього 

контролю фінансових інвестицій. 

Вагомий внесок у розв’язання проблем організації внутрішнього контролю фінансових 

інвестицій у своїх працях зробили Білуха М.Т., Бутинець Т.А., Голов С.Ф., Єфіменко В.І., 

Куцик П.О., Максімова В.Ф., Пантелеєв В.П., Рудницький В.С., Столяр Л.Г., Труш В.Є., 

Шевчук В.О. та ін. [1, 3]. Однак на даний час дане питання потребує сучасного розуміння. 

Правильне розуміння методичних прийомів і способів здійснення внутрішнього 

контролю інвестиційної діяльності, дає можливість уникнути порушень норм законодавства і 

забезпечення ефективності функціонування суб’єкта господарювання. 

 Під внутрішнім контролем фінансових інвестицій слід розуміти процес виявлення 

відхилень, зловживань у процесі господарської діяльності, а також усунення та 

попередження їх появи у майбутньому. Причому даний контроль організовується 

керівником, а здійснюється здебільшого бухгалтерською службою, хоча на великих 

підприємствах є присутніми підрозділи внутрішнього контролю [1].  
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Кінцевою метою внутрішнього контролю має бути підвищення правильності 

відображення фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку за допомогою 

усунення неправомірностей, їх причин і джерел. 

Потреба у внутрішньому контролі фінансових інвестицій виникає при визначенні 

ефективності інвестицій, а також при конфліктних ситуаціях у виконанні операцій з 

інвестиційної діяльності. Завдання контролю інвестиційної діяльності полягає у сприянні 

найбільш раціональному використанню майнових, інтелектуальних цінностей при створенні 

і модернізації основних засобів, реалізації програм економічного і соціального розвитку. 

Об’єктами контролю є інвестиції у майнових цінностях, ,,ноу-хау”, цінні папери, 

інвестиційні проекти тощо. Також об’єктами контролю є правопорушення в інвестиційній 

діяльності, які визначають за даними бухгалтерського обліку. 

Джерелами інформації при контролі фінансових інвестицій є: законодавство про 

інвестиційну діяльність, нормативна, договірна та інша інформація з обліку фінансових 

інвестицій, первинні документи, регістри аналітичного та синтетичного обліку, звітність.  

Основними етапами організації внутрішнього контролю інвестицій є: визначення 

об’єкта внутрішнього контролю;  призначення суб’єкта контролю та його ознайомлення з 

правами та обов’язками; формування завдань контролера щодо інвестиційної діяльності; 

вибір методики контролю фінансових інвестицій; виявлення та усунення помилок, або 

надання рекомендацій по їх усуненню [5].  

Основними методичними прийомами, які доцільно використовувати, при здійсненні 

внутрішнього контролю фінансових інвестицій є: економічний аналіз, інформаційне 

моделювання, статистичні розрахунки, вибіркові та суцільні спостереження, контрольні 

заміри робіт, інвентаризація та ін. Особливість методичних прийомів контролю полягає у 

застосуванні розрахунково-аналітичних прийомів, камеральних перевірок, для дослідження 

якості виконання планів капітальних вкладень, впровадження нової техніки, виявлення 

невикористаних резервів інвестицій. 

На нашу думку, важливу роль поряд із розрахунково-аналітичними прийомами 

займають документальні методичні прийоми, на які слід звернути увагу, оскільки саме вони 

можуть забезпечити правильність відображення та здійснення фінансових інвестицій, їх 

фактичну відповідність. Документальні методичні прийоми доцільно застосовувати при 

дослідженні операцій з кредитування та фінансування капітальних вкладень, придбання 

обладнання, модернізації і реконструкції діючих основних засобів. 

Отже, дотримання вищенаведених вимог і методів організації внутрішнього контролю 

на підприємстві дасть змогу підвищити правильність відображення фінансових інвестицій в 

бухгалтерському обліку, усунути неправомірності та зловживання і забезпечити постійне 

удосконалення системи управління на підприємстві.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки 

кожної країни. Однак на сучасному етапі розвитку аудиту в Україні постало багато проблем 

зокрема в об’єктивності та законності фінансової звітності для широкого кола її користувачів 

зумовила виникнення і подальший розвиток в Україні аудиту як незалежної форми 

контролю. У той же час існує низка проблем , які потребують першочергового розв’язання. 

Проблемним питанням розвитку аудиту в Україні приділяють увагу провідні вітчизняні 

науковці: Бутинець Ф. Ф., Сопко В. В., Кужельний Г. М., Давидов Г. М., Дорош Н. І., Петрик 

О. А., Пилипенко І. І., Шевчук В. О., Савченко В. Я., Редько К. О. та інші. Метою статті є 

висвітлення основних проблем аудиту в Україні, розробка рекомендацій щодо нормативного 

врегулювання аудиту та практичної діяльності  аудиторів та аудиторських фірм. 

Офіційне визнання обов’язкового аудиту відбулося в 1993 р., у зв’язку з прийняттям 

Закону України “Про аудиторську діяльність”, який визначає правові засади здійснення 

аудиторської діяльності в Україні, що спрямовані на створення системи незалежного 

контролю з метою захисту інтересів власника. Відповідно до даного закону у тому ж році 

була створена Аудиторська палата України (АПУ), яка функціонує як незалежний 

самостійний орган на засадах самоврядування.  

Відповідно до Закону України “Про аудиторську діяльність”, аудит – це перевірка 

даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з 

метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах 

та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами 

користувачів [1]. 

Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення ряду проблем, які мають місце у 

професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм і роблять неможливим успішний 

розвиток аудиту. До проблемних питань аудиту слід віднести: брак достатнього досвіду 

аудиторської діяльності; недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів; 

відсутність типових форм документів з аудиту; висока вартість аудиторських послуг  тощо. 

Однією з проблем є недостатня кількість методичних розробок з аудиторського 

контролю, що спричиняє нестачу знань та низьку компетенцію аудитора під час виконання 

своїх завдань. Крім того, такі тенденції призводять до зниження рівня 

конкурентоспроможності українських аудиторів, порівняно з іноземними, які пропонують 

значно ширший перелік послуг [ 2]. 

На сьогоднішній день аудитор не завжди здійснює якісну аудиторську перевірку та 

складає достовірний аудиторський висновок. Негативним явищем є брак кваліфікованих 

аудиторських кадрів, що призводять до зниження якості аудиторських послуг. Очевидно, що 

якість аудиторських послуг прямо залежить від підготовки кадрів і підвищення їх 

кваліфікації. Наявна чисельність сертифікованих аудиторів не відповідає потенційним 

потребам ринку аудиторських послуг, і, як наслідок, його завойовують нерезиденти, 

витісняючи цим самим українських аудиторів (фірм). 

В Україні контроль за якістю аудиту та аудиторських послуг здійснює Аудиторська 

Палата України. Тому в першу чергу поліпшення аудиту покладається на її відповідальність.  

Основними завданнями Аудиторської Палати України є: організація і координація 

незалежної аудиторської діяльності, сприяння її розвитку; удосконалення і методологічна 

уніфікація аудиту в Україні; надання практичної допомоги в забезпечені професійної 
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захищеності аудиторів при виконання покладених на них функцій; підвищення якості 

аудиторських послуг шляхом провадження регулярних програм навчання, підготовки та 

перепідготовки аудиторів. 

Дослідивши основні проблеми розвитку, пропонуємо такі шляхи вирішення, зокрема: 

підвищення рівня професійної компетентності аудиторів; організацію контролю якості 

аудиторських робіт і послуг; розвиток правового поля аудиту; забезпечення реальної 

професійної незалежності аудитора; підвищення престижу аудиторської професії, надання 

впевненості у відповідності ціни якості роботи аудитора. 

Отже, аудиторські послуги в Україні розвиваються швидкими темпами, хоча і є 

проблеми у їх застосуванні. На вирішення проблем впливатиме збільшення конкурентів на 

ринку аудиторських послуг , тобто кількість аудиторів збільшується і тому потрібно мати високу 

обізнаність у цій сфері, щоб мати постійних клієнтів ,які були б задоволені роботою аудитора. 
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РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Розвиток в Україні ринкової економіки супроводжується набуттям підприємствами 

господарської самостійності і водночас виникненням жорсткої конкурентної боротьби між 

ними. Виживання підприємства в такому економічному середовищі вимагає створення 

ефективної системи управління. Ефективність управління значною мірою визначається 

змістом та якістю інформації про діяльність підприємства, яка формується засобами обліку, 

аналізу і контролю. Ревізії основних засобів приділяли увагу такі вчені: Білуха Н. О., 

Бутинець Ф. Ф., Гресик В. В., Морос А. С.,Усач Б. Ф. та інші. Загальновідомо, що ревізія 

відіграє важливу роль у господарському механізмі управління підприємством, оскільки 

координує і погоджує ряд однорідних процесів виконання яких здійснюється колективом 

працівників. Важливу роль у господарській діяльності підприємства відіграють основні 

засоби. Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у виробничому процесі або надання в оренду іншим особам чи для 

здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він 

довший, ніж рік) [3]. 

Відповідно до завдань контролю і ревізії операцій з основними засобами визначаються 

об’єкти, джерела інформації, методи перевірки операцій з основними засобами та порядок 

узагальнення результатів контролю і ревізії. Об’єктами контролю за основними засобами 

(надалі ОЗ) є їх збереження, облік, нарахування зносу та амортизації основних засобів. 

Основні завдання ревізії основних засобів: дати оцінку стану збереження, ефективності 

використання; виявити наявні факти порушень чинного законодавства щодо правомірності 

та обґрунтованості управлінських рішень відповідальних працівників ревізованого 

підприємства при придбанні, використанні, реалізації і ліквідації окремих об'єктів основних 

засобів і нематеріальних активів; розробити заходи з реалізації рішень, прийнятих за 

матеріалами ревізії. 
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У теорії і практиці контрольно-ревізійної діяльності виділяють такі етапи: планування 

ревізії; підготовка до ревізії; складання завдання (програми) проведення ревізії; організація 

роботи на місці (об'єкті) ревізії; документальна й фактична перевірка;узагальнення та 

реалізація результатів ревізії. Послідовність і напрями контролю стану збереження основних 

засобів представлені наступним рисунком. 

Ревізія основних засобів починається з виявлення відповідності фактичного стану ОЗ 

до даних бухгалтерського обліку. Для цього ревізор або самостійно поводитиме 

інвентаризацію основних засобів підприємства, або може використовувати результати 

останньої інвентаризації, яка нещодавно проводилася на підприємстві (у цьому випадку 

повинна бути висока міра довіри з боку ревізора до системи внутрішнього контролю 

підприємства). До початку інвентаризації ревізор обов'язково перевіряє: наявність і стан 

інвентарних карток (книг); наявність і стан технічних паспортів або іншої технічної 

документації; наявність документів на основні засоби, здані підприємством в оренду, на 

зберігання і у тимчасове користування. Ревізор також перевіряє правильність заповнення 

інвентарних карток, наявність необхідних реквізитів, наявність технічних паспортів по 

кожній інвентарній картці. Якщо при інвентаризації були виявлені недостачі або невраховані 

основні кошти, ревізор повинен вимагати від відповідних працівників письмове пояснення, 

яке дозволить встановити причини і винуватців цього порушення та визначити порядок 

регулювання розходжень даних інвентаризації і бухгалтерського обліку. Ревізія основних 

засобів вважається завершеною, якщо виявлені порушення усунено, винних притягнено до 

адміністративної, дисциплінарної чи матеріальної відповідальності і вжито заходів щодо 

недопущення таких порушень надалі. 

Отже, ревізія і контроль основних засобів полягає в тому, щоб перевірити, правильність 

аналітичного і синтетичного обліку основних засобів, своєчасність відображення в обліку 

операцій, пов'язаних із введенням їх в експлуатацію, вибуттям, нарахуванням зносу і 

амортизації основних засобів. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Від своєчасності та якості виробництва ремонтних робіт залежить ритмічність 

виробництва, якість продукції, рівень затрат, фондовіддача та інші важливі показники 

підприємства. Затрати по капітальному ремонту металорізних верстатів, наприклад, 

складають у середньому 50-70% вартості нового обладнання, а в окремих випадках і значно 

вище. Наведені дані свідчать про велике значення раціонального та ефективного 

використання коштів у ремонтному виробництві, що можливо при запровадження дійового 

госпрозрахунку та досконалої системи управління структурними підрозділами на базі якісної 

організації обліку та оперативно-економічного контролю виконуваних робіт, яка забезпечує 

керівництво цих підрозділів достовірною та своєчасною інформацією про хід виконання 
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планів ремонтів, рівень затрат на їх виробництво, причини та винних у недоліках, що виникають 

у виробничому процесі. Одним із важливих резервів підвищення ефективності суспільного 

виробництва є поліпшення використання основних виробничих засобів і, в першу чергу, їх 

активної частини – машин і обладнання. Основні засоби складаються з великої кількості 

конструктивних елементів, які виготовлені з різних за міцністю матеріалів, виконують різні 

технологічні функції, мають неоднакове експлуатаційне навантаження і внаслідок цього 

спрацьовуються нерівномірно [1].  

На багатьох промислових підприємствах є ремонтно-механічні цехи чи майстерні, технічний 

рівень яких відрізняється. Щорічно кожна одиниця обладнання підлягає ремонту. Ремонтне 

виробництво займає важливе місце у складі допоміжних виробництв. Воно має свої особливості та 

технологію, які впливають на процес здійснення основного виробництва. Від своєчасності та якості 

проведення ремонтних робіт залежить ритмічність випуску продукції, її собівартість і якість, 

ефективність використання основних засобів.На сучасному етапі більшість підприємств України 

відійшло від системи планово-попереджувального ремонту, що негативно вплинуло на утримання 

та використання основних засобів. Робітники ремонтних служб матеріально не зацікавлені у праці, 

розцінки за роботу своєчасно не переглядаються, що викликає велику плинність кадрів, впливає на 

якість ремонту. А тому в цьому напрямку необхідно поліпшувати систему обліку і контролю, яка б 

дозволяла приймати ефективні управлінські рішення та попереджувати нераціональні витрати. 

Варто відмітити, що витрати на ремонт  основних  засобів за своїм змістом є комплексними 

витратами, не всі відхилення за ними можна обліковувати прямим шляхом у момент виникнення, 

тому ці витрати потребують особливого підходу при організації  контролю. 

По-перше, у складі цих витрат велику питому вагу складають матеріальні і трудові 

затрати, що підлягають прямому формування (поточний ремонт будівель та споруд по 

цехових витратах тощо), тому у частині таких затрат важливою передумовою організації 

аудиту є встановлення нормативів та оперативний облік відхилень фактичних затрат від 

норм з лімітуванням відпуску матеріалів. До таких витрат відносяться, зокрема, затрати по 

допоміжним матеріалам (мастильні, обтирочні матеріали, електроди, фарба тощо), заробітній 

платі робітників по ремонтному обслуговуванню обладнання тощо. 

По-друге, велику питому вагу у складі даних витрат має заробітна плата інженерно-

технічних робітників, службовців та молодшого обслуговуючого персоналу, відхилення по 

якій можуть бути викликані зміною кількісного складу у порівнянні з кошторисним; 

виплатою різних премій, надбавок, доплат, не передбачених кошторисом, виплатою окладів, 

що відрізняються від прийнятих у кошторисі. Контроль за такими затратами доцільно 

здійснювати шляхом виявлення змін чисельності і заробітної плати проти кошторису.  

По-третє, у складі витрат  є група умовно-постійних витрат, що не залежать від змін 

обсягу виробництва (амортизація обладнання, транспортних засобів, будівель та споруд, знос 

малоцінних та швидкозношуваних предметів), тому немає необхідності щоденно 

контролювати ці витрати. Їх аналіз проводиться по закінченню звітного періоду - місяця. 

По-четверте, наявність статей непродуктивних витрат (втрати від простоїв, нестачі та 

втрати матеріальних цінностей у кладових цеху тощо), економічний зміст яких являє 

відхилення по затратах, потребує особливо ретельного суцільного щоденного контролю за 

кожним випадком виникнення цих витрат згідно інформації первинних документів (актів про 

простій, актів про нестачу матеріальних цінностей тощо) з обов’язковою вказівкою причин 

та винуватців допущених непродуктивних витрат. Особливе місце у цих витратах займають 

втрати від простоїв обладнання, які викликані поряд з іншими причинами недоліками 

технології та організації ремонтних робіт (аварійні ремонти, понадпланові простої при 

капітальному ремонті, неякісне ремонтне обслуговування тощо), і тому є одними з об’єктів  

аудиту. Важливість цього показника є не тільки у встановленні понесених втрат, що 

обліковуються за відповідними первинними документами по затратах (доплати за час 

простоїв, затрати по ліквідації аварій тощо) та зниженні фондовіддачі обладнання, але і у 

тому, що сама наявність простоїв обладнання негативно впливає на формування собівартості 

основної продукції підприємств у наслідок недовипуску продукції за час простоїв. 
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КОНТРОЛЬ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

НА ОПЛАТУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

Контроль видатків на оплату комунальних послуг передбачає дослідження за 

напрямками: перевірка встановлення лімітів натурального споживання енергоносіїв; 

дотримання чинних норм і нормативів, цін та тарифів на комунальні послуги; наявність 

фактів оплати завищених вартості чи обсягу наданих комунальних послуг, встановлених за 

наявними на об’єкті контролю документами або в ході зустрічних звірок, у разі їх 

проведення; своєчасність та повнота розрахунків з об’єктом контролю орендарів за спожиті 

ними комунальні послуги. Інформаційними джерелами є: облікові регістри (меморіальні 

ордери № 4, № 6); первинні документи, що додаються до облікових регістрів (рахунки, акти 

звірок взаєморозрахунків); лімітні довідки на споживання енергоносіїв, інвентарні плани; 

договори з постачальниками комунальних послуг; договори оренди. 

При проведенні перевірки видатків на оплату комунальних послуг необхідно в першу 

чергу встановити обґрунтованість розрахунків до кошторису за кодом 2270 «Оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв». З цією метою необхідно перевірити укладені договори 

із постачальниками комунальних послуг щодо застосування тарифів та цін, встановлених 

відповідними органами виконавчої влади для бюджетних установ, порівняти затверджені 

бюджетні асигнування з фактичними видатками проведеними за цільовим призначенням в 

минулому бюджетному періоді, з’ясувати, чи зменшено суму асигнувань на розмір наявної 

дебіторської заборгованості та на суми, які повинні відшкодовуватись орендарями, чи 

дотримано доведені вищестоящою організацією ліміти витрат. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України 1 здійснення платежів проводиться після 

отримання товарів, робіт та послуг, а відповідно до вимог Постанови КМУ № 1404 3 

замовники можуть передбачати попередню оплату на строк не більше одного місяця лише у 

разі закупівлі послуг пошти та зв’язку та послуг з енергопостачання. 

Після завершення місяця надходять рахунки за отримані послуги з тепло-  і водо-, 

енергопостачання і зв’язку, проводиться нарахування та відображення в бухгалтерському 

обліку цих господарських операцій на підставі первинної документації. Так, розпорядники 

бюджетних коштів повинні обумовлювати в договорах терміни надання постачальниками 

послуг первинних документів, що підтверджують факт виникнення фінансового 

зобов’язання, для своєчасного надходження первинної документації. 

При перевірці договорів із постачальниками послуг необхідно звернути увагу на 

відповідність визначених у них норм споживання Міжгалузевим нормам споживання 

електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України № 91 2. 

З метою з’ясування чи не допускалось зайвої оплати за тепло- та водопостачання, 

необхідно звірити дані показників лічильників, які фіксуються у відповідному журналі, з 

даними, які подаються до підприємств- постачальників комунальних послуг. 

В установах, які мають власні опалювальні прилади, необхідно відповідно до типу, 

технічної характеристики та кількості опалювальних пристроїв перевірити технічні 

розрахунки за природний газ. Також необхідно перевірити наявність газових лічильників і 

з’ясувати, чи вони в робочому стані. При перевірці визначення правильності плати за тепло 

необхідно враховувати режим роботи установи та зміну тривалості опалювального сезону. 

У зв’язку з тим, що окремі бюджетні установи для опалювання приміщень 

використовують вугілля, наприклад, військові частини, доцільно перевірити розрахунки 

щодо його потреби на опалювальний період за окремою формулою. Для перерахування 
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умовного палива в природне застосовується коефіцієнти перерахування, які зазначені у 

відповідних таблицях нормативних довідників.  

Перевіряючи видатки на електроенергію, необхідно з'ясувати наявність в установі 

електролічильників та стан обліку спожитої електроенергії, перевірити правильність 

застосування чинних тарифів на електроенергію. Увагу необхідно звернути на стан проведення 

розрахунків з орендарями, госпрозрахунковими структурними підрозділами, мешканцями 

житлових будинків чи гуртожитків, якщо такі є на балансі установи. Так, орендодавець - 

бюджетна установа укладає з орендарями договори: договір оренди індивідуально визначеного 

(нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності та договір про 

відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та 

надання комунальних послуг орендарю. Згідно з договором оренди орендодавець має право 

доручити орендарю сплачувати вартість послуг, пов’язаних з утриманням орендованого манна, 

безпосередньо комунальним або житлово-комунальним підприємствам. У цьому випадку 

орендар повинен заключити договір з комунальним підприємством. 

Оплату комунальних послуг може здійснювати і балансоутримувач із обов’язковим 

наступним відшкодуванням вказаних витрат орендарем. За операціями поточного року 

кошти зараховуються як відшкодування здійснених витрат та відносяться на відновлення 

касових видатків. У залежності від проведених операцій коригуються фактичні видатки. 
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АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ТЕРИОТИЧНІ АСПЕКТИ 

На сучасному етапі функціонування підприємств неможливо представити господарський 

процес без використання основних засобів. Основні засоби займають найбільшу частку в 

структурі необоротних активів підприємств. Їх ефективність використання має значний вплив на 

результат діяльності підприємства чим і зумовлюється необхідність аудиту основних засобів. 

Питанням аудиту основних засобів присвячені роботи вчених: Бараннік А.А., 

Журавка Ф.О, Куцика П.О., Редченка К.І., Рудницького В.С. та ін.  

Немає узгодженості вчених щодо визначення мети, об’єкта та завдань які ставляться 

перед аудиторською перевіркою основних засобів. Тому аналізуючи різні джерела ми 

пропонуємо своє трактування даних категорій. 

Метою аудиту основних засобів – надання інформації про достовірність, повноту, 

правдивість відображення операцій пов’язаних з експлуатацією або утримання основних 

засобів та правильність розкриття інформації в звітності підприємства. Ми вважаємо, що 

об’єктом аудиту основних засобів є операції пов’язані з використанням та утриманням 

основних засобів і документи якими вони оформляються і де в подальшому відображаються. 

Це зокрема  первинні документи, регістри обліку та звітність в якій подається інформація 
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про основні засоби, до них відносяться: регістри аналітичного та синтетичного обліку за 

рахунком 10 “Основні засоби”, 131 “Знос (амортизація) основних засобів”, 15 “Капітальні 

інвестиції”, Баланс, Примітки до річної фінансової звітності, статистичну звітність (11-ОЗ 

“Звіт про наявність та рух основних засобів амортизацію, (знос)”, 1-інвестиції “Звіт про 

інвестиції в основний капітал”, податкова декларація  з податку на прибуток підприємства. 

Нами виділені наступні завдання аудиту: перевірка правильності віднесення 

матеріальних активів до складу основних засобів;  перевірка реальності оцінки та переоцінки 

основних засобів; перевірка правильності відображення результатів інвентаризації за 

рахунком 10 “Основні засоби”; перевірка правильності нарахування амортизації і списання 

зносу; перевірка своєчасності та правильності документального оформлення основних 

засобів і відображення на рахунках бухгалтерського обліку; перевірка фактичної наявності 

основних засобів з даними бухгалтерського обліку; контроль за дотриманням нормативно-

правових актів; перевірка обґрунтованості та правильності списання основних засобів. 

У процесі аудиту основних засобів аудитор використовує такі методи: інвентаризація, 

спостереження, опитування, підрахунок, економічний аналіз, фактична перевірка, 

документальна перевірка, зустрічну перевірку, вибіркове дослідження. Більшість вчених 

виділяють 3 етапи аудиторської перевірки основних засобів попередній, основний та 

заключний. Другий етап є досить об’ємним і виникають розбіжності між його розподілом.  

Нами наведена характеристика кожного з етапів (рис.1), та поділ їх згідно мети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основні етапи аудиту основних засобів  
 

Отже, серед вчених немає єдиних думок щодо концептуальних основ з проведення аудиту 

основних засобів, тому ці питання є дискусійними і потребують глибшого їх дослідження. 
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ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Одним із найбільш складних та відповідальних видів аудиторських перевірок є 

перевірка фінансових результатів і реального фінансового стану суб'єкта господарської діяльності. 

Складність та відповідальність аудиторської перевірки фінансових результатів також 

підкреслюється й тим, що за даним видом перевірки встановлюється найвища ступінь 

аудиторського ризику. Крім того, від повноти виконаної аудиторської роботи, об'єктивності 

висновку залежать правильність і повнота не менш важливого напрямку аудиторської 

діяльності – визначення подальшої фінансової стратегії суб'єкта господарської діяльності. 

Метою даної статті є виявлення існуючих проблем аудиту фінансових результатів та 

запропонувати шляхи покращення якості даного аудиту. Проблеми аудиту фінансових 

результатів у сучасних умовах розглядаються у працях вітчизняних вчених Білухи М. Т., 

Дем’яненка М. Я., Гайдуцького П. І., Гарасима П. М., Кужельного М. В., Лінника В. Г., 

Пархоменка В. М., Пушкаря М. С., Швеця В. Г., Усача Б. Ф., Савченка В. Я. та  інших. 

Мета аудиту фінансових результатів полягає у висловленні аудитором незалежної 

професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про 

фінансові результати діяльності підприємств [1]. 

У процесі аудиту фінансових результатів вивчається облікова політика щодо обліку 

доходів та фінансових результатів, умови визнання доходів від звичайної діяльності; повнота 

розкриття інформації про доходи у фінансовій звітності та примітках до фінансових звітів;  

наявність окремого обліку доходів від різних видів діяльності; правильність та своєчасність 

відображення доходів у первинних документах та облікових регістрах . Дослідження фінансових 

результатів здійснюється у системі аудиту не тільки в якості його інформаційної бази, а і як 

об’єкт контролю, що в свою чергу, порушує ряд проблемних питань та суперечностей. 

Нераціонально та неефективно побудований аудит фінансових результатів підприємства може 

призвести до не виявлення викривлень, фальсифікацій, що стане основою для подальшого 

проведення аудиту. При цьому на основі здійсненого аудиту будуть надані певні висновки 

керівництву для прийняття управлінських рішень, які будуть високо ризикованими та 

непередбачуваними для підприємства. Окрім зазначених суперечностей існує значна кількість 

проблем аудиту фінансових результатів, яким на сьогодні в економічній літературі приділяється 

значна увага. Серед них можна виділити наступні проблеми: типовий підхід до здійснення 

аудиту фінансових результатів; недостатнє інформаційне забезпечення; використання 

шаблонових методів при здійсненні аудиту об’єкта перевірки; потреба систематизації і 

класифікації фінансових результатів у відповідності до міжнародних стандартів; нестабільність 

законодавчої бази; недостатній рівень кваліфікації аудитора [2].  

Отже, для вирішення вище наведених проблем доцільно застосовувати наступні 

рекомендації, тобто, удосконалення документального оформлення аудиторської перевірки; 

підвищення уваги до рівня його якості аудиту, та розробки нових підходів до їх вирішення; 

освоєння навиків складання та читання фінансових результатів; підвищення рівня 

проінформованості керівників підприємств з питань аудиторських перевірок; коригування 

фінансових результатів відповідно до міжнародних вимог; використання аудитором 

індивідуального підходу до об’єкту перевірки. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Ефективність контролю державних фінансів залежить від його комплексності, повноти 

реалізації заходів для відшкодування завданих державі збитків, усунення причин, що 

призвели до втрат. Заходи державного фінансового контролю (ДФК) здійснюють органи 

Державної фінансової інспекції України (Держфінінспекції) у плановому та позаплановому 

порядку. Як свідчить практика, кількість планових ревізій та перевірок державних закупівель 

значно перевищує кількість позапланових. Саме тому прозоре та зрозуміле планування 

контрольно-ревізійної роботи, якісний підбір об’єктів і своєчасність проведення на ній 

ревізій значною мірою впливають на роботу Держфінінспекції. Це робить планування одним 

з найважливіших етапів ДФК, який визначає подальшу результативність діяльності всієї 

Держфінінспекції і тим самим забезпечує ефективний контроль за використанням державних 

ресурсів. Саме цим і зумовлена актуальність даної теми. 

Метою написання тез доповіді є визначення пріоритетних напрямів удосконалення 

планування контрольно-ревізійної роботи. Належно сформовані плани контрольно-ревізійної 

роботи дають змогу виважено підійти до її виконання. За нинішньої чисельності органів 

Держфінінспекції, яку нещодавно скорочено майже на третину, вдається проводити ревізій у 

рік майже на 14 тис. об’єктів, що дає змогу охопити їх контролем раз на 7-8 років. При цьому 

законодавством установлено досить незначні терміни позовної давності та зберігання 

бухгалтерських документів (здебільшого до 3-х років). За таких умов діяльність значної 

кількості об’єктів залишається поза увагою фінансових інспекторів. 

З огляду на це, одним з пріоритетів для Держфінінспекції визначено динаміку “від 

кількості до якості”, тобто зменшення кількості ревізій та підвищення їх результативності. 

На нашу думку, з метою підвищення ефективності планування контрольно-ревізійної роботи 

доцільним буде запровадження ризик-орієнтованого підходу, який ґрунтується на тому, що 

Держфінінспекція та її територіальні органи повинні відбирати для контролю виключно ті 

об’єкти, у діяльності яких наявні ризики – допущення підконтрольними об’єктами 

фінансових порушень, що можуть призвести до втрат державних та матеріальних ресурсів. 

Ризик-орієнтований алгоритм дій: 

1) отримання інформації, оцінка її достовірності та актуальності; 

2) фіксація, узагальнення та систематизація ризиків; 

3) кількісна та якісна оцінка ризиків; 

4) прийняття рішення; 

5)внесення об’єкта (тематики) до плану. 

При недостатності необхідної інформації алгоритм дій повторюється, починаючи з 

першого кроку. Дотримання такої процедури дасть змогу зменшити кількість малозначних 

контрольних заходів, підвищити їх оперативність та результативність. 

Автоматизація ризик-орієнтованого планування можлива лише за умови наявності 

доступу органів Держфінінспекції до джерел інформації, в яких містяться об’єктивні дані 

щодо здійснення підконтрольними об’єктами господарської діяльності. До недавнього часу 

органам Держфінінспекції було надано право отримувати від спеціально уповноваженого 

органу з питань державної реєстрації відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, лише у вигляді витягу з Реєстру та довідки 

про наявність або відсутність в Реєстрі інформації, яка запитується. 
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З метою удосконалення доступу органів Держфінінспекції до джерел інформації про 

підконтрольні об’єкти. Верховна Рада України прийняла Закон України “Про внесення змін 

до статті 20 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців” від 18.11.2011 р № 4067-VI. Норми цього закону дозволяють Держфінінспекції 

отримувати масив інформації про підконтрольні їй підприємства, установи і організації, що 

дозволить удосконалити процес планування контрольно-ревізійної роботи органів ДФІ 

шляхом якісного відбору об’єктів для проведення заходів державного фінансового контролю. 

Отже, оскільки планування контрольно-ревізійної роботи є визначальним етапом для 

ефективності реалізації всіх інших контрольних функцій, великого значення набуває питання 

його удосконалення. Перш за все, це впровадження ризик-орієнтованого підходу, який 

сприятиме зміцненню втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та посилить 

складову упередження незаконних витрат державних ресурсів. Також необхідною умовою є 

запровадження процедури отримання Держфінінспекцією інформації з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що дозволить сформувати актуальну 

мережу підконтрольних органам Держфінінспекції підприємств, установ і організацій і 

надасть можливість здійснювати попередній аналіз масиву підконтрольних установ, 

проводити їх якісний відбір на основі оцінки ризиків. 
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СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

В АУДИТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для удосконалення аудиторського процесу необхідно використовувати нові методи 

управління і сучасні комп'ютерні технології. З їх допомогою аудитори можуть застосовувати 

найрізноманітніші інформаційні системи підтримки прийняття рішень в аудиторському 

процесі. Проте, на сьогодні немає єдиного визначення системи підтримки прийняття рішень. 

Проблемні питання аудиту вирішували такі вітчизняні вчені: Брадул О. М., Бутинець Ф. Ф., 

Верхоглядова Н. І., Дікань Л. В., Дорош Н. І., Ільїна С. Б., Ковгунова Н. В., Сопко В. В., 

Рудницький В. С., Шило В. П. 

Система підтримки прийняття рішень в аудиті – це інтерактивна комп’ютерна система, 

що взаємодіє з іншими системи для надання допомоги аудиторам в процесі прийняття 

рішень стосовно нетипових проблем в аудиті. Рішення в аудиті – це вибір альтернативного 

варіанту дій на основі збору, систематизації, аналізу та прогнозування інформації для 

досягнення бажаної цілі – отримання достовірних аудиторських доказів для формування 

аудиторського висновку про діяльність підприємства. 

Запропоновано класифікувати рішення в аудиті за такими ознаками: за стадіями 

аудиту, за відношенням до суб’єкта аудиту, за видом аудиту, за сферою охоплення завдань в 
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аудиторському процесі, за періодом виконання  аудиту, за використанням систем 

імітаційного моделювання аудитором. 

Найбільш суттєвими вимогами до рішення, що приймає аудитор є: ефективність, 

конкретність в часі, оптимальність, законність, правочинність та оперативне виконання. В 

аудиті процес прийняття рішень проходить три фази: початкову, прийняття рішень і 

завершальну. Протягом початкової фази проводиться аналіз ситуацій, що потребує внесення 

змін та корективів, це в свою чергу , викликає усвідомлення факту необхідності прийняття 

рішення, а також пошук, збір та обробку інформації для виявлення і формування проблеми. 

Фаза прийняття рішення  полягає у пошуку та оцінці альтернативних рішень, 

визначенні критеріїв обмежень до них для вибору оптимального і, власне вибір і прийняття 

найкращого варіанту. Завершальна фаза характеризується вживанням заходів для 

конкретизації рішення і доведення його до виконавців – так здійснюється реалізація рішення. 

До цієї фази належить контроль за ходом виконання рішень і оцінка ефективності прийняття 

рішення, тобто оцінка результатів. 

Будь-яка підсистема даних СППР в аудиті складається із трьох компонентів: вхідна 

інформація, введення, обробка і аналіз даних, вихідна інформація. Сучасні СППР в аудиті 

містять не тільки прості системи, що охоплюють комплексну інформацію, а й системи для 

поглибленого аналізу інформації з допомогою найрізноманітніших комп'ютеризованих 

аналітичних інструментів, наприклад дейтамайнінг – для пошуку і зіставлення прихованої 

інформації та інші. Такі аналітичні системи дозволяють застосовувати орієнтовані на 

прийняття рішень бази, або вітрини даних, також визначені моделі і діаграми. 

Необхідно розрізняти два типи СППР: корпоративні і настільні. Настільні СППР в 

аудиті розраховані на одного користувача і зазвичай, являють собою системи, що 

знаходяться в персональних комп'ютерах. Корпоративні СППР поєднані із великими базами 

даних і використовуються багатьма користувачами. Зрозуміло, що використання 

корпоративної СППР забезпечує доступ до більш сучасної графіки, методів зберігання даних 

та іншого. Але настільні СППР в аудиті не менш корисні, і часто для створення окремих 

засобів підтримки рішень аудитора застосовують саме настільні СППР. Широко 

використовуються для створення бухгалтерських і фінансових моделей системи підтримки 

прийняття рішень, що є частиною програм Місгоsoft Ассеss, Місгоsoft Ехсеl. Такі 

організаційні інформаційні системи поділяють на інтегровані і вузькоспеціалізовані. Таке 

розмежування є актуальним, хоча з часом зазнає змін через постійне збільшення кількості 

таких систем та розширення діапазону функціональних можливостей. 

До інтегрованих управлінських інформаційних систем відносять корпоративні 

інформаційні системи, які забезпечують підтримку у прийнятті рішень при складанні та 

аналізі балансу та різноманітних аналітичних звітів, управлінні фінансовими потоками, 

кадровими змінами, торговельними операціями, формуванні собівартості та інше. 

Найпоширенішими корпоративними інформаційними системами в Україні є система 

“ВААN-ІV” компанії “Ваап”, система R/3 компанії “SАР АG”, SСАLА шведської компанії 

“Веstlutsmodeller АВ”, “ГАЛАКТИКА” корпорації “Галактика”, пакет програм “Огасlе 

Аррlісаtіоп” американської компанії “Огасlе” і розроблені російсько-українською фірмою 

“ИНЕК” програмні продукти. Системи другого типу відрізняються від корпоративних чіткою 

спеціалізацією. Це можуть бути інформаційні системи автоматизації бюджетних установ, 

статистичних організацій, інформаційні системи фінансів та бухгалтерського обліку (1-С 

Бухгалтерія, 1-С Підприємство, Fin Ехрегt, SоNet), інформаційні системи аудиту (Аudit 

Ехрегt). 

