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Секція 1

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ

УДК 336.44:336.647/.648 Андрущенко Д. І., магістрант∗,
Гумега О. В., магістрант∗∗

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ВПЛИВ ГРАНТІВ
НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Сьогодні неможливо уявити діяльність організацій, їх спеціа-
лістів без грошових вкладень, у деякому роді інвестицій, які
спри-ятимуть їх подальшому розвитку. Дана ситуація стосується
і сучасних підприємств. Не останнє місце в даній справі відво-
диться грантам, які надають поштовх для розвитку державного
сектору, тобто забезпечують розвиток у сфері освіти, медицини
тощо.

За допомогою грантів здійснюється необхідна підтримка про-
ектів, котрі не є прибутковими, але відіграють важливу роль у
розвитку суспільства, міста або учбового закладу. Діяльність, що
не отримує адекватного фінансування із боку держави, також
може бути підтримана за допомогою грантів. Наприклад, неко-
мерційні організації, що існують в країні, часто опираються на
гранти як на основне або навіть єдине джерело свого доходу (він
необхідний для оплати приміщення і техніки, праці співробітни-
ків) [1].

Що мається на увазі під поняттям «грант»? Виділяють різні
думки щодо трактування даного поняття. Так, грант — це пере-
дача грошових коштів або їх еквівалентів на безповоротній формі
для конкретно узгоджених завдань. За іншою думкою, грант —
це грошові або інші засоби, що передаються громадянами та
юридичними особами (в тому числі іноземними), а також міжна-
родними організаціями для проведення конкретних наукових до-
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент О.М. Висоцька
∗∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент А.М. Суденкін
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сліджень, розробки законопроектів, підготовки кадрів та інших
цілей на умовах, передбачених грантодавцем. Гранти надаються
безкоштовно і без повернення.

У сучасних умовах грант — це один з ефективних способів
фінансування розвитку господарств, що у перспективі дає підви-
щення економічної ефективності їх діяльності, адже цей вид до-
помоги безповоротний [2].

Сьогодні грантування є досить актуальною темою для розвит-
ку науково-технічного прогресу. Серед сучасних грантодавців
(закордонні організації) виділяють: Британська рада, Freedom
House, ЄС, фонд Форда, фонд Дж. Сороса «Відродження», Рада з
міжнародних досліджень та обміну (IREX), Фонд суспільних до-
сліджень та розвитку США, фонд посівних інвестицій Microsoft,
Global Technology Foundation. Грантодавці, що працюють в
Україні: ПРООН, Швейцарське агентство розвитку та співробіт-
ництва, Посольський фонд США, гранти від посольства Велико-
британії, представництво фонду ім. Г.Белля, Суспільні ініціативи
України, ресурсний центр ГУРТ [4].

Ще однією організацію, якій варто приділити увагу, — це Єв-
ропейський банк реконструкції та розвитку. В більшості випад-
ків, ЄБРР надає тільки цільові кредити під конкретні проекти
приватним і державним структурам на потреби розвитку економіки.
60 % позичкових засобів спрямовуються у приватний і 40 % — у
державний сектор. Крім цільових кредитів ЄБРР здійснює прямі
інвестиції, а також надає технічну допомогу (консультації, курси
навчання банкірів і менеджерів, допомога в організації систем
розподілу продовольства). Спеціальних коштів для надання тех-
нічної допомоги ЄБРР не має, а залучає інші ресурси, в тому чис-
лі із створених у країнах ЄС спеціальних фондів, міжнародних
організацій.

Але для малого та середнього бізнесу в Україні ЄБРР прова-
дить спеціальну програму з надання грантів, починаючи з 2010 р.
Так, за п’ять років роботи програми українські підприємці одер-
жали більше 310 грантів на суму близько 2 млн євро: у 2010 році
ЄБРР надали 40 грантів, у 2011 — 60, у 2012 — 73, у 2013 — 76,
2014 — 95. Найактивніші підприємства харчової галузі (28 %
грантових проектів), оптової та роздрібної торгівлі (18 %), охо-
рони здоров’я та електроніки (9 %). У більшості компаній (77 %)
працює менше 50 чоловік [3].

Також спостерігається практика надання гранів країнами Єв-
ропейського союзу. Грантові програми Європейського союзу пе-
редбачають фінансування проектів у таких сферах: сільське гос-
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подарство, громадянство, співпраця і розвиток, культура, медіа,
економіка — фінанси, освіта, тренінг, зайнятість, енергетика,
розширення, навколишнє середовище, охорона здоров’я, вироб-
ництво, планування міст, туризм, торгівля, транспорт, молодь та ін.

Ще одна організація — міжнародний фонд Дж. Сороса «Від-
родження». Головна місія його існування — це створення відкри-
того суспільства, яке базується на визнанні того, що ніхто не має
монополії на істину, що різні люди мають різні погляди й інтере-
си. Програми фонду: Антикризова гуманітарна допомога, «Вер-
ховенство права», «Громадське здоров’я», Європейська програ-
ма, «Засоби масової інформації», Освітня програма, «Посилення
впливу громадянського суспільства», «Рома України», «Схід-
Схід : партнерство без кордонів».

Фонд Ріната Ахметова є ще однією організацією з питань гра-
нтування, місія якого — працювати для людей, усуваючи причи-
ни актуальних громадських проблем; впровадження досвіду, на-
копиченого в Україні та за кордоном; створюючи унікальні сис-
темні рішення; домагаючись максимального результату кожним
своїм проектом і дією.

Основні напрями роботи Агентства США з міжнародного роз-
витку включають у себе підтримку торгівлі, сільського господар-
ства, економічного зростання, охорони здоров’я, екстрену гума-
нітарну допомогу, сприяння у запобіганні конфліктам і підтри-
мку демократії у більш ніж 100 країнах світу. Допомога USAID
здійснюється у таких напрямках: економічне зростання, демокра-
тія та самоврядування, охорона здоров’я та соціальний сектор,
альянси глобального розвитку, окремі завдання.

Узагальнюючи зазначене, можна дійти до висновку, що на-
дання грантів набуває все ширшої актуальності не тільки в
Україні, але в усьому світі. Гранти надають поштовх до різного
роду науково-технічної діяльності, соціально-направлених прое-
ктів, а також підприємництва загалом.

Список використаних джерел
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3. ЕБРР предоставил более 310 грантов на развитие малого и сред-
него бизнеса Украины [Електронний ресурс] / Веб-портал «Частный
предприниматель». — Новини від 31.10.2014 р. — Режим доступу:
http://chp.com.ua/newspaper-news/item/31499-ebrr-predostavil-bolee-310-
grantov-na-razvitie-malogo-i-srednego-biznesa-ukrainyi

4. Как малому бизнесу получить грант на развитие [Електронний
ресурс] / Фінансовий веб-портал «МинФин». — Режим доступу:
http://minfin.com.ua/2015/04/27/6918908/

УДК 336 Богданець Т. Ю., магістрант∗
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

БДЖІЛЬНИЦТВО В УКРАЇНІ І СВІТІ:
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Галузь бджільництва відіграє важливу роль в економіці нашої
країни та забезпечує виробництво меду, воску, квіткового пилку,
прополісу, маточного молочка, бджолиної отрути, запилення ен-
томофільних культур.

Справжню революцію в розвитку бджільництва здійснив у
1814 році українській пасічник П.І. Прокопович, який винайшов
рамковий вулик і розробив струнку систему бджільництва. У
1828 році він відкрив школу бджільництва, в якій навчалися фа-
хівці бджільництва і були закладені основи бджільництва як га-
лузі сільського господарства [3].

Згідно доповіді ООН, опублікованій у 2011 році, третя частина
рослинних продуктів, які люди вживають у їжі, потребують запи-
лення культур. За оцінками європейських учених, внесок медонос-
них бджіл у виробництво сільськогосподарських продовольчих
культур у світі оцінюється в 153 млрд євро. Це становить майже
10 % від вартості всіх харчових продуктів спожитих людиною.

Україна входить у п’ятірку провідних «медових країн» як за
валовим виробництвом, так і за споживанням даного продукту на
душу населення.

На січень 2014 року налічувалось в Україні майже 3 млн
бджолосімей, що на 1,7 % більше до січня минулого року. Найбі-
льше бджолосімей утримується у Донецькій (257,8 тис.), Хмель-
ницькій (250,4 тис.), Вінницькій (199,3 тис.), Житомирській
(191,2 тис.), Миколаївській (173,9 тис.), Івано-Франківській
(148,1 тис.) і Запорізькій (113,6 тис.) областях.
                   

∗ Науковий керівник — д.е.н., професор В.Г. Андрійчук
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Обсяг виробництва меду, значною мірою, залежить від кіль-
кості бджолосімей. Позитивним фактором розвитку бджільницт-
ва в Україні і світі є зростання середньої продуктивності бджоло-
сім’ї (табл. 1).

Таблиця 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА МЕДУ
В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ЗА 2013 рік

№ з/ п Країна
Кількість

бджолосімей,
млн

Продуктивність
однієї бджоло

сім’ї, кг

Виробництво меду
на душу населен-

ня, кг

Споживання
меду на душу
населення, кг

1 Україна 7,3 24,3 1,5 1,2

2 США 5,5 20 0,51 0,67

3 Мексика 1,8-2 30,2 0,45 0,43

4 Франція 1,2 29 0,63 0,5

5 Нова Зелландія 0,2 30 1,7 1,6

Порівнявши показники ринку меду, можна сказати, що найбі-
льша кількість бджолосімей є в Україні, але незважаючи на те,
що бджоли в Америку були завезені тільки в 16 ст., вони дуже
швидко поширилися на материку і на теперішній час їх нарахо-
вується близько 5,5 млн бджолосімей.

Мексика являється однією з провідних країн  з виробництва і
експорту екологічного меду і завдяки цьому він користується ве-
ликим попитом. Завдяки сприятливому клімату і різноманітній
медоносній базі забезпечується висока продуктивність бджіл.
Якщо ж говорити про виробництво і споживання меду на душу
населення, то у Новій Зелландії воно найвище.

Виробництво меду в Україні у 2013 році склало 73 713 т, що
на 5,1 % більше попереднього року. Найбільше вироблено меду в
таких областях: Донецькій — 10334 т. Миколаївській — 7102 т,
Дніпропетровській — 5398 т.

За 6 місяців 2014 р. було експортовано 10 896 т меду, що на
37 % більше до минулого 2013 р. і на суму майже 28 млн дол.
США. Найбільшими імпортерами меду з України є Німеччина —
4773 т, Польща — 1700 т, США — 1424 т, Іспанія — 531 т [1, с.
41–44].

Україна за валовим виробництвом меду, яке у середньому
становить 75 тис. т, відповідно до статистичних даних ФАО
(Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO
(Food and Agriculture Organization), уже кілька років займає 4 мі-
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сце у світі після таких світових лідерів, як Китай (451 тис. т), Ту-
реччина (88,1 тис. т), Аргентина (75,5тис. т). Тобто, із 1,5 млн т
світового виробництва меду на долю України припадає 5 % [4].

Уже майже 10 років учені спостерігають причини масштабно-
го вимирання бджолиних сімей у Європі і Північній Америці.

Найкритичніша ситуація у Франції, Німеччині, Австрії, Вели-
кобританії, Польщі, Швейцарії та Італії. Зникають бджоли цілими
сім’ями.

Так, у деяких регіонах Німеччини популяція бджіл зменшила-
ся на 80 %! Деякі їх види безповоротно втрачені.

Мільйони вуликів у всьому світі спорожніли через таємниче
зникнення бджіл, що поставило під загрозу вирощування більше
100 антофільних культур, які потребують запилення. Це явище
отримало назву колапс бджолиних сімей (КБС) [2, с. 19—20].

Основні фактори загибелі бджіл:
• максимальне вилучення натурального меду і заміна його на

зиму інвертованим цукром;
• відсутність доброї кормової бази і тривале використання

бджіл для запилення рослин одного виду;
• використання антибіотиків і стимуляторів росту;
• використання штучного осіменіння бджолиних маток;
• ураження бджолиних сімей кліщем варроа;
• використання отрутохімікатів у сільському господарстві.
Основними проблемами галузі бджільництва України є:
— відсутність ефективної державної фінансової підтримки

галузі;
— низька технологічна культура виробництва продукції, її пе-

реробки та фасування, відсутність промислових технологій;
— зменшення масштабів посівів ентомофільних сільськогос-

подарських рослин і недостатнє використання бджолозапилення;
— погіршення екологічного стану навколишнього природного

середовища та порушення технологічних вимог щодо обробітку
ентомофільних сільськогосподарських культур отрутохімікатами
і як наслідок — масове отруєння бджіл;

— недостатнє ветеринарне забезпечення і, як наслідок, некон-
трольоване поширення хвороб бджіл;

— відсутність гармонізованого масиву законодавства щодо
виробництва та якості продукції галузі, і як наслідок, складнощі в
реалізації експортного потенціалу галузі.

Програма розвитку бджільництва в Україні передбачає не ли-
ше збільшення чисельності бджолосімей, а й підвищення рівня
рентабельності пасік. Створення нових продуктів харчування і
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препаратів на основі апі- та фітосировини і широке впроваджен-
ня їх у практику охорони здоров’я матиме позитивний вплив на
здоров’я населення в цілому і особливо на людей, які зазнали дії
радіоактивного опромінення.

Виконання Програми забезпечить до 2020 року збільшення кі-
лькості бджіл в Україні до 6,0 млн бджолосімей., виробництва
валового меду до 100 тис. т і воску до 2,8 тис. т, а також значного
збільшення виробництва продукції для потреб медичної, фарма-
цевтичної та інших галузей еокнмоіки

Буде забезпечено чистопорідне розведення вітчизняних порід
бджіл у ареалах, передбачених планом породного районування
бджіл, створення розгалуженої внутрішньопородної структури,
основою якої стануть базові племінні господарства з удоскона-
лення аборигенних бджіл України.