Отже, автоматизація аудиту є важливою складовою підприємства і дешевшою за 

щорічну аудиторську перевірку. Найоптимальнішою для аудиту основних засобів є система 

підтримки прийняття рішень підприємства на прикладі Audit Expert. Ця програма дозволяє 

зекономити час, пришвидшити аналіз інформації, вести звітність відповідно до міжнародних 

стандартів фінансового обліку, проводити динамічний та структурний аналіз фінансових 

звітів та показників усіх основних п’яти форм фінансової звітності, здійснювати 
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порівнювальний аналіз, автоматично отримувати експертні висновки та інше. За допомогою 

цієї програми можна організувати внутрішній аудит на підприємстві.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Організація обліку, контролю та аналізу – це методи, способи і прийоми, які 

забезпечують їх функціонування в оптимальному режимі з метою формування економічної 

інформації, адекватної потребам користувачів [2, c.8]. На сьогодні існує фрагментарний та 

системний підхід до організації обліку, контролю та аналізу: фрагментарний, при якому 

розглядаються лише окремі аспекти організації; системний, що передбачає висвітлення 

питань організації системно у комплексному порядку. 

Успішне вирішення фінансово-господарських питань здебільшого залежить від 

правильності організації контролю на підприємствах роздрібної торгівлі. Основними 

завданнями контролю на підприємствах роздрібної торгівлі є перевірка: 

- дотримання вимог Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”; 

- забезпечення рентабельності та виявлення резервів підвищення ефективності 

роботи; 

- повноти і своєчасності оприбуткування товарів і тари; 

- виконання плану товарообороту і аналіз стану товарних запасів, дотримання їхніх 

нормативів; 

- законності і господарської доцільності товарних операцій; 

- правильності і своєчасності проведення інвентаризації товарів і тари і виявлення 

їхніх результатів; 

- правильність організації матеріальної відповідальності у роздрібних торговельних 

підприємствах; 

- виконання заходів щодо забезпечення збереження власності споживчої кооперації; 

- всебічне вивчення економіки роздрібних торговельних підприємств, аналіз 

товарообороту тощо [4]. 

Відповідальність за організацію системи контролю на підприємстві у відповідності із 

Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. 

за № 996-XIV покладена на керівника підприємства [1]. Організація контролю на 

підприємстві повинна затверджуватись наказом керівника підприємства для забезпечення 

належного контролю на підприємстві з урахуванням особливостей діяльності та технології 

обробки облікових даних. 
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Здійснення контрольного процесу вимагає його організації, що забезпечить 

раціональну побудову процесу контролю та технологію, яка дозволить отримувати 

контрольну інформацію за необхідними розмірами та термінами. Організація структури 

передбачає побудову схеми процесу контролю, яка виражатиме його структуру у вигляді 

таблиці адаптованої до об’єкта контролю, суб’єкта, що перевіряється. Така схема формує 

обсяг робіт, структурований за об’єктами, ознаками контролю та етапами контрольного 

процесу. 

Організація забезпечення процесу контролю передбачає наявність усіх його видів, 

сформованих на всіх рівнях управління контролем. Методика організації забезпечення 

базується на загальних принципах і методиках з урахуванням особливостей процесу 

контролю. Такою особливістю є те, що нормативно-правове, методичне і методологічне 

забезпечення контролю охоплює такі види забезпечення, які належать забезпеченню 

процесів обліку, аналізу, планування та ін. 

Основою для якісного контролю на роздрібних торгівельних підприємствах служить 

ревізія. Під час ревізії перевіряють обґрунтованість плану товарообороту. Важливим етапом 

ревізії є перевірка дотримання цін (націнок). Найбільш відповідальною ділянкою ревізії є 

перевірка достовірності звітності про виконання планових завдань, виявлення перекручень, 

приписок, фактів окозамилювання [3]. 

Отже, в процес організації контролю крім контрольних процедур, на нашу думку 

необхідно включити і аналітичні, а саме проведення аналізу товарних запасів шляхом 

вивчення товарно-грошових звітів і інвентаризаційних описів чи зведеної відомості про 

інвентаризації по торгівельних об’єкта та аналіз виконання плану роздрібного товарообороту 

у цілому по підприємстві і окремими роздрібними торгівельними підприємствами. Також в 

процесі організації контролю необхідно перевірити оперативний облік товарообороту, 

проконтролювати своєчасність і повноту здавання виторгу, рух товарних запасів та 

надходженням товарів і тари на підприємствах роздрібної торгівлі. 
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПОНЯТТЯ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ  

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

 

У сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки фінансовий стан комерційних банків 

визначає проблеми внутрішнього фінансування та є індикатором розвитку економіки в цілому. 

Комерційні банки функціонують із метою отримання банківського прибутку, який 

необхідний для здійснення комерційної та господарської діяльності.  

Саме для отримання грошових ресурсів на здійснення банківської діяльності банки 

виступають посередниками між тими клієнтами, які мають тимчасово вільні кошти, і тими, 

які цих коштів потребують. 

Практика показує, що успішна робота комерційних банків базується не лише на 

власному капіталі. Важливе місце займає позичений капітал. 

Тому необхідно зазначити, що до ресурсів комерційного банку відноситься сукупність 

грошових коштів, які перебувають у розпорядженні комерційного банка і використовуються 

для виконання активних операцій. 

Активні операції комерційних банків можна охарактеризувати як накопичені протягом 

діяльності банку ресурси, які в майбутньому приносять економічну вигоду і призводять до 

припливу грошових коштів в банківську установу [2]. Тобто комерційний банк розміщує 

власні мобілізовані ресурси з метою отримання прибутку і забезпечення ліквідності, що 

визначає склад його активів та зміст операцій із формування вимог.  

Дослідженню проблем, пов’язаних із визначенням сутності і складу активних операцій 

комерційних банків, присвячені праці таких учених-економістів та фахівців як Фуканчик І. І., 

Якимової А. М., Дяченко О. Г., Луців Б., Заславської О., Шавловської Л. С. та ін. 

На думку Фуканчик І. І., “активні операції комерційних банків представляють собою 

діяльність, пов’язану з розміщенням власних і залученням банківських ресурсів з метою 

отримання  прибутку. Активи комерційного банку поділяються на такі основні види: 

банківські кредити, банківські інвестиції, касова готівка та прирівняні до неї засоби, основні 

засоби та інші активи” [4]. 

Як вважає Дяченко О. Г., “активні операції банків полягають у діяльності, що пов’язана 

з розміщенням і використанням власного капіталу,  залучених і запозичених коштів з метою 

одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій і 

підтриманні ліквідності. Активні операції банків можна поділити на кредитні та інвестиційні.  

Кредитні операції полягають у проведенні комплексу дій,  що пов’язані з наданням і 

погашенням банківських позик. Інвестиційні операції банків означають вкладення коштів у 

цінні папери підприємств  (державних,  колективних і приватних)  на відносно тривалий 

період часу. Інвестиційні цінні папери являють собою боргові зобов’язання у вигляді акцій, 

облігацій, векселів, сертифікатів тощо” [1]. 

За визначенням Якимової А. М., “активні операції – це сукупність операцій з 

розміщення засобів, що використовуються для отримання доходу акціонерами, виплати 

процентів вкладникам та оплати праці персоналу” [4]. 
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На думку Луців Б. та Заславської О., активні операції – це операції по розміщенню 

банками наявних у їх розпорядженні ресурсів [3], а Шавловська Л. С. визначає, що активні 

операції – це операції, які проводять банки з метою прибуткового розміщення залучених під 

час пасивних операцій коштів [5]. 

Узагальнивши наукові підходи щодо визначення сутності активних операцій банків, 

можна зробити висновок, що в усіх випадках за своєю сутністю об’єктом активних операцій 

є актив. Тому таке трактування змісту цієї категорії у більшості авторів має один істотний 

недолік, оскільки при визначенні таких активних операцій комерційного банку, як 

розміщення залучених тимчасово вільних коштів, не враховується те, що джерелами 

формування активів можуть бути не лише залучені кошти, а також основний і додатковий 

капітал банку та субординований борг. Зважаючи на це, зміст категорії активних операцій 

банків необхідно розглядати у ширшому аспекті, а саме: активні операції – це операції, які 

проводить банк завдяки розміщенню капіталу залучених і запозичених ресурсів з метою 

отримання максимального прибутку з мінімальним ризиком. 

Дослідження сутності активних операцій банків, а також пошук шляхів та методів 

вдосконалення організації  їх обліку на сьогодні є пріоритетним завданням  вчених та 

фахівців-економістів, і хоч це питання неодноразово розглядається у електронних, 

друкованих економічних, фінансових періодичних та методичних виданнях, у підручниках і 

наукових працях, у зв’язку з постійними змінами та ростом національної економіки й банківської 

системи воно потребує постійного дослідження та пошуку нових рішень і перспектив. 
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НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Метою тези є аналіз дослідження проблемних питань щодо обліку розрахунків із 

постачальниками та підрядниками, а також визначення подальших напрямів удосконалення 

організації відповідного обліку. 

Актуальність даної теми зумовлена діючою системою розрахунків з різними 

дебіторами та кредиторами, яка ще не відповідає вимогам прискореного грошового обігу, 

що, у свою чергу, веде до нестабільності у постачанні основних матеріальних ресурсів [1]. 

Облік розрахунків із покупцями та постачальниками є найважливішою ділянкою 

бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина доходів та 
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грошових надходжень підприємств. За допомогою розрахунків можна, з одного боку, 

забезпечити підприємство сировиною, матеріалами, паливом, тарою, а з іншого - здійснити 

реалізацію готової продукції [2]. 

З метою покращення розрахункової системи обліку і скорочення дебіторської та 

кредиторської заборгованості доцільно провести деякі зміни, які б сприяли удосконаленню 

обліку розрахунків [3]. 

 По-перше, необхідно стежити за співвідношеннями дебіторської і кредиторської 

заборгованості: значне переважання дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій 

стійкості підприємства і робить необхідним залучення додаткових засобів; перевищення 

кредиторської заборгованості над дебіторською може призвести до неплатоспроможності 

підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 

 Співвідношення розрахунків із дебіторами та кредиторами ПСП “Вікторія” 
 

Показники 

Показники на 

початок періоду 

Показники на 

кінець періоду 

Питома вага у валюті балансу 

на початок на кінець 

Дебіторська заборгованість за 

видами: 

- за товари, роботи, послуги; 

- за розрахунками. 

Кредиторська заборгованість за 

товари,  роботи, послуги 

 

122 

- 

37 

 

46 

- 

285 

 

3.5 

- 

1.07 

 

1.14 

- 

7.07 

 

Виходячи з даних таблиці, можна зробити висновок, що дебіторська заборгованість 

зменшилася на 2,36%, а кредиторська заборгованість збільшилася на 6%. 

Дуже важливим у цьому аспекті є питання оборотного капіталу і грошових ресурсів. 

Наявність коштів дає можливість збільшення мобільності підприємства у розрахунках із 

покупцями та постачальниками. Відповідно, показники таблиці 1 також доречно 

порівнювати з грошовими потоками підприємства. Отже, збільшення дебіторської 

заборгованості чи зменшення кредиторської заборгованості призводить до вилучення 

грошових ресурсів підприємства, а зменшення дебіторської заборгованості чи збільшення 

кредиторської заборгованості дає можливість збільшення грошових ресурсів і відповідно 

розрахункових можливостей підприємства. За даними досліджуваного підприємства  

дебіторська заборгованість на початок періоду складала 122 тис. грн, на кінець – 46 тис. грн. 

Відповідно, чисті надходження грошових ресурсів за звітній період від дебіторської 

заборгованості склали 76 тис. грн.  

Кредиторська заборгованість на початок періоду склала 37 тис. грн., на кінець – 285 

тис. грн., що свідчить про економію грошових ресурсів на 248 тис. грн. У цілому 324 тис. 

грн. (248+76) вільних ресурсів, що разом із отриманими коштами від реалізації було 

інвестовано до майнових активів.   

 По-друге, краще та якісніше проводити аналіз складу і структури дебіторської та 

кредиторської заборгованості за конкретними постачальниками і покупцями, а також щодо 

термінів утворення заборгованості або термінів їх можливого погашення, що дозволить 

своєчасно виявляти прострочену заборгованість і вживати заходів щодо її стягнення. Реєстр 

може оперативно виявляти тих боржників, успішна робота з якими може принести 

найбільший результат для підприємства, а також тих з якими повинні встановлюватися 

особливі відносини (див. табл. 2). 

На досліджуваному автором підприємстві ПСП “Вікторія” впроваджується реєстр, 

наведений у табл. 2. 

Даний реєстр може оперативно виявляти тих боржників, успішна робота з якими може 

принести найбільший результат для підприємства, а також тих, з якими повинні 

встановлюватися особливі відносини. 
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Таблиця 2 

Реєстр “старіння” рахунків дебіторів і кредиторів ПСП “Вікторія” 
Дебітори Кредитори 

 

Назва 

підприємства 

дебітора 
д

о
 1

 м
іс

я
ц

я
 

д
о

 3
 м

іс
я
ц

ів
 

д
о

 6
 м

іс
я
ц

ів
 

д
о

 9
 м

іс
я
ц

ів
 

д
о

 1
2

 м
іс

я
ц

ів
 

 

Назва 

підприємства 

кредитора 

д
о

 1
 м

іс
я
ц

і 

д
о

 3
 м

іс
я
ц

ів
 

д
о

 6
 м

іс
я
ц

ів
 

д
о

 9
 м

іс
я
ц

ів
 

д
о

 1
2

 м
іс

я
ц

ів
 

ТОВ 

„Спектр” 

ТОВ „Надія” 

ЗАТ „Онікс” 

8.0 

 

- 

- 

- 

 

5.0 

- 

- 

 

8.0 

- 

7.0 

 

- 

9.0 

- 

 

- 

9.0 

ТОВ „Віртуал” 

ТОВ „Ларіс” 

ТОВ „Ніса” 

- 

 

56.0 

- 

48.0 

 

- 

44.0 

50.0 

 

- 

- 

- 

 

50.0 

- 

- 

 

- 

37.0 

Всього 46.0 Всього 285.0 

 

Таким чином, вищевикладені пропозиції будуть сприяти вдосконаленню організації 

розрахунків та їх обліку, зниженню дебіторської заборгованості і зміцненню фінансового 

стану підприємства. 
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НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ 

 ПРИ ВІДХИЛЕННІ ВІД НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ 

 

Відповідно до положень Закону України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. №108/95-

ВР заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 

виконану ним роботу [4, с. 1]. Оплата праці працівників здійснюється за погодинною, 

відрядною або іншими системами оплати праці. Оплата може провадитися за результатами 

індивідуальних і колективних робіт. 

Проте, бувають випадки, коли виконання робіт відбувається в умовах, що 

відрізняються від нормальних, тому працівникові нараховують відповідні доплати, 

передбачені законодавством, а також договорами про працю. Разом з тим є ситуації, коли не 

виконуються норми виробітку, присутні брак та простої тощо. У таких ситуаціях виникають 

складності у нарахуванні заробітної плати. 

Кодексом законів про працю передбачені такі вимоги для розрахунку суми заробітної 

плати при відхиленні від нормальних умов роботи: 
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– якщо працівник залишає відрядний наряд незакінченим із незалежних від нього 

причин, виконана частина роботи оплачується за оцінкою, визначеною за погодженням 

сторін відповідно до існуючих норм і розцінок; 

–  при невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплата провадиться за 

фактично виконану роботу. При невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата 

провадиться відповідно до виконаної роботи; 

–  при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника, оплата 

праці провадиться за зниженими розцінками. Місячна заробітна плата працівника в цих 

випадках не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому 

розряду (окладу). Брак виробів, що стався внаслідок прихованого дефекту в оброблюваному 

матеріалі, а також брак не з вини працівника, оплачується цьому працівникові нарівні з 

придатними виробами. Повний брак з вини працівника оплаті не підлягає. Частковий брак з 

вини працівника оплачується залежно від ступеня придатності продукції за зниженими 

розцінками; 

–  час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох 

третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). За час простою, коли 

виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, 

які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним 

зберігається середній заробіток. Час простою з вини працівника не оплачується. На період 

освоєння нового виробництва (продукції) власник або уповноважений ним орган може 

провадити робітникам доплату до попереднього середнього заробітку на строк не більш як 

шість місяців [1, с. 109, 111-113]; 

– оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації. передбачає, що при виконанні 

робіт різної кваліфікації праця почасових працівників оплачується за роботою вищої 

кваліфікації; 

–  при суміщенні професій працівнику встановлюється винагорода за працю, що 

визначається за погодженням між сторонами; 

– працівнику, який замішує посаду тимчасово відсутнього, виплачується різниця між 

його фактичним окладом і посадовим окладом працівника, який тимчасово відсутній; 

– оплата роботи в надурочний час провадиться у підвищеному розмірі порівняно із 

звичайними роботами; 

– оплата роботи у святкові і неробочі дні провадиться у подвійному розмірі за години, 

фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день; 

– оплата роботи у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному 

тарифною угодою та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки 

(окладу) за кожну годину роботи у нічний час [1]. 

Із суми нарахованої заробітної плати утримується єдиний внесок на соціальне 

страхування у розмірі 3,6% суми доходу найманих працівників, або 2,6 % суми винагороди у 

разі співпраці з фізичною особою, що виконує роботи (надає послуги) згідно з цивільно-

правовим договором [3, с. 8]. Також із суми нарахованої заробітної плати стягується податок 

з доходів фізичних осіб у розмірі 15% бази оподаткування та 17% до частини 

середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір 

мінімальної заробітної плати. Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, 

зменшений на суму ЄСВ, суму податкової соціальної пільги, суму податкової знижки та 

внесків до інших фондів [2, с. 167]. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що організація розрахунків заробітної плати 

працівників, які працювали в умовах, що не відповідають нормальному режиму роботи є 

одним із проблематичних аспектів діяльності підприємств. Без раціонально організованої 

оплати праці, неможлива ефективна діяльність організацій, дотримання нормативно-

законодавчої бази України, яка регулює оплату праці та захист прав працівників на 

винагороду за виконаний ними обсяг робіт. 
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СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НИМИ  

 

Функціонування підприємств – це складний динамічний процес, що є результатом 

неперервного циклічного руху грошових коштів. Однією із проблем, що виникають перед 

підприємствами в сучасних умовах, є відновлення і збереження динаміки циклів операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності, що є запорукою необхідної ліквідної позиції 

підприємства і реалізація його попиту на грошові кошти.   

Варто наголосити, що на теперішній час при величезній практичній значимості 

проведених досліджень ще не сформовано єдиної теоретичної бази, яка б охоплювала весь 

комплекс питань управління грошовими потоками підприємства. Крім того не визначено 

єдиного однозначного підходу при визначені та тлумачення категорії “грошові потоки”.  

 В економічній літературі сформувались два основні підходи до визначення категорії 

“грошовий потік:  

-  грошовий потік – це різниця між отриманими і виплаченими підприємством коштами 

за певний визначений період, тобто це сума надлишку або нестачі грошових коштів;  

- грошовий потік – це безперервний рух коштів, тобто їх надходження й виплати за 

певний визначений період часу.  

Вважаємо, що більш логічним є виклад положення другої позиції та визнання 

грошового потоку як руху грошових коштів, адже “потік” – це є  “рух”, тобто надходження 

та використання грошових коштів. Таким чином, поняття “грошовий потік” характеризує рух 

капіталу, грошових фондів, як готівкових так і безготівкових, а також оборот окремих 

фінансових інструментів.  

Управління грошовими потоками – це система принципів і методів розробки і 

реалізації управлінських рішень, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням 

грошових коштів підприємства і організацією їх обігу.  

До основних принципів управління грошовими потоками можна зарахувати:  

- динамізм управління;  

- орієнтація на досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства;  

- інтегрованість у загальну систему управління підприємства;  

- комплексний характер управлінських рішень;  

- варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень.  

Серед основних етапів управління грошовими потоками можна виділити наступні: 

бюджетування, збір інформації про запропоновані платежі, оперативне планування, 

оперативне управління платежами тощо. Розглянемо більш детально деякі з цих етапів. 
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При бюджетуванні на основі плану продажу та закупівлі складаються плани руху 

грошових коштів на проміжок часу. Вже на цьому етапі можна виявити потенційні касові 

розриви та вжити необхідних заходів. Бюджети видатків грошових коштів також важливі при 

управлінні грошовими потоками. Використання бюджетування руху грошових коштів 

дозволяє відповісти на питання про те, хто, коли, на які цілі і скільки може використати 

коштів.  

Оперативне планування призначене для керування поточними потребами і 

надходження грошових коштів. Кінцевою ціллю оперативного планування є, головним 

чином, платіжний календар, який дозволяє виявити касові розриви більш детально та точно.  

Ефективне управління грошовими потоками передбачає визначення базових положень 

щодо організації управління ними:  

-  грошові потоки не можуть виникати у результаті пасивної поведінки підприємства;  

- грошові потоки тісно пов’язують усі сфери діяльності підприємства: операційну, 

фінансову та інвестиційну;  

- грошові потоки є невід’ємною складовою операційного та фінансового циклів, що 

вимагає узгодження фінансових рішень між усіма напрямками управління фінансами 

підприємства;  

- управління грошовими потоками потребує відповідного інформаційного наповнення 

системи прийняття управлінських рішень;  

- ефективність управління грошовими потоками оцінюється на основі чистого потоку. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК: НОВІ ВИКЛИКИ ПЕРЕД ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИМ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ 

 

Для ефективного управління відносинами власності у сучасному постіндустріальному 

світі необхідно враховувати постулати неоінституціоналізму та спиратись на концепцію 

сталого розвитку. 

Сталий розвиток – це розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, не 

ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. Таке 

трактування було запропоноване Комісією ООН зі сталого розвитку на першій Конференції в 

1992 році. Відтоді конференції КСР проводяться щорічно, зокрема у 2012 році відбулася 

ювілейна 20-та Конференція [1]. 
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З позицій суб’єктів господарювання, концепція сталого розвитку передбачає розробку 

стратегій щодо внутрішнього та зовнішнього середовища. Стратегічне бачення повинне 

охоплювати такі аспекти діяльності як економічний, соціальний та екологічний. 

Найуспішніші у світі корпорації приділяють значну увагу стратегіям сталого розвитку. 

Так, корпорація Apple розробила і втілила програму рециркуляції продукції, відповідно до 

якої протягом 2007-2015 рр. планувалося збільшити фізичну масу продукції, що виготовлена 

з утилізованих продуктів Apple, з 18% до 70% від маси продукції, що була реалізована 7 

років раніше відповідного звітного року. Проте, цей показник був досягнутий вже у 2010 

році. Належне місце стратегіям сталого розвитку відводять також фірми Nokia, HP, Acer, які 

лідирують у рейтингу “зелених технологій”, складеному природоохоронною організацією 

Greenpeace [2]. 

З урахуванням викладеного, перед обліково-аналітичним забезпеченням постає 

завдання надання інформації для прийняття управлінських рішень в економічному, 

соціальному та екологічному аспектах. 

Спираючись на неоінституційну економічну теорію вважаємо, що стратегічне 

управління власністю має орієнтуватись на оптимальне розподілення прав власності, 

стратегія повинна створити умови для переходу прав власності у руки тих, хто забезпечить їх 

найвищу продуктивність. Схожу думку висловлював ще Рональд Коуз [3, с.225]. 

Оскільки “права власності фіксують позицію людини по відношенню до використання 

рідкісних ресурсів будь-якого роду”, то виходячи з принципу методологічного 

індивідуалізму, для стратегічного управління власністю важливим є зв’язок “людина – 

ресурс”. Тобто, зв’язок індивідуума (який постійно намагається максимізувати власну 

користь) з фінансовими, соціальними та екологічними ресурсами. 

Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління власністю передбачає, 

зокрема, відображення цих складних зв’язків у статиці та динаміці. Це не просто констатація 

ендо- та екзогенних факторів по відношенню до підприємства. Це віддзеркалення 

інституційного середовища, у якому підприємство проходить довгостроковий, стійкий 

розвиток. 

Однією з найбільш поширених у сучасному бізнесі концепцій вимірювання результатів 

діяльності підприємства та контролю за реалізацією стратегії є збалансована система 

показників (Balanced Scorecard, BSC). Інструментарій BSC дає змогу відображати життя 

підприємства у розрізі не тільки фінансового, але й ще трьох інших аспектів (відносини з 

клієнтами, внутрішні бізнес-процеси, навчання та розвиток персоналу). Проте, ми 

наполягаємо на тому, що ця концепція надає інформацію для управління лише економічним 

розвитком, частково залишаючи осторонь соціальний розвиток та практично повністю 

нехтуючи екологічним. 

Конкретних інноваційних методологій обліково-аналітичного забезпечення управління 

власністю в контексті сталого розвитку на сьогодні не запропоновано. Та розробники 

корпоративних інформаційних систем, призначених для автоматизації обліку та управління 

швидко відреагували на потребу в обліково-аналітичному забезпеченні сталого розвитку. 

Так, німецька корпорація SAP AG пропонує програмний продукт SAP Sustainability 

Performance Management, який “допомагає компаніям пристосовувати їхні стратегії сталого 

розвитку до конкретної галузі промисловості” [4]. Інша фірма – SAS пропонує програмне 

рішення SAS
®

 for Sustainability Management, яке дозволяє “прогнозувати та реагувати на 

екологічні, соціальні та економічні ризики та вигоди” [5]. Аналогічні можливості 

передбачено в програмних продуктах від Oracle та Epicor. 

Таким чином, стратегічне управління власністю в контексті сталого розвитку потребує 

обліково-аналітичного забезпечення у розрізі економічного, соціального та екологічного 

аспектів діяльності. За умови розробки такого якісно нового забезпечення можливим є 

досягнення ектропії (максимально негативної ентропії) прав власності, тобто розподілення 

ресурсів таким чином, що вони будуть оптимально використовуватись без загроз для 

майбутніх поколінь. 
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СУТНІСТЬ ВИТРАТ ТА УПРАВЛІННЯ  

НИМИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

В умовах ринкової економіки особливо важливого значення набувають проблеми 

формування та управління витратами, доходами та фінансовими результатами суб’єкта 

господарювання. Тому господарську діяльність потрібно організовувати так, щоб окупити 

усі витрати й отримувати прибуток. 

Однак залишаються невирішеними певні питання обліку витрат на рівні аграрних 

формувань, які потребують детального дослідження і вироблення пропозицій для практичної 

діяльності. Тому об'єктивно існує необхідність у подальшому вивченні та дослідженні 

проблем організації і методики обліку витрат. 

Проблеми організації і методики обліку й контролю витрат на підприємствах 

розглянуті упрацях провідних вітчизняних і зарубіжних науковців: М. Т. Білухи, О. 

С. Бородкіна, Ф. Ф. Бутинця, Ю. А. Вериги, С. Ф. Голова, В. О. Ластовецького, В. Г. Лінника, 

Л. В. Нападовської, М. С. Пушкаря, В. В. Сопка, Л. К. Сук, Б. Ф. Усача, В. О. Шевчука, І. 

Й. Яремка, К. Друрі, Т. П. Карпової, Д. Міддлтона, Р. Мюллендорфа, Б. Нідлза, Я. 

В. Соколова, В. І. Ткача, Дж. Фостера, Ч. Т. Хорнгрена й інших. Однак, незважаючи на 

чималу кількість наукових праць, присвячених проблемам управління витратами та їх 

практичній цінності, концептуальні засади і методичні принципи, теоретичні аспекти 

комплексної системи управління витратами суб'єктів господарювання потребують свого 

подальшого вивчення.  

Витрати – це один із найбільш важливіших видів інформації у бухгалтерському обліку. 

Витратами, на думку Ю. С. Цал-Цалко, визначають або зменшення активів, або збільшення 

зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства [5, с. 37]. 

Аналогічної позиції дотримується і Є.В. Мних, який витратами також вважає зменшення 

економічної вигоди внаслідок вибуття активів, або збільшення зобов'язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу, якщо їх можна справедливо оцінити [2, с. 246]. В. А. Сідун же 

вважає, що витрати – це обсяг спожитих виробничих чинників (матеріальних, фінансових, 

трудових ресурсів), потрібних для здійснення підприємством господарської діяльності, 

спрямованої на отримання прибутку та максимізацію добробуту власників у грошовому 

виразі. 

На нашу думку, витрати – це зменшення економічних вигод у результаті вибуття 

грошових коштів або іншого майна. 

Місце витрат у системі  управління діяльністю підприємства схематично зображено на 

рис. 1. 

Управління витратами, як ми бачимо, безпосередньо пов'язане з прийняттям 

управлінських рішень, із технологією виробництва, з формуванням і використанням 
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матеріальних та трудових ресурсів, структурою та асортиментом рівня 

конкурентоспроможності продукції, фінансовими ресурсами, організаційною структурою 

підприємства, інноваційною діяльністю, персоналом та інформаційними ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Управління витратами у системі управління підприємством  
 

Традиційно витрати узагальнюють за статтями. Сільськогосподарські підприємства 

відрізняються різноманітними видами виробництва, що в них здійснюється. Для кожного з 

цих видів виробництва статті, за якими нагромаджують витрати будуть відрізнятися. На 

нашу думку, найбільш оптимальні статті витрат у залежності від виду виробництв 

розроблено колективом вчених Львівської комерційної академії під керівництвом Озерана В. 

О, Куцика П. О., Волошина А. М., а саме: витрати на плату праці; відрахування на соціальні заходи; 

насіння та посадковий матеріал; паливо та мастильні матеріали; добрива; засоби захисту 

рослин і тварин; корми; сировина та матеріали (за мінусом зворотних відходів); роботи та послуги; 

витрати на енерго-, газо-, водо- і теплопостачання; оборотні малоцінні та швидкозношувані 

предмети; витрати на ремонт і утримання необоротних активів; знос (амортизація) необоротних 

активів; непродуктивні витрати; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати. 

Таким чином, роль витрат у господарській діяльності підприємств незаперечна. Але 

лише чітко налагоджена система управління витратами дасть відчутні результати в 

фінансово-господарській діяльності підприємства. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 

Ринкова економіка стимулює підприємства до впровадження нової техніки та 

технологій, розширює можливості щодо використання нових фінансових інструментів та 

механізмів, проте на практиці виникає проблема щодо реальності їх застосування. Саме тому 

особливо актуальними є дослідження проблемних питань обліку товарних запасів 

підприємств і напрямків його удосконалення. Останнім часом облік товарних запасів дещо 

ускладнився, а ряд проблем негативно впливають на процес управління виробництвом, 

знижуючи ефективність їх використання. До кола таких проблем можна віднести: різні 

підходи до термінології та визначення сутності товарних запасів у фінансовому обліку й 

системі оподаткування, принципів їх оцінки; проблеми підвищення інформативності 

первинних документів з обліку товарних запасів; проблема інформаційного забезпечення 

управління матеріально-технічною базою; проблеми аналізу ефективності використання 

товарних запасів і можливості її прогнозування тощо.  

У сучасних умовах господарювання для прийняття ефективних управлінських рішень 

необхідним є обґрунтування класифікації запасів на підприємстві. Економічно обґрунтована 

класифікація запасів дасть змогу отримувати впорядковану інформацію, що буде 

використана в процесі прийняття управлінських рішень.  

Основні завдання класифікації товарних запасів полягають в тому, щоб відібрати 

найбільш істотні класифікаційні ознаки та звести їх кількість до мінімуму. Раціональна 

класифікація має бути підпорядкована завданням управління товарними запасами на тому чи 

іншому рівні. 

Товарні запаси представляють собою масу товарів, призначену для подальшого 

продажу, що знаходяться в сфері обігу в процесі переміщення від виробництва до 

споживача. У процесі переміщення товарні запаси сфери обігу набувають різних форм: 

товари в дорозі, товари в дорозі від оптової до роздрібної ланок торгівлі, запаси підприємств 

роздрібної торгівлі (в торгівельному залі). 

Для характеристики стану процесів утворення та розробки стратегії управління 

товарними запасами торгівельних підприємств їх класифікують за відповідними ознаками. 

1. За призначенням запаси поділяються: запаси початкового зберігання, сезонного 

зберігання, дострокового завозу та запаси цільового призначення. 

2. Залежно від місця формування: товарні запаси роздрібної торгівлі, оптових 

підприємств та запаси товарів у дорозі. 

Залежно від місцезнаходження у складі товарних запасів роздрібної торгівлі 

підприємств виділяють товари, які є у наявності в роздрібній мережі  та у дрібнооптових 

базах, розподільчих складах та базах, овоче-, картопле-, фруктосховищах, товари; які є в 

наявності на базах, що належать роздрібним підприємствам; товари, які закуплені та 

оплачені торгівельним підприємством, та залишені на відповідальне зберігання у 

постачальників; товари, здані на переробку та які на звітну дату знаходяться на виробничих 

підприємствах, як власних, так і сторонніх. 

3. Залежно від асортиментної структури запаси поділяють за загальним обсягом та 

асортиментною групою. 

4. Залежно від регулярності поповнення (надходжень та витрачання) товарних запасів: 

за часом накопичення та часом споживання запасів. 
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5. Залежно від попиту на споживчі товари запаси поділяють на: запаси, що 

відповідають чи не відповідають попиту. 

6. Залежно від моменту та характеру оцінки виділяють: запаси на початок (вхідні), що 

характеризують розміри, які фактично склалися на початок звітного чи планового періоду; 

вихідні, які характеризують розміри товарних запасів, що фактично склалися на кінець 

певного періоду (звітного або планового); середні товарні запаси, які характеризують 

середній обсяг наявних товарних запасів протягом певного періоду та розраховують за 

середньою арифметичною чи середньою хронометричною; планові (прогнозовані) товарні 

запаси, які підприємство планує або очікує забезпечити на певну дату. 

7. Залежно від відповідності нормативу: запаси в межах нормативу та понаднормові. 

Товарні запаси підприємства – маса товарів, призначена для подальшого продажу, що 

знаходяться в сфері обігу в процесі переміщення від виробництва до споживача. Товарні 

запаси як матеріальні ресурси підприємств торгівлі є одними з найважливіших, тому 

визначення їх складу, класифікації, наявності і витрачання є досить відповідальним 

процесом, який повинен забезпечити необхідною інформацією користувачів бухгалтерського 

обліку з метою контролю та оперативного управління за їх наявністю та рухом.  
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ДЕФІНІЦІЯ “ДОХІД” У ДОСЛІДЖЕННЯХ 

ЗАРУБІЖНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ 

 

В умовах ринкової економіки не зникає актуальність дослідження поняття “дохід”. Від 

зародження людства до сьогодні “дохід” залишається ключовою категорією економічної 

науки. Вчені багатьох країн світу, незалежно від періоду їх творчості висвітлювали 

категорію “дохід” у різних її аспектах. Незважаючи на різні напрями їх дослідження, дана 

категорія зустрічалась, майже, в усіх працях дослідників. Проте вчені і досі не досягли згоди 

щодо трактування поняття “дохід” та його складових. 

Серед вітчизняних вчених дохід досліджували В. В. Сопко, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. 

Голов, Н. М. Ткаченко, М. Т. Білуха, Л. В. Нападовська, А. І. Кобилянська, Т. В. Гладких та 

багато інших. Дослідженню даної категорії була присвячена низка їх наукових праць. 

Існує безліч поглядів щодо визначення категорії “дохід”. Скільки людей, стільки й 

думок, чимось вони схожі, а чимось відрізняються. 

Поняття “доходи”, як економічну категорію, досліджували різні вчені впродовж всієї 

історії становлення економіки. Окремі тлумачення даного поняття наведені в таблиці 1. 

Отже, поняття “дохід” було у полі зору відомих економістів. Кожен з них по різному 

трактував це поняття, створюючи і обґрунтовуючи доведення у своїх концепціях та працях. 
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Сопко В.В. дохід розуміє як “валовий приплив (надходження) економічної вигоди 

протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства” [5]. 

Дохід – гроші або матеріальні цінності, одержані від виробничої, комерційної, 

посередницької чи іншої діяльності, вважає Бутинець Ф. Ф. [1]. 

Таблиця 1 

Погляди західних учених різних років на поняття “дохід” 

№ Автор Напрями дослідження та тлумачення поняття “дохід” 

1. 
А. Сміт  

(1723–1790 рр.) 

Дохід, як заробітна плата, залежить від рівня національного багатства країни. 

Дохід, як прибуток на капітал, визначається вартістю використаних на справу 

капіталу, і буває більшим або меншим залежно від розмірів цього капіталу. 

2. 
Й. А. Шумпетер 

(1883–1950 рр.) 

Дохід – це винагорода за нововведення. Його отримує той, хто раніше за всіх 

використовує нововведення. 

3. 
Дж. М. Кейнс (1883–

1946 рр.) 

Досліджував перерозподіл доходів в інтересах соціальної групи, яка отримує 

найбільш низькі доходи. 

4. 
М. Фрідмен 

(нар. у 1912 р.) 

Створив концепцію перманентного доходу, тобто доходу, який споживач очікує 

отримувати впродовж досить тривалого часу. 

 

У бухгалтерському обліку, відповідно до П(С) БО 15 “Дохід” трактують, як збільшення 

економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять 

до зростання власного капіталу. Саме так  трактують це поняття  більшість вчених (табл. 2).  

Таблиця 2 

 Визначення поняття “дохід” вітчизняними вченими 

Автор Визначення Джерело 

Бутинець Ф. Ф. 

Дохід є надходженням економічних вигід, які 

виникають у результаті діяльності підприємства у 

вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, 

послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів. 

Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку 

: підруч. для студ. / Ф. Ф. Бутинець. – 2-е 

вид.,  доп. та перероб. – Житомир : ЖІП, 

2000. – 604 с. 

Дерій В. А. 

Дохід – це економічна категорія, що означає 

одержання підприємством певних активів 

(грошей, матеріальних ресурсів) чи зменшення 

сум зобов’язань, які спонукають до збільшення 

сум власного капіталу (за мінусом збільшення сум 

капіталу з внесків власників або учасників) 

Дерій В. А. Витрати і доходи підприємств у 

системі обліку та контролю  :монографія / В. 

А. Дерій. – Тернопіль : ТНЕУ, “Економічна 

думка”, 2009. – 272 с. 

Гладких Т. В. 

Доходи – це збільшення економічних вигід у 

вигляді надходження активів або зменшення 

зобов'язань, які призводять до зростання власного 

капіталу (крім зростання капіталу за рахунок 

внесків власників) за звітний період. 

Гладких Т. В. Фінансовий облік  : навч. посіб. 

/ Т. В. Гладких. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2007. 

МСФЗ 18 

“Дохід” 

Дохід – це валове надходження економічних вигід 

протягом певного періоду, що виникає у ході 

звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли 

власний капітал зростає в результаті цього 

надходження, а не в результаті внесків учасників 

капіталу 

Міжнародний стандарт фінансової звітності 

18 “Дохід” (вступив у силу з 1 січня 1995 р.), 

зі змінами та доповненнями від 01.01.2012 р. 

[Електронний ресурс]: // Режим 

доступу:http://www.minfin.kmu. gov.  

Сопко В. В. 

Дохід означає валовий приплив (надходження) 

економічної вигоди протягом звітного періоду, 

який виникає у процесі звичайної діяльності 

підприємства. 

Сопко В. В. Бухгалтерський облік  : навч. 

посіб./  В. В. Сопко. – 3-тє вид., перероб. і 

доп. /– К.: КНЕУ, 2008. 

Ткаченко Н. М.  

Доходи – це збільшення економічних вигід у 

вигляді надходження активів або зменшення 

зобов'язань, які призводять до зростання власного 

капіталу (крім зростання капіталу за рахунок 

внесків власників). 

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий 

облік на підприемствах України : підруч. для 

студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / Н. 

М. Ткаченко. – 6 те видання  – К. :А.С.К, 

2005. 
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Під економічною вигодою розуміють потенційну можливість отримання 

підприємством грошових коштів від використання активів. Прикладом збільшення активів, а, 

отже, відображення доходу у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, є зростання 

дебіторської заборгованості внаслідок відвантаження продукції з наступною оплатою.  

Багато авторів погоджуються з цим. Їхні твердження щодо даного визначення мало чим 

відрізняються. Одні більше вкладають у це поняття, інші, навпаки, стараються його зробити 

стислішим і дати вужче визначення. Зміст самої категорії від цього не змінюється і суть 

залишається тією ж. 

Отже, з наведеної таблиці ми бачимо, що поняття “дохід” різні науковці трактують 

однаково, виходячи із положень П(С)БО 15. Розглянувши таблицю можна побачити, що 

визначення науковців суттєво не відрізняються, а у деяких випадках вони навіть 

співпадають.  

Огляд літературних джерел дозволяє дати власне визначення доходу: дохід – це 

збільшення вартості підприємства у вигляді одержання грошей чи матеріальних ресурсів від 

продажу товарів, виконання робіт і надання послуг. 
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ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ 
 

При управлінні діяльністю надзвичайно важливим є правильно визначити сутність 

поняття та розуміти економічний зміст категорії “витрати”, їхнє місце та функціональну роль 

у багатоаспектній діяльності підприємства.  

Витрати у господарській діяльності підприємства посідають одне з головних 

проблемних питань теоретичного і практичного характеру. Проте, незважаючи на це,  зміст 

поняття “витрати”  у історичному аспекті залишається недостатньо розкритим, а тому 

потрібно досліджувати його економічну суть.  

Метою статті є дослідження трактування витрат у працях науковців та узагальнення 

основних підходів до класифікації витрат діяльності підприємств. 

Багатоплановість проблем трактування, класифікації витрат та калькулювання 

зумовили їх дослідження у працях таких провідних вчених-економістів як  Ф. Ф. Бутинець, 

С. Ф. Голов, П. С. Безруких, О. І. Кобилянська, О. В. Корецький, М. Г. Ламикіна, І. О. 

Михайлов, Л. В. Нападовська, М. С. Пушкар, І. О. Шумило, В. В. Сопко, та інші.  

Як вказано у працях вчених, доцільно розглядати сутність поняття "витрат" у різних 

аспектах.  
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Так, О. І. Кобилянська розглядає витрати як найважливішу частину фінансової 

діяльності підприємства, тому слід знати порядок їх здійснення, обліку і розподілу. 

Професор Ф. Ф. Бутинець зазначає, що типовим тлумаченням витрат на виробництво є 

наступне: витрати – це затрати живої та уречевленої праці на виробництво продукції. У своїй 

праці він відрізняє поняття “витрат” у бухгалтерському розумінні від “витрат” в 

економічному тлумаченні. Так, під економічними витратами розуміє  "затрати втрачених 

можливостей", тобто суму грошей, яку можна отримати при найбільш вигідному із усіх 

можливих альтернативних варіантів використання ресурсів. З бухгалтерської точки зору 

витрати – це тільки конкретні витрати ресурсів.  

На думку В. В. Сопка, витрати – це використані різні речовини і сили природи у 

процесі виробництва, операційної та не операційної діяльності: вони пов’язані з 

виготовленням конкретного, чітко визначеного виду виробу. Л. В. Нападовська вважає, що 

“витрати  – це використання (витрачання) грошових коштів на придбання різних видів 

ресурсів або збільшення кредиторської заборгованості”. Вітчизняний вчений М. С. Пушкар 

дає таке визначення витратам: “витрати – це сума спожитих на виробництво товарів, робіт і 

послуг факторів виробництва”. С. П. Безруких трактує поняття “витрат” як сукупність живої 

та уречевленої праці на виготовлення продукції, виконання робіт і послуг та їх реалізацію. 

Велика різноманітність трактувань зі сторони науковців щодо витрат підприємства 

свідчить про відсутність єдиного розуміння його сутності. Але, на нашу думку, витрати – це 

сукупність грошових, матеріальних та моральних ресурсів, використаних господарськими 

підрозділами у процесі їх функціонування.  

Згідно П(С)БО 16 "Витрати"  поняття “витрат” визнається як зменшення активів або 

збільшення зобов'язань що зумовлює зростання власного капіталу. 

Для успішної організації бухгалтерського обліку, планування, контролю, аналізу та 

ефективного управління витратами на підприємстві необхідно використовувати економічно 

обґрунтовану класифікацію витрат за окремими ознаками. Метою класифікації є 

упорядкування витрат відповідно до вирішуваних завдань.  

На нашу думку, для цілей бухгалтерського обліку витрати повинні класифікуватися за 

такими найважливішими економічними і технічними ознаками, які наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Класифікація витрат підприємства 
Ознаки Характеристика витрат 

1. За центрами відповідальності Виробництво, цех, дільниця, технологічний переділ, служба 

2. За видами продукції, робіт, послуг 
На вироби, типові представники виробів, групи однорідних виробів, 

одноразові замовлення,  валову, товарну, реалізовану продукцію 

3. За єдністю складу витрат Одноелементні та комплексні 

4. За видами витрат За економічними елементами та за статтями калькуляції 

5. За способами перенесення вартості на 

продукцію 
Прямі та непрямі 

6. За ступенем впливу обсягу виробництва на 

рівень витрат 
Змінні та постійні 

7. За календарними періодами Поточні, довгострокові, одноразові 

8. За доцільністю витрачання Продуктивні та непродуктивні 

9. За визначенням відношення до собівартості 

продукції 
На продукцію  відповідного періоду 

 

Отже, за результатами проведеного дослідження були розглянуті тенденції щодо 

трактування та економічного змісту категорії "витрат". Наявність різних точок зору щодо 

сутності витрат обумовлена різними підходами у поглядах на природу економічного життя 

взагалі і виробничого процесу зокрема. 
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ІФНТУНГ 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТЬ “ТОРГОВИЙ ЗНАК” ТА “ТОРГОВА МАРКА”  
 

Проблема застосування термінології у законодавстві кожної країни є досить 

актуальною. На сьогоднішній день у законодавстві України та економічній літературі можна 

побачити такі поняття, як “товарний знак”, “торговельний знак”, “знаки для товарів та 

послуг”, “знаки обслуговування”, “торгова марка”, “логотип”, “фабричний знак”. Найбільш 

поширеними термінами є “торгова марка” і “торговий знак”. Зазвичай поняття “торгова 

марка” та “торговий знак” відносять до категорії термінів синонімів, а чи можна так 

вважати? Тому, метою даної статті є з'ясування узгодженості  цих термінів та використанні 

їх у бухгалтерському обліку. 

Згідно із Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (ст.1) 

товарний знак є позначенням, за яким товари і послуги одних осіб відрізняється від товарів і 

послуг інших осіб. Торгові знаки мають тисячолітню історію, оскільки з давніх часів люди 

використовували спеціальні символи для позначення вироблених ними товарів. Першим 

зареєстрованим торговим знаком вважається знак товарів “Червоний трикутник Бесс”, який 

був зареєстрований у Англії у 1876 р. [4, с.157]. Торговий знак використовувався раніше, 

ніж торгова марка. Починаючи з 1883 р. “торгова марка” стає більш вживаним та 

нормативно законодавчим терміном відповідно до положень Паризької конференції. 

Відповідно до історії виникнення та розвитку цих понять можна сказати, що "торгова марка" 

виникла на основі “торгового знаку” і є не чим більшим, як доповненням, проте із спільним 

основним лексичним значенням. 

Торговий знак  визначається однозначно як зареєстрована і юридично захищена марка 

або її частина.  

Торгова марка – це назва, термін, знак, символ, малюнок або їхня комбінація, 

призначені для того, щоб ідентифікувати продукт і диференціювати його від продукту 

конкурентів. Марка включає у свій склад марочне ім'я, марочний знак і товарний знак.  

Таким чином, торговий знак є частиною торгової марки. Іншими словами, торгова 

марка –  це торговий знак з доповненням. Тому, торгову марку, як нормативно закріплений 

термін, вважають більш ширшим поняттям, ніж торговий знак. 

Щодо бухгалтерська обліку, наведені вище терміни відповідно до П(С)БО 8 

“Нематеріальні активи” та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій  №  

291-права на знаки для товарів і послуг становлять самостійну групу нематеріальних 
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активів, окремо від об’єктів промислової власності. Але при цьому слід мати на увазі, що 

вартість видання й витрати на створення торговельних марок (товарних знаків) не 

визнаються нематеріальними активами (якщо вони створюються власними силами), а 

відображаються у складі витрат відповідного звітного періоду (п.9 П(с)БО 8). Якщо ж 

торгова марка  (торговий знак) придбається зі сторони, вона визнається окремим об’єктом і 

нематеріальним активом. 

Накопичення витрат на придбання (створення) активів ведеться на рахунку 12 

“Нематеріальні активи” та на субрахунку 154 “Придбання (створення) нематеріальних 

активів”. 

Нематеріальні активи згідно з п. 10 та 11 П(С)БО 8 зараховуються на баланс 

підприємства за первісною вартістю, що складається з: вартості придбання, мита, суми 

непрямих податків, які не підлягають відшкодуванню (наприклад, сума ПДВ при придбанні 

неплатником ПДВ), інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням нематеріальних 

активів і доведенням до стану, в якому вони придатні для використання за призначенням. 

Щодо торговельної марки, то її первісна вартість міститиме: суму зборів, сплачених 

при реєстрації, суму держмита при одержанні свідоцтва, вартість послуг патентного 

повіреного, вартість послуг різних фахівців . 

Право власності на торговельні марки, як й інші нематеріальні активи, підлягає 

амортизації. Згідно з пунктами 25-31 П(С)БО 8 підприємство самостійно встановлює строк 

корисного використання нематеріальних активів. 

При цьому нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не 

амортизуються. До них належать активи, щодо яких підприємство не визначило обмеження 

строку, протягом якого очікується збільшення коштів (або їх еквівалентів) від використання 

таких нематеріальних активів. 

Отже, терміни “торговий знак” та “торгова марка” вважаються синонімами, оскільки 

вони мають спільне лексичне значення. Проте, “торгова марка” більш ширше поняття, адже 

торговий знак є тільки однією із частин торгової марки, серед її складових. Щодо 

бухгалтерського обліку то наведені вище поняття входять до складу нематеріальних активів 

і є інтелектуальною власністю. Поставивши на баланс підприємства торговельну марку, як 

нематеріальний актив,  можна забезпечити: залучення необхідних фінансових ресурсів, 

наприклад, кредиту під заставу торговельної марки, здійснення більш ефективної оцінки 

вартості активів і, як результат, формування оптимальної структури капіталу. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основа економічного розвитку – прибуток. Прибуток є однієї з важливих форм розподілу 

національного доходу і однією з основних категорій товарного виробництва. 

Зростання прибутку створює фінансову основу для здійснення розширеного 

відтворення підприємства й задоволення соціальних і матеріальних потреб засновників і 

працівників. На формування прибутку впливає встановлений державою порядок формування 

витрат на виробництво продукції (робіт, послуг); обчислення й калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг); визначення позареалізаційних прибутків і збитків. Об'єктивна 

основа існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу додаткового 

продукту. 

В процесі діяльності підприємств, крім прибутку можуть виникати й збитки. Збиток - 

це перевищення суми видатків над доходом, для одержання якого були здійснені ці видатки. 

Збитки зменшують отриманий прибуток і знижують рентабельність.  

Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його  прибуток 

(збиток). Прибуток залишається джерелом сплати ряду податків, формування фінансових 

ресурсів підприємств. Під формуванням прибутку розуміють його створення в процесі 

господарсько-фінансової діяльності. Прибуток підприємства одержують головним чином 

від реалізації продукції, а також від інших видів діяльності. Управляти формуванням 

прибутку - означає управляти обсягами реалізації продукції. Прибуток являє собою 

алгебраїчну суму отриманих результатів від операційної діяльності, від звичайної 

діяльності й надзвичайних операцій. 

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого 

прибутку й рівнем рентабельності. Як підсумок, чим більше підприємство реалізує 

рентабельної продукції, тим більше одержить прибутки, тим краще його фінансовий стан. 

Ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства виражається в 

досягнутих фінансових результатах. Таким чином, прибуток — одне з основних джерел 

формування фінансових ресурсів підприємства та формування фондів грошових коштів 

підприємства. 

Діючою нормативною базою по обліку фінансових результатів діяльності підприємства 

є: Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”; Податковий 

кодекс України; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності”; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15“Дохід”; Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.  

Отже, найбільший інтерес для різноманітних користувачів фінансової звітності 

підприємства представляє інформація про сформовані фінансові результати, що виражаються 

прибутком  або збитком. Результативність є базисом діяльності будь-якого економічного 

агента, що функціонує на комерційній основі. Саме очікуваний результат є стимулом і 

мотивом для прийняття та реалізації обґрунтованих управлінських рішень. Формування 

фінансових результатів підприємства залежить від нормативно-правового регулювання. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основою фінансово-економічного розвитку та стабільності автотранспортного 

підприємства (далі АТП) за наявності конкуренції є збереження фінансової незалежності, яку 

забезпечує позитивний фінансовий результат діяльності – прибуток. Він є одним із 

найважливіших комплексних показників, який узагальнює усі результати господарської 

діяльності підприємства та визначає її ефективність. 

За багаторічну історію економічної теорії й бухгалтерського обліку виникало багато 

різних точок зору щодо тлумачення й обліку прибутку. Серед великої кількості економічних 

теорій, теорію прибутку економісти характеризують як одну з найбільш складних. Протягом 

декількох століть економістами-класиками досліджувалась сутність поняття “прибуток” та 

висловлювались різні концепції його формування. В економічній літературі одні автори 

розглядають прибуток у вигляді заробітної плати, відсотку та ренти, інші стверджують, що - 

це відсоток на капітал. У марксистській літературі прибуток розглядається у вигляді 

перетвореної форми додаткової вартості, створеною найманою працею. У США та інших 

країнах з розвинутою ринковою економікою поширена концепція, за якою прибуток є 

винагородою за підприємницькі здібності. При цьому, на думку більшості авторів, головним 

джерелом прибутку є капітал. Виходячи з вище зазначеного, О. Є. Високою узагальнено 

основні концепції економічної сутності прибутку (табл. 1) [3]. 

Ряд вчених вбачають суть економічної категорії “прибутку” у тих функціях, які він 

виконує: нагромадження, стимулювання, розподіл. 

Прибуток найпростіша і, водночас,  найскладніша категорія ринкової економіки. Її 

простота визначається тим, що вона є стержнем і головною рушійною силою економіки 

ринкового типу, основним спонукальним мотивом діяльності підприємців у цій економіці. У 

той же час її складність полягає у різноманітності сутнісних сторін, які вона відображає, а 

також у різноманітності видів, у яких вона виступає. Для того, щоб більш повно розкрити 

сутність фінансових результатів, необхідно розглянути, як зміст даного поняття трактується 

провідними економістами сучасності (табл. 2). 
 

Таблиця 1 

Основні концепції економічної сутності прибутку  
Автор Концепції економічної сутності прибутку 

Томас Мен Вважав, що прибуток є різницею між продажною і покупною ціною товару 

Уільям Петті Джерелом прибутку визначав виробництво 

Адам Сміт Прибуток розглядав у вигляді продукту праці, який привласнюється власником засобів 

виробництва 

Давід Рікардо Вважав, що прибуток – це складова частина вартості, яка створюється працею 

Жан Батіст Сей Розглядав прибуток як винагороду підприємця за його промислові здібності 

Карл Маркс Відповідно до його концепції, прибуток - це надлишок виручки над витратами капіталу, 

який безоплатно привласнюється власником засобів виробництва 

Йозеф Шумпетер Вважав, що прибуток - це винагорода за підприємницьку діяльність, тобто вартісний 

вираз того, що створює підприємець 

ФренкНайт Стверджував, що прибуток є винагородою підприємця за прийняття рішень в умовах 

невизначеності 

Едвард Чемберлен Монопольним прибутком вважав додаткову частину загального прибутку, джерелом якої 

є реалізована в ціні монополія 

Пол Самуельсон Визначав прибуток як дохід від факторів виробництва, винагороду за підприємницьку 

діяльність та впровадження нововведень 
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Таблиця 2 

Трактування змісту поняття “прибуток” сучасними економістами 
Мочерний С. В. [5, 

с. 262] 

Прибуток – одна з форм чистого доходу в умовах розвинутих товарно- грошових 

відносин, що виражає вартість додаткового і часткового необхідного продукту, за своєю 

величиною - це різниця між продажною ціною товару і витратами на його виробництво. 

Голов С. Ф.  

[4, с. 529] 

Прибуток – це різниця між доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення. 

Бутинець Ф. Ф. [с. 

513] 

Прибуток – це різниця між доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення. 

Економічна 

енциклопедія за 

ред. Абалкіна Л. I. 

[1] 

Прибуток – перевищення доходів від продажу товарів і послуг над витратами на 

виробництво і продаж цих товарів; узагальнюючий показник фінансових результатів 

господарської діяльності; визначається як різниця між виторгом від реалізації продукту 

господарської діяльності і сумою витрат факторів виробництва на цю діяльність у 

грошовому вираженні. 

Тлумачний 

словник Даля В.І. 

[3] 

Визначає прибуток як “ріст, збільшення, примноження, нарощення чи збільшення... 

бариш, вигода, користь у торгових і грошових обертах”. 

Кузнецов Е. О. [1] Розглядає прибуток як дохід підприємця: “Підприємницька діяльність, як фактор 

виробництва, приносить також дохід в особливій формі - у формі підприємницького 

доходу. Поняття “підприємницького доходу“ тісно пов'язане з поняттям “прибутку“ 

підприємства, тому що саме завдяки організаторським здібностям підприємця, його 

вмінню визначити напрямок діяльності, ризикувати, управляти виробництвом, стає 

можливим одержання прибутку”. 

Стражев О. О. [1] Прибуток – це реалізована частина чистого доходу, створеного додатковою працею. 

Значення прибутку, на  думку автора, зумовлене тим, що з одного боку, він залежить від 

якості роботи підприємства, підвищує економічну зацікавленість його працівників у 

найбільш ефективному використанні ресурсів, тому що прибуток - основне джерело 

виробничого й соціального розвитку підприємства, а з іншого - він служить 

найважливішим джерелом формування державного бюджету. Таким чином, у рості суми 

прибутку зацікавлені як підприємства, так і держава. 

Покропивний С. 

Ф., ШвабЛ.І., 

Бондар Н.М. [3] 

Розглядають прибуток як частину виручки, що залишається після відшкодування усіх 

витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства. 

Гетьман О. О., 

Шаповал В. М. [3] 

Прибуток представляє собою різницю між ціною реалізації та собівартістю продукції 

(товарів, робіт, послуг), між обсягом отриманої виручки та сумою витрат на виробництво 

та реалізацію продукції. 
 

Уваги заслуговує визначення прибутку, надане М. В. Патарідзе-Вишинською. Так, на 

думку автора, прибуток - це чистий дохід суб’єкта господарської діяльності, який виражений 

у грошовій формі, характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької 

діяльності та являє собою різницю між усіма доходом і пов’язаними з ними витратами [6]. 

Дане визначення, на нашу думку, є найбільш вагомим, тому що воно лаконічне, достатньо 

розширене та дає можливість точно зрозуміти сутність досліджуваної категорії. 
 

Список використаних джерел 

1. Бердар М. М. Формування механізму управління прибутком підприємства / М. М. 

Бердар : [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.nbuv. 

gov.ua/portal/natural/Upsal/2008_5/08bmmmie.pdf 

2.  Словарь-справочник фінансового менеджера / уклад. И. А. Бланк. –  К. : “Ника-Центр”, 

1998. - 480 с. 

3. Висока О. С. Економічна суть прибутку та концепції його формування  / О. С. Висока // 

Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. –  Випуск 17. – С. 293-300. 

4. Голов С. Ф. Управлінський облік :підруч. / С. Ф. Голов. –  К. : Лібра, 2003. –  704 с. 

5. Економічна енциклопедія. У трьох томах. Т. 1/ Редкол.:С. В. Мочерний (від. ред.) та ін. 

– К. : Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864с. 

6. Патарідзе-Вишинська М. В. Визначення та облік фінансового результату: вітчизняний 

і зарубіжний досвід / М. В. Патарідзе-Вишинська :  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http//www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10pmvvzd.pdf. 



 

237 
 

 

Горошко С. М., 

студентка спеціальності 

8.03050901 “Облік і аудит”  

Наук. керівник: ст. викл. Мазуренко О. М., 

Львівська комерційна академія 

 

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

“ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ” ТА “ЗОБОВ’ЯЗАННЯ” 

 

На сучасному етапі економічного розвитку взаємовідносини, що склались між 

підприємствами, організаціями, установами та населенням, носять характер грошових 

розрахунків. Ці відносини засновані на використанні грошей у залежності від їх функцій як 

засобів обертання і платежу. При цьому підприємства не завжди здійснюють розрахунки з 

іншими підприємствами або фізичними особами водночас з передачею майна, виконанням 

робіт, надаванням послуг. У зв’язку із цим виникає дебіторська та кредиторська 

заборгованості. 

У своїх працях визначенню поняття “дебіторської заборгованості” та “кредиторської 

заборгованості” піднімали такі видатні вчені як С. Ф. Голов, Ф. Ф. Бутинець, Ю. С. Цал-

Цалко, Т. С. Смовженко, Г. П. Вознюк, М. В. Корягін [3-5]. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації щодо 

дебіторської заборгованості та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 10 

“Дебіторська заборгованість”. Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість – це сума 

заборгованості дебіторів підприємству на певну дату, а дебітори – юридичні та фізичні 

особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, 

їх еквівалентів [1]. 

Економіст Ю. С. Цал-Цалко ідентифікує дебіторську заборгованість, як вилучені на 

період із господарської діяльності оборотні активи і зазначає, що чим швидше підприємство 

одержить гроші від покупців за продану продукцію, виконані роботи і надані послуги, тим 

краще його фінансове становище [3]. Тлумачення цього поняття різними науковцями 

зазначено у табл. 1. 

Таблиця 1  

Підходи  до визначення поняття “дебіторська заборгованість” 
Автор/джерело Визначення 

П(С)БО 10 

“Дебіторська 

заборгованість” [1] 

Дебіторська заборгованість – це суми заборгованості дебіторів підприємству на певну 

дату 

Голов С. Ф. [4]  Дебіторська заборгованість – фінансовий актив, що є конкретним правом однієї 

сторони отримати гроші й узгоджується з відповідним зобов’язанням сплати іншої 

сторони.   

Крайник О. П., 

Клепікова З. В.  [5] 

Дебіторська заборгованість – форма відстрочки платежу – відкритий кредит 

(неформальна або формальна угода, яка передбачає виконання послуг замовником або 

реалізації продукції покупцю з відстрочкою оплати за них). Такий кредит вважається 

безкоштовним та без чітко визначеного строку 
 

Дебіторська заборгованість є активом, що пов’язаний із юридичними правами, 

включаючи право на володіння. Дебіторська заборгованість у процесі виконання зобов’язань 

– природний, об’єктивний процес господарської діяльності підприємства. Вона виникає при 

наступних обставинах: комерційне кредитування постачальником покупця; несвоєчасна 

оплата; недостачі, витрати, розкрадання; поставки неякісної продукції; інші випадки. 

Внаслідок господарських відносин між сторонами виникають права і зобов'язання. З 

однієї сторони, у складі господарських засобів виникає актив (тому що існує ймовірність 

отримання майбутніх вигод) у вигляді дебіторської заборгованості, а з іншої – зобов'язання 

погасити усю заборгованість перед кредитором. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 11 “Зобов'язання” визначає порядок формування та відображення у звітності 
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інформації про зобов'язання [2]. Зобов'язання визначаються, якщо його оцінка може бути 

достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому 

внаслідок його погашення.  

Отже, виходячи з проведених досліджень, можна зробити висновок про існування 

численних підходів до визначення суті цих понять. Натомість чітке визнання понять дасть 

змогу правильно відображати інформацію про дебіторську і кредиторську заборгованість в 

обліку, аналізувати, контролювати стан розрахунків у будь-який момент для ефективного 

управління. Подальші дослідження будуть направлені на пошук взаємозв’язку дебіторської 

та кредиторської заборгованості, їх оптимальної рівноваги та методів управління 

заборгованістю підприємств. 
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ГУДВІЛ: ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

В останні роки, у зв'язку з розвитком ринкових механізмів, у світовій економіці велике 

значення приділяється  нематеріальній  складовій діяльності підприємства, а саме ділової 

репутації. Це обумовлено тим, що позитивна репутація стає невід'ємною умовою досягнення 

підприємством стійкого й позитивного економічного успіху.  

Метою  даної  статті  є  дослідження  теоретичних  основ,  визначення характерних рис 

та удосконалення класифікації гудвілу  як нематеріального активу підприємства.  

Завданнями цієї статті є:  

- всебічне дослідження визначення гудвілу;  

- виокремлення видів гудвілу, в залежності від форм виявлення даної категорії;  

- дослідження основних характеристик гудвілу як нематеріального активу 

підприємства. 

У даного терміна існують різні синоніми, такі як “гудвіл”, “імідж”, “популярність”, 

“бренд”. Однак, як в українській, так і в міжнародній практиці не існує єдиного підходу до 

трактування даної категорії. Початок  досліджень  із  проблематики  гудвілу,  як 

нематеріального  активу  підприємства,  покладено  у  працях  відомих  вітчизняних  та  

зарубіжних науковців,  зокрема:  Н. Абдулаєва,  О. Бутнік-Сіверського,  С. Горіна,  Г. 

Десмонда,  А. Клименка, Н. Колайка, В. Ларцева, А. Мендрула, Т. Примак, Н. Пузині, К. 

Уолша, Г. Чамерссона та інших. Однак зазначена проблема вимагає подальших наукових 

досліджень.  
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Розглянемо кілька визначень гудвілу: 

Гудвіл –  нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою 

вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю, як цілісного майнового 

комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої 

позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. 

Гудвіл – перевищення вартості придбання над часткою покупця в справедливій    

вартості    придбаних   ідентифікованих   активів, зобов'язань   і  непередбачених  зобов'язань  

на  дату  придбання [3]. проблема вимагає подальших наукових досліджень.  

Що приводить до зменшення зацікавленості потенційних інвесторів та партнерів, а як, 

слід, фінансові збитки. Тому, спробуємо виявити та обґрунтувати класифікаційні ознаки 

гудвілу. Виходячи з визначення класифікації – це система субпідрядних понять (класів, 

об'єктів, явищ) у якійсь галузі знання, складена на основі обліку загальних ознак об'єктів і 

закономірних зв'язків між ними; класифікація дозволяє орієнтуватися в різноманітті об'єктів 

і є джерелом знання про них. огляду на особливість і неоднорідність досліджуваного активу,   

рекомендуємо використовувати наступні класифікаційні ознаки: 

1) за способом виникнення: внутрішньогенерований, спадкоємний, гудвіл при 

придбанні та при консолідації. Гудвіл, що створюється підприємством (цілеспрямовано або 

мимоволі) для самого себе називається внутрішньогенерованим. Гудвіл, що отримується 

новою фірмою створеною при злитті компаній називається спадкоємним  

2) за арифметичним значенням: позитивний та негативний. Позитивний гудвіл 

(goodwill) – це перевищення вартості придбання над часткою покупця в справедливій 

вартості придбання ідентифікованих активів та зобов’язань на дату придбання. Негативний 

гудвіл (badwill) – перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних 

ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання. 

3) за складовими чинниками: гудвіл підприємства (бізнесу) та персональний гудвіл. 

Гудвіл підприємства формує велика кількість чинників, проміж яких: рівень кваліфікації 

персоналу, стратегічний стан на ринку, наявність постійних споживачів та постачальників. 

На  основі  проведеного  дослідження,  необхідно зазначити:  

- гудвіл,  як  певні  переваги  підприємства,  існує  незалежно  від  факту  

купівлі/продажу підприємства;  

- придбаний гудвіл є прояв сформованого гудвілу підприємства;  

- поняття гудвіл доцільно застосовувати не лише до підприємства, але і до конкретної 

особи (персональний гудвіл), що впливає на формування  гудвілу підприємства;   

- гудвіл,  як  нематеріальний  актив  підприємства,  може  формуватися  за  рахунок  

інших ідентифікованих нематеріальних активів (торгової марки);  

- гудвіл, з точки зору оцінки, може мати як позитивне, так і негативне значення.  

Підходи в українській та міжнародній практиці щодо ведення бухгалтерського обліку 

та здійснення податкових розрахунків щодо нематеріальних активів (в багатьох країнах до 

них відносять гудвіл) принципово відрізняються. З метою уніфікації обліку мають бути 

розроблені єдині підходи до визнання, класифікації оцінки та методики обліку гудвіл. 
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СУТНІСТЬ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ НА 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

В умовах ринкової економіки особливо важливого значення набувають проблеми 

формування та управління витратами, доходами та фінансовими результатами суб’єкта 

господарювання.  

Однак залишаються невирішеними певні питання обліку доходів, витрат і фінансових 

результатів на рівні крупних промислових формувань, які потребують детального 

дослідження і вироблення пропозицій для практичної діяльності. Тому об'єктивно існує 

необхідність у подальшому вивченні та дослідженні проблем організації і методики обліку 

витрат, доходів і фінансових результатів на промислових підприємствах. Саме цим 

зумовлене обрання теми дослідження й саме це підтверджує її актуальність. 

Проблеми організації і методики обліку й контролю витрат на підприємствах 

розглянуті в працях провідних вітчизняних і зарубіжних науковців: М. Т. Білухи, О. С. 

Бородкіна, Ф. Ф. Бутинця, Б. І. Валуєва, Ю. А. Вериги, С. Ф. Голова, І. В. Замули, О. 

В. Карпенко, М. В. Кужельного, Л. М. Шатковської, В. О. Шевчука, І. Й. Яремка, М. Ф. Ван 

Бреда, Р. Мюллендорфа, Б. Нідлза, Я. В. Соколова, В. І. Ткача, й інших. Однак, незважаючи 

на чималу кількість наукових праць, присвячених проблемам управління витратами та їх 

практичній цінності, концептуальні засади і методичні принципи, теоретичні аспекти 

комплексної системи управління витратами суб'єктів господарювання потребують свого 

подальшого вивчення.  

Метою дослідження є обґрунтування нагальності потреби переосмислення ролі витрат, 

як одного із елементів функціонування підприємства, необхідність класифікації витрат. 

Для досягнення мети статті доцільно розкрити, перш за все, суть поняття витрати. 

Інформація про витрати – це один із найбільш важливіших видів інформації в 

бухгалтерському обліку. Витратами, на думку Ю. С. Цал-Цалко, визначають або зменшення 

активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу 

підприємства [5, с. 37]. В. А. Сідун же вважає, що витрати – це обсяг спожитих виробничих 

чинників, потрібних для здійснення підприємством господарської діяльності, спрямованої на 

отримання прибутку та максимізацію добробуту власників у грошовому виразі. 

На нашу думку, витрати – це зменшення економічних вигід у результаті вибуття 

грошових коштів або іншого майна. 

Класифікацію виробничих витрат за найбільш поширеними ознаками, що 

узагальнюють пропозиції вітчизняних вчених з досліджуваної проблеми, подано на рис. 1. 

У сучасних умовах господарювання на підприємстві виникає необхідність створення 

ефективної системи управління виробничими витратами. Важливою передумовою успішної 

організації обліку, аналізу, контролю виробничих витрат та ефективного управління цими 

витратами є науково обґрунтована класифікація виробничих витрат, подана нами на рис 1. 

Виробничі витрати є важливим економічним показникам, від рівня яких залежить 

прибутковість, конкурентоспроможність і рентабельність кожного промислового 

підприємства. 

Витрати на виробництво продукції доцільно класифікувати за ознаками, які подані 

нами на рис. 1, проте запропонована класифікація витрат не вичерпує всіх можливих 

варіантів їх групування і може бути доповнена відповідно до конкретних ситуацій і потреб 

користувачів. 
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Рис.1. Класифікація виробничих витрат для цілей обліку, аналізу та контролю 
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ПОНЯТТЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ  

 

Впровадження ринкових механізмів господарювання, а також інтеграція економіки 

України в світове співтовариство, зумовили необхідність реформування вітчизняного 

бухгалтерського обліку та звітності, приведення національної системи бухгалтерського 

обліку та звітності у відповідність з міжнародними стандартами. Відповідно до цих 

трансформаційних змін і введення в дію національних П(С)БО рослини і тварини, які є 

об’єктами сільськогосподарської діяльності виділяють в окрему облікову категорію – 

“біологічні активи”. Оскільки дана категорія є відносно новою для вітчизняної облікової 

теорії і практики багато питань пов’язаних із методикою бухгалтерського обліку біологічних 

активів є дискусійними та підлягають вирішенню. 

Проблемам обліку біологічних активів присвячували свої дослідження Г. Л. Бурляй, Н. 

В. Гончаренко, З. П. Гулик, В. М. Жук, О. О. Канцуров, Н. С. Котляревська, З. М. Левченко, 

Н. В. Перевозник, Л. К. Сук, О. Г. Шайко та інші. 

Категорія біологічних активів є однією з найважливіших у господарській діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Про біологічні активи, як про об’єкт обліку в 

сільськогосподарських підприємствах вперше заговорили з прийняттям Міжнародного 

стандарту  бухгалтерського обліку 41 “Сільське господарство”. Відповідно до міжнародного 

стандарту біологічний актив – це жива тварина або рослина [1].  

Виходячи з того, що об’єктом бухгалтерського обліку є актив, незалежно від його 

форми, то не всі живі тварини та рослини можуть бути об’єктами бухгалтерського обліку, а 

тільки ті, які контролюються підприємством у результаті минулих подій та використання 

яких, як очікується, при веде до отримання економічних вигід у майбутньому. З огляду на це, 

тлумачення терміну “біологічний актив”, що наведено в П(С)БО 30 “Біологічні активи” 

повністю відповідає його економічній сутності. Так, відповідно до даного стандарту, 

біологічний актив – тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна 

давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також 

приносити в інший спосіб економічні вигоди” [2]. 

Оскільки дані активи є категорією відносно новою для вітчизняної практики, то 

питання суті біологічних активів є дискусійним. Так, багато вітчизняних вчених наводять 

свої точки зору, що стосується трактування цього поняття (табл.1). 

Таблиця 1 

Визначення змісту категорії “біологічний актив” 
Вчені Тлумачення суті “біологічні активи” 

Загородній А. Г., 

Возняк Г. Л. [6, 

21] 

Актив біологічний – тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна 

давати сільськогосподарську продукцію та / або біологічні активи, а також приносити в 

інший спосіб економічні вигоди. 

Замула І. В. 

[3, 26]  

Біологічні активи - це біологічні складники екосистем, які мають фізичну або потенційну 

корисність для підприємства. 

Пасенко В. В. 

[5, 82]   

 

Біологічний актив - це сукупність природних (біологічних) ресурсів, які в процесі 

біологічних перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або поточні і 

додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди. 

Остапчук О. В. [4, 

53] 

 

Біологічні активи - це живі істоти та організми в сільському господарстві, що здатні рости, 

розвиватися, містять "активне начало", яке за відповідних умов може створювати живий 

організм. 
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Як видно з табл. 1, більшість учених трактують біологічні активи як живі істоти, 

організми, явище життя, біологічні ресурси. Однак, зустрічаються і інші визначення змісту 

біологічних активів.  

У зв’язку з тим, що біологічні активи є досить різноманітні, з метою, відображенні їх в 

обліку, необхідною є розробка чіткої та науково обґрунтованої класифікації. 

Класифікація біологічних активів – це відносно стабільна, логічно побудована система 

активів сільськогосподарського підприємства, окремі структурні одиниці якої 

характеризуються певною відокремленістю, самостійністю та виконують певне призначення 

стосовно системи. 