Створення універсальних технологій утримання і розведення
бджіл забезпечить промислову основу виробництва продуктів
бджільництва [3].

Список використаних джерел
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3. Галантюк О. Програма розвитку галузі бджільництва України на
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4. Статистична інформація. Державна служба статистики України.
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УДК 336 Жеребець Н. О., магістрант∗
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВИРОБНИЦТВА СОЇ В УКРАЇНІ

На сьогоднішній день в Україні соя є однією з найперспектив-
ніших культур для вирощування. Цьому сприяють низка таких
преваг даної культури у формування попиту та пропозиції на со-
євому ринку:
                   

∗ Науковий керівник — д.е.н., професор В.Г. Андрійчук
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 як сировини для харчової промисловості:
— високий вміст білків;
— соєві білки повноцінні та збалансовані;
— високий вміст олії;
— багатий вітамінний спектр;
— є дієтичною культурою;

 як кормового продукту:
— джерело білка й амінокислот;
— має низький вміст клітковини;
— безпечний;
— зменшує вартість кормів;
— збільшує віддачу кормів;

 як поліпшувач родючості грунту:
— збереження грунтової вологи;
— фіксація азоту в грунті;
— економія витрат на азотовмісні мінеральні добрива;

 як біопаливна культури:
— можливість використання генно модифікованих сортів сої,

урожайність яких особливо висока.
У зв’язку з цим в Україні протягом останніх років спостеріга-

ється тенденція до зростання площ посіву сої і, відповідно, збі-
льшення валового збору сої. Так, у 2014 році порівняно із 2009
роком посівна площа сої збільшилась у 2, 5 разу, а обсяг валового
збору — у 3,5 разу.

Основним показником продуктивності сої є врожайність.
Аналіз динаміки галузі свідчить, що до 2011 року спостерігалося
зростання урожайності сої, а у 2012 році вона знизилась. Причи-
ною цього були несприятливі погодні умови, але, незважаючи на
це, соя була однією із сільськогосподарських культур, валовий
збір якої на 140 тис. т перевищив валовий збір 2011 року [2].

Одним із факторів, який впливає на збільшення обсягів виро-
бництва сої, є прибутковість даної галузі. Впродовж останніх ро-
ків спостерігається зростання показників ефективності вирощу-
вання сої, проте у 2013 році дещо знизився прибуток від її
реалізації [3]. Причиною цього стало зростання виручки від реа-
лізації сої меншими темпами, аніж зростання витрат.

У 2012/2013 маркетинговому сезоні найбільші закупівлі
української сої проводили Сирія (23 % експортного обсягу даної
культури з України), Іспанія (22 %) та Італія (22 %). Основними
компаніями-експортерами сої з України у 2012/2013 маркетинго-
вому році були: Бунге (40 %), Нібулон (23 %), Агропромислова
група (13 %), Ерідон (6 %), Серна (6 %)
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Ціни на сою протягом 2010–2014 рр. мають тенденцію до зро-
стання з певними сезонними коливаннями.

Щодо балансу ринку сої в Україні, то наша країна спроможна
самостійно забезпечувати виробництво сої, не лише для того щоб
задовольнити внутрішню потребу у сої, а й виробляти значну ча-
стку на експорт. Так, у 2013/2014 МР було спожито в країні 1250
тис. т сої, а експортовано — 1550 тис. т.

За прогнозами USDA у 2014–2015 маркетинговому році виро-
бництво сої в Україні складе 3200 тис. т, що на 15 % перевищить
даний показник попереднього року [5].

Щодо місця України у світовому виробництві сої можемо зро-
бити висновок, що наша країна не є вагомим гравцем на світово-
му ринку сої. Частка України в світовому виробництві сої стано-
вить лише 1 %, а у експорті — 1,4 %.

Основними ж гравцями на світовому ринку сої є США, Арген-
тина, Бразилія та Китай. При цьому лідируючу позицію у вироб-
ництві сої займають США ( 20 %), у імпорті — Китай (59 %) і в
експорті — Бразилія (40 %).

Виробництво сої може принести підприємству таких два ефекти:
• приріст врожаю культур завдяки посіву її по попереднику сої;
• економію витрат на азотні добрива.
Дані виробничих випробувань і практики свідчать, що приріст

врожаю озимої пшениці завдяки посіву попередника — сої у
2012 році становив 1346,1 грн/га, а у 2013 році — 1184,6. Для
ярого ячменю і кукурудзи на зерно ці показники становили у
2012 році 1614,4 і 800, а у 2013 — 1504,4 грн/га і 633,4 грн/га від-
повідно (табл. 1).

Щодо економії витрат на добрива в результаті впровадження
короткоротаційних сівозмін із соєю, відомо, що соя залишає у
грунті 80 кг/га діючої речовини азотних добрив. На основі цього
можна зробити висновок, що у 2013 р економія витрат на азотні
добрива становила 664 грн/га, у 2014 році — 1192 грн/га і 2015
році — 2472 грн/га.

Однією із проблем нашої країни є те, що ми переважно прода-
ємо сировину, а не продукти переробки. Порівняння ефективнос-
ті експорту соєвих бобів і продуктів переробки сої дало змогу
зробити висновок, що протягом 2009—2014 рр. експорт продук-
тів переробки сої приносив більший економічний ефект, аніж
експорт соєвих бобів. У 2013 році абсолютний економічний
ефект на 1 т сої становив 28 дол. США, а у 2014 — 85 дол. США
(табл. 2).
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Таблиця 1
ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ЗРОСТАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ

І КУКУРУДЗИ ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНИКА — СОЇ

Показник Ум. познач.
та розрахунок

Прогнозні
значення

Приріст валового збору озимої пшениці, тис. т ∆ВЗоп 1277,2
Приріст валового збору ячменю ярого, тис. т ∆ВЗя 784
Приріст валового збору кукурудзи на зерно, тис. т ∆ВЗк 777,2
Приріст врожаю озимої пшениці, грн/га:
• 2012 р.
• 2013 р.

∆Уоп х Цоп 1346,1
1184,6

Приріст врожаю ярого ячменю, грн/га:
• 2012 р.
• 2013 р.

∆Уя х Ця 1614,4
1504,4

Приріст врожаю кукурудзи на зерно, грн/га:
• 2012 р.
• 2013 р.

∆Ук х Цк 800
633,4

Джерело: Розраховано автором за даними [4] .

Соя використовується також як ресурс для виробництва біо-
дизелю, оскільки у її насінні міститься 18–23 % олії (а в деяких
сортах до 28,6 %) із значним складом високоенергетичних жир-
них кислот [1]. Таке використання даної культури дасть можли-
вість підвищити енергетичну безпеку країни та зменшити рівень
її залежності від імпортних енергоносіїв, що особливо актуально
сьогодні.