 
Рис.1. Класифікація біологічних активів 

  

За результатами дослідження поняття біологічних активів можна зробити висновок, що 

ця категорія є однією з найважливіших у господарській діяльності сільськогосподарських 

підприємств. Дослідивши класифікацію біологічних активів, можемо визначити деякі 

проблемні моменти. На нашу думку, амортизація має нараховуватися на всі довгострокові 

біологічні активи, незалежно від способів їх оцінки. До складу біологічних активів в обліку 

мають включатися не тільки рослини і тварин, а й земельні ресурси підприємства.  
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ДО ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  В УКРАЇНІ 
 

Необхідною умовою розвитку національної економіки, поглиблення співпраці з іншими 

державами, створення сприятливого середовища для залучення іноземних інвестицій є 

належне нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Зовнішньоекономічна діяльність є одним із головних факторів розвитку економіки 

будь-якої країни, а тому повинна виступати одним із найважливіших об’єктів державного 

регулювання. Досвід розвинених країн засвідчує, що найкращі результати можна досягти за 

ринкових умов у поєднанні із ефективною регулятивною функцією держави. Удосконалення 

механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні набуває усе 

більшого значення у процесі інтернаціоналізації її господарського життя й зростання 

економічної взаємозалежності з економічними союзами та окремими країнами.  

Важливим елементом механізму державного регулювання економіки є регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності держави, що передбачає створення відповідних умов та 

механізмів (правових, економічних, інституційних), що забезпечує ефективний їх розвиток 

та здійснення діяльності у цій сфері. 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності проявляється у зовнішньоекономічній 

політиці держави, що може бути визначена як сукупність дій державних органів влади щодо 

обґрунтування місця країни у системі міжнародного поділу праці, визначення цільових 

показників у цій області та прийняття відповідних заходів для досягнення намічених цілей. 

Зовнішньоекономічна політика держави спрямована на формування раціональних 

зовнішньоекономічних зв’язків і використання їх для зміцнення потенціалу країни 

(економічного, політичного, військового, соціального, екологічного та ін.). 

Для запобігання від подібних казусів у практиці державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності високорозвинених країн використовуються різні системи 

ієрархізації законодавства, окремі елементи яких можна і доцільно впроваджувати в Україні. 

Аналізуючи коло функцій державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 

які делеговані регіональним та місцевим органам влади і самоврядування, фахівцями з 

правових питань відмічено, що регулятивні важелі зміщені в бік ланки центральних органів 

влади. Це значно звужує можливості впливу більш низьких рівнів державного управління на 

розвиток зовнішньоекономічної діяльності, особливо на фоні централізації бюджетного 

процесу і відповідною нестачею власних коштів для здійснення регулятивних заходів. До 

речі, такий стан справ суперечить європейській регіональній політиці. 

Наступним суперечливим моментом державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності у порівнянні з задекларованими принципами є те, що свобода 
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зовнішньоекономічного підприємництва де-факто має значно менший обсяг, ніж де-юре. 

Великою мірою це обумовлено непрозорістю як самого законодавства, так і дій державних 

органів влади з його реалізації. Проблеми зон зі спеціальним режимом інвестиційної та 

інноваційної діяльності прямим чином пов'язані з відсутністю або неефективністю 

механізмів державного і суспільного контролю за функціонуванням цих утворень. 

Отже, проведений мною аналіз правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

дозволяє висловити думку про те, що кількісно вона врегульована більш ніж достатньо, але 

невизначеність норм цих законів та наявність протиріч один одному створюють умови для 

будь-яких зловживань як недобросовісними суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, так і 

посадовими особами, які здійснюють контроль за цією діяльністю. 
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Фінансова стабільність держави визначається фінансовою стійкістю підприємств, а 

виняткове місце агропромислового комплексу та аграрного сектора в народному 

господарстві зумовлює необхідність забезпечення фінансової стійкості 

сільськогосподарських підприємств.  

Реформування аграрного сектора економіки України направлено на вирішення 

сукупності проблем, серед яких важливе місце належить відтворенню основних засобів. 

Трансформація існуючих виробничих відносин, зміна організаційно – правових форм і 

характеру взаємозв’язків господарюючих суб’єктів в економічній системі є головними 

детермінантами процесу відтворення основних засобів.  

Відсутність науково обґрунтованих концепцій формування механізму відтворення 

основних засобів у перші роки реформування аграрного сектора стала однією з головних 

причин, що призвела до кількісного скорочення і якісного погіршення стану основних 

засобів аграрних підприємств. Невирішені проблеми відтворення основних засобів набули 

такої глибини, за якої відбулося наростання масштабів живої праці, скорочення обсягів 

виробництва продукції в сільському господарстві [3, с.102].  

Проблемі організації амортизаційної політики приділяється чимало уваги . Наприклад, 

О. Гудзинський, Г. Кірєйцев, В. Савчук, розглядаючи перспективи прийняття Закону 

України “Про амортизацію”, зазначили, що застосування існуючих методів спричинило до 
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вимушеного застосування більшістю сільськогосподарських підприємств морально і фізично 

застарілої техніки.  

С. М. Євтушенко розвиває концепцію оцінки економічної доцільності експлуатації 

об’єкту при визначенні строку його корисної експлуатації і пропонує групування основних 

засобів в залежності від терміну їх корисного використання. Всіх авторів, які займаються 

проблемами обліку амортизації, об’єднає думка про невідповідність сучасного нормативного 

забезпечення вимогам ефективного ведення господарської діяльності [4]. 

Відповідно до Указу президента України від 7 березня 2001 року №169/2001 “Про 

концепцію амортизаційної політики”, метою амортизаційної політики є перетворення 

амортизації у інструмент активізації інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання в 

державі. Однак сьогодні амортизація фактично перетворилася на інструмент отримання 

податкових пільг та додаткове джерело поповнення дефіциту оборотних коштів 

підприємства. Запропоновані механізми та методи розрахунку амортизації не задовольняють 

вимогам сьогодення щодо накопичення необхідної суми коштів для відтворення  основного 

капіталу підприємств. За таких умов актуальною є проблема визначення дійсної сутності та 

ролі амортизації в господарському механізмі підприємств України. 

Успішна реалізація досягнень науки і техніки значною мірою залежить від напрямів і 

методів амортизаційної політики, яка безпосередньо впливає на формування економічних 

умов відтворення основних засобів. А отже, невідповідність амортизаційної політики 

реальним процесам, що відбуваються в економіці, призводить до деформацій в обороті 

основного капіталу, сповільнення введення нової та виведення застарілої техніки. За останні 

роки амортизаційна політика зазнала певних прогресивних змін, але вона так і не стала 

найважливішим важелем держави для дії в позитивному плані на економічні процеси і, в 

першу чергу, на активізацію інвестиційної діяльності і технічне переозброєння виробництва. 

Однією з причин такого становища визнається недооцінка ролі і значення амортизаційної 

політики в розвитку національної економіки [2, с.178]. 

Серед теоретичних і методичних питань, які потребують розширення масштабності та 

поглиблення розробки в контексті сучасних процесів в аграрному секторі України, слід 

виділити: обґрунтування методичних підходів до вибору методів нарахування амортизації 

залежно від особливостей використання основних засобів і потреб підприємства в їх 

оновленні; удосконалення функціонуючого механізму відтворення основних засобів, які є 

складовою майнових паїв колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств; 

удосконалення вимірювальної системи відтворення основних засобів; обґрунтування 

механізму відтворення основних засобів біологічного походження; дослідження впливу 

витрат на утримання основних засобів на формування витрат підприємства; розробка 

методичних і методологічних підходів до вибору форм використання основних засобів на 

основі мінімізації витрат на їх утримання [1, с. 351]. 

Також, враховуючи високий ступінь зношеності основних засобів у  сільському 

господарстві та вкрай низьку механізацію праці, доцільно  виділити в окрему групу для цілей 

оподаткування сільськогосподарську техніку.  

Отже, для подолання негативних тенденцій в амортизаційній політиці, зростання ролі 

амортизації як джерела фінансування оновлення основних фондів необхідно вжити низку 

заходів, а саме: переглянути підходи до формування груп основних фондів та встановлення 

для них норм амортизації, переосмислення призначення амортизаційної політики.  
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ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 

Основні засоби, як матеріальна основа процесу виробництва, потребують такої 

організації їх обліку, яка б сприяла підвищенню контрольних функцій управління, 

стимулювала їх відновлення, а також надавала об’єктивну інформацію для аналізу 

ефективності їх використання. 

У цих умовах перед системою бухгалтерського обліку основних засобів постає ряд 

завдань: точна ідентифікація, достовірна оцінка, обґрунтованість методу та суми нарахування 

зносу. Оптимальність вирішення цих завдань ґрунтується на правильній класифікації основних 

засобів, без якої прийняття управлінських рішень не може бути достатньо ефективним. Саме 

тому питання науково обґрунтованої класифікації основних засобів залишається актуальним. 

Під класифікацією основних засобів варто розуміти групування їх за певними ознаками 

в якісно однорідні групи. Класифікація полегшує поточний облік основних засобів, спрощує 

складання звітності про наявність та рух основних засобів, підвищує ефективність 

проведення переоцінок та інвентаризацій на практиці. 

Згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби”, усі основні засоби підприємства для цілей 

бухгалтерського обліку класифікують за такими групами: земельні ділянки;  капітальні 

витрати на поліпшення земель; будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та 

обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); робоча і 

продуктивна худоба; багаторічні насадження; інші основні засоби [1].  

Згідно зі ст. 145 Податкового кодексу основні засоби поділено на 16 груп замість 

колишніх чотирьох. За своєю суттю, це ті самі групи, що і в Положенні (стандарті) 

бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.  

Класифікацію, запропоновану діючим законодавством, на нашу думку, не можна 

назвати досить докладною, тобто такою, яка дозволила б однозначно й безпомилково 

відносити об’єкти основних засобів до тієї чи іншої групи. Ознаки, за якими класифікують 

основні засоби вітчизняні науковці, наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Класифікаційні ознаки основних засобів, відокремлені вітчизняними науковцями 
Ознаки класифікації 

Бутинець Ф. Ф.  

[4] 

 Косміна Р. М. Нашкерська Г. В. Пушкар М. С. Ткаченко Н. М.  

[5] 

Хом’як Р. Л. 

1. За функціональним 

призначенням 

+  +  + + 

2. За належністю  + + + + + + 

3. За рівнем використання + + + + + + 

4. За групами      + 

5. За галузями економіки +  + + + + 

6. За характером участі у 

процесі виробництва 

 +  +   

7. За речовим характером +      
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8. За натурально-ма-

теріальним складом 

    +  

9. За технічними ха-

рактеристиками і способом 

використання 

  +    

10. Залежно від цільового 

призначення і виконуваних 

функцій  

 +     

Зважаючи на вище наведені варіанти класифікації основних засобів, ми підтримуємо 

думку більшості науковців щодо необхідності використання в системі управління 

підприємств, у тому числі з метою оподаткування, класифікації основних засобів, 

передбаченої чинним законодавством, хоча і вона потребує деякого вдосконалення.  

На нашу думку, для цілей бухгалтерського обліку основні засоби потрібно 

класифікувати за такими найважливішими економічними і технічними ознаками (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Узагальнена автором класифікація основних засобів 
 

Наведена класифікація основних засобів має важливе значення для обліку, оскільки 

щодо неї складається звітність про рух основних засобів. Крім того, такі дані необхідні для 

глибокого використання основних засобів і пошуку резервів для підвищення фондовіддачі. 

Отже, необхідною умовою раціональної організації обліку основних засобів є їх 

класифікація, яка дає змогу оптимізувати їхню структуру, забезпечивши ефективне їх 

використання та сприятиме покращенню стану сучасного виробництва. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 

СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ  

 

Розвиток міжнародної економіки, глобалізаційні процеси, розширення 

зовнішньоторговельних зв’язків підприємств, збільшення обсягів прямого іноземного 

інвестування підвищує актуальність адаптації вітчизняної практики обліку до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку та звітності.  

Проблемами обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в 

останні роки займаються багато українських та іноземних авторів, серед яких С. Ф. Голов,  

С. Я. Зубілевич, В. Н. Костюченко, Г. Г. Кірейцев, Л. Г. Ловінська, Я. В. Соколов, В. Г. 

Швець, В. О. Шевчук, М. М. Шігун, Д. Блейк, А. Бріттон, С. Грей, Г. Міїке. 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) – це система принципів, 

методів та процедур ведення бухгалтерського обліку. Розробляє та впроваджує МСБО 

Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО) [5, с. 434]. Вони є 

складовою Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які виступають на даний 

момент ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка 

розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для визнання 

доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно розкривати і 

віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівнювати 

результати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення 

відповідних управлінських рішень [1, с. 115]. 

Розглянемо пропозиції вітчизняних вчених щодо доцільно запровадження міжнародних 

стандартів фінансової звітності в Україні. Зокрема, Трачова Д. М, Сахно Л. А. висловлюють 

думку, що міжнародні і вітчизняні стандарти обліку –  це стандарти одного порядку, але 

різних рівнів. Завдання стандартів – направляти й регулювати бухгалтерський облік так, щоб 

на базі отриманих у такий спосіб даних надати користувачам достовірну, повну й 

неупереджену інформацію в належним чином оформлених фінансових звітах. Це і є мета 

бухгалтерського обліку як на міжнародному рівні, так і на національному [4, с. 272]. 

Позитивними сторонами застосування МСФЗ як для суб’єктів господарювання, які 

складають фінансову звітність, так і для зовнішніх користувачів, на думку Голуба Н. О., є: 

можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень; 

забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно від того, 

резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність; 

можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки; 

престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів; велика надійність 

інформації; прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її 

складання, а також численними поясненнями до звітності [1, с. 116]. 

Чепець О. Г. та Губарик О. М. вважають, що об’єктивними перевагами використання 

міжнародних стандартів фінансової звітності перед національними стандартами в Україні 

можуть стати: чітка економічна логіка; узагальнення кращої сучасної світової практики в 

галузі обліку; простота сприйняття для користувачів фінансової інформації у всьому світі. 

При цьому міжнародні стандарти дозволяють не лише скоротити витрати підприємств при 

підготовці своєї звітності, особливо в умовах консолідації фінансової звітності підприємств, 

що працюють в різних країнах, але й знизити витрати по залученню капіталу [5, с. 435]. 
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Картузова Т. В. висловила думку стосовно переваг переходу України на МСФЗ, серед 

яких виділила такі: забезпечення припливу іноземних інвестицій в економіку України; 

підвищення прозорості суб’єктів національної економіки; зниження безробіття; поширення 

якості статистичної інформації і можливостей її зіставлення з іншими країнами; сприяння виходу 

на міжнародні ринки капіталу; зменшення витрат для підготовки фінансової звітності [2, с. 178]. 

Проте, поряд із зазначеними перевагами, процес впровадження міжнародних стандартів 

фінансової звітності в Україні пов'язаний з певними труднощами. У працях деяких авторів 

[3, с. 130; 5, с. 273] розглядаються такі проблеми: стандарти не можуть “працювати” 

самостійно – успіх застосування МСФЗ залежить передусім від економічного середовища, наявності 

національної інфраструктури їх існування; застосування МСФЗ вимагає від фінансистів і 

бухгалтерів професійної підготовки й знань; офіційною мовою міжнародних стандартів 

фінансової звітності є англійська, що значно ускладнює роботу з нововведеннями в стандартах і 

своєчасністю їх застосування; в Україні відсутні структури, які повинні взаємодіяти з 

Комітетом з міжнародних стандартів для вирішення певних аспектів застосування МСФЗ. 

Отже, перехід фінансової звітності українських підприємств на МСФЗ повинен бути 

поступальним процесом, за наявності відповідного інституційного механізму в Україні. 

Запровадження МСФЗ дасть змогу залучити іноземних інвесторів і розширити експортні 

можливості України, що, в свою чергу, позитивно вплине на економіку країни. 
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: 

 ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 

 

Машинобудування є однією з провідних галузей економіки України. В системі 

управління операційною діяльністю машинобудівного підприємства чільне місце посідає 

облік витрат на виробництво та аналіз собівартості продукції, за допомогою яких 

здійснюється контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових 

ресурсів. Основною умовою ефективного функціонування підприємства є належна 

організація процесу управління витратами, який у ринкових умовах є визначальним 

напрямом підвищення ефективності виробництва. Витрати машинобудівних підприємств 
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істотно залежать від динаміки і структури обсягів виробництва та реалізації продукції 

(табл.1) [2]. 

Таблиця 1 

Динаміка виробництва та реалізації продукції машинобудівної галузі України 

 та її підгалузей за 2005–2011 рр.  

Показники 
Темпи зростання за роками до базового періоду, % 

2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

Динаміка виробництва продукції 

Машинобудування, в т.ч. : 7,1 11,8 19,0 0,3 -44,9 36,1 17,2 

1) виробництво машин та устаткування 12,2 2,9 3,0 -1,8 -37,6 21,1 12,5 

2) виробництво електричного, елек-

тронного та оптичного устаткування 
-9,2 10,7 29,1 -6,8 -28,2 24,2 14,7 

3) виробництво транспортних засобів та 

устаткування 
12,4 19,1 30,0 5,7 -57,9 61,9 22,6 

Динаміка реалізації продукції 

Машинобудування, в т. ч. : 12,7 12,5 13,7 13,3 10,6 10,9 11,6 

1) виробництво машин та устаткування 4,4 4,1 4,2 4,1 4,2 3,7 3,6 

2) виробництво електричного, елек-

тронного та оптичного устаткування 
2,9 2,8 3,0 2,8 3,0 2,6 2,6 

3) виробництво транспортних засобів та 

устаткування 
5,4 5,6 6,5 6,4 3,4 4,6 5,4 

 

Результати табл. 1 можна пояснити використанням малоефективних технологій, і як 

наслідок, продукція має високий рівень матеріало- та енергомісткості, що призводить до 

значного зростання витрат і відповідно до збільшення собівартості продукції. 

Витрати машинобудівних підприємств, загалом формуються на загальноприйнятих 

принципах, однак мають особливу структуру, що зумовлене: особливостями виготовлення та 

реалізації готової продукції, динамікою і структурою обсягів виробництва, технологічною 

складністю процесу виробництва, і пошуком інноваційних рішень. Варто відзначити, що 

попит на продукцію машинобудування прямо залежить від розвитку економіки загалом, а 

наприклад попит на автомобілі всіх типів тісно прив’язаний до рівня доходів населення та 

можливості підприємств всіх форм власності, за власні або кредитні кошти, здійснити 

операції з купівлі техніки [1, с. 440]. Тобто, продаж таких готових продуктів як автомобілі, 

літаки, автобуси, трактори завжди пов’язаний з ризиком втрат, адже це товари 

довгострокового використання та мають досить значну ціну, що в свою чергу тісно прив’язує 

машинобудування до фінансового сектору, а саме банківського кредитування. Тобто 

відсутність такого елементу ринкової інфраструктури як банківські та кредитні установи, 

може досить суттєво вплинути на рівень продажу, а отже і на збільшення частки постійних 

витрат в одиниці готової продукції. Відповідно цей зовнішній фактор може серйозно 

вплинути на процес та наслідки управління витратами підприємства. Забезпечити 

оптимальний розвиток підприємства і швидке реагування на зміну умов діяльності можливо 

при застосуванні системного підходу до управління господарською діяльністю підприємства. 

Особливістю даного підходу є те, що об'єкт досліджується як одне ціле з врахуванням 

внутрішніх взаємозв'язків і зовнішніх зв'язків із іншими елементами [3, с. 157-163]. Для 

отримання оптимального результату від здійснюваних витрат, необхідно враховувати не 

лише обсяги і структуру витрат, а й вплив чинників, які можуть змінювати поведінку витрат. 

Вплив чинників важко спрогнозувати, тому варто їх досліджувати в розрізі зовнішніх та 

внутрішніх чинників. Застосування системного підходу щодо управління витратами 

машинобудівного підприємства має ряд особливостей, а саме: потрібно враховувати 

складність організації об'єкта, необхідність формування програми та вибір засобів та 

інструментів для її досягнення, визначення рівня ризику неефективних витрат.  

Між елементами системи управління витратами існує багато прямих та зворотних 

зв'язків. Керуюча і керована підсистеми взаємодіють між собою через інформаційні потоки, 
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які проходять по каналам зв'язку. Метою керуючої підсистеми є розробка і прийняття 

управлінських рішень, які передаються для виконання керованій підсистемі. У такий спосіб 

керуюча підсистема може впливати на ресурси і управляти їх використанням [3, с. 157-163].  

Отже, системний підхід управління витратами підприємства - це реалізація набору дій 

щодо забезпечення ефективного функціонування. Як єдиного цілого системи управління 

витратами підприємства, постійного її удосконалення, які ґрунтуються на неперервному 

методологічному дослідженні цієї системи, взаємозв'язків між підсистемами, а також між 

зовнішнім і внутрішнім середовищами, перетворення вхідних ресурсів на вихідний результат 

в процесі стратегічного та операційного управління підприємством. 
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РОЛЬ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ  

В УПРАВЛІННІ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 

 

Однією з найважливіших умов стабільного фінансового стану будь-якого підприємства 

в сучасних умовах є чітка організація розрахунків з партнерами. Відсутність належної уваги 

до заборгованості покупців і замовників може спровокувати брак коштів для погашення 

своєї заборгованості перед постачальниками, бюджетом, співробітниками. Управління 

дебіторською заборгованістю по товарних операціях – це частина загальної політики 

організації по вибору умов реалізації продукції на певний період часу, оптимізації загального 

розміру дебіторської заборгованості і по забезпеченню її своєчасної інкасації для досягнення 

заданого рівня фінансової стійкості організації.  

Стратегія управління дебіторською заборгованістю по товарних операціях має на увазі 

загальний напрям розвитку ситуації з об'єктом і порогові значення (правила і обмеження) по 

його величині і структурі, які б гарантували досягнення прийнятного рівня фінансової 

стійкості на даному етапі розвитку організації. Тактика управління дебіторською 

заборгованістю по товарних операціях – це конкретні методи і прийоми досягнення заданого 

рівня фінансової стійкості організації в певній ситуації і в певний момент часу. Задача 

тактики управління – вибір самого оптимального рішення і способів його втілення в ситуації, 

що склалася [1, с. 42].  

Стосовно розрахунків із дебіторами, на наш погляд, рівноправне положення займають  

функції обліку і аналізу (рис.1). Для того, щоб керівництво і адміністративні працівники 

могли впливати на процес управління дебіторською заборгованістю організації, вони повинні 

мати повну інформацію про хід всіх господарських процесів. Основне інформаційне 

навантаження виконують три функції управління розрахунками: облік, аналіз і контроль. 

Задача максимального використання економічної інформації для ухвалення оптимальних 

управлінських рішень не може бути вирішена тільки в рамках обліку, оскільки така 
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інформація характеризує розрахунки з дебіторами з кількісної сторони і  не дозволяє 

ухвалювати ефективні тактичні і стратегічні рішення. В цих умовах слід позитивно 

розцінювати процес взаємодії обліку, аналізу і контролю, який знаходить своє 

віддзеркалення у формуванні обліково-аналітичної інформації управлінської діяльності. 

Процес і результати такої взаємодії реалізуються в рамках механізму моніторингу. 

Специфіка розрахунків із дебіторами, різноманітність договірних відносин, а також 

значущість цієї ділянки обліку обумовлюють необхідність виділення в єдиному механізмі 

управління господарською діяльністю організації особливого операційного сегменту – 

моніторингу розрахунків із дебіторами за товарними операціями (МРДТ). 

 
 

Рис.1.  Взаємозв'язок функцій і задач управління дебіторською заборгованістю 

 

Порівняльний аналіз літератури з питань моніторингу дозволив сформулювати поняття 

МРДТ, під яким ми розуміємо систему комплексного безперервного нагляду, аналізу і 

представлення інформації про кількісні і якісні параметри дебіторської заборгованості, яка 

забезпечує можливість оперативної підготовки достовірних прогнозів, а також дозволяє за 

допомогою своєчасних управлінських рішень додавати дебіторській заборгованості бажані 

параметри. Об'єктом цього моніторингу є вся сукупність здійснюваних конкретним 

господарюючим суб'єктом взаємостосунків з покупцями і замовниками. Даний об'єкт можна 

віднести до категорії складних через велику схильність впливу зовнішніх чинників і 

неоднорідності цієї групи дебіторів. Причому не ясно, який із чинників спровокував зміну, тому 

відмітною особливістю МРДТ є його комплексний характер, оскільки відстежується не тільки 

величина, але і структура, динаміка, якісні характеристики об'єкту моніторингу, їх взаємозв'язки.  

Все вищеперераховане викликає необхідність звернутися до змісту, складу і 

вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення процесу управління комерційною 

організацією в рамках моніторингу розрахунків із дебіторами. 
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ОБЛІГАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ: ЇХ СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

Необхідність правильного розуміння суті облігації викликає потребу визначення 

основного підходу до розкриття її змісту та класифікації для потреб належної організації 

бухгалтерського обліку операцій з облігаціями. Регулювання облігацій входить до числа 

основних в системі бухгалтерського обліку в будь-якій країні. З моменту свого виникнення 

облігації здійснюють прямий вплив на майновий стан і фінансові результати діяльності 

суб’єкта господарювання та опосередкований – на суму обов’язкових платежів, що 

підлягають до сплати у бюджет і позабюджетні фонди.  

Економічна суть облігацій підприємств полягає в тому, що за рахунок сформованого 

ринку, де продаються  цінні папери задовольняються, з однієї сторони, потреби підприємств 

в фінансуванні довгострокових проектів, а з іншої, бажання інвесторів вкласти вільні кошти 

з метою отримання доходу. 

Відповідно до ст. 10 Закону України “Про цінні папери і фондову біржу” облігація - це 

цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує 

зобов’язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в 

передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачене 

умовами випуску). 

Облігації можуть випускатися підприємствами всіх передбачених законом форм 

власності, об’єднаннями підприємств, акціонерними та іншими товариствами і не дають їх 

власникам права на участь в управлінні. Як правило, облігації емітуються крупними 

акціонерними товариствами чи товариствами з обмеженою відповідальністю, які мають 

достатній рівень кредитоспроможності та репутацію для успішного розміщення цінних 

паперів на ринку. Облігації можуть випускатися іменними і на пред’явника. Враховуючи те, 

що строк, на який розміщуються облігації, становить здебільшого від 5 до 15 років, для 

спрощення процедури передачі права власності більшість підприємств випускають облігації 

на пред’явника. 

Облігації підприємств розміщуються юридичними особами тільки після повної сплати 

свого статутного капіталу. Не допускається розміщення облігацій підприємств для 

формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від 

господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату 

поточної господарської діяльності. 

Реєстрацію випуску облігацій підприємств здійснює Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку в установленому нею порядку. 

Підприємствам облігації забезпечують залучення коштів на визначений строк та під 

процент і є досить привабливим фінансовим інструментом. Проте скористатись цим 

інструментом можуть лише порівняно великі та фінансово стійкі корпорації, які мають 

високий кредитний рейтинг та відомі на ринках, де вони мають намір розмістити свої 

облігації [2]. 

Облік операцій з облігаціями є одним із найбільш складних та суперечливих питань, що 

зумовлено дуалістичною природою облігацій, а саме, з одного боку облігація – це цінний 

папір, а з іншого – боргове зобов’язання. За таких умов, вважаємо, що доцільним є розробка 

класифікації облігацій саме для потреб бухгалтерського обліку. 

Надзвичайно актуальною є розробка та вдосконалення класифікації облігацій з 

урахуванням напрацювань вітчизняної та світової теорії і практики обліку. 
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Для організації бухгалтерського обліку обігу облігацій важливе значення належить 

класифікації облігацій за двома напрямами та наступними ознаками (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Класифікація облігацій за двома напрямами 

 

Що стосується форми розміщення облігацій, то їх є дві: документарна та 

бездокументарна або електронна. Необхідно зазначити, що в бездокументарній формі 

можуть випускатися лише іменні облігації. Основним нормативним документом, що регулює 

випуск таких облігацій є Положення про депозитну діяльність [3]. 

Узагальнюючи та систематизуючи вищесказане, зазначимо, що єдиної думки щодо 

сутності облігацій та їх характеристик і особливостей серед вчених немає. Класифікація 

облігацій, як одна з умов організації їх обліку, потребує побудови саме за їх ознаками, які 

визначають особливості відображення зазначених об’єктів на рахунках бухгалтерського 

обліку.  
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ 

 

У сучасних умовах господарювання значну увагу приділяють розрахункам із 

постачальниками і підрядниками. У процесі господарської діяльності організації постійно 

ведуть розрахунки з постачальниками за придбані сировину, матеріали та інші товарно-

матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги. 

Чітка організація розрахунків між постачальниками і підрядниками безпосередньо 

впливає на прискорення оборотності обігових коштів та своєчасне їх надходження. 

Метою написання статті є дослідження сутності зобов’язань за розрахунками з 

постачальниками та підрядниками за товари, роботи, послуги. 

Питання щодо визначення та відображення зобов’язань в обліку за розрахунками з 

постачальниками і підрядниками вивчали такі науковці, як Петрук О. М., Пятов М. Л., 

Городянська Л. В., Хомин О. М. та інші. 

Авторами підіймаються проблеми розуміння сутності кредиторської заборгованості та 

ототожнення її з поняттям «зобов’язання»; недосконалості нормативного законодавства, що 

регулює облік зобов’язань, відсутність у ньому єдиного критерію, для класифікації та оцінки 

зобов’язань з метою подальшого правильного відображення в обліку; піднімаються 

проблеми щодо обліку умовних зобов’язань та відображення в обліку ризиків зобов’язань, 

відсутності облікової номенклатури первинного та поточного обліку зобов’язань, журналів 

аналітичного обліку. 

Петрук О. М. у своїх працях приділяє значну увагу аналізу поняття «зобов’язання», та 

наголошує на необхідності розгляду цієї категорії як з економічної точки зору, так і з 

юридичної [2]. 

Суріна К. В. зазначає, що в бухгалтерському обліку зобов’язання характеризуються як 

оформлені договором цивільно-правові відносини, в силу яких одна сторона зобов’язана 

здійснити на користь іншої сторони певні дії або утриматись від певних дій, та як сума 

коштів, яка повинна бути сплачена на певну дату в майбутньому, або існуючі (завдяки 

минулим операціям чи подіям) зобов’язання підприємства щодо передачі певних активів чи 

надання послуг іншому підприємству у майбутньому. Зобов’язання існує тільки тоді, коли 

йому відповідає нормативно-правовий документ. 

Також визначення “зобов’язання” тісно пов’язана з категоріями “розрахунки” і 

“заборгованість”.  

Городянська Л. В. зазначає, що зобов'язання  – дещо ширша економічна категорія, ніж 

кредиторська заборгованість [1]. 

Кредиторська заборгованість розуміє під собою можливість підприємства тимчасово 

використовувати запозичені ресурси, але, з іншого боку, також зменшує показники 

платоспроможності і ліквідності. При правильному управлінні кредиторською 

заборгованістю можна усунути негативні наслідки її наявності. Це можливо за умови 

правильного відображення кредиторської заборгованості і організованої системи обліку. 

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, а інша при цьому зобов’язана 

виконувати вимоги щодо предмету зобов’язання і має при цьому право вимагати відповідну 

винагороду. Згідно П(С)БО 2 зобов’язання  – це  заборгованість підприємства, яка виникла 
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внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів 

підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди [3]. 

Отже, у бухгалтерському обліку поняття “зобов’язання” вужче, ніж в цивільному 

законодавстві. 

Оскільки розрахунки за зобов’язаннями з постачальниками і підрядниками займають 

особливе місце  системі кредиторської заборгованості, тому єдиний підхід щодо визначення 

зобов’язання є дуже важливим при їх відображенні у бухгалтерському обліку.  
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ КАТЕГОРІЇ 

“ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА” 

 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин вітчизняні підприємства здійснюють 

фінансово-господарську діяльність в умовах, які характеризуються високою динамічністю та 

складністю зовнішнього середовища, що призводить до необхідності пошуку нових 

ефективних підходів до управління.   

Критерієм, що найбільш повно відображує сукупну характеристику показників 

діяльності підприємства (бізнесу), багатьма вченими визначається його вартість. Це 

пов’язане із тим, що величина ринкової вартості бізнесу враховує, з одного боку, його 

доходність, а з іншого –  ризикованість, тобто виражає обидві найважливіших властивості 

бізнесу як товару. До питання визначення поняття “оцінка вартості підприємства” зверталося 

чимало західних та вітчизняних науковців, а саме:  Хіггінс Р., Коупленд Т., Коллер Т., 

Мендрул О. Г., Грязнова А. Г. та інші. Огляд та узагальнення праць зазначених авторів 

показав, що в сучасній теорії оцінки вартості відсутнє однозначне та загальноприйняте 

тлумачення категорії “оцінка вартості підприємства”. 

Для вирішення даної проблеми вважаємо доцільним розглянути поняття “оцінка 

вартості підприємства” з позиції тлумачення трьох його складових категорій: вартість-ціна, 

підприємство-бізнес та оцінка. В економічній літературі можна виділити щонайменше 

чотири підходи до визначення поняття ”вартість” (табл. 1.). 

Однак іноді в економічній літературі зустрічається факт ототожнення поняття вартості 

з поняттям ціни. Одним з прийнятих трактувань ціни є таке: ціна – це похідна від вартості, 

що вказує на грошовий зв’язок, але лише на той, що приписується товару конкретним 

покупцем і продавцем. Розглянемо варіанти пояснення терміну “підприємство” (табл. 2). 

У свою чергу, бізнес визначається економістами,  майже одностайно, як діяльність. 

Бізнес – це ініціативна економічна діяльність, що здійснюється за рахунок власних або 

позикових коштів на свій ризик та під свою відповідальність, та ставить головною метою 

отримання прибутку. 
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Таблиця 1  

Трактування поняття ”вартість” із позиції різних підходів 
Підхід Автор Трактування 

Вартість як 

уречевлена в 

товарах та послугах 

праця 

Мочерний С. А. Вартість – це економічна категорія, яка виражає уречевлену в 

товарах та послугах суспільно необхідну працю й економічні 

відносини між суб’єктами господарської діяльності, що 

пов’язані суспільним поділом праці й обміном товарами та 

послугами. 

Ніколенко Ю. В.  

 

Вартість – це відносини між товаровиробниками з приводу 

затрат їхньої праці на виробництво продукції, котрими вони 

обмінюються як товарами.   

Вартість як сума 

витрат 

Типанова О.  Вартість – це сума витрат, визначена відносно одного з 

елементів бухгалтерської системи. 

Загородній А. Г.  Вартість – це виражена в грошах цінність будь-чого або 

величина витрат на будь-що. 

Вартість, як 

грошовий 

еквівалент 

Міжнародні стандарти 

оцінки 

Вартість – це грошовий еквівалент, який покупець готовий 

обміняти на якийсь предмет чи об’єкт і він відрізняється від 

ціни і витрат. 

Національні стандарти 

оцінки  

Вартість –  це еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у 

ймовірній сумі грошей. 

Вартість, як 

властивість товару 

Коноплицький В.,  

Філіна А. 

Вартість –  виражена у грошових одиницях цінність товарів та 

послуг, яка може суттєво коливатися під впливом пропозиції 

товарів чи послуг на ринку та величини платоспроможного 

попиту на них.  

Тепман Л. Н.  Вартість – це економічне поняття, яке встановлює взаємозв’язки 

між товарами і послугами, доступними для придбання, та 

покупцями. 

 

Таблиця 2 

Трактування терміну “підприємство” з погляду різних авторів 
Автор Трактування 

Осовська Г. В., 

Завадський Й. С.  

Підприємство – це самостійний господарюючий суб’єкт з правами юридичної особи, 

який на основі використання трудовим колективом майна виробляє та реалізує 

продукцію, виконує роботи, надає послуги. 

Сичова Г. І.  

Абдулаєв Н. А 

Підприємство – це виробничо-економічний та майновий комплекс,  що 

використовується для здійснення підприємницької діяльності.   

Ожегов С. І., Шведова 

Н. Ю.  

Тлумачні словники трактують підприємство як виробничий заклад,  завод або 

фабрику. 

 

Наведемо приклади трактувань поняття “оцінка” різними дослідниками (табл. 3). 

Таблиця 3  

Трактування поняття “оцінка” з погляду різних авторів 
Автор Трактування 

Немчинов П. П. Оцінка – це спосіб вираження на певному рівні в грошовому вимірнику засобів 

господарства. 

Білуха М. Т.  Оцінка – це спосіб відображення у обліку майна, господарських операцій і всієї 

господарської діяльності в узагальнюючому грошовому вимірнику. 

Грабова Н. М., 

Добровський В. М. 

Для узагальнення різних господарських коштів в бухгалтерському обліку 

використовують грошову оцінку. 

Сопко В. В. Оцінювання – спосіб вартісного визначення господарських фактів – явищ і 

процесів. За допомогою оцінювання натуральні (речові та трудові) характеристики 

перетворюють на вартісні. 

 

З огляду на такі визначення, та підсумовуючи проведений аналіз основних проблемних 

категорій, під “оцінкою вартості підприємства” ми будемо розуміти процес визначення 

вірогідної величини вартості підприємства в грошовому вимірі в заданий момент часу та в 

умовах конкретного ринку. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГУДВІЛУ ЯК АКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Роль нематеріальних активів як одного із ресурсів, необхідних для провадження 

фінансово-господарської діяльності підприємства, постійно зростає, в тому числі і гудвілу, 

як  специфічного складового елементу таких активів. При цьому, поняття “гудвіл” визначене 

чинним законодавством України є вузьке і не відповідає його економічній сутності. Так, 

відповідно до абзацу 2 п. 4 П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств” гудвіл - це перевищення 

вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних 

ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань на дату придбання. 