Таблиця 2
ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ СОЄВИХ БОБІВ

І ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ СОЇ

Продукція 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ціна експорту, дол. США/т:
• соєві боби
• соєва олія
• соєвий шрот

308
716
429

381
855
375

428
1165
539

474
1024
555

547
1100
479

527
1132
519

Вартість експорту олії в пере-
рахунку на соєві боби (вихід
олії 17,8 %), дол. США

127,4 152,2 207,4 182,3 195,8 201,5

Вартість експорту шроту в
перерахунку на соєві боби
(вихід шроту 79,2), дол. США

339,8 297 426,9 439,6 379,4 411,1
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Закінчення табл. 2

Продукція 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Вартість експорту олії та
шроту (в перерахунку на 1 т
соєвих бобів), дол. США

467,2 449,2 634,3 621,9 575,2 612,6

Абсолютний економічний
ефект, дол. США 159,2 68,2 206,3 147,9 28,2 85

Відносний економічний
ефект, % 51,7 17,9 48,2 31,2 5,2 16,1

Джерело: Розраховано автором.

Соя зараз є найбільш «крупнотонажним» продуктом харчу-
вання, серед усіх культур, що генетично модифікуються, займа-
ючи лідируючу позицію з вирощування ГМ-продуктів у світі,
крім США. І насправді ГМ-соя у світі займає 60—70 % її загаль-
ного виробництва.

Україна в цьому плані вражає, оскільки першою з пострадян-
ських країн завезла ГМ-рослини (картопля «Новий Лист»), і тим
самим відкрила «еру» нелегітимного (простіше говорячи — кра-
деного) використання таких технологій у своїй країні. Пізніше в
Україну завезли велику кількість нелегітимної ГМ-сої і, відпові-
дно до різних неофіційних оцінок, відсоток виробництва транс-
генної сої в Україні становить 70—80 %.

Експерти прогнозують, що посівні площі під соєю в Україні
до 2018 року можуть зрости на 46 % порівняно з 2013 роком —
до 2 млн га, а валовий збір цієї культури — збільшитися на 43 %,
до 4 млн т.

Список використаних джерел
1. Бабич А.О., Іванюк С.В., Темченко І.В., Колісник С.І. // Селекція і

насінництво. — Випуск 96. — 2008. — C. 32—39.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] —

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Основні економічні показники виробництва продукції сільського

господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік: [Ста-
тистичний бюлетень]. — К., 2014.

4. Сільське господарство України за 2013 рік: [Статистичний збір-
ник]. — К., 2014.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
АГРОПРОМИСЛОВИХ ХОЛДИНГІВ

Вітчизняний агропромисловий комплекс характеризується
розвитком масштабного виробництва, що зумовлено діяльністю
великих вертикально-інтегрованих комплексів із значним рівнем
диверсифікації та консолідованим земельним банком. Ці компле-
кси представлені агропромисловими холдингами, які займають
значну частку в обсягах виробництва сільськогосподарської про-
дукції та в її експорті. Оскільки їх діяльність розповсюджується
не тільки на внутрішній, але й на зовнішній ринок оцінка їх ефек-
тивності виходить за межі стандартних показників.

У дослідженні використані дані консолідованої фінансової
звітності таких вітчизняних агро холдингів, як «Миронівський
хлібопродукт», «Кернел», «Астарта-Київ», «Авангард Ко». Наве-
дена також методика визначення ефективності діяльності агро-
промислових холдингів, яка розкрита у опублікованих працях
В.Г. Анрійчука, а також у розрахунках аспірантки А.В. Білич
[1—3].

Ця методика містить 4 блоки показників: рентабельність (Блок
1), фінанси (Блок 2), ринок (Блок 3), мультиплікатори (Блок 4).
До першого блоку входять такі показники ROA (рентабельність
авансованого капіталу), ROE (рентабельність власного капіталу),
ROS (рентабельність продажу), ROIC (рентабельність інвестова-
ного капіталу). До другого блоку показників відносяться
REVENUE (виручка від реалізації товарів,послуг та робіт),
EBITDA (Earnings before interest, Taxes, Depreciation and
Amortization), NET PROFIT (чистий прибуток), Ka (коефіцієнт
автономії), Kф.л. (коефіцієнт фінансового левериджу). Третій
блок включає MVA (Мсар — ринкова капіталізація), EV
(enterprise value — вартість підприємств), SP (Share price — ціна
акції), EPS ( earnings per share — дохід на одну акцію), FF ( free
float — кількість акцій, що знаходяться у вільному обігу). І, на-
решті, четвертий блок EV/Revenue (revenue — виручка від реалі-
зації), EV/EBITDA, DEBT/EBITDA (боргові зобов’язання/ прибу-
ток), MVA/EBITDA.
                   

∗ Науковий керівник — д.е.н., професор В.Г. Андрійчук
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Розрахунки проводилися на базі звітності за 2010—2011 рр. пер-
ших чотирьох агропромислових холдингах, і за 2011—2013 рр. —
по агропромисловому холдингу «Агро-Регіон».

Показники кожного блоку розраховувались для перших чоти-
рьох компаній «Миронівський хлібопродукт», «Кернел», «Астар-
та—Київ», «Авангард ко».

У результаті дослідження встановлено, що усі зазначені ком-
панії досягли достатньо високого рівня показників першого бло-
ку. Найвищі ці показники у агропромислового холдингу «Аван-
гард ко» і становлять ROE — 24,3 %, ROA — 14,4 %, ROS —
36,2 %, ROIC — 16,7 %, а найменші у підприємства «Астарта—
Київ» і становлять ROE — 11,7 %, ROA — 6,1 %, ROS — 11,6 %,
ROIC — 8,8 % у 2012 році.

Показники Ка (автономії) за всіма підприємствами знаходять-
ся в критичних межах 0,5—0,7, а щодо Кф.л. (коефіцієнта фінан-
сового левериджу), то у даному випадку, він є найприйнятнішим
у підприємстві «Авангард ко» і становить 0,4, тоді як у компанії
«МХП» — 1,2 і показує більшу фінансову незалежність першого
підприємства порівняно з другим.

Компанії «МХП» та «Авангард ко» за 2012 рік наростили об-
сяги чистого прибутку (показник другого блоку) за рахунок збі-
льшення обсягів реалізації та сприятливої кон’юнктури ринку.
Проте компанія «Астарта» зменшила свій чистий прибуток май-
же на 54 % через несприятливу кон’юнктуру ринку.

Третій блок передбачає визначення оцінки даних компаній
ринком. У 2012 році їх вартість впала сумарно на 13 млн дол. Це
спричинено зниженням ціни акцій на ринку, що в свою чергу є
результатом зниження прибутків, обсягів валового виробництва
та виручки, а також зміною ринкової кон’юнктури. Єдиним виня-
тком є компанія «МХП», яка збільшила свою вартість на 25,2 %,
відночас ціна акцій зросла на 18 %, а рівень ринкової капіталіза-
ції на 10,5 %.

Щодо показника FF(free float — кількість акцій, що знахо-
диться у вільному обігу) високий рівень мають компанії «Кер-
нел» — 58, 4 % та «Астарта» — 31 %. Проте занадто високий рі-
вень цього показника підвищує ризик спекуляції, рейдерських та
інших незаконних дій проти компанії.

В останньому блоці щодо боргового навантаження
DEBT/EBITDA найменше значення має компанія «Авангард
ко» — 1,5, а максимальне компанія «Кернел» — 4,4 (компанії
знадобиться чотири роки для покриття існуючого боргу).
Щодо показника EV/EBITDA (самоокупність компанії за ра-
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хунок власного прибутку) найменший період окупності у
компанії «Авангард ко» — 2,6 роки, тобто підприємство ефе-
ктивно використовує інвестиційні ресурси. А показник
EV/REVENUE найменший також у компанії «Авангард ко» і
становить 1,1, тобто компанія окупить себе за рахунок отри-
маної виручки всього за 1,1 роки.

При досліджені зроблена спроба здійснити аналіз підпри-
ємства «Агро-Регіон». Визначено показники двох перших
блоків. Наприклад, показник ROE становить 15,64 % у 2011
році, що знаходиться на рівні показників проаналізованих ра-
ніше компаній. А у 2012—2013 рр. взагалі не вдалось визна-
чити даний показник через від’ємне значення власного капі-
талу та чистого прибутку. Обсяги чистого прибутку, виручки
та EBITDA у даного підприємства значно нижчі аналогічних
показників проаналізованих раніше компаній. Результати
цього дослідження виявили, що компанія «Агро-Регіон»  має
слабші позиції на ринку порівняно з першими чотирма під-
приємствами. До того ж воно є нестабільним і менш інвести-
ційно привабливим.

Результати дослідження допомагають визначити місце на
ринку досліджуваного агропромислового холдингу, його ста-
більність, інвестиційну привабливість, фінансове здоров’я
компанії. Здійснення даного дослідження дозволяє розробити
ефективні управлінські заходи щодо зміцнення фінансового
стану компанії, оптимізації структури капіталу, підвищенню
інвестиційної привабливості та капіталізації бізнесу, а також
визначити стратегію розвитку компанії та розміщення портфе-
лів цінних паперів.
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РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
В УКРАЇНІ

За визначенням Міжнародної федерації органічного сільсько-
господарського руху (IFOAM), «Органічне сільське господарство
— виробнича система, що підтримує здоров’я ґрунтів, екосистем
і людей. Воно залежить від екологічних процесів, біологічної різ-
номанітності та природних циклів, характерних для місцевих
умов, при цьому уникається використання шкідливих ресурсів,
які викликають несприятливі наслідки. Органічне сільське госпо-
дарство поєднує в собі традиції, нововведення та науку з метою
покращення стану навколишнього середовища та сприяння роз-
витку справедливих взаємовідносин і належного рівня життя для
всього вищезазначеного» [4].

Україна, маючи значний потенціал для виробництва органіч-
ної сільськогосподарської продукції, її експорту, споживання на
внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо розвитку
власного органічного виробництва. Так, площа сертифікованих
сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних під вирощування
різноманітної органічної продукції, складає вже понад триста ти-
сяч гектарів, а наша держава займає почесне двадцяте місце сві-
тових країн-лідерів органічного руху. Частка сертифікованих ор-
ганічних площ серед загальної площі сільськогосподарських
угідь України складає близько 0,9 % [1]. При цьому, Україна за-
ймає перше місце в східноєвропейському регіоні щодо сертифі-
кованої площі органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на
виробництві зернових, зернобобових та олійних культур.

Крім того, в нашій державі сертифіковано 530 тис. га дикоро-
сів (станом на 31.12.2013 р.).

В останні роки спостерігається тенденція активного напов-
нення внутрішнього ринку власною органічною продукцією за
рахунок налагодження власної переробки органічної сировини.
Зокрема, це крупи, соки, сиропи, повидло, мед, м’ясні та молочні
вироби.

Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують, що якщо
на початок 2003 р. в Україні було зареєстровано 31 господарство,
що отримало статус «органічного», то в 2013 р. нараховувалось
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уже 175 сертифікованих органічних господарства, а загальна
площа сертифікованих органічних сільськогосподарських земель
склала 393 400 га.

Більшість українських органічних господарств розташовані в
Одеській, Херсонській, Київській, Полтавській, Вінницькій, За-
карпатській, Львівській, Тернопільській, Житомирській областях.
Українські сертифіковані органічні господарства — різного роз-
міру — від кількох гектарів, як і в більшості країн Європи, до кі-
лькох тисяч гектарів ріллі.

Таблиця 1
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ОРГАНІЧНИХ С.-Г. УГІДЬ І КІЛЬКІСТЬ

ОРГАНІЧНИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ, 2002–2013 рр.

2005 2010 2011 2012 2013

Площа, га 241980 270226 270320 272850 393400

Кількість господарств 72 142 155 164 175

Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що
сучасний внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в
Україні почав розвиватись з початку 2000-х років, склавши: у
2007 році — 500 тис. євро, у 2008 році — 600 тис. євро, у 2009 —
1,2 млн євро, у 2010 — 2,4 млн євро, у 2011 р. цей показник зріс
до 5,1 млн євро, у 2012 році — до 7,9 млн євро, у 2013 р. — до
12,2 млн євро, а у 2014 р. — до 14,5 млн євро [3].

Починаючи з січня 2014 р. в Україні вступив у дію підписаний
03 жовтня 2013 р. Президентом України Закон України № 425-
VII «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської
продукції та сировини».

Законом визначаються правові та економічні основи виробни-
цтва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сиро-
вини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю і спрямо-
вані на забезпечення справедливої конкуренції та належного
функціонування ринку органічної продукції та сировини, покра-
щення основних показників стану здоров’я населення, збережен-
ня навколишнього природного середовища, раціонального вико-
ристання ґрунтів, забезпечення раціонального використання та
відтворення природних ресурсів, а також гарантування впевнено-
сті споживачів у продуктах і сировині, маркованих як органічні.

Відповідно до Закону суб’єкти господарювання, які маркують
свою продукцію як органічну, зобов’язані привести свою діяль-



21

ність у відповідність з положеннями Закону протягом шести мі-
сяців.

Фахівці органічного сектору висловлюють сподівання, що з
прийняттям Закону у державі спостерігатиметься активізація та
пожвавлення розвитку органічного сектору, а також, що не менш
важливо, унеможливиться існування такого явища, як «псевдо-
органік». Зокрема, в Законі говориться:

«Забороняється при маркуванні продукції, яка не відповідає
вимогам цього Закону, використовувати позначення з написами
«органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний»,
словами з префіксом «біо» тощо.
Органічна продукція, імпортована з інших країн, вироблена

відповідно до законодавства країн походження, що підтвердже-
но відповідним сертифікатом, позначена написами «органічний»,
«біодинамічний», «біологічний», «екологічний», словами з префік-
сом «біо» тощо, повинна в перекладі на українську мову позна-
чатися написом «органічний продукт» [2].