Враховуючи принцип превалювання сутності над формою та з метою кращого розуміння поняття 

“гудвіл”, розглянемо його визначення, розкрите в економічних працях вчених та науковців (табл. 1). 

Таблиця 1 

Визначення поняття “гудвіл” у працях вчених і науковців 
№ 

з/п 
Визначення 

Автор 

 

1 

Під гудвілом розуміють деякі активи (кваліфікація персоналу, технології, високий 

рівень менеджменту тощо), які відрізняються від звичайних активів тим, що не існує 

достовірних способів їх виділення з маси інших активів і оцінки їх вартості. Тобто 

гудвіл - це переваги, які отримує покупець при купівлі вже існуючого і діючого 

підприємства порівняно зі створеною новою самостійною фірмою 

Бондар М. [2] 

2 
Гудвіл – це нематеріальний активи фірми, компанії (репутація, зв’язки, способи 

маркетингових досліджень, сприятливе місце розташування) 

Мочерний С. 

[4] 

3 

Гудвіл – це умовна опосередкована вартість ділових зв’язків фірми, “ціна” 

нагромаджених нематеріальних активів фірми (престиж торгових марок, кількість і 

вагомість ділових зв’язків, доброзичлива прихильність клієнтури, політичних сил та 

адміністративних органів управління), грошова оцінка пропонованого перевищення 

прибутку даної фірми, очікуване збільшення прибутку підприємства проти середніх 

показників аналогічних фірм, можливості пільгового режиму кредитування, оподат-

кування, ціноутворення, зростання іміджу підприємства і його керівництва 

Воеводин А. 

[1] 

4 

Гудвіл – це сукупність нематеріальних чинників (активів), наявність яких забезпечує 

конкурентні переваги для підприємств і дає можливість отримувати додатковий дохід, 

тобто переваги, що не відображені в обліку 

Соколов Я., 

Пятов М. [8] 

5 
Гудвіл – капітал фірми, що не піддається матеріальному вирівнюванню, наприклад, 

репутація, технічна компетенція, зв’язки, маркетингові прийоми, вплив тощо 

Лега О.  

[5] 

6 

Гудвіл – це та частка майбутніх прибутків, яка, так би мовити, “за законами совісті” має 

належати ще попередньому власникові, незважаючи на те, що їх отримуватиме вже його 

наступник. Відшкодовуючи продавцеві вартість гудвілу, покупець ніби наперед віддає 

цю частку, сподіваючись, своєю чергою, на повернення цих коштів у майбутньому  

Грачова Р. [3] 
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 Продовження табл.1  

7 

Гудвіл можна визначити як частину нематеріальних активів, складових сукупність 

всіх невідчутних атрибутів підприємства. Іншими словами, гудвіл можна розглядати як 

невідчутні додаткові вигоди, зумовлювані якістю ведення бізнесу, що дають змогу 

підприємству мати конкурентні переваги в галузі і генерувати додаткові витрати 

Родіонов О. 

[6] 

8 

Гудвіл відображає невідчутні атрибути підприємства, що відрізняють його в ту або 

іншу сторону від споріднених за видами бізнесу об'єктів. З одного боку, він є 

потенціалом підприємства, що вже сформувався, а, з іншого боку, відображає 

очікування учасників ринку щодо перспективи розвитку підприємства, який часто має 

спекулятивний характер 

Родіонов О. 

[6] 

9 

Гудвіл – це перш за все громадська думка про назву, стиль, товарний знак, логотип, 

проекти, товари і будь-які інші предмети, що знаходяться у власності або під контролем 

компанії, а також взаємовідносини з клієнтами і замовниками 

Самсо 

нов В.,  

Марченко С. 

[7] 

10 

Гудвіл визначається як “добре ім’я” і включає нематеріальні активи компанії, які 

складаються із престижу підприємства, його ділової репутації, взаємовідносин з 

клієнтами, місцезнаходження, номенклатури продукції, що випускається тощо. Ці 

фактори спеціально не виділяються і не враховуються в звітності підприємств, але є 

реальним джерелом прибутку 

стандарти 

BVS-I  

[9] 

 

Аналіз поданих у табл. 1 визначень дозволяє зробити висновок, що розуміння гудвілу 

не зводиться лише до суми перевищення вартості придбання над часткою покупця у 

справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань, як це визначено 

законодавством України. Під гудвілом як економічною категорією слід розуміти умовну 

вартість накопиченого або придбаного в процесі фінансово-господарської діяльності 

інтелектуального капіталу підприємства. За таким підходом гудвіл як актив можливо 

класифікувати на внутрішній (власний) і придбаний (запозичений). 

У випадку законодавчого закріплення запропонованого підходу щодо визначення 

гудвілу, на дату складання балансу необхідно розрахувати суму власного гудвілу як активу, 

можливим варіантом відображення якого у фінансовому обліку є виокремлення окремого 

рахунку другого порядку у складі нематеріальних активів (майна підприємства) та рахунку 

другого порядку у складі додаткового капіталу (джерел утворення майна підприємства). 

Таким чином, приведення у відповідність визначення поняття “гудвіл” у чинному 

законодавстві України до його економічної сутності надасть змогу більш точно відображати 

вартість підприємства як цілісного майнового комплексу, а, отже, підвищувати його 

економічну привабливість як суб’єкта кредитних та інвестиційних відносин. Наступним 

важливим етапом наукового дослідження у вивчення методів оцінки гудвілу та відображення 

його в інформаційній системі бухгалтерського обліку. 
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ПОНЯТТЯ СУТНОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ  

У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

На сучасному етапі економічного розвитку частка нематеріальних активів у балансі 

підприємства нестримно зростає. Це пов’язано з їх здатністю приносити значні прибутки. 

Але на сьогоднішній день поняття нематеріальних активів не є вивченим у повній мірі так як 

немає достатнього досвіду їх використання, тому доцільно буде приділити увагу цій 

проблемі. 

У своїй роботі вчений Вакун О. В. [1] запропонував три підходи для розкриття сутності 

поняття нематеріальних активів:  

 

 
Рис. 1. Підходи до розуміння сутності нематеріальних активів 

 

Відповідно, кожен із цих підходів має своє трактування поняття нематеріального 

активу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Поняття сутності нематеріальних активів у розрізі різних наук 
Підхід до визначення 

нематеріальних активів 
Зміст поняття 

Економічний підхід 
Розглядає нематеріальний актив як економічний ресурс, яким можна 

керувати 

Юридичний підхід 
Визначає нематеріальний актив як майно, тобто сукупність майнових прав 

на нематеріальний актив 

Бухгалтерський підхід 
Розглядає сутність нематеріальних активів під кутом фінансової звітності 

як актив 

Сутність нематеріальних активів 

юридична 

економічна 

бухгалтерська 
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Незважаючи на те, що за роки незалежності в Україні проведена колосальна робота з 

реформування системи бухгалтерського обліку, дотепер ще не створена єдина методологія 

обліку операцій з нематеріальними активами. Навіть визначення “нематеріальні активи” по-

різному трактується в системі нормативно правових актів. У П(С)БО 8 прописано наступне 

визначення : нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та 

може бути ідентифікований [3]. Згідно з ”Наказом про затвердження Інструкції з 

бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ” під нематеріальним 

активом розуміють актив, що не має фізичної та/або матеріальної форми незалежно від 

вартості і використовується установою в процесі виконання основних функцій більше одного 

року. Для визнання об’єкта нематеріальним активом такий об’єкт має відповідати критеріям 

що зазначені у П(С)БО 8: наявнісь імовірності отримання майбутніх економічних вигід від 

використання активу; можливість достовірного визначення вартості активу; 

невикористовуваність для продажу. 

Як бачимо, в бухгалтерському обліку наявні чіткі критерії визнання нематеріальних 

активів. Однак, на думку деяких вчених, таких як Т. М. Банасько, Н. М. Головай, А. М. 

Козирев, С. А. Кузубов, такий підхід не дозволяє забезпечити ефективне управління 

підприємством, яке базується на використанні інтелектуального капіталу. Тому виникає 

необхідність розширення бухгалтерського поняття нематеріальних активів, яке б змогло 

максимально наблизитись до економічного підходу розуміння нематеріального активу, 

згідно з яким нематеріальні активи – це сукупність усіх невідчутних активів (включаючи 

інтелектуальний капітал та нематеріальні активи, одержані не в результаті інтелектуальної 

діяльності), що відповідають вимогам їх визнання активами згідно національних П(С)БО [1]. 

Отже, розглянувши поняття нематеріальних активів з точки зору різних підходів, 

можна зазначити, що на сьогодні існує проблема відсутності такого визначення поняття 

нематеріального активу, яке б в повній мірі розкривало його сутність. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА 

ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ 

 

Капітальне будівництво є окремою галуззю економіки країни, яка характеризується 

цілою низкою організаційно-технологічних особливостей, які суттєво впливають на 

організацію та методику внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, що спонукало 

до необхідності прийняття П(С)БО 18 "Будівельні контракти". 

Основними організаційно-технологічними особливостями будівельного виробництва є: 

участь у будівництві генпідрядних і субпідрядних організацій; нерухомість будівельної 
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продукції; залежність від природних факторів; участь у будівництві багатьох учасників; 

рухомість структурних підрозділів, будівельної техніки і власне будівельних організацій; 

тривалість строку будівництва; територіальна розпорошеність об'єктів; різні способи ведення 

робіт [5, с. 13]. 

Продукцією будівельної галузі є будівлі, споруди, які після їх завершення залишаються 

на місці виробництва і не підлягають здачі на склад з наступним її відвантаженням 

покупцям, як це відбувається у промисловості, тобто момент завершення робіт здебільшого 

співпадає з моментом їх реалізації. Отже, у будівництві немає необхідності у використанні 

синтетичного рахунку 26 “Готова продукція”, на якому узагальнюється собівартість 

виготовленої, але ще нереалізованої готової продукції. Тому в обліку будівельного 

виробництва часто не використовується рахунок 25 “Напівфабрикати власного 

виробництва”. Вказана особливість синтетичного обліку будівельної продукції суттєво 

впливає на організацію управлінського обліку, оскільки фінансовий результат роботи 

окремих центрів відповідальності можна визначити в момент завершення робіт [5, с. 15]. 

Поряд з технологічними особливостей будівництва, існують організаційні особливості 

виконання будівельно-монтажних робіт. Ці особливості наведені на рис. 1 [3, с. 471]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Загальна схема взаємовідносин між замовником та підрядником 

 

Особливістю будівельної галузі є також залежність ведення робіт підприємств від 

природних факторів (кліматичних і погодних умов). Ця залежність впливає на структуру 

ціни будівельної продукції і витрат на її виробництво. За несприятливих погодних умов в 

будівельних організаціях можуть виникати додаткові витрати на оплату праці робітникам за 

період простою не з їхньої вини, оскільки роботи під відкритим небом тоді вести неможливо. 

Вплив на організацію обліку мають такі чинники, як групування витрат за 

нормативним і позамовним методом, участь у будівництві субпідрядника.  

Важливою особливістю будівництва, яка впливає на методику й організацію 

бухгалтерського обліку, є рухомість структурних підрозділів, будівельної техніки і самих 

організацій. Так, після завершення робіт на одному об'єкті, підприємства галузі зазнають 

значних витрат на перебазування будівельної техніки, розбирання тимчасових споруд, на 

будівництво під'їзних шляхів до нового об'єкта та тимчасових споруд на ньому, монтування 

баштових кранів і встановлення рейкових шляхів для них [4]. 

Індивідуальний і малосерійний характер будівельного виробництва, як особливість 

галузі, спричиняє великі труднощі у веденні обліку з використанням таких систем 

Спорудження об’єкта будівництва  

Проектно-кошторисна документація на будівництво  

Укладення договору (із зазначення терміни будівництва та 

порядку розрахунків) 

Протокол узгодження договірної ціни (із зазначенням 

вартості будівництва та щоквартальних авансових платежів) 

Здійснення розрахунків за будівельно-монтажні роботи 
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управління, як "нормативний метод". Цей факт суттєво впливає на ціноутворення і облік 

витрат, доходів та фінансових результатів. Ця особливість галузі є однією з основних причин 

регламентації названих ділянок обліку і відповідності за окремим міжнародним МСБО 11 

"Будівельні контракти", так і національним Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 18 "Будівельні контракти" [1]. Будівельні організації здебільшого виконують роботи 

одночасно на декількох об'єктах, які розташовані у різній місцевості (на значній відстані 

один від одного, а інколи і від населених пунктів). Такі витрати включаються в собівартість 

робіт у складі загальновиробничих витрат. 

Таким чином, фінансовий стан будівельної організації та її привабливість для 

інвесторів значною мірою залежать від правильного визначення та використання галузевих 

особливостей у технології виробництва, організаційно-правових основ діяльності та 

правильності відображення в обліку виконаних робіт. 
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З переходом України до ринкової економіки на її території досить поширеним явищем 

стало ведення підприємницької діяльності. Оскільки основною метою підприємств є 

максимізація доходу та прибутку та мінімізація витрат, відповідно управління ними є 

важливим та допомагає у поставленні конкретних цілей та завдань підприємства для 

подальшого його розвитку. 

Проблеми організації і методики обліку доходів торгівельних підприємств розглянуті в 

працях провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, серед них: М. Т. Білухи, О. С. 

Бородкіна, Ф. Ф. Бутинця, Ю. А. Вериги, С. Ф. Голова, В. О. Ластовецького, В. В. 

Кожарского. Л. І. Кравченко,  В. Г. Лінника, Л. В. Нападовської, М. С. Пушкаря, В. В. Сопка, 

Л. К. Сук, Б. Ф. Усача, Р. Грачової, В. О. Шевчука, І. Й. Яремка, К. Друрі, Т. П. Карпової, Д. 

Міддлтона, Р. Мюллендорфа, Б. Нідлза, Я. В. Соколова, В. І. Ткача, Дж. Фостера та інших. 

Метою дослідження є визначення економічної сутності та напрямків класифікації 

доходів торговельного підприємства. 

У загальному визначенні дохід – це збільшення економічних вигод у вигляді 

надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання капіталу (за 
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винятком зростання, обумовленого внесками власників до статутного капіталу). Це 

визначення відповідає вимогам до визнання та класифікації доходу від звичайної діяльності 

підприємства, які містяться у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”. 

Отже, згідно з П(С)БО 15, дохід визначається під час збільшення активу або зменшення 

зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за 

рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно 

визначена [1]. 

Основою класифікації доходів є розподілення їх за видами діяльності, наслідком якої є 

утворення відповідних доходів. За цією ознакою прийнято розрізняти доходи від 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. 

Найбільшу питому вагу в доходах торговельного підприємства займають доходи від 

основної діяльності – торговельної. Ці доходи для торговельного підприємства отримали 

назву валового доходу. 

Необхідність отримання доходів від торговельної діяльності підприємства обумовлена 

потребою відшкодування витрат на її ведення і отримання певної суми прибутку, яка 

забезпечує досягнення стратегічної мети торговельного підприємства. 

Основними джерелами доходів торговельного підприємства від продажу товарів є: 

- торговельна надбавка до ціни придбання товарів; 

- різниця між ціною продажу та закупівлі товарів на різних стадіях реалізації товару, 

являє собою дохід торговельного підприємства з одиниці реалізованого товару. 

Валовий дохід торговельного підприємства формується як різниця між виручкою від 

реалізації товарів та сумою оплати постачальникам закуплених товарів. 

Окрім валового, існує також чистий, можливий та необхідний доходи торговельного 

підприємства. 

Чистий дохід виражає у грошовій формі вартість додаткового продукту і визначається 

як перевищення виручки від реалізації продукції над вартістю матеріальних витрат, 

амортизаційних відрахувань і заробітної плати, або як різниця між валовим доходом і 

заробітною платою [3]. 

Можливий дохід підприємство може отримати при наявних торгівельних потужностях, 

можливому обсязі реалізації продукції при наявній кон'юнктурі ринку. 

У свою чергу, необхідний дохід дозволяє підприємству фінансувати всі заплановані 

поточні витрати, обов'язкові платежі та отримати цільовий прибуток [2]. 

Прибуток - це частина чистого доходу, що залишається торговельному підприємству 

після відшкодування всіх витрат, пов'язаних з реалізацією продукції та іншими видами 

діяльності. Величина прибутку характеризує фінансові результати роботи підприємства та 

визначає його фінансовий стан. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що управління прибутком та доходом 

торговельного підприємства є одним із найважливіших факторів у проведенні 

підприємницької діяльності, оскільки прибуток та дохід – це основне до чого прагне 

підприємець, у результаті своєї роботи. За допомогою управління доходом та прибутком 

підприємство може успішно визначити економічну стратегію, сформувати більш 

перспективну мету та завдання для свого подальшого розвитку.  
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Проблема оцінки інвестиційної привабливості підприємства є сьогодні актуальним 

питанням теорії і практики інвестування. Аналіз існуючих методик визначення інвестиційної 

привабливості, дозволяє відзначити велику кількість підходів, які в основному ґрунтуються 

на аналізі показників фінансового стану підприємства, окремі з яких враховують показники 

управлінського потенціалу, потенціалу акцій, тощо. Над даною тематикою працює багато вчених-

економістів, кожен з яких пропонує той чи інший підхід до визначення інвестиційної привабливості. 

Для оцінки інвестиційної привабливості підприємства акціонерної форми власності 

необхідно використовувати низку коефіцієнтів з допомогою яких можна розрахувати 

доцільність вкладання коштів в його цінні папери [1]. Також може бути використана 

методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства на основі розрахунку ряду 

коефіцієнтів, які представлені в Положенні “Про порядок здійснення аналізу фінансового 

стану підприємств, що підлягають приватизації” з подальшим визначенням їх рейтингу [3, c.104].  

За узагальненою функцією Харрингтона можна вибрати найкращий варіант вкладення 

коштів інвесторами з допомогою рейтингової оцінки інвестиційної привабливості.  

Савчук В. П., Прилипко С. І., Величко О. Г. [5] пропонують застосовувати дві схеми 

розрахунку показників ефективності інвестиційних проектів підприємства – традиційну та 

схему аналізу власного капіталу. 

За традиційною схемою розрахунку показників ефективності в якості показників 

дисконту при оцінці чистої приведеної вартості (NVP) проекту використовується зважена 

середня вартість капіталу (WACC) проекту. В процесі прийняття рішення на основі IRR-

методу значення внутрішньої норми дохідності (IRR) проекту прирівнюється до зваженої 

середньої вартості капіталу (WACC) проекту. При прогнозуванні грошових потоків, не 

враховуються процентні платежі і погашення основної частини кредитних інвестицій. 

За схемою аналізу власного капіталу для розрахунку показників ефективності 

інвестиційних проектів підприємства використовують чисту приведену вартість (NVP) як 

показник дисконту. При прийнятті рішення на основі IRR-методу значення внутрішньої 

норми дохідності (IRR) проекту порівнюється до вартості власного капіталу, а при 

прогнозуванні грошових потоків, враховуються процентні платежі і погашення основної 

частини кредитних інвестицій. 

Використовуючи схему власного капіталу, прогноз грошових потоків проводиться 

аналогічно до традиційної схеми розрахунку, але з’являються два додаткових показники – це 

процентні платежі до сплати податків і погашення основної частини боргу після сплати 

податків, що зменшують суму грошових потоків. 

Результати таких розрахунків за обома схемами дають однаковий результат, але другий 

підхід оцінки показників ефективності інвестиційних проектів є більш наочнішим для 

кредитних інвесторів, так як результативний грошовий потік оцінюється як елемент гарантії 

платоспроможності підприємства.  

Також оцінка ефективності інвестиційних проектів може вестись за двома групами 

показників, одна з них характеризує виробничий і фінансовий стан підприємства, де 

впроваджується інвестиційний проект, а отже й визначає інвестиційну привабливість 

підприємства, інша – надає оцінку ефективності власне інвестиційних проектів [2].  
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Для оцінки інвестиційної привабливості ПАТ “Ічнянського заводу сухого молока та 

масла” ми обрали цей метод. Саме він, на нашу думку, є більш доцільнішим, адже він 

визначає інвестиційну привабливість підприємства і ефективність вкладення інвестицій. 

За результатами розрахунків за даними ПАТ “Ічнянський завод сухого молока та 

масла” ми визначили показники, які характеризують інвестиційну привабливість 

підприємства. До тих, які підвищують її рівень відносяться рентабельність активів, продажу, 

власного капіталу, індекс оборотності ТМЦ, ряд показників платоспроможності та чистий 

робочий капітал. Знижують загальну інвестиційну привабливість показники рентабельності 

інвестованого капіталу, індекс виплати відсотків по платежах, поточної ліквідності, 

оборотності дебіторської заборгованості та точка беззбитковості. Як показали результати 

розрахунків, незважаючи на зниження деяких показників підприємство є інвестиційно 

привабливим для коштів інвесторів. Це дасть можливість розвивати як підприємство, так і 

харчову галузь промисловості. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ 

 

Матеріальні витрати - витрати на виробництво продукції, товарів, послуг, в які 

включаються витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, паливо, енергію та інші 

витрати, що прирівнюються до матеріальних. Матеріальні витрати утворюють частину 

собівартості продукції. 

У матеріальні витрати підприємства включаються: вартість сировини і матеріалів, 

придбаних на стороні; вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих; вартість робіт і 

послуг, які виконувала стороння організація; вартість палива всіх видів, придбаного зі 

сторони; вартість енергоресурсів всіх видів; комісійні винагороди, оплата брокерських та 

інших посередницьких послуг. 

До матеріальних витрат підприємства слід відносити всі куплені матеріали, які 

використовуються для забезпечення технологічного процесу, включаючи упаковку 

продукції, утримання та експлуатацію обладнання, будівель і споруд, випробування, 

контроль і т.д.. Сюди ж відносяться пристосування, інвентар, лабораторне обладнання та 

інші засоби праці, не віднесені до основних фондів. 

Матеріальні витрати є найбільш важливою і значною складовою діяльності 

підприємства, вони знаходяться у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при 

виявлені результатів господарської діяльності підприємства та при розкриті інформації про 

його фінансовий стан.  
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Облік матеріальних витрат і калькулювання собівартості продукції має найбільшу 

специфіку в зв’язку з особливостями технології виробництва на підприємствах різних 

галузей і підгалузей промисловості. 

А. Сміт (1723-1790), видатний англійський економіст, виходив із того, що матеріальні 

витрати (перенесена вартість) - це не що інше, як чиїсь доходи, отримані на попередніх 

стадіях виробництва. Матеріальні витрати зводяться врешті до цих доходів і тому не 

враховуються у цінності сукупного суспільного продукту (“догма Сміта”). 

Вартими уваги є погляди німецького науковця. Е. Шмаленбаха (1873-1955), який 

зазначав, що актив – це витрати, що не стали доходами, а пасив - доходи, що не стали 

витратами. Він вважав, що для визначення фінансового результату, необхідно зосередити 

увагу на русі грошових витрат і доходів, які в свою чергу повинні включати матеріальні 

витрати і доходи. Найважливішим джерелом підвищення економічної ефективності 

виробництва в умовах ринку є зниження частки матеріальних витрат в собівартості 

продукції, збільшення фізичного обсягу виробництва при зменшенні ресурсів, що 

споживаються. У вирішенні цього завдання значне місце належить бухгалтерському обліку, 

за допомогою якого забезпечується систематичний контроль процесів формування 

матеріальних витрат виробництва. Матеріальні витрати є одним із основних елементів 

собівартості продукції. Економія виробничих запасів, насамперед, є істотним чинником 

збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості продукції та підвищення 

рентабельності виробництва. Дослідження зазначених питань обумовлюють актуальність 

теми. 

Важливим шляхом підвищення ефективності виробництва  є раціональне використання 

у виробництві запасів, зокрема сировини і матеріалів, зниження їх витрат на одиницю 

продукції та підвищення її якості. 
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ОКРЕМІ ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З 

МАЛОЦІННИМИ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 

 

У процесі своєї статутної діяльності суб’єкти господарювання – юридичні особи 

утримують малоцінні матеріальні активи з метою їх використання в процесі виробництва, 

надання послуг, здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій. Водночас 

неузгодженість визначення терміну «малоцінних необоротних матеріальних активів» в 

законодавчо-нормативних джерелах та умов віднесення активів до їх складу спричинює 
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потребу застосування спеціальних економічних знань в процесі розгляду питань щодо 

операцій з МНМА. Так, за п.5 П(С)БО 7 “Основні засоби” [2], “підприємства можуть 

установлювати вартісні ознаки  предметів, що входять до складу малоцінних необоротних 

матеріальних активів”, тобто до них належать основні засоби з вартісною оцінкою нижчою 

за встановлену підприємством самостійно (дана інформація міститься у обліковій політиці), 

тоді як за п. 14.1.138 Податкового кодексу [1] до МНМА належать лише активи вартістю 

меншою за 2500 грн. Також слід зазначити, що підприємство має право самостійно обирати 

метод амортизації МНМА, тому при визначенні витрат по амортизації з метою 

оподаткування слід зважати і на ту особливість, що у податковому обліку на відміну від 

бухгалтерського для амортизації МНМА не передбачено використання прямолінійного чи 

виробничого методу . 

Таке право вибору спонукає окремих суб’єктів господарювання до порушень положень 

законодавчо-нормативних актів щодо відображення в обліку операцій з даними активами. 

На рис. 1 наведено основні завдання економічної експертизи стану і операцій з МНМА, 

розв’язок яких може бути предметом експертизи, зокрема за напрямком 11.1 – дослідження 

документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні завдання економічної експертизи стану і операцій з МНМА 

 

Інформаційне забезпечення в процесі експертного дослідження операцій з МНМА буде 

вміщувати: 

1) основні законодавчо-нормативні джерела: Закон України “Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні”, Податковий кодекс України, Інструкція про застосування 

Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій,  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 

“Основні засоби”, Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського 

обліку, Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків.  

2) фактографічна інформація: “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) 

основних засобів”; “Акт списання основних засобів”; “Інвентарна картка обліку основних 

засобів”; “Опис інвентарних карток по обліку основних засобів”; “Відомість по амортизації 

Завдання 

економічного 

експертного 

дослідження 

стану і 

операцій з 

МНМА 

установлення відповідності відображення в 

бухгалтерському обліку операцій з МНМА вимогам 

чинних нормативних актів з бухгалтерського обліку 

та звітності; 

установлення наявних фактів порушення чинного 

законодавства щодо правомірності та 

обґрунтованості управлінських рішень 

відповідальних працівників підприємства в разі 

придбання, використання, реалізації і ліквідації 

окремих об’єктів МНМА; 

 

установлення посадової особи, яка відповідальна за 

здійснення та документальне оформлення незаконної 

господарської операції. 

 

установлення правильності документального 

оформлення операцій з надходження, переміщення та 

використання МНМА; 
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основних засобів”; інвентаризаційні описи; облікові регістри синтетичного обліку МНМА; 

рахунки Головної книги, які призначені для обліку МНМА та їх зносу; фінансова звітність; 

наказ про облікову політику в частині обліку МНМА. 

При цьому спектр питань, що досліджуватимуться, подано на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Питання щодо операцій з МНМА, які досліджуються експертом-економістом 

 

Отже, при здійсненні експертного дослідження операцій з МНМА експерт повинен 

володіти спеціалізованими знаннями, які ґрунтуються на знанні вимог  нормативно-правових 

актів щодо порядку і особливостей здійснення операцій з МНМА та відображення їх в 

обліку. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

З переходом України до ринкової економіки на її території досить поширеним явищем 

стало ведення підприємницької діяльності. Оскільки основною метою підприємств є 

максимізація доходу та прибутку, відповідно управління ним є важливим та допомагає у 

поставленні конкретних цілей та завдань підприємства, для подальшого розвитку. 

Отримання доходів являє собою виручку від реалізації продукції (робіт, послуг), яка 

свідчить про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона відповідає 

вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, іншими технічними, функціональними 

Питання, які 

досліджуються 

судовим 

експертом 

достовірність і реальність відображення в обліку 

операцій з МНМА 

відповідність нормам Податкового кодексу України та 

П(С)БО 7 віднесення окремих об’єктів до складу МНМА 

відповідність нормам Податкового кодексу України та 

П(С)БО 7 нарахування амортизації, своєчасність та 

повнота віднесення її до витрат підприємства 

правомірність здійснення переоцінки, правильність її 

відображення в бухгалтерському обліку, фінансовій та 

податковій звітності; 

відповідність нормам П(С)БО 7 ведення обліку операцій, 

пов’язаних з надходженням та вибуттям МНМА 

документальне відображення нестач МНМА, 

обґрунтування їх списання 
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характеристиками та властивостями, та створює основу для самофінансування підприємства 

за умови, що їхній розмір достатній для покриття витрат підприємства з виробництва, 

реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання зобов'язань перед бюджетом та 

утворення чистого прибутку [1]. 

Найбільшу питому вагу в доходах торговельного підприємства займають доходи від 

основної діяльності - торговельної. Ці доходи для торговельного підприємства отримали 

назву валового доходу. 

Необхідність отримання доходів від торговельної діяльності підприємства обумовлена 

потребою відшкодування витрат на її ведення і отримання певної суми прибутку, яка 

забезпечує досягнення стратегічної мети торговельного підприємства. 

Основними джерелами доходів торговельного підприємства від продажу товарів є: 

- торговельна надбавка до ціни придбання товарів; 

- різниця між ціною продажу та закупівлі товарів на різних стадіях реалізації товару, 

являє собою дохід торговельного підприємства з одиниці реалізованого товару. 

Валовий дохід торговельного підприємства формується як різниця між виручкою від 

реалізації товарів та сумою оплати постачальникам закуплених товарів. 

Окрім валового існує також чистий, можливий та необхідний доходи торговельного 

підприємства. 

Чистий дохід виражає у грошовій формі вартість додаткового продукту і визначається 

як перевищення виручки від реалізації продукції над вартістю матеріальних витрат, 

амортизаційних відрахувань і заробітної плати, або як різниця між валовим доходом і 

заробітною платою [3]. 

Можливий дохід підприємство може отримати при наявних торгівельних потужностях, 

можливому обсязі реалізації продукції при наявній кон'юнктурі ринку. 

У свою чергу, необхідний дохід дозволяє підприємству фінансувати всі заплановані 

поточні витрати, обов'язкові платежі та отримати цільовий прибуток [2]. 

Залежно від виду діяльності, здійснення якої дозволило отримати доходи, розрізняють: 

1. Доходи від торговельної діяльності: від продажу товарів, від операцій з тарою та ін. 

2. Доходи від виробничої діяльності: виручка від реалізації всіх видів товарної 

продукції, напівфабрикатів, відходів, тощо. 

3. Доходи від посередницької діяльності, отримані у вигляді: 

- суми комісійних винагород (відсотків); 

- додаткової виручки від реалізації продукції ; 

- доходів від робіт (послуг), які виконані тимчасовими колективами для інших 

підприємств тощо; 

4. Доходи від інвестиційно-кредитної діяльності, до складу яких входять: 

- доходи, отримані від надання майна в оренду (лізинг); 

- доходи, отримані від пайової участі в спільних підприємствах; 

- дивіденди, отримані за акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, що 

придбані підприємством та ін. 

5. Доходи від продажу майнових (майна підприємства) та інтелектуальних прав (“ноу-

хау”, патентів, фірмового знаку, торгової марки). 

6. Інші види доходів: 

- доходи від курсової різниці валютних коштів та цінних паперів; 

- суми економічних санкцій та відшкодувань збитків, отриманих підприємством та ін 

[1]. 

Прибуток – це частина чистого доходу, що залишається торговельному підприємству 

після відшкодування всіх витрат, пов'язаних з реалізацією продукції та іншими видами 

діяльності. Величина прибутку характеризує фінансові результати роботи підприємства та 

визначає його фінансовий стан. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що управління прибутком та доходом 

торговельного підприємства є одним із найважливіших факторів у проведенні 
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підприємницької діяльності, оскільки прибуток та дохід - це основне, до чого прагне 

підприємство. За допомогою управління доходом та прибутком підприємство може успішно 

визначити економічну стратегію, сформувати більш перспективну мету та завдання для 

свого подальшого розвитку. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кінцевою метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку. В умовах 

економічної кризи для досягнення цієї мети необхідно, перш за все, забезпечити ефективне 

управління витратами, адже їх розмір обернено-пропорційно впливає на кінцевий результат 

діяльності підприємства  

Нестабільність економічної ситуації, підвищення конкуренції на ринку та зменшення 

доходів вимагають від керівників та менеджерів підприємств пошуку дійових методів 

управління господарською діяльністю. Ефективність функціонування підприємств в цих 

умовах залежить від раціонального використання всіх видів ресурсів, що зумовлює 

необхідність переходу до єдиної системи управління витратами. Тому на торговельних 

підприємствах необхідно проводити роботи в напрямі визначення оптимальної структури 

витрат, пошуку резервів їх зниження, удосконалення методів і форм системи управління 

витратами. 

У сучасних ринкових умовах ефективне управління вимагає нового підходу до 

визначення витрат, які  завжди знаходяться в центрі уваги менеджерів будь-якого рівня. А їх 

облік – це найважливіший інструмент управління підприємством. Це пояснюється тим, що, 

маючи інформацію про витрати, приймаються рішення про раціональне використання 

ресурсів, про забезпечення зростання прибутку та зменшення нераціональних витрат. На 

підприємствах облік витрат регламентується відповідними нормативно-правовими 

документами, найголовнішим з  яких є П(С)БО 16 “Витрати” [2].  

Система управління витратами – це сукупність взаємопов'язаних елементів, методів і 

механізмів, що діють в межах функціональних обов'язків і утворюють певну цілісність, за 

допомогою яких узагальнюються процеси постачання, використання ресурсів, вирішуються 

чітко поставлені цілі.  

Управління витратами на підприємстві передбачає виконання всіх функцій, що 

притаманні управлінню будь-яким об’єктом: розробку, прийняття й реалізацію рішень, а 

також контроль за їх виконанням. Дані функції реалізуються через елементи управлінського 

циклу. 

У сучасних умовах організації управління наявні проблеми щодо заниження значення й 

цільового застосування обліку. На нашу думку, є потенційні можливості для більш активного 
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впливу облікових процесів на ефективність господарської діяльності, зокрема – на 

управління витратами.  

Бухгалтерський облік – найбільш організована частина системи управління, що на 

сьогодні, як правило, функціонує на якісно новому технічному рівні. Тому необхідно 

постійно піддавати облікові процеси раціоналізації для забезпечення необхідною 

оперативною й достовірною інформацією управлінських структур підприємства. 

Нами запропоновано деякі напрями удосконалення бухгалтерського обліку витрат: 

 повнота та своєчасність відображення витрат в системі обліку; 

 організація детального обліку витрат за місцями їх виникнення; 

 раціоналізація та оптимізація документообороту; 

 автоматизація системи обліку витрат.  

Управління витратами є складним багатоцільовим процесом, який потребує оцінювання 

багатьох чинників, розроблення чисельних взаємопов'язаних заходів, залучення і координацію 

роботи багатьох служб та спеціалістів різного профілю. З цією метою потрібно розробити 

регламентацію системи управління. Нами також запропоновано  шляхи удосконалення системи 

управління витратами за різними функціями менеджменту (табл.1) 

Таблиця 1 

Удосконалення системи управління витратами 
№    № Функції Запропоновані шляхи оптимізації 

1.1    1. Планування Аналіз доцільності витрат підприємства. Недопущення зайвих витрат. Розробка 

прогнозних, поточних та оперативних планів діяльності підприємства 

2.2    2. Організування Відслідковування причин перевитрат або економії витрат та виявлення відповідальних за 

це осіб.  

Виконання принципів ефективності, наукового підходу, швидкого реагування, гнучкості 

3.3    3. Мотивування Сприяння зацікавленості персоналу в результатах роботи. Підвищення рівня 

корпоративної культури та свідомості. 

  4. Контроль  Створення відділу контролінгу для своєчасного виявлення відхилень, а також швидкого 

та ефективного реагування на даний факт регулювання діяльністю центрів 

відповідальності.  Постійність контролю. Ведення попереднього поточного 

підсумкового контролю 

  5. Регулювання Гнучкість та диференціація коригування за місцем відповідальності. 

 

Таким чином, для ефективного функціонування підприємств торгівлі необхідною основою 

є правильна організація управління витратами, а це означає створення єдиної, раціональної, 

чітко та безперебійно функціонуючої системи з певними цільовими установками та 

взаємопов'язаними елементами. 
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ПРОЦЕС ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: СУТНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛА 

 

Цикл відтворення основних засобів є процесом перетворення капітальних інвестицій в 

основні засоби в результаті капітального будівництва і технічного переозброєння діючого 

виробництва. 

Сучасному процесу відтворення притаманні низькі темпи зростання, а також 

сповільнення оновлення основного капіталу. Це сприяє зниженню ефективності його 

використання. Крім того, на підприємствах необхідно сформувати відповідний механізм, 

який забезпечить сукупне обґрунтоване використання внутрішніх і зовнішніх джерел 

фінансування оновлення основного капіталу. Тому теоретико-методологічні питання 

сутності джерел відтворення основних засобів становлять значний науковий і практичний 

інтерес. 

У сучасних умовах одним з головних завдань управління підприємством є фінансове 

забезпечення  процесу відтворення основних засобів, які у більшості вітчизняних 

підприємств зношені і потребують оновлення. 

Відтворення основних засобів – це процес їх безперервного поновлення (відновлення). 

Процес відтворення поділяється на два напрямки: відтворення за вартісними параметрами та 

фізичне оновлення виробничих засобів. Процес відтворення основних виробничих засобів за 

вартістю завжди супроводжується процесом відтворення в натурально-речовій формі, що 

проходить у дві стадії: формування або відновлення та стадія зносу [1]. 