Проте, необхідно зазначити, що поки в Україні не розроблені
відповідні підзаконні акти, вітчизняні виробники проходять про-
цедуру органічної сертифікації свого виробництва за діючими
міжнародними стандартами, частіше за все — це норми Європей-
ського Союзу.

Окрім цього, в Державній цільовій Програмі розвитку села на
період до 2015 р., що вже закінчила свою дію, було задекларова-
но довести обсяг частки органічної продукції у загальному обсязі
валової продукції сільського господарства до 10 %, чого, безумо-
вно, досягнуто не було через відсутність підтримки галузі дер-
жавою.

Ще одним документом, що акцентує увагу на органічному се-
кторі, є Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на пері-
од до 2020 р., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України за № 806-р. У стратегії серед пріоритетних напрямів до-
сягнення стратегічних цілей вказано і забезпечення продовольчої
безпеки держави шляхом сприяння розвитку органічного земле-
робства, насамперед в особистих селянських і середніх господар-
ствах.
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БРЕНДИНГ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Найважливіше поняття в маркетингу — поняття бренду.

Якщо ви не бренд — ви не існуєте. Хто ж ви тоді?
Ви — звичайний товар.

Ф. Котлер [1]

У сучасному світі бренд для споживача — це не просто ім’я, а
очікування унікальності, відчуття упевненості і спокою за якість
товару, певний статус і навіть спосіб життя. Для власника бренду
— це цілісний і привабливий образ, котрий, окрім усього іншого
ще і капітал, що дозволить не просто витримати напади конкуре-
нтів, а й сформувати коло лояльних покупців і забезпечити зрос-
тання вартості бізнесу. Тобто, в наш час, створення сильного
бренду є одним із найважливіших інструментів успішної конку-
рентної боротьби.

Бренд — певний символ (як правило, візуальний або/і звуковий),
який є для споживача джерелом концентрованої інформації і/або
стійким емоційним імпульсом, які змушують його робити вибір на
користь товару, що пропонується під цим брендом, забезпечує
створення додаткової вартості та посилює ринкові позиції фірми-
власника бренду [4, с. 15]. Відмінність бренду від звичайної торго-
вельної марки полягає у тому, що він є засобом створення нової ва-
ртості, джерелом позитивної інформації та емоцій.

Брендинг — цілеспрямований процес створення та управління
торговельною маркою з метою досягнення нею статусу, який га-
рантує стабільне коло прихильників цієї марки та міцний позити-
вний емоційний зв’язок з ними, визначає споживчий вибір, за-
безпечує створення додаткової вартості, посилює ринкові позиції
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товару, який пропонується під цим брендом. Брендинг є проце-
сом створення і управління брендом.

На сьогоднішній день створити новий продукт і краще, і де-
шевше, ніж у конкурентів, уже недостатньо. Для справжнього
успіху необхідно створити і забезпечити просування на ринку
нового бренду.

У сільському господарстві та виробництві продуктів харчу-
вання в минулому році в світі було зайнято кілька мільярдів осіб
— це близько 1/3 всіх трудових ресурсів планети. За величезних
масштабів цієї галузі, найбільший вплив має відносно скромна
кількість компаній (Associated British Foods, Groupe Danone, Ge-
neral Mills тощо), котрі володіють найвідомішими торговими ма-
рками харчових продуктів (Kingsmill, Twinings, Mazola, Danone,
Fantasia, Danissimo і т.і.) [5].

У висококонкурентних галузях боротьба за споживача спону-
кає підприємства до формування конкурентних переваг у вигляді
створення сильного бренду та розширення асортименту. Під
впливом пропаганди здорового стилю життя та безпеки харчу-
вання у суспільстві помітні зрушення у структурі харчового ко-
шику. Помітно зростає споживання м’ясних і молочних продук-
тів, яєць, овочів і плодово-ягідної продукції, рибної продукції, в
той же час помітне скорочення у обсягах споживання цукру, кар-
топлі, хліба та хлібобулочних виробів.

Найвідомішими та найдорожчими українськими брендами ха-
рчової промисловості є саме ті, попит на продукцію яких весь час
зростає. Дещо інша ситуація з такою продукцією як цукор, боро-
шно. На даний час на українському ринку немає явно сформова-
них брендів-лідерів цієї продукції.

Виробництво цукру в Україні представлено переважно вели-
кими виробниками — агрохолдингами, котрі в своїй структурі
мають кілька цукрових заводів і займаються оптовою реалізацією
цукру переважно на ринок B2B (кондитерська промисловість,
виробництво напоїв тощо). За суттю, ці виробники вже є компа-
ніями-брендами (агропромхолдинг «Астарта-Київ», група компаній
«Мрія», ТОВ «Радехівський цукор», ТОВ «Панда» тощо).

Зовсім інша ситуація була, якщо б великі виробники цукру
мали свої ТМ, а їхня продукція високої якості за доступною ці-
ною з’явилася б на полицях магазинів у красивій упаковці. Вихо-
дячи з цього, ми пропонуємо інвестиційний проект: «Організа-
ція фасування цукру та подальша його реалізація».

Мета проекту: вихід виробника на ринок фасованого брен-
дового цукру як спосіб завоювання додаткового ринку збуту, збі-
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льшення доходів підприємства, створення корпоративного брен-
ду і системи роздрібного продажу.

Продукт: білий цукор-пісок за власною торговою маркою у
цінових сегментах «економ» і «середній +» вагою 1 кг.

Цільова аудиторія: впевнені та енергійні українці, котрі дбають
про своє здоров’я, родину та бережуть традиції Батьківщини

Позиціонування: чаювання в нашій країні має багатовікову
історію. Українці традиційно звикли вживати гарячі тонізуючі
напої разом з цукром.

Дослідження показало, що вітчизняні споживачі цукру вельми
небайдужі до чаювання у домашній атмосфері. А тому — даний
продукт повинен уособлювати українські сімейні традиції та цін-
ності, комфорт і тепло рідного дому. Концепція бренду має відо-
бражувати турботу про найближчих людей, яка полягає в якісно-
му, смачному і здоровому харчування для всієї родини. Відшто-
вхуючись від цього, ми пропонуємо позиціонування даного това-
ру — «Цукор для українського чаювання».

Операційні витрати включатимуть витрати на фасування, па-
кування, логістику, маркетинг ті збут. Інвестиційні витрати в роз-
мірі 737 тис. грн — це витрати на реєстрацію ТМ і виведення
бренду. На рис. 1 зображено окупність інвестицій і покриття ро-
бочого капіталу проекту. Дисконтований термін окупності інвес-
тицій складе 1 рік і 4 місяці.

Для того, щоб побачити, чи вигідно виробникам виходити на
ринок фасованого цукру — ми порівняли 2 способи його прода-
жу: оптовий продаж цукру та оптовий продаж фасованого цукру
за власною ТМ. У кінцевому результаті, рентабельність продажу
за 1 варіантом склала 20 %, а за 2 варіантом — 23,6 %.