На нашу думку, в циклі відтворення основних засобів першочергова увага має 

приділятися саме процесу їх формування, оскільки значення цієї фази в умовах прискорених 

темпів науково-технічного прогресу зростає. Саме за умов своєчасної заміни основних 

засобів та прискореного їх оновлення стають можливими ефективні дії виробника продукції 

на ринку. Стадію формування основних засобів характеризує те, що саме тут закладаються 

основні пропорції та параметри, що забезпечують в процесі експлуатації ефективне 

виробництво та конкурентоспроможність продукції. 

Основна частка інвестицій в основний капітал здійснюється за рахунок власних джерел 

підприємств і кредитів банків та інших позик. 

Власні кошти підприємств або власні фінансові ресурси складаються з амортизаційних 

відрахувань, нерозподіленого прибутку, надходжень від здачі майна в оренду, додаткового 

капіталу та ін.  

До  позикових джерел відносяться довгострокові кредити банків та лізинг. 

Довгострокові кредити через причини  високих процентних ставок, низької 

кредитоспроможності більшості підприємств є не дуже ефективним джерелом фінансування 

відтворення основних засобів. Лізинг є альтернативою довгостроковому банківському 

кредитуванню. Переваги лізингу складаються в відсутності іммобілізації коштів на 

придбання основних фондів, можливості використання їх на правах оренди.  

Сучасний аналіз відтворення основних засобів та амортизаційної політики в Україні 

свідчить про те, що оновлення основних засобів не здійснюється на належному рівні.  

Причинами цього є відсутність стимулів до їхнього оновлення та недосконалість 

економічного механізму амортизації, що не сприяє налагодженню нормального процесу 

відтворення.   

Залучені джерела інвестицій, такі як кредити чи кошти іноземних інвесторів, у 

найближчий час залишатимуться неефективними для покращення технічного стану 
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підприємства та його модернізації. Тому варто, в першу чергу, приділяти увагу розвитку 

механізму самофінансування відтворення основних фондів та амортизаційної політики 

підприємства. Позитивними аспектами є наступні: простота та швидкість залучення, висока 

віддача за критерієм прибутковості капіталу, який інвестується, істотне зниження ризику 

неплатоспроможності та банкрутства підприємства при їх використанні, повне збереження 

управління під контролем засновників підприємства [3].   

Однак, використання внутрішніх джерел відтворення основних засобів має і такі 

недоліки: обмежений обсяг залучення, що веде за собою скорочення можливостей 

розширення інвестиційної діяльності, та обмеження зовнішнього контролю за ефективністю 

використання власних інвестиційних ресурсів 

Таким чином, власні кошти складають основну частину джерел фінансування  

відтворення основних засобів. Саме тому, на думку багатьох економістів, необхідно 

максимально спрямувати господарську діяльність підприємства та його ресурси на 

відтворення основних засобів, а також зацікавити товаровиробника до високопродуктивної 

праці на базі постійного технічного оновлення, формування внутрішньогосподарських 

фондів споживання і нагромадження при своєчасних взаєморозрахунках і внесенні податків 

та платежів до бюджету.  
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ВИДИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ: ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ 

 

Основним джерелом інформаційного забезпечення управління грошовими потоками на 

підприємствах є система обліку, результати аналізу та контролю операцій, пов'язаних з 

безготівковими розрахунками.  Саме безготівкові розрахунки є ланкою, що сполучає кожний 

суб'єкт господарської діяльності з оточуючим  ринковим середовищем, державними 

фінансами та дозволяє брати участь у процесі виробництва, розподілу та споживання. 

Дослідження організації обліку цих операцій тісно пов’язане з  визначенням поняття 

форм або видів безготівкових розрахунків, яке відсутнє на рівні законодавства України. Тому 

поняття вказаної категорії ми можемо вивести лише із змісту чинного законодавства, в якому 

“форми безготівкових розрахунків” вживаються в досить різних значеннях. 

Законодавством визначаються дві форми розрахунків — безготівкові та готівкові 

розрахунки. Безготівкові розрахунки поділяються на види. Отже, видами безготівкових 

розрахунків є розрахунки із застосуванням платіжних доручень, акредитивів, розрахункових 

чеків, розрахунки за інкасо, а також інші розрахунки, передбачені законом, банківськими 

правилами та звичаями ділового обороту. 
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Однак, принциповим є встановлення змісту поняття “вид безготівкових розрахунків”. 

На думку Л. Г. Єфімової, під формою розрахунків слід вважати врегульовані 

законодавством способи виконання через банки грошових зобов'язань організацій [1, с.156].  

Разом з тим використання у визначенні терміну “зобов'язання” не доречне, зважаючи 

передусім на те, що не всі безготівкові розрахунки спрямовані на виконання зобов'язань. 

Найяскравішим прикладом саме таких розрахунків є переказ коштів з одного рахунку клієнта 

на інший його рахунок. 

В. Ф. Кузьмін вбачає у формах розрахунків сукупність норм, які визначають зовнішні ознаки 

і реквізити розрахункових документів, порядок і прийоми їх заповнення, операційної обробки, 

руху за встановленою схемою документообігу, способи пересилки, реєстрації, обліку тощо [2]. 

Таке визначення, на нашу думку, більше наближене до правової природи видів 

безготівкових розрахунків, однак не є бездоганним, зважаючи на те, що воно не враховує 

існуючі на сьогодні положення законодавства . 

Л. А. Новосьолова відзначає, що під формою безготівкових розрахунків слід розуміти 

“урегульовані законодавством умови виконання через банк грошових зобов'язань, що 

відрізняються порядком зарахування коштів на рахунок кредитора, видом розрахункового 

документа й порядком документообігу” [3, с.51]. 

Найбільш вдалим є визначення Н. І. Солов'яненко, відповідно до якого безготівкові 

розрахунки - це передбачені правовими нормами або банківською практикою способи 

переказу коштів через кредитні організації, що відрізняються видом розрахункового 

документа, порядком документообігу, умовами надання коштів у розпорядження 

одержувача, в тому числі зарахування на його рахунок [4]. 

Досить цікавою в контексті критеріїв для класифікації видів розрахунків є позиція Н. 

М. Ковалко, що спеціально не визначає форми безготівкових розрахунків, виділяючи призначення 

платіжних документів, виходячи з обов'язковості або необов'язковості їх акцепту. На його 

думку, поряд з акцептною формою розрахунків (платіжними вимогами, акредитивами, 

чеками, платіжними дорученнями) існує й безакцептна (безперечне списання на основі 

розпоряджень стягувачів, оформлених на бланку платіжних вимог, і на основі інкасових 

доручень із прикладеними виконавчими документами й прирівняними до них документами) [5]. 

З вищенаведеного модна зробити висновок, що безготівкові розрахунки — це 

перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а 

також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, внесених 

ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів. Отже, під безготівковими 

розрахунками в будь-якому випадку розуміється певний процес, а не документ. Тому 

ототожнення понять форми (види) розрахунків та платіжних інструментів не має будь-якого 

практичного підґрунтя.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Промисловість будівельних матеріалів представлена великою кількістю будівельних 

організацій. Тому ці організації мають проблеми управління цим видом діяльності в 

ринкових умовах, відсутня профільна інформаційна система, недостатньо розроблені 

правові, технічні підходи до регулювання взаємовідносин між учасниками будівельного 

ринку.  

Галузева приналежність є одним з визначальних чинників формування ефективної 

системи бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання. Як зазначає Канак Й. В. 

“вивчення особливостей галузі, технології та організації виробництва дозволяє правильно 

організувати облік, орієнтувати його на кінцеві результати діяльності підприємств та 

потреби управління. Особливе місце в системі управління належить управлінському обліку, 

організація якого залежить від галузевих особливостей підприємств, їх структурної та 

організаційної побудови, а також технологій, які використовуються у виробництві” [1, с.7]. 

Підприємства, які займаються виробництвом будівельних матеріалів мають низку 

проблем у системі управління, адже відсутня комплексно профільна інформаційна система, 

недостатньо розроблені правові, технічні підходи до регулювання взаємовідносин між 

учасниками будівельного ринку.  

Підприємства з виробництва будівельних матеріалів займаються виготовленням 

матеріалів, деталей для всіх видів будівництва. До неї належать такі галузі як: цементна, 

азбестоцементних виробів, збірних залізобетонних і бетонних конструкцій та виробів, 

стінових матеріалів, будівельної кераміки, будівельних матеріалів та виробів з полімерної 

сировини, нерудних будівельних матеріалів.  

У процесі управління діяльністю підприємств з виробництва будівельних матеріалів 

витрати є одним з найважливіших і найскладніших об’єктів. Витратами на здійснення 

виробництва будівельних матеріалів визнають ті, що безпосередньо пов’язані з 

використанням персоналу і ресурсів певного будівельного підприємства. Ії виникнення 

формується в первинних документах (актах, звітах про використання будівельних 

матеріалів). Особливістю підприємств із виробництва будівельних матеріалів є чіткий поділ 

виробничого процесу на технологічні стадії, по яких відбувається формування витрат, які в 

подальшому включаються до виробничої собівартості. Можливі недоліки в методиці обліку 

витрат на кожній із стадій, в кінцевому результаті призводять до порушення принципів 

обачності та повноти висвітлення бухгалтерського обліку підприємства в цілому.  

Витрати, що утворюють собівартість виробництва будівельних матеріалів групуються 

відповідно до їх економічного змісту за такими елементами: матеріальні витрати (сировина і 

основні будівельні матеріали, купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби, паливо і 

енергія, будівельні матеріали, запасні частини, тара і тарні матеріали, допоміжні та інші 

матеріали); витрати на оплату праці (заробітна плата за окладами і тарифами, премії та 

заохочення, компенсаційні витрати, оплата відпусток та іншого не відпрацьованого часу, 

інші витрати на оплату праці); відрахування на соціальні заходи (пенсійне забезпечення, на 

соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на 

індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи); 

амортизація – сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та 
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інших необоротних матеріальних активів; інші операційні витрати – всі інші витрати 

операційної діяльності, послуги зв'язку, відрядження, виплата матеріальної допомоги. 

Класифікація витрат зможе забезпечити користувача необхідною інформацією, 

зекономити час та витрати під час дослідження того чи іншого питання, оскільки вона буде 

згрупована за необхідними ознаками. Водночас треба звернути увагу, що однакові 

класифікаційні ознаки у різних напрямах можуть дати різний результат і навпаки. 

Різноманітність та багатоаспектність класифікаційних ознак не означає можливість та 

доцільність їх застосування щодо витрат будь-яких галузей економіки, так як 

індивідуальність та специфічні особливості організації виробництва чітко обмежують коло 

групування потребами управління [2, с. 78]. Тому вищенаведений перелік категорій є 

орієнтованим в більшої мірі на виробництво будівельних матеріалів.  

Таблиця 1 

Класифікація витрат виробництва  за категоріями 
Ознака класифікації Види витрат 

За складом Комплексні; одноелементні 

За відношенням до обсягу виробництва Постійні; змінні 

За характером участі у створенні 

продукції 

Основні;накладні 

За способом включення у собівартість Прямі;непрямі 

За статтями калькуляції 

 

Прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; 

відрахування на соціальні заходи; експлуатація будівельних 

машин та механізмів; інші прямі витрати; загальновиробничі 

витрати 

За доцільністю здійснення Продуктивні; непродуктивні 

За ступенем планування Плановані; не плановані 

За ступенем контролю Контрольовані; неконтрольовані 

За ступенем нормування Нормовані; ненормовані 

За відношенням до готової продукції 
Витрати на готову продукцію; витрати на незавершене 

виробництво 

За періодичністю виникнення Систематичні; одночасні (одноразові) 

За календарними періодами Минулі; поточні; майбутні 

За призначенням  Виробничі; невиробничі 

За альтернативою рішень Дійсні;можливі 

За можливістю управління Релевантні; не релевантні 

 

Отже, класифікація витрат основної діяльності підприємств з виробництва будівельних 

матеріалів, охоплює всі можливі їх групування. Класифікаційні ознаки повинні надавати 

можливість отримання фактичних даних безпосередньо з управлінського обліку, не 

застосовуючи різноманітних вибірок та розкривати всі аспекти категорій, що вивчаються.  
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ВИДИ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

З процесом нарахування заробітної плати працівнику пов’язано здійснення утримань. Із 

сум нарахованої заробітної плати членів трудового колективу здійснюються утримання у 

Фонди соціального страхування. 

Усі види утримань із отриманих доходів можна поділити на першочергові обов’язкові 

(здійснюються у відповідності з діючим законодавством) і утримання за згодою працівників. 

До першої групи відносяться податок з доходів, єдиний соціальний внесок та утримання по 

виконавчих листах за рішенням судових органів. Друга група включає в себе утримання за 

згодою працівника за його письмовою заявою: профспілкові внески, погашення сум дрібних 

недостач, невитрачені підзвітні суми. 

З січня 2011 року Україна перейшла на систему єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (єдиний соціальний внесок, ЄСВ). Загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування – це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає 

надання соціального захисту. Завданням загальнообов’язкового державного соціального 

страхування є забезпечення громадян пенсіями, а також іншими видами соціального захисту. 

Єдиний соціальний внесок з працівників утримується у розмірі 3,6%. 

З 01.01.2011 р. прийнято Податковий кодекс, відповідно до якого, дохід фізичних осіб – 

це сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, 

що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником 

податку у власність або нарахованих на його користь, чи набутих не законним шляхом у 

випадках, якщо кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, 

викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, підтверджених 

обвинувальним вироком суду, незалежно від призначеної ним міри покарання, протягом 

відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її 

межами. Ставка податку з доходів фізичних осіб становить 15% від об’єкта оподаткування, 

визначена п. 1 ст. 167 Податкового кодексу України (з урахуванням встановлених розмірів 

податкової соціальної пільги). Податкова соціальна пільга, передбачена пп. 1.1-1.4 ст. 169 

Податкового кодексу України (пільга в розмірі однієї мінімальної заробітної плати не 

перевищує 140% прожиткового мінімуму) за місцем отримання платником податку 

основного доходу (де зберігається його трудова книжка) без заяви про її застосування. 

Подавати заяву слід лише тим, хто має право на підвищений розмір пільги. З 1 січня 2013 

року мінімальна заробітна плата складає 1147,00 грн., а граничний дохід при якому 

застосовується  податкова соціальна пільга 1610,00 грн.  

Таким чином, бухгалтерський облік на підприємстві повинен забезпечувати: точний 

розрахунок заробітної плати кожного робітника, правильний підрахунок утримань із 

заробітної плати. Утримання із заробітної плати можуть бути: обов’язкові - ті, які можуть 

проводитись тільки у випадках, передбачених законодавством України; добровільні - 

утримання, які здійснюються на прохання працівника або за його згодою. 
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ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ ДОХОДІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА 

 

Дохід – це певна сума грошей, яку отримує підприємство внаслідок продажу товарів і 

послуг. 

Дохідність підприємства є одним із найголовніших показників, що відображають 

фінансовий стан підприємства. Такий показник визначає мету підприємницької діяльності. 

Крім керівництва фірми і колективу, він цікавить вкладників капіталу (інвесторів, 

кредиторів), а також державні органи, і передусім - податкову службу, фондові біржі, що 

здійснюють купівлю-продаж цінних паперів. 

 Основний результат діяльності підприємства визначається за допомогою низки 

показників, що поділяються на абсолютні та відносні. До абсолютних показників належить 

прибуток підприємства, що іноді ототожнюють з поняттям “дохід”, а до відносних – 

рентабельність підприємства. 

Найбільшу питому вагу в доходах торговельного підприємства займають доходи від 

основної діяльності – торговельної. Ці доходи для торговельного підприємства отримали 

назву валового доходу. 

У зв'язку з тим, що в торгівлі споживча вартість не створюється, дохід від реалізації 

товарів являє собою плату за надання торговельно-посередницької послуги (доведення 

товарів до споживачів та їх реалізація), яка становить частину виручки торговельного 

підприємства. 

Необхідність отримання доходів від торговельної діяльності підприємства обумовлена 

потребою відшкодування витрат на ведення діяльності і отримання певної суми прибутку, 

яка забезпечує досягнення стратегічної мети підприємства. Основними джерелами доходів 

від продажу товарів є: 

• торговельна надбавка до ціни придбання товарів;  

• торговельна знижка з продажної ціни товару. 

За своєю економічною природою торговельні надбавки та знижки являють собою ціну 

на послуги торговельного підприємства, їх рівень, як і рівень інших цін, в умовах ринкової 

економіки залежить: 

• з одного боку, від співвідношення між попитом і пропозицією на торговельні послуги, 

ступеня конкуренції на товарному ринку якості послуг, що надаються, рівня цін закупівлі та 

продажу товарів; 

• з іншого боку, від витратомісткості та реалізації товарів і норми прибутку, яка 

відповідає стратегії розвитку підприємства. 

Різниця між ціною продажу та купівлі товарів на різних стадіях реалізації товару являє 

собою дохід торговельного підприємства з одиниці реалізованого товару. Валовий дохід 

торговельного підприємства формується як різниця між виручкою від реалізації товарів та 

сумою оплати постачальникам закуплених товарів. 

У громадському харчуванні валовий дохід утворюється за рахунок торговельної 
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надбавки (знижки), а також від націнки громадського харчування. Націнки громадського 

харчування призначені на покриття витрат, які пов'язані з виробництвом продукції 

громадського харчування і організацією її споживання. Рівень націнок диференціюється: 

• за націночними категоріями, які відповідають класу обслуговування (люкс, вища, 

перша, друга, третя категорії); 

• за продукцією (стравами, сировиною) – на делікатесні товари, порціонні страви, напої тощо. 

В оптовій торгівлі валовий дохід утворюється також у вигляді різниці між ціною 

придбання та продажу товарів. Його розмір залежить від розміру надбавки, яка 

диференціюється за формами оптового товарообороту, виходячи з їх витратомісткості. 

Оскільки розмір торговельних надбавок справляє суттєвий вплив на роздрібні ціни 

реалізації товарів, одним з інструментів державного регулювання споживчого ринку може 

бути державне регулювання їх рівня.  

Необхідність у введенні державного регулювання обумовлюється вимогою підтримання 

необхідних макроекономічних пропорцій між споживанням та накопиченням, нормою 

прибутку у сфері виробництва та обігу. 

Державне регулювання може носити всеохоплюючий характер (тобто 

розповсюджуватися на всі товарні групи) або вводитися локально (на найбільш соціальне 

значущі групи товарів). 
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ПРОБЛЕМА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ 

 

Останнім часом в Україні ситуації несвоєчасної виплати заробітної плати трапляються 

дедалі частіше. Особливо актуальною ця проблема стала в умовах фінансово-економічної 

кризи. Причому випадки несвоєчасної виплати зарплати трапляються не лише на старих 

безнадійних промислових гігантах, а й на динамічних, успішних фірмах через низку 

об’єктивних і суб’єктивних причин.  

Тіньові процеси в сфері виплати заробітної плати завдають великої шкоди громадянам, 

насамперед, через порушення їх конституційного права на гідний рівень життя. Переоцінити 

збитки, які завдає виплата заробітної плати “в конвертах”, практично неможливо, адже це не 

тільки втрата надходжень до державного бюджету, але й соціальні проблеми офіційно 

неоформлених працівників, котрі стають повністю беззахисними перед роботодавцями. 

До проблем, що породжують недоліки сучасної системи розрахунків із заробітної плати 

в Україні відносять: високу ставку соціального внеску, недостатній соціальний захист 

населення у випадках хвороби, набуття інвалідності, втрати роботи [1, с. 283]. 
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Прагматика та проблематика виплати заробітної плати в Україні, а також проблеми 

бідності, добробуту, зайнятості досліджувалися вітчизняними науковцями, серед яких В. 

Брич, Л. Васечко, В. Куценко, Е. Лібанова, О.Могильний, Б. Надточій, О. Палій, В. Плиса, Н. 

Шаманська, В.Яценко. 

Метою дослідження є аналіз проблем і перспектив розрахунків із заробітної плати в 

Україні. 

Частина підприємств платять своїм працівникам дві заробітні плати: офіційну та 

неофіційну ("у конверті"). Що, на перший погляд, вигідно роботодавцю (зменшуються суми 

нарахувань на заробітну плату) і працівнику (йому надається можливість заощадити на 

податку з доходів фізичних осіб). Якщо заробітна плата виплачується громадянам у такий 

спосіб або ж із заниженням реальних доходів, то одним із наслідків є недоотримання коштів 

Пенсійним фондом України, що у майбутньому зумовлює зменшення розміру пенсії. 

Згідно із Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування” розмір єдиного соціального внеску залежить від видів 

економічної діяльності підприємства, які виплавають на визначення класу професійного 

ризику [2]. 

Пропозиції Податкової служби, які ми підтримуємо, полягають у встановленні 

мінімальної заробітної плати на рівні не нижче 2000 грн. та обмеженні кількості штатних 

працівників, зайнятість яких оформлена на неповний робочий день, до 10%. Сьогодні багато 

компаній, у тому числі великі, свідомо оформляють працівників на половину робочого дня, 

щоб економити на офіційній заробітній платі. Це невигідно безпосередньо для працівника, 

так як його пенсія та відпускні розраховуються з офіційної суми. Пропоновані обмеження на 

рівні 10% сприятимуть підвищенню величини надходжень як до Пенсійного фонду, так і до 

бюджету як сплата податку з доходів фізичних осіб [3]. За розрахунками податківців 

очікується, що реальним стимулом легалізації заробітної плати буде розмір фіскального 

навантаження до 20-28,5%, що дозволить легалізувати близько 150 млрд. грн. 

Ми вважаємо, що для вирішення проблеми легалізації виплати заробітної плати 

потрібно: 

1) впровадити у законодавчому порядку такі умови, за яких роботодавцю буде 

економічно невигідно не виплачувати працівнику зарплату; 

2) зобов’язати роботодавця за кожен день затримки виплати заробітної плати 

сплачувати у вигляді штрафу чи пені таку суму коштів, яка би значно перевищувала відсотки 

за кредитами банків; 

3) впровадити сучасні технології, що змогли б контролювати виплату заробітної плати; 

4) офіційно оформляти працівників на роботу та сплачувати за них податки, що 

сприятиме наповненню державного бюджету. 

Таким чином, нами досліджено причини та проблеми виплати заробітної плати в 

Україні. Це дало змогу визначити основні шляхи подолання виявлених недоліків. 

Впровадження запропонованих заходів і затвердження їх на законодавчому рівні дасть змогу 

подолати негативні фактори, що породжують проблеми невиплати заробітної плати в 

Україні. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕОЦІНКИ НЕОБОРОТНИХ 

МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ОБЛІКУ  

 

У процесі здійснення господарської діяльності для прийняття обґрунтованих 

економічних рішень власникам підприємства й управлінському персоналу потрібна 

інформація про реальну вартість майна, яким володіє підприємство. Особливо це стосується 

необоротних матеріальних активів, адже під впливом різноманітних чинників їх залишкова 

вартість може значно відрізнятись від справедливої. У таких випадках доцільно проводити 

переоцінку необоротних матеріальних активів, що дозволяє більш достовірно відображати 

інформацію у фінансовій звітності підприємства. 

Переоцінка – один із прийомів бухгалтерського обліку, за допомогою якого залишкову 

вартість необоротного матеріального активу приводять у відповідність до його справедливої 

вартості. Переоцінка проводиться за рішенням керівника й оформляється наказом по 

підприємству. Згідно з Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних 

засобів, підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова 

вартість цього об’єкту суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу 

[1]. Як поріг суттєвості для проведення переоцінки або відображення зменшення корисності 

об’єктів основних засобів можуть приймати величину, що дорівнює одному відсотку чистого 

прибутку (збитку) підприємства або десятивідсотковому відхиленню залишкової вартості 

об’єктів основних засобів від справедливої. Переоцінку об’єктів основних засобів, котрі вже 

переоцінювали, повинні проводити з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату 

балансу суттєво не відрізнялася від справедливої. 

Згідно з Податковим кодексом України платники податку всіх форм власності мають 

право проводити щорічну індексацію вартості об’єктів основних засобів, що амортизується, 

та суми накопиченої амортизації. Збільшення вартості об’єктів основних засобів, що 

амортизується, здійснюють станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого 

проводять таку індексацію, та використовують для розрахунку амортизації з першого дня 

наступного року [2]. Проведення індексації здійснюють за рішенням керівника підприємства 

та підтверджують довідкою органів статистики про річний індекс інфляції.  

У п. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, 

зазначається, що не підлягають переоцінці малоцінні необоротні матеріальні активи і 

бібліотечні фонди, якщо амортизація їх вартості здійснюється нарахуванням у першому 

місяці використання об’єкту в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та 

решти 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вибуття внаслідок невідповідності 

критеріям визнання активом, або якщо амортизація їх вартості здійснюється нарахуванням у 

першому місяці використання об’єкта 100 відсотків його вартості [3]. 

Варто зазначити, що згідно з ст. 7 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні” обов’язковою є оцінка майна, під час проведення 

переоцінки основних засобів для цілей бухгалтерського обліку, що здійснюється суб’єктом 

оціночної діяльності. Результатом проведення оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності є 

звіт про оцінку майна, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані 

процедури з оцінки майна відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які 

безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника 

суб’єкта оціночної діяльності [4]. 

У вітчизняній практиці господарювання багато підприємств не здійснюють переоцінку 

необоротних матеріальних активів навіть при значних відмінностях між залишковою та 
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справедливою вартостями таких активів. Адже, як правило, послуги з оцінки майна, які 

проводяться незалежним професійним оцінювачем, пов’язані з чималими витратами коштів 

та супроводжуються складанням та оформленням значної кількості документації. Така 

тенденція може призвести до спотворення статей фінансової звітності та негативно вплинути 

на рішення, що приймаються управлінським персоналом.  

Отже, варто наголосити на важливості такої бухгалтерської процедури як переоцінка 

необоротних матеріальних активів, адже саме завдяки їй фінансова звітність суб’єктів 

господарювання може достовірно відображати реальну вартість майна підприємства та 

слугувати правдивим підґрунтям для визначення стратегії діяльності підприємства і 

прийняття обґрунтованих економічних рішень. Перспективою наших подальших досліджень 

є висвітлення процедури обліку переоцінки й індексації вартості необоротних матеріальних 

активів. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ЇХ ОБЛІКУ 

 

Класифікація витрат – це поділ їх на класи на основі загальних ознак об’єктів і 

закономірних зв’язків між ними. Тому, чим більше виділено ознак класифікації, тим вищий 

ступінь пізнання об’єктів. 

Найпоширенішою є класифікація витрат залежно від цілей управління за трьома 

напрямами:  

- витрати для визначення собівартості продукції й отриманого прибутку, оцінки 

запасів. До них належать: вхідні, спожиті; витрати на продукцію, витрати періоду, основні, 

накладні; прямі, непрямі; одноелементні, комплексні; 

- витрати для прийняття управлінських рішень і планування. До них належать: постійні, 

змінні; продуктивні, непродуктивні; релевантні, нерелевантні (безповоротні); середні, 

граничні; 

- витрати для здійснення процесу контролю та регулювання. До них належать: 

регульовані, нерегульовані; постійні, змінні; нормовані, ненормовані; ті, що плануються, ті, 

що не плануються.  

До основних відносять витрати, безпосередньо пов’язані з технологічним процесом 

виготовлення продукції (виконання робіт чи надання послуг). У будь-якому виробництві 

вони складають найважливішу частину витрат, досягаючи в окремих галузях 90% 



 

285 
 

 

собівартості. Накладні витрати виникають у зв’язку з організацією, обслуговуванням 

виробництва й управлінням ним. Величина цих витрат залежить від структури управління 

підрозділами, цехами та підприємством. 

До постійних відносять витрати, величина яких не змінюється або майже не змінюється 

(умовно-постійні витрати) при зміні обсягу виробництва (адміністративні або 

загальногосподарські витрати). Одноразові витрати – це витрати, які здійснюються з 

періодичністю понад один раз на місяць і можуть скеровуватися на забезпечення процесу 

виробництва протягом тривалого часу. Довгострокові витрати – це витрати, пов’язані з 

виконанням довгострокового договору (контракту).  

Змінними називають витрати, величина яких змінюється пропорційно зміні обсягу 

виробництва (випуску). Звідси, розмір цих витрат на кожну одиницю продукції залишається 

незмінним. Залежно від процентного співвідношення зміни величини витрат і зміни обсягу 

виробництва змінні витрати поділяють на пропорційні і непропорційні. Пропорційні витрати 

змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу виробництва. Це можуть бути витрати на 

сировину, основні матеріали й інші, тобто прямі витрати. Непропорційні витрати 

поділяються на прогресивні та дегресивні. Прогресивні витрати зростають більшими 

темпами, ніж обсяг виробництва (доплати за роботу у святкові дні, оплата простоїв, 

додаткові торгові та рекламні витрати й інші). Дегресивні витрати зростають меншими 

темпами, ніж обсяг виробництва (витрати на допоміжні матеріали, заробітна плата 

допоміжних робітників й інші). 

Контрольовані витрати – це такі витрати, на які менеджер може безпосередньо 

впливати та контролювати їх (використання сировини, матеріалів й інші). Неконтрольовані – 

це такі витрати, на які менеджер не може безпосередньо впливати та контролювати їх 

(комунальні платежі, амортизаційні відрахування й інші). Таке групування витрат є 

важливим для контролю діяльності окремих підрозділів. Організаційні витрати – це витрати 

на управління виробництвом (витрати на організацію виробництва, праці, контроль за 

дотриманням показників виробництва). 

Вхідні витрати – це засоби, які були придбані, є в наявності й очікується, що вони 

повинні принести дохід у майбутньому (запаси матеріалів, напівфабрикатів, основні засоби й 

інші). Якщо ці засоби були витрачені для одержання доходу та втратили властивість 

приносити дохід у майбутньому, то вони перетворюються у спожиті й враховуються на 

рахунку прибутків і збитків. 

Невиробничі (загальнофірмові) витрати розподіляються на торгові (витрати на 

виготовлення реклами, виплату комісійних), загальні й адміністративні витрати (для здійснення 

загальних і адміністративних функцій – оклади керівників, судові витрати й інші). 

Важливою умовою ефективного управління підприємством є обґрунтована 

класифікація витрат, яка є ключовою для розуміння того, як ними управляти. За таких умов 

необхідною є класифікація витрат за такими критеріями, які найповніше відображають і 

характеризують діяльність підприємства, а саме: організаційно-управлінський, фінансово-

економічний, обліково-аналітичний, маркетинговий та інвестиційний. Це сприятиме 

глибшому розумінню призначення та функціональної ролі різних видів витрат в управлінні 

багатосторонньою діяльністю підприємства, надаючи можливість розглядати види витрат із 

позицій системного підходу для їх цілісного розуміння. 
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ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ 

 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” готовою 

вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу та 

відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим 

нормативно-правовим актом [2]. 

Питаннями дослідження обліку готової продукції займалися В. І. Єфіменко, М. В. 

Корягін, П. О. Куцик, В. О. Озеран, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко та інші. 

Вчені В. О. Озеран та П. О. Куцик подають таке визначення поняття “готова продукція” – 

“…продукція, обробка якої закінчена і яка пройшла всі стадії випробування, приймання й 

укомплектування відповідно до умов договорів із замовниками та відповідає технічним 

умовам і стандартам” [1, с. 398]. 

На думку проф. В. В. Сопка, готова продукція – це виріб (або напівфабрикат), послуга, 

робота, що пройшла всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві, відповідає 

затвердженим стандартам або умовам договору, прийнята технічним контролем 

підприємства та здана на склад або замовникові – покупцеві згідно з діючим порядком 

прийняття продукції [4]. 

Готова продукція визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство 

отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, і їх вартість може 

бути достовірно визначена [2]. 

Готова продукція може мати, а може не мати кількісні й якісні характеристики, але 

завжди продукція має вартісну характеристику. 

Під час організації обліку продукції важливим фактором є її класифікація (групування) 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація готової продукції 
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Основними завданнями обліку готової продукції та її реалізації є: 

 перевірка виконання плану випуску продукції та її відвантаження; 

 правильне і своєчасне оприбуткування та списання готової продукції; 

 отримання відомостей про номенклатуру, кількість і вартість відвантаженої продукції; 

 визначення стану розрахунків із покупцями за відвантажену продукцію; 

 контроль за зберіганням готової продукції та її реалізацією; 

 контроль за витратами та доходами від її реалізації . 

У бухгалтерському обліку готова продукція повинна оцінюватись відповідно до 

П(С)БО 9 “Запаси” за первісною вартістю. Але оскільки вартість продукції може бути 

визначена лише після збирання всіх витрат та калькулювання її фактичної собівартості, 

постає потреба відображення  наявності та руху готової продукції в щоденному обліку. Тому, 

протягом місяця готова продукція обліковується за плановими (обліковими) цінами.  

У кінці місяця після визначення фактичної виробничої собівартості, а саме після 

відображення всіх прямих затрат і розподілу непрямих витрат та складання звітної 

калькуляції, облікова вартість продукції коригується на різницю між обліковою вартістю та 

фактичною собівартістю. Таким чином готова продукція відображається за фактичною 

виробничою собівартістю [3]. 

Отже, готова продукція – це результат діяльності виробничого підприємства у вигляді 

конкретних виробів, які пройшли всі стадії технологічної обробки, відповідають 

встановленим стандартам чи технічним умовам, прийняті відділом технічного контролю. І 

важливим завданням обліку готової продукції є правильна його побудова, щоб відобразити 

фактичну виробничу собівартість готової продукції, з одного боку, і фактичну собівартість її 

реалізації, з іншого, та мати можливість здійснити контроль за її рухом. 
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УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Постійно зростаюча концентрація капіталу, високий рівень зовнішньої та внутрішньої 

конкуренції, непередбачуваність інфляційних рухів, навіть у країнах зі стабільними 

грошовими системами, значний ріст виробничих витрат у собівартості продукції й інші 

фактори, властиві сучасному бізнесу, обумовлюють посилене зацікавлення управлінським 

обліком. 
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Управлінський облік розуміють як процес виявлення, вимірювання, накопичення, 

аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується 

управлінською ланкою при прийнятті оперативних управлінських рішень. 

Управлінська (внутрішньогосподарська) звітність складається менеджерами різних 

рівнів і містить оцінку результатів діяльності та прогнозні напрями розвитку фірми. 

Здебільшого як форми внутрішньої звітності використовують первинні чи зведені 

облікові документи. Інколи внутрішня звітність складається за довільними формами, 

визначеними менеджерами підприємства. Термін подання внутрішньої звітності 

визначається планом – графіком документообігу на підприємстві [1, с.10]. 

Суть управлінської звітності розкривається у побудові інтегрованої системи обліку, 

нормування, планування, контролю й аналізу, яка систематизує інформацію для прийняття 

оперативних управлінських рішень і координації проблем майбутнього розвитку 

підприємства. 

Управлінська звітність повинна охоплювати інформацію за період, який дозволить 

найбільш повно провести аналіз діяльності підприємства та спланувати його майбутню 

роботу. Вона повинна задовольняти потреби управлінського персоналу в інформації, чітко 

розмежованій за галузями діяльності, сферою компетенції та відповідальності кожного 

менеджера [2, с.418]. 

Формальними вимогами до внутрішньої звітності є доцільність (інформація, що 

узагальнюється у внутрішніх звітах, повинна відповідати меті, заради якої вона була 

підготовлена); об'єктивність і точність (внутрішні звіти не повинні містити суб'єктивної 

думки й упереджених оцінок, ступінь погрішності у звітах не повинен заважати прийняттю 

обґрунтованих рішень); швидкість (подання звітності не може не впливати на точність 

інформації, але варто прагнути до мінімізації цього фактору); оперативність (подання її у той 

термін, коли вона є необхідною для прийняття рішень); стислість (у звітності не повинно 

бути зайвої, надлишкової інформації, чим обсяг її менший, тим більш оперативно можна 

осмислити її зміст і прийняти потрібне рішення); порівнянність звітності (можливість 

використання звітної інформації для роботи центрів відповідальності, здатність до 

співставлення та порівняння із планами та кошторисами); адресність (внутрішня звітність 

повинна потрапити до відповідального керівника й інших зацікавлених осіб, але за умови 

дотримання ступеня конфіденційності, установленого на підприємстві); ефективність 

(витрати на складання внутрішньої звітності повинні бути нижчими за вигоди від отриманої 

управлінської інформації) [3, с.49]. 

Наведемо класифікацію управлінської звітності: за джерелами формування – 

статистична, бухгалтерська, оперативно-технічна, фінансова, податкова, спеціальна 

соціальна, управлінська; за користувачами  - внутрішня, зовнішня; за періодичністю – річна, 

квартальна, місячна, декадна, добова, змінна; за ступенем узагальнення (за об’єктом 

узагальнення) – первинна, сегментна, індивідуальна, похідна, зведена, консолідована; за 

призначенням – внутрішньогалузева, внутрішньогосподарська, відомча, загальнодержавна; 

за відповідністю до нормативних актів, (за ступенем регламентації) – регламентована, 

нерегламентована, креативна, сформована згідно з чинним законодавством; за охопленням 

видів діяльності – операційної, інвестиційної, фінансової, надзвичайної; за обсягом та 

складом інформації – скорочена, стандартна, корпоративна, повна (розгорнута); за 

придатністю для цілей фінансового аналізу – ретроспективна, прогнозна; за способом 

відправлення – електронна, телеграфна, власноруч (особисто передана), поштова; за 

характером впливу на рівень управління – мікрорівнева,  макрорівнева. 

Склад управлінської звітності, зміст інформації окремих звітів, терміни подання та 

користувачі визначаються вищою управлінською ланкою підприємства. 

Отже, нами досліджено особливості управлінської звітності, а також висвітлено її 

призначення та наведено класифікацію. Це дає змогу визначити місце та значення 

управлінської звітності в інформаційному забезпеченні управління. 
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ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 

 

Сьогодні управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат за їх 

видами, місцями, носіями та постійний контроль рівня витрачання ресурсів і стимулювання 

економії. Встановлено, що від рівня операційних витрат істотно залежать ефективність 

функціонування підприємства та його конкурентоспроможність. Тому управління витратами 

є важливою функцією економічного механізму кожного підприємства [3, с. 22]. 

Актуальною проблемою забезпечення ефективної роботи та конкурентоспроможності 

підприємств є побудова такої системи управлінського обліку, яка надавала б зовнішню і 

внутрішню інформацію для забезпечення потреб не тільки виробництва, а й маркетингу, 

керування дослідженнями й іншими функціями бізнесу. Така інформація дає змогу 

аналізувати діяльність зі врахуванням як поточних, так і довгострокових цілей, формувати 

відомості про ключові фактори успіху: витрати, якість, час та інші. Відтак, дедалі частіше 

управлінський облік розглядають як складову процесу стратегічного управління, що 

пов'язано, насамперед, з посиленням ролі стратегічного управління в умовах глобальних змін 

у технологіях і системах управління [1, с. 161].   

Управління витратами не варто зводити до їх зниження, адже це не завжди виправдано. 

Із метою підвищення якості продукції деколи вигіднішим є понесення додаткових витрат, 

ніж їх зниження і збереження обсягів діяльності на колишньому (а то й на більш низькому) 

рівні. У той же час практика показує, що одночасне підвищення якості продукції та 

зниження витрат – завдання досить складне. Зменшення витрат – це окремий напрям їх 

оптимізації за загальним обсягом і на одиницю продукції. 

Механізми управління витратами передбачають застосування методів та інструментів, 

за допомогою яких вивчають витрати, досліджують їх поведінку. Вибір методів полягає у 

застосуванні різноманітних способів і прийомів, за допомогою яких можна вивчити й 

отримати точну інформацію про витрати та на її підставі прийняти управлінські рішення. 

Прийняття управлінських рішень впливає на величину фінансового результату підприємства, 

і тому завершальним етапом є оцінка прийнятого рішення на відповідність поставленим 

завданням. Якщо результат оцінки свідчить, що реалізація певних рішень і заходів має 

невигідний характер, виникає необхідність вибору іншого методу аналізу, який забезпечить 

вигоду й окупність витрат підприємства. 

Такою, на нашу думку, може стати адаптована до змін зовнішнього та внутрішнього 

середовища система функціонального управління витратами, основою якої є постійний 

посилений моніторинг рівня витрат, котрі формуються у функціональних центрах 

підприємства, що дає змогу вчасно виявляти відхилення та за допомогою управлінських 

рішень усувати їх. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znptdau/2012_17_1/17-1-06.pdf
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Необхідно відзначити, що дотепер системи управління витратами, що застосовують на 

підприємствах, виявились неефективними, що проявляється у зростанні як загального їх 

рівня, так і рівня непродуктивних оперативних витрат [2, с. 252]. Причиною таких наслідків 

став задовільний стан контролю витрат, а подекуди і його відсутність. Враховуючи це, а 

також необхідність прогнозування підприємствами параметрів своєї діяльності на 

перспективу, постає завдання пошуку дієвої системи управління витратами стратегічного 

характеру. 

Призначення системи функціонального управління витратами полягає в організації 

управлінського обліку з позиції функціонального підходу: тотальний контроль за витратами 

на виконання загальних функцій підприємства; аналіз функціональної структури витрат, 

визначення співвідношень на виконання загальних функцій підприємства; інформаційне 

забезпечення прийняття управлінських рішень з погляду виконуваних підприємством 

загальних функцій; проведення функціонально-вартісного аналізу діяльності підприємства з 

метою виявлення шляхів і способів найбільш раціонального використання загальних функцій 

підприємства; одержання й аналіз інформації про зміни рівня витрат у функціональних 

центрах як у цілому, так і окремо.  

Система функціонального управління витратами націлена також на встановлення 

необхідності та доцільності видів робіт, що виконуються в межах загальних функцій 

підприємства та, відповідно, доцільності витрат на їх виконання. Таким чином здійснюється 

запобігання невиправданим витратам.  

Управління витратами – це вміння економити ресурси та максимізувати віддачу від 

них. Успішне впровадження системи функціонального управління витратами можливе за 

умов готовності та здатності керівництва забезпечити ефективне управління, мотивації 

персоналу до управління витратами, здійснення моніторингу та планування витрат на основі 

аналізу моделей. 
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ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕСОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Із метою якісного відображення в бухгалтерському обліку підприємства витрат 

роботодавця, пов’язаних із оплатою праці неабияке значення має належна організація обліку 

внесків із загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

У зв’язку з цим вважаємо необхідним визначити його призначення в сучасних умовах 

та надати економічну характеристику відповідно до діючого законодавства. 

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування [1] визначають принципи та загальні правові, фінансові й організаційні засади 

загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян в Україні. 
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Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це система прав, обов’язків і 

гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що містить матеріальне забезпечення 

громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом 

сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також 

бюджетних та інших джерел, передбачених законом. 

Законодавство України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

складається з Основ та прийнятих відповідно до них законів, інших нормативно-правових 

актів, що регулюють відносини у цій сфері. Слід зазначити, якщо міжнародним договором 

України встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені чинним законодавством, то у цьому 

випадку будуть застосовуватися норми міжнародного договору. 

Основним завданням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в сучасних умовах розвитку економіки є встановлення гарантій щодо захисту 

прав та інтересів громадян, які мають право на пенсію, а також на інші види соціального захисту, 

що включають право на забезпечення їх у разі хвороби, також інші види соціального захисту. 

Таке право мають застраховані громадяни України, іноземні громадяни, особи без 

громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено 

законодавством України чи міжнародним договором. Відносини, що виникають за пенсійним 

страхуванням, страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, страхуванням 

від нещасного випадку на виробництві, страхуванням на випадок безробіття, регулюються 

окремими законами [3, 4]. 

Однак сьогодні відсутні нормативні документи щодо обов’язкового медичного страхування. 

Під час здійснення загальнообов’язкового державного страхування важливим є дотримання 

принципів, серед яких слід виділити такі: законодавчого визначення умов і порядку 

здійснення страхування; обов’язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового 

договору; надання права отримання виплат особам, зайнятим підприємницькою діяльністю; 

державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав; забезпечення рівня 

життя, не нижчого за прожитковий мінімум та цільового використання коштів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Основними джерелами коштів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування є внески роботодавців і застрахованих осіб. Бюджетні й інші джерела коштів, 

необхідні для здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування 

передбачаються відповідними законами з окремих видів цього страхування. 

Виходячи із вищезазначеного, в умовах сучасного етапу розвитку економіки 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування повинне, передусім, виконувати 

накопичувальну та захисну функції, а також бути соціальним гарантом, вчасно надавати 

компенсації та виплати всім категоріям страхувальників. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СУТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ПОДАТКІВ 

 

Необхідною умовою функціонування будь-якої держави є стягнення податків, що є 

інструментом фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій і 

важелем впливу на соціально-економічні процеси в суспільстві. 

Як основа формування фінансових ресурсів держави податки виступають знаряддям 

реалізації її фінансової політики в умовах становлення та розвитку ринкових відносин. Саме 

тому полеміка протягом десятиліть значною мірою розгоралася навколо соціально-

економічної сутності та класифікації податків, що актуалізує порушену тему.  

Найбільший внесок у розвиток сутності та теоретико-методологічних засад 

класифікації податків внесли як західні, так і вітчизняні науковці різних часів, а саме: І. Д. 

Дема, М. Д. Білик, А. Вагнер, Н. І. Власюк, П. Гензель, Дж. Локк та інші. 

Історично податки є найдавнішою формою фінансових відносин. Податкова система 

бере свій початок з 6 ст. до н.е. (594 рік до н.е., реформа Солона – в Афінах) [3, с. 69]. Проте 

в ті часи не було постійних фіксованих внесків у державну казну. Надходження до держави 

(королю) мали форму воєнної здобичі, контрибуції та конфіскації, данини, підношень і 

дарунків. 

Першим в історії людства поняття податку розкрив Адам Сміт у роботі “Дослідження 

про природу і причини багатства народів” (1776 р.): “Податок – це тягар, який накладається 

державою у формі закону, що передбачає і його розмір, і порядок сплати”. На території 

Західної Європи першим постійним податком, обов’язковим платежем була церковна 

десятина. Із розвитком суспільства та поділом його на соціальні групи за ознакою майнового 

стану та появою держави здійснювався процес розвитку податкових систем. 

У сучасній економічній літературі податки – це фінансові відносини між державою та 

платниками податків із метою створення загальнодержавного централізованого фонду 

грошових коштів, необхідного для виконання державою її функцій. 

Відповідно до Податкового кодексу України, податком є обов’язковий, безумовний 

платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку [2]. Суть терміну “по-

датки” в економічній літературі розглядається достатньо широко, що узагальнено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Суть терміну “податки” в економічній літературі 
Автор Визначення 

Мединська Т.В., 

Власюк Н.І. 

Податки – це система обов’язкових платежів підприємств, організацій і населення, 

які є одним із джерел формування доходів державного бюджету 

Довгалюк В.І., 

Ярмоленко Ю.Ю. 

Податки – це частина фінансових відносин, пов’язана з процесом перерозподілу 

частини вартості ВВП і формування фонду грошових коштів держави для 

фінансування суспільних благ 

Олійник О.В., 

Філон І.В. 

Податки – це один з основних методів, що використовуються державою для 

перерозподілу національного доходу й утворення бюджетних доходів суспільства 

Лютий І.О. 
Податки – це обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб, що стягуються до 

бюджету держави (державного і місцевих) та державних цільових фондів 

Дєєва Н.М., 

Редіна Н.І., 

Дулік Т.О. 

Податки – це платежі юридичних і фізичних осіб, що стягуються лише до бюджету 

держави, тобто на відміну від інших обов’язкових платежів, податки не мають 

конкретного цільового призначення 

Поддєрьогін А.М., 

Білик М.Д., 

Буряк Л.Д. 

Податки – це обов’язкові платежі, що їх установлює держава для юридичних і 

фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які 

забезпечують фінансування державних витрат 
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Систематизація та групування податкових платежів за однорідними ознаками із 

присвоєнням їм певних найменувань називається податковою класифікацією. Податкова 

класифікація застосовується як засіб встановлення зв’язків між податковими платежами та 

має важливе значення для здійснення податкового контролю і забезпечує дотримання 

податкової дисципліни [1, с. 60]. Загальна схема класифікації податків наведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Загальна схема класифікації податків 

Таким чином, податок є формою відчуження частини доходу суб’єктів 

господарювання, що сплачується ними відповідно до законодавства держави, а економічно 

обґрунтована класифікація податків сприяє більш повному пізнанню їх економічної суті та 

значення в економіці держави. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОПОДАТКУВАННЯ  

ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою частиною фінансового механізму 

держави. Податки з доходу фізичних осіб відіграють домінуючу роль при наповненні 

дохідної частини бюджету. Перехід України до ринкових відносин зумовив перетворення у 

системі господарювання, зміни у ставленні до власності, управлінні господарськими 

процесами тощо. Вони не змогли не торкнутися і бухгалтерського обліку як системи 

впорядкованого узагальнення інформації про господарську діяльність, стан і рух майна та 

зобов’язань підприємств. 

Податок з доходів фізичних осіб є не менш важливим джерелом формування доходів 

бюджету, ніж інші важливі податки, такі як податок на прибуток підприємств, податок на 

додану вартість, акцизний збір. В Україні у структурі бюджетів місцевих рад питома вага 

податку на доходи складає значну частку та коливається в межах від 25 до 60 %. Зокрема 

більшість досліджень показують, що у економічно розвинених країнах головними носіями 

податкового тягаря визначені фізичні особи – домогосподарства, суб’єкти підприємницької 

діяльності. Важливо, що саме завдяки цій частині уподальшому визначається 

співвідношення прямих та непрямих податків. Наприклад, європейська модель тяжіє до 

податкового навантаження за рахунок непрямих податків, США – до подоходного 

оподаткування фізичних осіб. Всі наведені елементи концептуальних засад мають або 

історично сформоване підґрунтя, або чітке обґрунтування позиції економічної теорії. На 

жаль, вітчизняна система оподаткування не має ні історичного досвіду, ані фундаментальних 

теоретичних розробок подібної податкової філософії. 

Уперше теоретично обґрунтував суть податку арабський мислитель Ібн Хальдун понад 

500 років тому. Він вважав, що держава, а, отже, і податки – невід’ємні, важливі чинники 

людської цивілізації; що податкові ставки мають стимулювати ділову активність, інакше 

руйнуються економічні стимули, занепадає цивілізація. Основними принципами 

оподаткування Ібн Хальдун називав справедливість, рівність і платоспроможність [1]. 

В свою чергу Адам Сміт запропонував наступні принципи оподаткування: 

справедливість, зручність, принцип визначеності, принцип економії. Необхідно відмітити, 

що основний принцип податкової системи, який сформулював А. Сміт, полягає в тому, що з 

більших доходів повинні сплачуватися і більші податки. Та, на жаль, у теоретичному 

контексті цей принцип вступає у протиріччя. Принаймні, на перший погляд, ми бачимо, що 

встановлення єдиної ставки податку порушує принцип вертикальної справедливості. 

Удосконалив теорію податків представник англійської класичної політекономії Д. 

Рікардо. На його думку, „податки становлять ту частину продукту землі та праці країни, яка 

надходить у розпорядження уряду: вони завжди сплачуються або з капіталу, або з доходів 

країни” [2]. У працях Карла Маркса нема чіткого визначення сутності податку. Він, зокрема, 

називав податок джерелом життя для всього апарату виконавчої влади, вважав сильний уряд 

і високі податки тотожними поняттями. 

Шведський економіст К. Віксель стверджував, що розподіл податкового тягаря має 

політичний характер, оскільки податкові рішення ухвалюють власники, які перекладають 

основний тягар податку на широкі верстви населення. Актуальними є сформульовані ним 

основні принципи справедливого оподаткування (принцип корисності та принцип рівності), 

згідно з якими вилучені в населення через механізм податків кошти мають повернутися до 
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нього у формі державних послуг. Крім  того, податки не повинні підривати добробут 

соціальних груп. Англійський економіст Кейнс Дж. виступав за прогресивність в 

оподаткуванні, а також доводив, що за допомогою податків (а також державних видатків та 

відсотка) можна досягти рівноваги між сукупним платоспроможним попитом і пропозицією. 

Зокрема, зайві заощадження доцільно вилучати за допомогою податків і спрямовувати в 

інвестиції та поточні державні витрати. Податки вцілому розглядалися як вмонтовані 

механізми гнучкості. Однак в історії податків відомо, що, мабуть, ні один з податків не має 

стільки заперечень, як прибутковий. Батьківщиною прибуткового податку називають 

Англію. Розвиток початку прибуткового обкладання належить цілком ХІХ ст., раніше 

зустрічаються лише його зародження. У цій країні прибутковий податок інколи був досить 

завищений. 

Взагалі прибуткові податки з населення мають тисячолітню історію. Вони з’явилися 

тоді, коли в світі сформувалися перші держави, ще на зорі людської цивілізації. Їх поява 

пов’язана з першими суспільними потребами. На ранніх ступенях державної організації 

початковою формою оподаткування можна вважати жертвопринесення. Не слід думати, що 

воно було засноване на добровільних засадах. Жертвопринесення було неписаним законом і 

в такій спосіб ставало примусовою виплатою або збором. Причому процентна ставка збору 

була досить визначеною.  

В економічному розвитку України значну роль відіграло козацтво, яке виникло в кінці 

XV ст. Облік фінансів Запорізької Січі зумовлювався особливостями ведення господарства, 

способом життя, та суспільним ладом. Одним з джерел доходів Війська Запорізького, крім 

зовнішньої та внутрішньої торгівлі, продажу вина, королівської (пізніше – царської та 

гетьманської) плати був і „подимний” податок. У Росії законом від 16 квітня 19І6 року 

„подоходне оподаткування" запроваджувалося як для різних промислів, так і для доходів за 

службу та працю за наймом. 

Отже, у ході дослідження нами виявлено, що на сьогоднішній стан системи 

оподаткування визначний вплив має історичний фактор. Тому у статті розкрито основні  

історичні передумови формування оподаткування доходів фізичних осіб.. 
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ГРОШОВІ ПОТОКИ В ЗМІНІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА: 

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

Функціонування підприємства – це складний динамічний процес, що є результатом 

неперервного циклічного руху грошових коштів. Незалежно від виду діяльності 

підприємства грошові кошти є найціннішими його активами.  

Однією із проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних умовах, є 

відновлення і збереження динаміки циклів операційної, інвестиційної і фінансової 

діяльності, що є запорукою необхідної ліквідної позиції підприємства та реалізації його 

попиту на кошти. Вирішення цієї проблеми неможливе без глибоких досліджень 
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економічних механізмів, що визначають грошові потоки кожного окремого суб’єкта 

господарювання.  

Слід зауважити, що існують різні підходи до визначення та трактування поняття 

“грошовий потік”. Так, серед економістів склалося неоднозначне тлумачення даного поняття. 

Виділилося два підходи до його визначення.  Прибічники першого визначають грошовий 

потік як різницю між отриманими й виплаченими підприємством коштами за визначений 

термін, тобто як суму надлишку (нестачі) грошових ресурсів. Фахівці, які підтримують 

другий підхід, вважають, що грошові потоки – це рух коштів (обіг), тобто їх надходження 

(притоки) й витрачання (відтоки) за визначений період часу. 

Розглядаючи грошовий потік докладніше, слід зазначити, що він являє собою 

сукупність розподіленого в часі і просторі надходження та витрачання коштів при здійсненні 

господарської діяльності.  

У фінансовій звітності відображаються позитивні і негативні грошові потоки від 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Надходження грошей є для 

підприємства позитивним потоком, а витрата - негативним. Позитивний грошовий потік 

утворює доходи, а негативний - витрати підприємства. В умовах ринкових відносин важко 

переоцінити роль і значення потоків грошових коштів, що є для підприємства “кровоносною 

системою”, яка обслуговує його господарську діяльність та дозволяє оцінити взаємозв'язок 

між залишками коштів на початок і кінець звітного або планового періоду. 

Планова ж інформація стосовно грошових потоків формується безпосередньо на 

підприємстві, виходячи зі стратегічних напрямів його розвитку, вимог чинного 

законодавства та відповідних нормативних документів, і міститься у фінансових планах, 

бізнес-планах, інвестиційних проектах, кошторисах. 

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги 

підприємства в процесі його розвитку шляхом балансування обсягів надходження та вибуття 

коштів і їхньої синхронізації в часі. Процес управління послідовно охоплює такі основні 

етапи: забезпечення повного та достовірного обліку грошових потоків підприємства і 

формування необхідної звітності; аналіз грошових потоків підприємства в попередньому 

періоді; оптимізація грошових потоків підприємства; планування грошових потоків 

підприємства у розрізі різних їхніх видів; забезпечення ефективного контролю грошових 

потоків підприємства. 

Користувачами облікової інформації є не тільки працівники управління, безпосередньо 

пов'язані з підприємством, але і зовнішні користувачі інформації, що мають прямі фінансові 

інтереси: банки – при ухваленні рішення про надання кредитів; постачальники – при 

укладанні договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей; інвестори, засновники, 

акціонери, яких цікавить рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання 

прибутків (дивідендів).  

Найбільш ліквідна частина майна підприємства – грошові кошти, які формують його 

робочий капітал. Від його розміру та чіткої організації бухгалтерського обліку залежить 

фінансова стійкість підприємства, його платоспроможність. Завданнями обліку коштів є: 

повна і своєчасна реєстрація операцій, пов’язаних із рухом робочого капіталу в касі 

підприємства і на рахунках у банках; контроль за наявністю коштів, їхньою цілістю і 

цільовим використанням; повне, своєчасне і правильне відображення в облікових регістрах 

поточних операцій з надходження і вибуття даного капіталу; контроль за дотриманням 

розрахунково-платіжної і кошторисної дисципліни; контроль за своєчасністю повернення в 

банк сум, не використаних за призначенням відповідно до виділених лімітів і кошторисів; 

правильне і своєчасне проведення інвентаризації касової готівки, операцій на рахунках у 

банках і відображення її результатів в обліку. 

Грошовий обіг тісно пов'язаний з кругообігом товарів та послуг, звідси виникає 

проблема підтримки постійної рівноваги між суспільним виробництвом і грошовою сферою. 

Її вирішення передусім пов'язане з балансуванням грошових потоків у цій сфері  
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Маса грошей, яка перебуває в обігу підприємства, має дві форми: готівкову; 

безготівкову. Сферу дії розрахунків розмежовано. Між обігом готівкових і безготівкових 

коштів є тісний зв'язок. Наприклад, безготівкові кошти підприємств конвертуються в готівку 

під час видачі заробітної плати працівникам. Останні обмінюють одержану заробітну плату в 

підприємствах торгівлі та сфери побуту на товари і послуги. Після цього виручка, отримана в 

каси підприємств, знову надходить на їх поточні рахунки і далі рухається у безготівковій 

формі. Отже, обіги готівкових і безготівкових коштів взаємно доповнюють і зумовлюють 

один одного. 

Враховуючи викладене вище, існує потреба в належній організації обліку, контролю й 

аналізі фактичних грошових потоків. Це обумовлено тим, що управління грошовими 

потоками в цілому є важливим елементом фінансової політики підприємства, воно наскрізь 

охоплює всю систему управління суб’єкта господарювання та є впливовим фактором на 

функціонування економіки країни в цілому.  
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РОЛЬ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ ОБГРУНТУВАННІ  

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Проблематика ризик-менеджменту останніми роками привертає до себе все більшу 

увагу вчених і підприємців-практиків. Метою дослідження є формування системи знань про 

суть ризик-менеджменту, його місце в управлінській діяльності підприємств і вироблення 

практичних навичок аналізу ризиків на підприємстві в цілому й у його підрозділах, 

розуміння можливостей ризик-менеджменту для підвищення ефективності бізнесу за 

необхідності прийняття управлінського рішення [1, с. 15]. 

Ризики мають бути в центрі уваги власників підприємств. Саме вони найбільше 

зацікавлені в тому, щоб були виявлені всі ризики, розроблена та виконана програма управління 

ризиками. Логіка тут проста і зрозуміла: чим краще управління ризиками, тим вища 

ефективність бізнесу, а відповідно і більше (за інших рівних умов) багатство власників компанії. 

Зв’язок прибутковості бізнесу, його ризиків і ринкової вартості компанії добре розуміють лідери 

світового бізнесу, які масштабно впроваджують ризик-менеджмент у рамках усього 

підприємства. Серед них такі компанії, як Microsoft, DuPont, Chase й інші. [3, с.47]. 

Ризик – це, насамперед, можливий розкид результатів, можливе їх коливання навколо 

очікуваного значення. Ризик є практично в усіх діях людини. Існування ризику зумовлює 

ситуацію непевності (невизначеності) стосовно того, які саме результати при прийнятті 

управлінських рішень ми отримаємо. 

Ризик-менеджмент за економічним змістом є системою управління ризиком і 

фінансовими відносинами, що виникають у процесі цього управління. Як система 

управління, ризик-менеджмент включає в себе процес вироблення мети ризику та ризикових 

вкладень капіталу при необхідності прийняття управлінського рішення, вибір стратегії 

управління ризиком, вибір необхідних для цієї стратегії прийомів управління ризиком і 

способів його зниження (тобто прийомів ризику-менеджменту.  

Першим етапом організації ризик-менеджменту є визначення мети ризику та мети 

ризикових вкладень капіталу. Мета ризику - це результат, який необхідно одержати. Ним 

може бути виграш, прибуток, доход та інші. Мета ризикових вкладень капіталу - одержання 

максимального прибутку.  
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Наступним важливим моментом в організації ризик-менеджменту є одержання 

інформації про навколишнє оточення, що необхідна для ухвалення управлінського рішення 

на користь тієї чи іншої дії. На основі аналізу такої інформації і з урахуванням оцінок ризику 

можна правильно визначити імовірність настання події.  

При розробці програми дій щодо зниження ризику необхідно враховувати психологічне 

сприйняття ризикових рішень. Прийняття рішень в умовах ризику є психологічним 

процесом. Та сама ризикова ситуація сприймається різними людьми по-різному. Тому оцінка 

ризику та вибір фінансового рішення значною мірою залежить від людини, котра приймає 

управлінське рішення. Від ризику зазвичай ухиляються керівники консервативного типу, не 

схильні до інновацій, невпевнені у своїй інтуїції та професіоналізмі, кваліфікації і 

професіоналізмі виконавців, тобто своїх працівників [4, с. 40]. 

Важливим етапом організації ризик-менеджменту є контроль за виконанням наміченої 

програми, аналіз та оцінка результатів виконання обраного варіанту ризикового рішення. На 

етапі вибору стратегії та методів рішення управлінських задач головна роль належить 

фінансовому менеджеру, його психологічним особливостям. Фінансовий менеджер, що 

займається питаннями ризику (менеджер з ризику), повинен мати право вибору та право 

відповідальності за нього. Право вибору означає право ухвалення рішення, необхідного для 

реалізації наміченої мети ризикового вкладення капіталу. Рішення повинне прийматися 

менеджером одноосібно. Підходи до рішення управлінських задач можуть бути 

найрізноманітніші, тому ризик-менеджмент має багатоваріантність.  

Отже, ризик-менеджмент дуже динамічний. Ефективність його функціонування багато 

в чому залежить від швидкості реакції на зміни умов ринку, економічної ситуації, 

фінансового стану об'єкта управління. Тому ризик-менеджмент має базуватись на знанні 

стандартних прийомів управління ризиком, на вмінні швидко та правильно оцінювати 

конкретну економічну ситуацію, на здатності знайти достойний, якщо не єдиний вихід із цієї 

ситуації.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НАБЛИЖЕННЯ 

ПОДАТКОВОГО ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

На сучасному етапі розвитку національної економіки в Україні зростає роль 

бухгалтерського обліку на підприємствах. Бізнес ставить вимоги щодо доповнення облікової 

інформації необхідною аналітикою, зокрема стосовно участі працівників обліку в 

обґрунтуванні управлінських рішень.  

Методологію бухгалтерського накопичення, класифікації та відображення витрат 

встановлює П(С)БО 16 “Витрати”. За період функціонування правил, які встановлені цим 

положенням, їх професійно впроваджено на практиці та в теорії. Після прийняття 
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Податкового кодексу змінилися підходи до структуризації та класифікації витрат. Йдеться 

насамперед про наближення бухгалтерських та податкових норм. Проте Податковий кодекс 

містить істотні невідповідності, тому потрібно, щоб їх скоригувати. Так, наприклад, не 

збігається базова класифікація всіх витрат. У кодексі їх поділено на дві великі групи: витрати 

операційної діяльності та інші витрати. Своєю чергою, витрати операційної діяльності 

складаються з собівартості та інших витрат. Тобто з’являються тотожні терміни, що 

потребує уточнення, а відтак розподілу інших витрат між операційною та іншою звичайною 

діяльністю, чого немає у Податковому кодексі.  

Окремо варто зупинитися на структурі “інших” витрат. У бухгалтерському обліку 

розрізняють інші операційні витрати, інші витрати звичайної діяльності, зміст яких 

характеризують субрахунки до однойменних бухгалтерських рахунків. За нормами 

Податкового кодексу інші витрати належать до складу витрат операційної діяльності. Це вже 

згадані фінансові витрати, витрати на нарахування податків і платежів та деякі витрати  на 

благодійні цілі. До “податкової” собівартості також входять інші витрати, а саме: усі 

загальновиробничі, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати та інші 

витрати звичайної діяльності. 

Це означає, що до складу податкових витрат  входять не лише інші операційні витрати, 

але й інші витрати звичайної діяльності. Поряд з  цим до групи інших витрат віднесені 

витрати, пов’язані із відображенням курсових різниць, збитків минулих періодів, витрат 

страхових компаній та списання  безнадійних боргів. На наш погляд, ця податкова група 

витрат також перешкоджає наближенню податкового і бухгалтерського обліку.  

Отже, відмінності між бухгалтерською та податковою класифікаціями витрат мають не 

лише загальний, але й змістовий характер. Поступове усунення вище вказаних відмінностей 

сприятиме наближенню податкового та бухгалтерського обліку. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ 

 

Основа сьогоднішніх електронних грошей – це банківські розрахункові картки. 

Застосування карток у країнах із розвитою ринковою економікою викликало справжню 

революцію в банківському обслуговуванні фізичних осіб. Жорстка конкуренція на ринку, з 

одного боку, досягнення науково-технічного прогресу та бажання клієнтів, з іншого, 

призводить до того, що банки звертаються до платіжних карток як до основного інструменту 

банківського маркетингу. Залежно від мети та можливостей банку карткові проекти можуть 

бути реалізовані за різноманітними платіжними схемами. 

Разом з тим інтенсивний розвиток вітчизняного бізнесу пластикових карт стримується 

як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. 

Зовнішні чинники: 

 -  законодавча неврегульованість операцій із платіжними картами (робота в мережі 

Інтернет, кримінальна відповідальність за крадіжки через Інтернет, банкомати, використання 

підроблених карт); 

 -  нерозвиненість інфраструктури ринку; 

 -  недобросовісна конкуренція (особливо тарифна політика) з боку деяких банків; 

 - інші. 

Внутрішні чинники: 
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 -  неякісний зв’язок і обмежені можливості авторизованих центрів (слабке програмне 

забезпечення банкоматів), блокування та зникнення грошей.  

- відсутність уніфікованого підходу до відносин із банками-агентами, що призводить до 

різного тлумачення банками однакових положень. Так, деякі банки-агенти або не укладають 

договорів із клієнтами, або в договорі відсутні обов’язкові пункти, що регламентують 

взаємовідносини між сторонами. Це спричиняє виникнення проблем правового характеру 

при проведенні операцій за картами [1, c.120]. 

Слаборозвинута інфраструктура ринку (банкомати – повільна окупність, технічна 

невідповідність сучасним вимогам, термінали – незацікавленість торгових точок в 

установленні, обачне ставлення до безготівкової форми розрахунків), жорстка, а часто і 

недобросовісна конкуренція негативно позначаються на розвитку ринку пластикових карт. 

Головні витрати банків щодо розвитку карткового бізнесу, пов’язані з вкладеннями у 

формування інфраструктури, істотно стримує темп емісії карт, необхідний ринку [2, c.105]. 

Для ефективного використання можливостей ринку пластикових карт, формування 

сприятливих умов розвитку його інфраструктури необхідно: - прийняти доповнення до 

Кримінального кодексу щодо опису злочинів у сфері використання банківських пластикових 

карт і міри покарання за них; - створити відповідні підрозділи розслідування злочинів 

стосовно пластикових карт, служби екстреного затримання шахраїв за дзвінком із банку або 

торгової точки; - внести доповнення (зміни) до чинних законодавчих і нормативних 

документів з урахуванням Положення НБУ “Про порядок емісії платіжних карт і здійснення 

операцій з їх використанням”: до Інструкції митних органів – роз’яснення про відсутність 

вимог до декларування карт, оскільки вони не є валютною цінністю; доопрацювати існуючі 

та розробити нові нормативні акти, що регламентують порядок ведення бізнесу в 

електронному середовищі; - запровадити загальнонаціональний моніторинг шахрайських 

операцій тощо. 

Відзначимо, що створення та запровадження внутрішніх платіжних систем містить 

величезний потенціал подальшої розбудови фінансово-банківської системи України на 

засадах кращих зразків світового досвіду у цій сфері. 

Наявність широкого спектру послуг, що їх надають карткові платіжні системи, 

дозволить задовольнити потреби як фізичних, так і юридичних осіб у своєчасних 

розрахунках, зменшенні питомої ваги готівки в грошовому обороті, вчасному отриманні 

точної інформації про стан коштів. Крім того, система масових електронних платежів 

сприятиме прискоренню грошового обігу, упорядкуванню процесів кредитування, зміцнить 

банківську систему, надасть їй додаткові важливі джерела фінансування, а також сприятиме 

більшій фіскальній прозорості та фінансовій дисципліні платежів. 

Удосконалення міжбанківських розрахунків, створення ефективної, надійної та 

безпечної загальнодержавної платіжної системи сьогодні є основним завданням НБУ. 
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ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 

Сучасні умови господарювання породжують об’єктивну необхідність використання 

суб’єктами підприємницької діяльності окрім власного капіталу ще й позикового. Залучений 

із зовнішніх джерел капітал призводить до утворення зобов’язань. Наявність зобов’язань 

вважається нормальним станом будь-якого діючого підприємства, оскільки вони є основою 

взаємозв’язків між суб’єктами господарювання. 

Як об’єкт обліку, зобов’язання – це один з основних чинників, що впливає на 

ліквідність, кредитоспроможність і стійкість підприємства. Раціональна організація обліку 

зобов’язань сприяє зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, прискоренню 

оборотності оборотних коштів, і, загалом, поліпшенню фінансового стану підприємства, а 

правильно розроблена стратегія управління зобов’язаннями сприяє формуванню репутації 

надійної і відповідальної фірми. 

Метою дослідження є узагальнення основних підходів щодо трактування сутності 

зобов’язань, їх класифікації та розробки пропозицій з покращення системи обліку 

зобов’язань. Дослідженню сутності зобов’язань та їх обліку присвячені праці Ф.Ф. Бутинця, 

С.Ф. Голова, В.Ф. Палія, Я.В. Соколова, П.О. Куцика, В.О. Озерана  та інших  вчених. Проте, 

динамічні зміни в господарській діяльності та в системі управління потребують подальших 

досліджень проблем обліку зобов’язань. 

Поняття “зобов’язання” формувалося протягом тривалого історичного періоду. Його 

витоки лежать в деліктах. Пізніше, як самостійне джерело зобов’язань з’явився договір. На 

сьогоднішній день в економічній літературі немає одностайності, щодо визначення поняття 

«зобов’язання». Його розглядають як борг, як суму витрат, як залучений капітал, як 

заборгованість. Відповідно до П(С)БО 11 “Зобов’язання” зобов’язання – це заборгованість 

підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як 

очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні 

вигоди [1, с.87]. 

На нашу думку, зобов’язання – це відносини між учасниками господарської діяльності, 

які втілюють в собі юридичні та економічні аспекти, з одного боку одна сторона, яка 

отримала товар, роботи, послуги, тобто боржник зобов’язаний передати іншій стороні, тобто 

кредитору грошові кошти, майно, роботи, товарно-матеріальні цінності та інше. 

Організація та ведення обліку зобов’язань і правильне відображення їх у фінансовій 

звітності залежить від того, наскільки правильно здійснено класифікацію зобов’язань. За 

відношенням до балансу виділяються чотири групи зобов’язань: довгострокові зобов'язання 

(всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями); поточні зобов’язання (зобов’язання, 

які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені 

протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу); забезпечення (зобов’язання з 

невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу); непередбачені зобов’язання та 

доходи майбутніх періодів (зобов’язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та 

існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи 

більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю; 

або теперішнє зобов’язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, 

оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов’язання потрібно буде використати 

ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов’язання не можна 

достовірно визначити); доходи майбутніх періодів (доходи, отримані впродовж поточного 

або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів). 
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Відповідно до ст. 173 Господарського кодексу України виділяють “господарські 

зобов’язання”,  тобто  зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим 

учасником  відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених кодексом, в силу  

якого один суб'єкт зобов'язаний  вчинити певну дію господарського чи управлінсько-

господарського  характеру на користь іншого суб'єкта або утриматися від певних дій, а     

інший суб'єкт має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку [2, с.359 ]. 

Значну увагу класифікації господарських зобов‘язань приділяє В.В. Лаптев. Виходячи 

із господарсько-правової концепції, він виділяє такі їх види: господарсько-оперативні – це 

такі, у формі яких втілюється виконання госпорганами господарсько-оперативних функцій; 

господарсько-управлінські – у форму яких втілюється виконання органами господарського 

керівництва планово-організаційних функцій; внутрішньогосподарські зобов‘язання – це 

відносини, у форму яких втілюється виконання господарсько-оперативних і господарсько-

управлінських функцій у межах одного суб‘єкта господарювання [3].   

На нашу думку класифікація зобов’язань можна удосконалити шляхом введення 

додаткових ознак та груп зобов’язань. Вважаємо за доцільне класифікувати зобов’язання за 

можливістю виникнення: реальні та потенційні. Перша група – це реальні, тобто ті що дійсно 

виникли та визнанні.  Вони  поділяються на довгострокові і поточні зобов’язання.  

Довгостроковими зобов’язаннями є ті, в яких термін погашення більше дванадцять місяців, 

тобто операційний цикл є більший ніж один рік з дати балансу. Поточні зобов’язання або 

короткострокові – це зобов’язання з термін погашення менше дванадцять місяців із 

операційним циклом менше ніж один рік. Друга група – потенційні зобов’язання, її можна 

ще поділити на дві підгрупи це – забезпечення та непередбачені зобов’язання. Особливим 

видом зобов'язань є забезпечення, які не мають чітко визначеного терміну та суми 

погашення на дату балансу. Період нарахування забезпечень, зазвичай, обмежують 

дванадцятьма місяцями. Непередбачені зобов’язання – це зобов’язання, над якими 

підприємство немає повного контролю і не може їх передбачити, але вони можуть виникнути 

в минулих періодах. 