Рис. 1. Окупність інвестицій і покриття робочого капіталу проекту
«Організація фасування цукру та подальша його реалізація»
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Отже, реалізація даного інвестиційного проекту забезпечить
підприємству вихід на новий сегмент ринку та зміцнення своїх
позицій, сформує коло лояльних покупців, а також сприятиме
зростанню вартості бізнесу.
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ОРГАНІЗАЦІЯ БРОКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АПК

Мета даної роботи — загальна характеристика роботи зерно-
вих брокерів та обґрунтування доцільності їхньої діяльності з то-
чки зору розвитку аграрного ринку в цілому.

Розвиток міжнародної торгівлі зерном передбачає ускладнен-
ня системи взаємовідносин між ключовими гравцями ринку. Ва-
жливим каталізатором цих відносин є залучення послуг брокер-
ських фірм.

Зерновий брокер — посередник між продавцем і покупцем зе-
рна, фізична або юридична особа, яка є гарантом виконання умов
договору купівлі-продажу.

Основними функціями зернового брокеру є:
1. Пошук потенційних покупців і продавців.

                   
∗ Науковий керівник — д.е.н., професор С.І. Дем’яненко



26

2. Укладання тристороннього договору та контроль його ви-
конання [1].

Для розуміння суті роботи брокеру важливо розглянути цикл
брокерської угоди та його основні етапи:

ІІ. Щоденний моніторинг ринку зерна, отримання від продав-
ців пропозиції продати визначену кількість товару на певну дату
за конкретною ціною (Offer) і, відповідно, від покупців — пропо-
зиції на купівлю товару (Bid). Знайшовши пару потенційних кон-
трагентів, брокер бере у покупця так званий «firm bid», тобто
пропозицію продати йому кількість товару за визначеною ціною,
і надсилає його продавцю. Продавець, у свою чергу, надсилає
брокеру «firm offer», погоджуючись з ціною, або називає свою
ціну.

2. Вказані документи надсилаються сторонам угоди та, коли
сторони приходять до згоди щодо ціни, брокер робить підтвер-
дження угоди (Book it).

3. Cторони обмінюються проектами контракту, приходять до
єдиної версії контракту та підписують його.

4. Брокер підслідковує проходження всіх документів угоди
між сторонами, коригує помилки та врегульовує спірні питання.
Зазвичай, даний етап триває від 1 до 4 тижнів. Закінчується він
отриманням на рахунок покупця грошей.

5.Після цього брокер надсилає продавцеві рахунок за вико-
нання послуг та отримує свої комісійні. Приблизна сума комісій-
них в країнах Євросоюзу становить 1 євро за тонну зерна.

Одним з ключових понять у брокерській діяльності є базис
(франко-місце), тобто місце, де відповідальність за проходження
товару переходить від однієї сторони до іншої. Існує 11 базисів
згідно з правилами міжнародної торгівлі INCOTERMS 2010.

У зерновому бізнесі найчастіше використовують 5 з них:
1. EXW (франко-елеватор).
2. FOB (франко-борт).
3. CPT (перевезення оплачені до).
4. CIF (франко-місце — порт призначення).
5. DAP (постачання до певної точки).
Основними формами оплати в брокерській діяльності є:
1. Передплата: покупець платить наперед частину коштів або

всю суму повністю.
2. Гроші в обмін на документи: товар відправляється покуп-

цю, а документи або їх частина передається через банк продавця
у банк покупця.
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3. Документарний акредитив — це документ, в якому імпор-
тер дає доручення банку, який його обслуговує, здійснити оплату
документів третій особі.

Існує лише кілька публікацій на тему брокерської діяльності в
АПК, всі вони є англомовними. Так, Eleni Z. Gabre-Madhin [2]
досліджувала африканський зерновий ринок, вивчаючи взаємо-
зв’язок його суб’єктів. У процесі дослідження вона прийшла до
кількох цікавих висновків:

1. Навіть якщо брокери мали пошукову здатність не вищу, ніж
трейдери, то їхня діяльність все одно сприяла б зниженню тран-
закційних витрат на ринку.

2. Якщо трейдер, який не користується послугами брокерів,
шукатиме контрагента, то з більшою ймовірністю він знайде ін-
шого трейдера, який не пов’язаний з брокерами. І навпаки.

3. Покупці більш зацікавлені в послугах брокерів.
4. «Пласка» плата за послуги («flat fee»), за якою брокер отри-

мує комісійні за 1 т зерна, а не відсоток від виручки, знищує сти-
мули брокерів штучно підвищувати ціни.

Список використаних джерел
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ВІДНОВЛЕННЯ ІРИГАЦІЙНИХ СИСТЕМ
НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ТА ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ

ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

«…Зовсім недоцільно витрачати кошти на „зелену револю-
цію” — поліпшення сортів, насіння, добрива, пестициди, сільсь-
когосподарські кадри і на розширення систем зберігання та
транспортування продукції, якщо її може звести нанівець відсут-
ність дощу в необхідний час» (експерти ООН, 1955 рік).
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Розпад Радянського Союзу й значні соціально-економічні змі-
ни, що відбулися в країні в 90-і роки минулого століття, дуже не-
гативно відбилися на стані меліоративних систем. Передача не-
великим сільгосптоваровиробникам зрошуваних земель, за якої
вони були розділені на ділянки площею 2...5 га, значно ускладни-
ло використання на них зрошувальної техніки, що була розрахо-
вана на зрошення полів площею 50...120 га.

Більшість зрошувальних систем мають значний ступінь фізи-
чного й морального зношення, у зв’язку із чим, мають потребу в
реконструкції й заміні існуючої зрошувальної техніки на сучасні
дощувальні машини.

Це, у свою чергу, привело до руйнування як зрошувальних си-
стем у цілому, так і їхніх окремих елементів (насосних станцій,
трубопровідної мережі й дощувальної техніки). Разом з тим, спо-
стерігається і багаторазове падіння врожайності основних сільсь-
когосподарських культур на раніше зрошуваних землях. Це ще
раз підтверджує необхідність відродження і розвитку зрошуваль-
них систем як об’єктивної й необхідної умови одержання висо-
ких і сталих врожаїв різних с.-г. культур. Сьогодні в зонах недо-
статнього й нестійкого природного зволоження альтернативи
зрошенню основних зернових, технічних і кормових культур не
існує, існує лише можливість вибору різної зрошувальної техні-
ки. Цей вибір залежить від багатьох факторів: виду зрошувальної
культури, ґрунтових і рельєфних умов, планованої врожайності,
економічних можливостей і багатьох інших.

Аналіз можливостей підвищення ефективності сільськогоспо-
дарського виробництва показує, що істотне збільшення продук-
тивності рослинництва в зонах недостатнього й нестійкого при-
родного зволоження неможливо без проведення широкомасштаб-
них зрошувальних меліорацій.