Детальна  класифікація зобов'язань дає можливість глибше зрозуміти їхню сутність, а 

також допомагає бухгалтерам і керівникам отримувати різнобічну інформацію про 

зобов’язання з метою їх оптимізації. 
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НАЛЕЖНИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЯК ОСНОВА БОРОТЬБИ  

З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 

 

Поняття “економічна злочинність” у кримінальному праві України сформувалося з 

утворенням перехідної “ринкової” економіки на основі недоліків регулювання й управління 

економічними процесами. Фальсифікація бухгалтерського та податкового обліку є однією з 

умов і видів сучасної економічної злочинності. Об’єктивну оцінку доказів, які є в 

бухгалтерських документах, забезпечує лише суворий та ретельний контроль. Актуальність 
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даної теми зумовлена тим, що сьогодні поширилася така злочинність, про що свідчить 

сучасний стан економіки України та збільшення прибутків мільйонерів.  

У зв’язку з цим метою нашої науково-дослідної роботи є обґрунтування проблем та 

шляхів перспективного розвитку обліку та контролю за економічними злочинами й їх 

подальшого вдосконалення.  

Останніми роками в Україні, в умовах економічних перетворень, виявляють найбільш 

вразливі злочини у сфері економіки, а саме: приховування величини прибутків і, відповідно, 

несплата податків; підробка бухгалтерських документів (подвійна бухгалтерія), виплата 

заробітної плати ”в конвертах”, шахрайство з фінансовими ресурсами, детермінантами 

виникнення яких є намагання приватних банків отримати прибутки мегарозмірів на основі 

маніпуляцій недосконалими правовими нормами держави; у сфері валютного ринку – 

приховування та зменшення продажу іноземної валюти з метою різкого збільшення ціни на 

іноземну валюту, а до чого це призвело, не є таємницею: штучне підвищення й утримання 

високих цін на товари, медикаменти і послуги та виготовлення неякісних, шкідливих для 

здоров’я товарів споживання, про що неодноразово повідомлялося в ЗМІ. 

Найбільш узагальнюючі ознаки економічної злочинності можливо сформулювати такі: 

корисливі діяння, що вчинені особами, котрі здійснюють діяльність у сфері виробництва, 

товарообігу чи фінансової діяльності, що спрямовані на отримання незаконного прибутку; 

здатність до швидких змін на ґрунті професійної діяльності з використанням необхідних 

фахівців; енергійний перехід до нових організаційних і структурних перетворень та активна 

протидія правоохоронним органам. Наведені якісні ознаки економічної злочинності 

висувають питання про економічну безпеку держави, оскільки сьогодні існують найбільш 

небезпечні криміногенні напрями в економіці, зокрема: кредитно-фінансові відносини і 

банківська діяльність; зовнішньоекономічна діяльність; приватизація (особливо об’єктів 

стратегічного значення); сфера оподаткування та кінцеве споживання. 

У цій системі криміналістиці відводиться роль специфічна – здійснити широкі 

міжгалузеві зв’язки з іншими науками й інтегрувати їх методи у напрямі необхідних 

досліджень.  

Боротьба з економічною злочинністю потребує концентрації знань різних фахівців у 

галузі соціології, економіки та права, розробки ефективних засобів протидії зростання 

злочинності. 

Спеціальні знання, дані науки та техніки застосовуються в розслідуванні економічних 

злочинів у таких формах: а) призначення ревізії; б) збирання, дослідження доказів безпосередньо 

слідчим, прокурором; в) проведення слідчих дій спеціалістом; г) призначення експертиз. 

Застосування спеціальних знань у розслідуванні переслідує різні цілі: виявлення, фіксації, 

вилучення доказів, а також з'ясування спеціальних питань, що постають при дослідженні 

об'єктів і явищ для встановлення обставин, що мають значення для вирішення справи. 

Ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України передбачає: якщо питання про 

порушення кримінальної справи не можна вирішити на підставі наявних даних, проводиться 

перевірка шляхом здійснення відомчої ревізії. У такому разі залучення бухгалтера-експерта 

необхідне для встановлення конкретного обсягу досліджень, постановки завдання, 

виконання необхідних дій при наступному проведенні ревізії контролюючими органами. 

Крім цього, дізнавачу або слідчому органу часто важко керувати слідчими діями і правильно 

тактично та технічно здійснювати підбір бухгалтерських документів. Висновки спеціаліста 

допоможуть дізнавачу визначитися в необхідності проведення ревізії, її напрямках і об’єктах.  

На нашу думку, в основі організації боротьби з економічною злочинністю та 

підвищенні її ефективності вагому роль може відігравати судово-бухгалтерська експертиза 

через механізм профілактичної діяльності. У процесі дослідження експертом встановлююся 

факти правопорушень і одночасно – механізм їх здійснення. Визначення обставин, що 

сприяють здійсненню злочинів є частиною процесуальної діяльності, а її результатом – 

надання пропозицій профілактичного характеру.  
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Таким чином, боротьба з економічною злочинністю потребує фронтального наступу, а 

саме: вдосконалення окремих норм Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів; 

розробка методичних вказівок з використання спеціальних знань під час розслідування та 

попередження злочинів у сфері економіки; вдосконалення структури експертних закладів і 

організація комплексних експертних досліджень; удосконалення контролю над веденням 

бухгалтерського обліку; застосування ефективних методів виявлення та розслідування 

економічних злочинів; усунення причин і умов виникнення економічної злочинності й її 

ліквідації зі застосуванням оперативно-розшукових заходів, процесуальних і нетрадиційних, 

які є адекватними обставинам протидії злочинного угрупування. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ КАТЕГОРІЇ “АМОРТИЗАЦІЯ”  

 

На сучасному етапі розвитку економіки зростає значення амортизації як джерела 

відтворення основних засобів. Саме тому оптимальне формування складових системи 

амортизаційної політики й її взаємозв’язок із інвестиційно-інноваційною діяльністю 

підприємства має важливе значення для його розвитку [2]. 

Із введенням у дію 1 січня 2012 року Податкового кодексу істотних змін зазнало саме 

визначення поняття “амортизація”, що є об’єктивним явищем, оскільки суттєвих змін зазнала 

ідеологія побудови Податкового кодексу України, складові якого від нині є 

взаємопов’язаними із законодавством у сфері бухгалтерського обліку. Відповідним чином 

зникла необхідність й у створенні окремих тлумачень термінів, що застосовувалися в 

податковому законодавстві. У Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” 

визначення терміну амортизація не відображало економічної сутності цього процесу, а лише 

слугувало необхідним поясненням, як зазначений процес впливає на розрахунок 

оподатковуваного прибутку платником податку. Від нині ця невідповідність усунена і 

єдиним законодавчим визначенням сутності терміна "амортизація" є визначення, наведене в 

П(С)БО 7 “Основні засоби”, згідно з яким амортизація є систематичним розподілом вартості, 

яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання 

(експлуатації) [4]. Дане визначення майже повторюється у Податковому кодексі. Водночас 

об’єктом амортизації, згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби", є не витрати, а вартість основних 

засобів (крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій). Податковий кодекс же 

зазначає, що амортизації  підлягають витрати на придбання, виготовлення основних засобів, 

витрати на проведення ремонту основних засобів тощо. У цьому полягає різниця між 

бухгалтерським та податковим аспектом амортизації  

Амортизаційні відрахування відіграють важливу роль як чинник активізації 

інвестиційної діяльності в державі, оскільки є джерелом відновлення основних засобів.  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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Амортизаційна політика є багатоплановою та багатогранною категорією, що охоплює 

значний перелік складових, через які на практиці мають реалізуватися економічна сутність 

амортизації та створюватися умови для активізації інвестиційної діяльності. Насамперед, це 

стосується оцінки вартості основних засобів, визначення та порядок обліку змін їх 

залишкової вартості, суми накопиченого зносу (амортизації). Економічна роль амортизації 

полягає у фактичному відшкодуванні діючих основних засобів, крім того, відповідні 

амортизаційні відрахування відображають реальне знецінення основного капіталу в процесі 

виробництва та надання послуг і відносяться на витрати діяльності суб’єкта господарювання.  

Економічна оцінка амортизації слугує для калькулювання собівартості продукції, а 

податкова (фіскальна) амортизація є інструментом державного стимулювання інвестиційної 

політики. 

Роль амортизації в діяльності підприємства можна звести до наступних положень:  

• як стаття умовно-змінних і умовно-постійних витрат амортизація входить до складу 

собівартості готової та реалізованої продукції;  

• відповідно до концепції зносу й інвестиційної концепції, амортизація є джерелом 

коштів для фінансування процесів оновлення основних засобів;  

• у випадку, якщо основні засоби були придбані за кредитні ресурси, амортизація, 

відповідно до її відшкодувальної функції, є частиною коштів для сплати відсотків і 

повернення кредитів;  

• відповідно до податкової концепції, амортизація є методом та інструментом для 

отримання пільг у сплаті податку на прибуток підприємства;  

• як частина грошового потоку, що генерується в процесі операційної діяльності 

підприємства, амортизація є частиною грошового потоку, а значить, засобом окупності 

інвестицій в основні засоби;  

• у складі грошового потоку, відповідно до регулюючої та накопичувальної функції, 

амортизація є частиною прибутку, що генерується основними засоби протягом терміну їх 

корисного використання.  

Податкова роль амортизації полягає у фінансовому відшкодуванні основного капіталу 

за рахунок зменшення оподаткованого прибутку на суму амортизаційних відрахувань та 

одержання “податкової знижки” [1]. 

У Податковому кодексі окремим пунктом зазначено, що суми амортизаційних 

відрахувань не підлягають вилученню до бюджету, а також не можуть бути базою для 

нарахування будь-яких податків і зборів. 

Цей пункт свідчить про виключне право підприємства користуватися амортизаційними 

відрахуваннями та забороняє державі втручатися у це користування шляхом вилучення їх до 

бюджету. Зазначена норма є превентивною, попереджуючою й основним стимулом до її 

виникнення були випадки, які відбувались наприкінці 90-х, коли відсоток амортизаційних 

відрахувань держава вилучала до бюджету. Саме з метою недопущення подібних ситуацій і 

виникла ця норма.  
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ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА:  

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

 

В умовах фінансово-економічної кризи та політичної нестабільності в Україні, а також 

із урахуванням загальних проблем на світових ринках особливо актуальним для підприємств 

є своєчасне проведення розрахунків із зовнішніми контрагентами. Необхідною умовою 

подальшого функціонування підприємства в означеному середовищі є підтримка 

платоспроможності як здатності виконувати свої зобов’язання в повному обсязі та в 

установлений термін.  

Питаннями платоспроможності займалися провідні вітчизняні та зарубіжні вчені-

дослідники, зокрема, О. Я. Базілінська, О. Р. Власюк, Й. Ворст, Б. В. Гринів, Дж. Джоборда, 

Ю. Ю. Журавльова, В. І. Іващенко, В. В. Ковальов, М. М. Крейніна, Л. А. Лахтіонова, Є. В. 

Мних, В. О. Подольська, П. Ревентлоу, Н. В.  Тарасенко, Е. І. Уткін, О. О. Шеремет та інші. 

Що стосується сутності платоспроможності, то, на жаль, і до тепер єдиного визначення 

цього не існує. Аналіз платоспроможності передбачає розрахунок основних показників. 

Однак, серед науковців нема одностайності у використанні їх назв (табл. 1). 

Таблиця 1 

Назви коефіцієнтів платоспроможності, що використовуються вітчизняними та 

зарубіжними науковцями 

№ 

з/п 

Показники 

платоспро-

можності 

Назви показника, що 
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1 Коефіцієнт 

абсолютної 

платоспроможності 

Коефіцієнт абсолютної 
платоспроможності 

+ + + + + + + + 8 

Коефіцієнт 
платоспроможності 

   +   +  2 

2 Коефіцієнт швидкої 

платоспроможності  

Коефіцієнт швидкої 
платоспроможності 

+ + + + + + + + 8 

  Коефіцієнт термінової 
ліквідності 

     +   1 

Коефіцієнт суворої 
ліквідності 

   + + + + + 5 

Коефіцієнт «лакмусового 
папірця» 

     +   1 

Коефіцієнт проміжної 
ліквідності 

   + +  +  3 

Коефіцієнт миттєвої 
оцінки 

 +       1 

Коефіцієнт кислотного 
тесту 

   +   +  2 

3 Коефіцієнт 

покриття  

Коефіцієнт покриття   + +  + + + 5 

Коефіцієнт поточної 
ліквідності 

+ +  + + + + + 7 

Коефіцієнт загальної 
платоспроможності 

    +  +  2 

Коефіцієнт загальної 
ліквідності 

   + + + +  4 
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Західні науковці (Й. Ворст, П. Ревентлоу, Дж. Джоборда) платоспроможність називають 

наявність власних оборотних коштів і здатність покривати збитки [2]. Російські вчені (В. В. 

Ковальов, М. М. Крейніна, А. Д. Шеремет, Е. І. Уткін) під платоспроможністю розуміють 

здатність підприємства виконувати свої зобов’язання [5]. Відомий український вчений Є. В. 

Мних визначає платоспроможність як здатність підприємства до швидкого погашення своїх 

короткострокових зобов’язань [4].  

На наш погляд, найбільш точно розкриває сутність поняття платоспроможності 

підприємства Ю. Ю. Журавльова, зазначаючи, що “платоспроможність підприємства – це 

його здатність у повному обсязі й у визначений термін розрахуватися за своїми 

зобов’язаннями за допомогою грошових ресурсів та інших активів і спроможність 

здійснювати безперервну фінансово-господарську діяльність” [3, с. 117]. 

Огляд літературних економічних джерел свідчить про те, що найчастіше зустрічаються 

такі назви коефіцієнтів платоспроможності, як: коефіцієнт абсолютної платоспроможності; 

коефіцієнт швидкої платоспроможності; коефіцієнт суворої ліквідності; коефіцієнт покриття; 

коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт загальної ліквідності.  

На наш погляд, найдоречніше використовувати такі назви коефіцієнтів, як абсолютної і 

швидкої платоспроможності та коефіцієнт покриття. 

Таким чином, під платоспроможністю варто розуміти наявність у підприємства коштів 

для погашення ним у встановлений термін і в повному обсязі своїх боргових зобов’язань, а 

для її оцінки доречно використовувати коефіцієнти абсолютної і швидкої платоспроможності 

та коефіцієнт покриття, алгоритми розрахунку яких буде досліджено нами у перспективі. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ДОХОДУ: ІСТОРИЧНИЙ 

ТА СУЧАСНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В основі всіх важливих показників, які відображають ефективність господарської 

діяльності, є дохід. Саме цей показник первинний порівняно з усіма іншими показниками 

фінансових результатів діяльності підприємства. Від величини одержаного доходу 

безпосередньо залежить сума прибутку. 

Проблема тлумачення поняття “дохід” є характерною не лише для вітчизняної 

практики обліку. Ця категорія була предметом широких дискусій серед представників різних 

економічних шкіл і напрямків та знаходить своє відображення в наукових працях багатьох 

сучасних дослідників.  
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Питанням поняття доходів та їх обліку значну увагу в своїх працях приділяли багато 

вчених, таких як Ф. Ф. Бутинець, Й. В. Канак, В. О. Озеран, С. Ф. Голов, Г. В. Нашкерська, 

В. В. Сопко й інші.  

Метою дослідження є вивчення основних підходів до трактування поняття “доходу”, їх 

порівняння, дослідження історичних аспектів економічного визначення цієї категорії.  

Науковці усіх країн світу, незалежно від періоду своєї діяльності, розглядали категорію 

“доход” в різноманітних інтерпретаціях. Зокрема, представники меркантилізму вважали, що 

джерелом отримання доходу є зовнішня торгівля, а умовою багатства є розвиток ремесла, що 

забезпечує товарами експортні операції. Під поняттям “багатство” представники цієї течії 

вбачали не лише кількість золота та срібла, але й порівняння своїх статків із іншими 

країнами. 

На відміну від меркантилістів, основоположник класичної школи політичної економії 

В. Петті вважав, що багатство утворюють не тільки дорогоцінні метали та камені, 

включаючи гроші, а й землі країни, будівлі, кораблі і товари. 

Дещо інший підхід до визначення “дохід” у представників марксистської школи. Вони 

джерело доходу вбачали у праці. У створенні нової вартості бере участь тільки один фактор 

– робітник, власник робочої сили. Інші види доходів є лише результатом неоплаченої праці 

робітників. Справедливість розподілу доходів, за Карлом Марксом, полягає у тому, що 

доходи учасників трудової діяльності формуються відповідно до суспільно необхідних 

витрат праці на виробництво товарів. Вимірювання частки кожного працівника здійснюється 

працею, що забезпечує рівність у розподілі трудових доходів [2, с. 271].  

Представники американської школи маржиналізму вважали, що увесь дохід суспільства 

розкладається на різні види доходу: заробітну плату, процент і прибуток, що отримують за 

виконання роботи, надання капіталу. Дохід підприємця дорівнює різниці між величиною 

створеного продукту та тією частиною, яка становить фонд заробітної плати.  

У сучасній літературі також наводяться декілька визначень доходу.  

Відповідно до п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 дохід - це 

збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу 

(за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що 

оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

У Податковому кодексі України наводиться дещо інше трактування доходу. Відповідно 

до ст. 14.1.55 Податкового кодексу України дохід – це загальна сума доходу платника 

податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в 

грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її 

континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами. 

Окрім того, в економічній літературі наводяться й інші визначення доходу, відповідно 

до яких дохід – це різниця між виторгом від реалізації продукції, робіт і послуг та вартістю 

матеріальних витрат на виробництво та збут цієї продукції. До матеріальних витрат у 

визначенні доходу зараховують вартість використаних у процесі виробництва матеріалів, 

виробів, конструкцій, палива й енергії, а також амортизаційні відрахування, кошти на 

соціальне страхування й інші виплати. Професор Ф. Ф. Бутинець розглядає дохід як 

економічну категорію, яка є потоком грошових коштів та інших надходжень за певний 

період, отриманий від продажу продукції, товарів, робіт, послуг [1, с. 574].  

На нашу думку, дохід – це надходження від усіх видів діяльності в результаті 

збільшення активів підприємства чи погашення зобов’язань, що втілюють у собі економічну 

вигоду. 

Аналіз наукових досліджень із питань визначення поняття доходу дає змогу зробити 

висновок про відсутність єдиного підходу до трактування економістами цього визначення. 

Проте кожен із них наводить характеристики, які є притаманними для поняття “доходу” з 

різних аспектів.  

Отже, дохід – це збільшення економічних вигод внаслідок надходження активів чи 

погашення зобов’язань , що призводить до зростання капіталу підприємства, за винятком 
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внесків учасників (власників майна). Таке трактування суті доходу повною мірою відповідає 

чинному законодавству.  

 

Список використаних джерел 

1. Бухгалтерський фінансовий облік : [підручник для студентів спеціальності «Облік і 

аудит» вищих навчальних закладів] / Ф. Ф. Бутинець та ін.; під загал. ред. Ф. Ф. Бутинця. – 

[8-ме вид., доп. і перероб]. – Житомир : ПП “Рута” , 2009. – 912 с. 

2. Мазурок П. П. Історія економічних  учень у запитаннях і відповідях: [навч. посібник. 

– 2 вид., стер.] / П. П. Мазурок. – К. : Знання, 2006. – 477 с. 

3. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI : [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” : затв. наказом 

Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р., № 290 :  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99. 

 

 

Шевчук О. А., 

викладач кафедри обліку у виробничій сфері 

Тернопільський національний економічний 

університет 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ 

 

Для обліку витрат у виробництвах, що не мають самостійного значення, а обслуговують 

основне виробництво, призначений синтетичний рахунок 23 “Виробництво” з відкриттям 

субрахунку “Допоміжні виробництва”. Зокрема, до них належать цехи та майстерні, де 

ремонтують основні засоби, виготовляють запасні частини й інструмент, транспортні 

підрозділи, підрозділи з виготовлення та ремонту тари, цехи торговельних підприємств, де 

засолюють, сушать і консервують сільськогосподарську продукцію, підрозділи з 

виробництва різних видів енергії (електро-, водо-, тепло-, газо-. холодо-, киснепостачання 

тощо) [1]. Якщо ж таку діяльність здійснюють спеціалізовані самостійні підприємства 

(ремонтні, транспортні, тарні чи тароремонтні й інші), для них таке виробництво – основне, і 

свої витрати вони обліковують на субрахунку “Основне виробництво”.  

За дебетом відповідних аналітичних рахунків, що відкривають до субрахунку 

“Допоміжні виробництва”, відображають як прямі витрати, так і розподілені витрати на 

організацію й управління. За кредитом записують вартість виконаних допоміжними 

виробництвами робіт, наданих послуг, виробів чи продукції для основного виробництва. При 

цьому треба мати на увазі, що за кредитом відображають також ту частину робіт і послуг 

допоміжних виробництв, котру реалізують для покупців і замовників. Залежно від 

особливостей технологічного процесу й однорідності продукції, робіт і послуг допоміжних 

виробництв їх поділяють на прості та складні. До простих допоміжних виробництв належать 

електростанції, котельні, компресорні та кисневі станції, автомобільний транспорт, оскільки 

продукція, роботи та послуги, що вони виробляють, однорідні. Тут, як правило, немає 

незавершеного виробництва, тому облік витрат і калькуляцію собівартості в них здійснюють 

за однопередільним (попроцесним або простим) методом, оскільки немає потреби 

розподіляти витрати між незавершеними і завершеними виробами (продукцією, роботами чи 

послугами) та між окремими з них. 

До складних допоміжних виробництв належать інструментальні, модельні, ремонтні 

цехи та майстерні, оскільки продукція, яку вони виробляють, неоднорідна та зумовлює 

необхідність обліку витрат щодо окремих найменувань виробів, видів продукції, робіт і 

послуг. У них часто є незавершене виробництво, тому облік витрат і калькуляцію 

собівартості в них здійснюють за позамовним чи позамовно-нормативним методом. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Вартість незавершеного виробництва складних допоміжних виробництв визначають за 

фактичною собівартістю або розрахунковим шляхом [2]. Якщо незавершене виробництво 

оцінюють за фактичною собівартістю, прямі витрати визначають за даними аналітичного 

обліку, а загальновиробничі (загальноцехові) витрати – шляхом розподілу. Вартість 

незавершеного виробництва визначають розрахунковим шляхом за даними інвентаризації з 

урахуванням ступеня його готовності в нормо-годинах. Помноживши кількість нормо-годин 

за конкретними видами незавершеного виробництва на їх розцінку, визначають суму оплати 

праці, а на основі нормативних калькуляцій – вартість матеріалів. До них додають суму 

загальноцехових витрат, розподілених пропорційно прямій оплаті праці. 

Фактичну собівартість окремих виробів (продукції, робіт, послуг) у складних 

допоміжних виробництвах визначають із урахуванням зміни вартості незавершеного 

виробництва за місяць (залишок на початок місяця плюс витрати за місяць, мінус залишок на 

кінець місяця). 

Кожного місяця фактичні витрати допоміжних виробництв відносять на аналітичні 

рахунки основного виробництва чи інших споживачів. Обліковують витрати допоміжних 

виробників за встановленими статтями. Це, зокрема, витрати на оплату праці, відрахування 

на соціальні заходи, сировина та матеріали, роботи та послуги, витрати на утримання 

основних засобів, інші витрати, непродуктивні витрати, витрати на управління й 

обслуговування виробництва. Відповідно до цих статей за кожним із допоміжних 

виробництв ведуть облік витрат.  

Розподіл витрат при віднесенні їх на основне виробництво здійснюють, виходячи з 

обсягу виконання робіт чи наданих послуг: кількості ремонтів, тонно-кілометрів, коне-днів, 

кіловат-годин електроенергії, кубометрів води чи газу, калорій тепла й ініші. Схема обліку 

аналогічна попередній [3].  

Дані первинних документів (нарядів на відрядну роботу, подорожніх листів вантажного 

автомобіля, облікових листів праці, відомостей дефектів, актів на списання виробничого та 

господарського інвентарю, малоцінних і швидкозношуваних предметів, рахунків-фактур на 

відпуск електроенергії, газу, актів про виконані роботи підприємствами сервісу, розрахунків 

амортизації, карток-розрахунків страхових платежів і інші) відображають за дебетом 

відповідних аналітичних рахунків. За кредитом цих рахунків на підставі актів приймання-

здачі відремонтованих (реконструйованих) об'єктів, нагромаджувальних відомостей обліку 

роботи вантажного автотранспорту, звітів про використання електроенергії, відомостей 

закриття рахунків проводять розподіл витрат допоміжних виробництв та їх списання на 

основне виробництво. 
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ПОДАТОК НА ПРИБУТОК В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ 

ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВТСВА УКРАЇНИ 

 

На даному етапі розвитку економіки України відбуваються зміни в податковому 

законодавстві. Це супроводжується зміною принципів і правил оподаткування діяльності 

суб’єктів господарювання. Такі реформи здійснюються без достатнього практичного досвіду, 

враховуючи постійні зміни та доповнення до податкових ставок, без прогнозованого впливу 

їх на діяльність підприємницького сектора. Саме тому покращення сучасного стану податку 

на прибуток підприємства знаходиться в числі найважливіших проблем, від оперативного 

вирішення яких залежить функціонування бізнесу в Україні. 

Оскільки підприємство у своїй діяльності ставить собі за мету отримання прибутку, то 

податок на прибуток та методика його обчислення має важливе значення для платників 

податку. 

Над цією темою працюють В. Л. Андрущенко, О. Д. Василик, О. Р. Квасовський, А. І. 

Крисоватий, О. Л. Кириленко, М. М. Свердан, Т. Б. Савченко, С. М. Онисько та інші. 

Підприємства, які знаходяться на загальній системі оподаткування, згідно діючого 

законодавства мають обов’язково вести бухгалтерський і податковий облік. Спричинено це 

різною метою та спрямованістю обчислення результатів господарювання, що і реалізовано в 

цих підсистемах обліку. 

Питання узгодженості показників податкового та фінансового обліку виникають 

постійно, оскільки результати, виявлені за даними податкового обліку, значно відхиляються 

від реальних фінансових результатів діяльності підприємства за даними фінансового обліку. 

Причому, значні відхилення можуть бути як в один, так і в інший бік.  

Ведення двох обліків водночас дуже незручно, ці обставини не тільки завищують 

собівартість, а й призводять до ускладнення адміністрування податків,  створюють 

перешкоди для прогнозування дохідної частини бюджету, оскільки планування економічного 

розвитку держави базується на статистичних даних, не враховуючи податкову звітність. 

З початку існування України як самостійної незалежної держави постійно змінюється 

та вдосконалюється порядок визначення об’єкта оподаткування підприємств, відбуваються 

зміни в оподаткуванні прибутку, зокрема в методиці визначення об’єкта оподаткування. 

Кодекс змінює існуючий підхід в напрямі формування доходів та визначення витрат 

підприємства. 

З прийняттям Податкового кодексу відбуваються суттєві зміни в оподаткуванні 

прибутку, які мають позитивно вплинути на діяльність платників цього податку, активізацію 

інвестиційної діяльності, підвищення ефективності суспільного виробництва. 

Об’єктом оподаткування податком на прибуток з третього кварталу 2011р. є прибуток, 

який розраховується як різниця між доходами звітного періоду та собівартістю реалізованих 

товарів (робіт, послуг) і сумою інших витрат. 

Для системи оподаткування прибутку підприємств України характерна часта зміна 

об’єкта та ставки оподаткування. Так, у 1991 р. податок сплачувався з прибутку, в 1992 р. – з 

доходу, в 1 кварталі 1993 р. – з прибутку, починаючи з 2 кварталу 1993 р. та в 1994 р. – з 

доходу, в 1995 та з 1997 р. – з прибутку [1, 3-5]. Що стосується ставки податку на прибуток, 

то вона теж постійно змінювалася. Так, у 1991–1994 рр. ставка податку складала 35%, в 

1995–2003 рр. – 30%, 2004–2010 рр. – 25%, з 01.04.2011 р. – 23%, з 2012 р. – 21%, з 2013 р. – 

19%, з 2014 р. – 16% [1, 3-5]. 

Узгодження бухгалтерського та податкового обліку дає змогу підвищити достовірність 
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та обґрунтованість облікових даних та продуктивності праці облікових працівників. Це 

важливе завдання на шляху гармонізації та стандартизації обліку і підвищення ефективності 

діяльності підприємств. 

Введення в дію Податкового кодексу України вимагає значного доопрацювання 

системи податкового обліку. У цілому нормативи Кодексу більше відповідають нормативам 

попередньої системи оподаткування, зокрема з оподаткування прибутку підприємств. 

На нашу думку, для реформування податкового обліку податку на прибуток після 

прийняття Податкового кодексу треба: - скоригувати норму, згідно з якою доходи виникають 

на підставі наявності первинних документів. Цим можуть скористатися недобросовісні 

платники податків, які навмисно можуть знищити чи приховати документи; - удосконалити 

податкову звітність з податку на прибуток підприємств; - більш детальніше розглянути 

питання щодо амортизації та собівартості, щодо уточнення та обмеження складу витрат і 

доходів по всіх напрямках; - підвищити організацію безпеки і захист облікової інформації не 

тільки податку на прибуток, а в цілому усіх податкових платежів; - провести модифікацію 

програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем по державних податкових 

інспекціях, перетворивши автоматизовану інформаційну систему на автоматизовану 

інформаційно-аналітичну систему. 

З прийняттям Податкового кодексу України прибуток та його оподаткування зазнали 

революційних змін, які дали змогу усунути неузгодженість методики і підходів визначення 

бухгалтерського та податкового прибутку.  

Проведений аналіз реформування податкового обліку з податку на прибуток відповідно 

до Податкового кодексу України дозволяє зробити висновки, що поряд з позитивними 

напрямами реформування податкового обліку податку на прибуток в запропонованому 

Податковому кодексі є певні недоліки, які можуть негативно вплинути на податкову 

дисципліну платників податку на прибуток, стан формування державного ресурсу, 

інвестиційну активність платників податків та ефективність податкового обліку. 

Тому проблеми зближення податкового і бухгалтерського обліку з податку на прибуток 

після прийняття Податкового кодексу залишилися невирішеними і потребують подальшого 

реформування. 
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СУТЬ І ФУНКЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Роздрібна торгівля як один із видів економічної діяльності за своєю сутністю та 

формою належить до досить складних економічних систем. На фоні ринкової орієнтації 

національної економіки вивчення нових форм і методів торгівлі стає об’єктивною 

передумовою динамічного розвитку торгівельних відносин в Україні. 

У науковій літературі багато уваги присвячено вивченню торгових відносин. Цій 

тематиці присвячені праці таких вітчизняних вчених, як В. І. Бачинський [1], М. Т. Білуха, Ф. 

Ф. Бутинець, Н. М. Грабова [2], П. О Куцик [1, 3], Ф. Ф. Макарук [4], Н. М. Ткаченко [5], Б. 

Ф. Усач, М. Г. Чумаченко, а також зарубіжних вчених-економістів: А. Бабо, Ф. Вуд, К. Друрі, 

Р. Єнтоні, С. Котляров, В. В. Леонтьєв, Я. Соколов, М. І. Туган-Барановський, С. Н. 

Наровчатов та інші. 

Роздрібна торгівля – це одна із форм господарсько-торговельної діяльності, яку 

здійснюють суб’єкти господарювання, і водночас, форма організації товарного ринку. Вона є 

невід’ємною складовою внутрішньої торгівлі. Під роздрібною торгівлею також розуміють 

підприємницьку діяльність із продажу товарів і послуг на підставі усного або письмового 

договору купівлі-продажу безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх 

особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків. Підґрунтя 

роздрібної торгівлі становить торговельна діяльність. 

Торговельна діяльність – це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і 

громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою 

отримання прибутку. У процесі торговельної діяльності роздрібна торгівля розв’язує 

двоєдине завдання, задовольняє мінливі та зростаючі потреби кінцевого споживача в товарах 

і послугах та забезпечує створення прибутку суб’єкта господарювання. На відміну від 

оптового продажу, тобто від закупівлі товарів для подальшого перепродажу або 

професійного використання, приводом для купівлі в роздрібній торгівлі є задоволення 

власних потреб покупця та його сім’ї у куплених товарах чи послугах. 

Для роздрібної торгівлі характерні такі ознаки: вона є самостійною, ініціативною, 

здійснюваною на власний ризик діяльністю юридичних осіб і громадян із метою отримання 

прибутку; головним змістом торговельної діяльності є продаж товарів, при цьому можуть 

виконуватися супутні роботи й надаватися різноманітні послуги; товари реалізуються за 

готівку або іншими, прирівненими до неї платіжними засобами; у роздрібній торгівлі можуть 

продавати лише товари певного асортименту; для роздрібної торгівлі важливим є наявність 

торгового місця. Під торговим місцем розуміють відокремлене, спеціально обладнане місце 

для здійснення роздрібного продажу товарів із обов’язковим дотриманням чинних правил 

торговельного обслуговування населення та порядку розрахунків із покупцями. 

Роздрібна торгівля є кінцевою стадією каналів руху товарів. Вона постійно намагається 

розширити товарний асортимент, збільшувати обсяги продажу Цей вид торгівлі є 

надзвичайно важливою ланкою маркетингової діяльності на ринку, тому що допомагає фірмі 

зрозуміти значимість товарів, їх споживчі властивості, рівень задоволення потреби та 

власний престиж товарної марки і фірми. 

Із боку споживачів цей вид торгівлі дозволяє без перешкод у короткі терміни за 

допомогою акту купівлі здійснити задоволення потреби у місцях проживання та тимчасового 

перебування. Роздрібна торгівля виконує такі основні функції: здійснює набір товарів і 

послуг і розміщення у торговельних приміщеннях; здійснює сортування товару за 

призначенням і способом застосування; здійснює інформування споживачів через рекламу, 
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вітрини й особисте спілкування з покупцями; задовольняє інтереси каналів збуту товарів; 

зберігає товари; встановлює ціни; здійснює розрахунок із постачальниками; завершує угоди 

купівлі-продажу, обміну, кредитування. 

Таким чином, основне призначення торгівлі як виду економічної діяльності – це 

забезпечення господарських зв’язків між сферою виробництва та споживання, а тому 

першочерговими завданнями державного регулювання є встановлення оптимальних умов 

оподаткування підприємств – суб’єктів роздрібної торгівлі. Торгівля здійснює обіг товарів 

народного споживання. За своїм матеріальним змістом торгівля – це самостійна галузь 

народного господарства та є обміном одного виду праці – товарів на інший – еквівалентний 

праці – гроші. Вона є однією з могутніших галузей економіки будь-якої держави як за 

обсягом діяльності, так і за чисельністю зайнятого в ній персоналу, а підприємства цієї галузі 

є найбільш масовими. Отже, торгівля є найважливішою сферою формування та стабілізації 

споживчого ринку, координуючою ланкою в системі міжгалузевих, регіональних і 

міжрегіональних зв’язків, дієвим механізмом задоволення соціальних потреб.  
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ПРОБЛЕМИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ 

 

Споживче кредитування є одним з найпоширеніших видів банківських операцій у 

розвинутих країнах світу і одним зі стимулювальних факторів розвитку економік цих країн. 

Цей вид кредитування активно розвивається і в нашій країні, що позитивно позначається на 

економіці як банківського сектору, так і національній економіці в цілому. На ринку 

споживчого кредитування найбільш активно наразі розвивається кредитування готівкою. 

Певний попит є на іпотечне кредитування, проте воно не настільки популярне і різниться 

залежно від регіону. 

Ринок успішно розвивається за рахунок споживчих кредитів на придбання побутової 

техніки та інших товарів довгострокового використання. Наразі 30–50 % усіх купівель у 

торгівельних мережах здійснюють у кредит, найчастіше купують побутову та аудіо - і 

відеотехніку. Близько 80 % усього ринку споживчого кредитування сконцентровано у 

великих торгівельних мережах “Фокстрот”, “Ельдорадо” та ін. Споживчі кредити прямо в 

магазинах пропонують такі банки, як “УкрСиббанк”, “ПриватБанк” та ін. Кожний банк 

пропонує досить широкий асортимент кредитних програм на купівлю товарів. 

Слід відмітити, що перебіг процесів споживчого кредитування в Україні 

супроводжується численними проблемами. До них належать: ризик неповернення кредитів. 
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Кредитування населення активізується в умовах існування тіньових доходів у значної її 

частини, а застосування банками спрощених процедур оцінювання позичальників сприяє 

цьому; високі відсоткові ставки. Середня ставка за кредитами на рік, у листопаді-грудні 2012 

року зросла майже на 12 в. п. і становить 28,4 % річних. Щодо позик під заставу авто і 

нерухомості, то за ними подорожчання було менше: на 0,4-0,94 в.п. залежно від терміну. А 

найбільше зросли середні реальні ставки за кредитами на п’ять років – на 1,18 в.п. 

Довгострокові кредити для українських комерційних банків не зовсім ефективні, тому 

що потребують відволікання на довгий строк достатньо великих ресурсів при значному 

ризику. Виходячи із цього, банки віддають перевагу кредитам на короткі терміни.  

Таким чином, наявність низки проблем споживчого кредитування в Україні вимагає 

вироблення концепції розвитку споживчого кредитування. Йдеться не тільки про 

вдосконалення техніки кредитування і розширення видів кредитних послуг, а також про 

вироблення комплексу нових принципів, що дадуть можливість спростити і поліпшити 

якість стосунків банків із фізичними особами. Банкам України доцільно вивчати та 

використовувати досвід зарубіжних країн у здійсненні споживчого кредитування, зокрема 

щодо удосконалення оцінки кредитних ризиків. Великі перспективи в цьому питанні 

покладаються на бюро кредитних історій. Вони в Україні починають розвиватися й оцінити 

їх ефективність можна буде через два-три роки. Багато банків не поспішають ділитися 

інформацією про власних клієнтів один з одним, утворюючи власні бюро, хоча варто 

відзначити, що дружні між собою банки давно ведуть обмін відомостями. Актуальним на 

сьогодні є також страхування споживчих кредитів. 
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