Донедавна поверхневий спосіб поливу переважав навіть у
США. Сьогодні площі поливу дощуванням у США вже переви-
щують площі поверхневого поливу. У зв’язку із зазначеними об-
меженнями щодо застосування, площі поверхневих поливів у сві-
ті постійно зменшуються, уступаючи поливу дощуванням (за
винятком площ, на яких вирощується рис).

Сьогодні загальноприйнятим є твердження про те, що безсум-
нівними перевагами дощування є його наближеність до природ-
ного дощу (який є найзвичнішим видом вологи для більшості ро-
слин під час вегетації), високий ступінь механізації й
автоматизації, невелика питома вартість при зрошенні значних
площ.
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Іншим способом поливу, що інтенсивно розвивається в остан-
ні два десятиліття, є мікрозрошення — краплинне зрошення й мі-
кродощування. Цей спосіб поливу дуже позитивно зарекоменду-
вав себе при зрошенні овочевих культур, садів і виноградників, а
також окремих культур суцільної сівби. Разом з тим, за такими
показниками, як питомі витрати праці на гектарополив, енерго-
ємність і капіталоємність краплинне зрошення уступає дощуван-
ню сучасними машинами. У зв’язку із цим, у розвинених країнах
світу, основним способом зрошення є дощування.

Проведене в США порівняння різних способів поливу пока-
зало, що найнижчі питомі витрати мають дощувальні системи
із широкозахватними дощувальними машинами кругової дії із
забором води із закритої мережі (2201,0 дол/га)[3], а найбільші
— сезонно-стаціонарні дощувальні системи — (4100,7
дол/га)[3]. Водночас витрата енергії на водоподачу найменша
на системах із багатоопорними дощувальними машинами, а
найбільший — у розбірних дощувальних установок і сезонно-
стаціонарних дощувальних систем. Під терміном «сезонно-
стаціонарні системи» розуміються системи, які протягом зро-
шувального сезону використовують на конкретних полях мо-
більну дощувальну техніку, наприклад, машини барабанного
типу.

Для того, щоб обґрунтувати доцільність відродження дощува-
льних систем, потрібно розрахувати ціну їх впровадження і екс-
плуатації та оцінити прибуток від додаткового врожаю.

Для цього було розглянуто два варіанти реабілітації:
Варіант № 1. Дощувальна система з забором води із закритої

мережі (вартість експлуатації 2201,0 дол/га)[3].
Варіант № 2. Дощувальна система з забором води із каналів

(вартість експлуатації 2764,8 дол/га)[3].
Враховуючи ціну використання дощувальної техніки на 1 га,

було проведено дослідження вигідності використання таких сис-
тем фермерами. Для цього було обрано 5-пільну сівозміну (1. Ку-
курудза на зерно; 2. Кукурудза на зерно; 3. Люцерна; 4. Кукуру-
дза на силос; 5. Озима пшениця), з розміром кожного поля 120 га
(максимальний розмір захвату дощувальної машини).

Розрахувавши додатковий прибуток від підвищення урожай-
ності та віднявши витрати на експлуатацію, було виявлено, що
вигідним зрошення є лише для трьох полів, а саме для полів з ку-
курудзою на зерно та силос.

Отже, купивши три іригаційні машини дощувального типу,
фермер окупить їх:
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у варіанті № 1 — за 2,5 року;
у варіанті № 2 — за 6,6 року.
Враховуючи те, що нові іригаційні системи мають експлуата-

ційний термін використання не менше 30 років, можна стверджу-
вати, що їх впровадження є вигідним для фермерів з точки зору
збільшення прибутку та ефективності використанння.

Україна не може повністю залежати від придбання дорогої за-
кордонної дощувальної техніки, тому доцільно вітчизняне виро-
бництво сучасних дощувальних машин, що може забезпечити по-
требу в дощувальній техніці. Крім цього, впровадження сучасних
технологій виробництва тонкостінних металевих труб, фермен-
них конструкцій, електроустаткування, автоматики дозволить
підняти на вищий рівень розвитку машинобудівної галузі в краї-
ні, створити нові робочі місця і залучити висококваліфіковані ка-
дри.
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ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОБЛІК НАДАННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ

В УМОВАХ АТО

У сучасних умовах гострим питанням постає питання обліку
та оподаткування благодійної допомоги в умовах АТО. У зв’язку
з масштабною антитерористичною операцією на сході країни ба-
гато суб’єктів господарської діяльності здійснюють благодійну
допомогу в грошовій і матеріальній формі.

Згідно законодавства податок мають сплачувати двічі: спочат-
ку той, хто надає благодійну допомогу, потім той, хто її отримає.
Верховна Раду України 2 вересня 2014 року приняла Закон
№ 1668-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги».

Відповідно до пп. «а» п 138.10.6 і п. 138.5.3 ПКУ, підприємст-
во має віднести на витрати допомогу (грошові чи матеріальні
внески на користь благодійних організацій) у межах 4 % прибут-
ку, що оподатковується за минулий звітний період до дати фак-
тичного переведення чи передачі допомоги.

З прийняттям Закону № 1668-VII благодійники отримують
право на витрати. Розділ 4 розділу ХХ «Перехідні положення»
доповнений п. 33 такого змісту: «Тимчасово, на період проведен-
ня антитерористичної операції, до інших витрат основної діяль-
ності без обмежень, передбачених підпунктом «а» підпункту
138.10.6 пункту 138.10 статті 138 цього Кодексу, включаються
суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального за-
хисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військо-
вих стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських за-
собів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів
харчування, предметів речового забезпечення, а також інших то-
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варів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визнача-
ється Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані
(передані) Збройним Силам України, Національній гвардії Украї-
ни, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки Украї-
ни, Державній прикордонній службі України, Міністерству внут-
рішніх справ України, Управлінню державної охорони України,
Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації
України, іншим утвореним відповідно до законів України війсь-
ковим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, під-
розділам, установам або організаціям, що утримуються за раху-
нок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення
проведення антитерористичної операції» [1].

Чи означає це, що купівля та передача допомоги буде прохо-
дити без оподаткування для благодійника? Так, але необхідно
враховувати кілька важливих моментів:

• ПДВ;
• визначення доходів;
• підтверджувальні документи;
• бухгалтерський облік.
Момент, що стосується ПДВ. У законодавстві йдеться мова

тільки про витрати, тобто зменшення об’єкта оподаткування по-
датком на прибуток. Що стосується податку на додану вартість,
право отримати податковий кредит з ПДВ при купівлі матеріаль-
них цінностей для передачі учасникам бойових дій у суб’єкта го-
сподарювання відсутнє.

Однак, податкові зобов’язання з ПДВ згідно п. 197.1.15 ст. 197
ПКУ суб’єктом господарювання не нараховуються тільки у випа-
дку надання благодійної допомоги, в тому числі передачі това-
рів/послуг благодійним організаціям, створеним і зареєстрованим
відповідно до законодавства.

Таким чином, якщо права на податковий кредит при купівлі
продуктів, ліків і засобів індивідуального захисту у суб’єктів го-
сподарювання немає, то безоплатна передача цих матеріальних
цінностей напряму набувачеві допомоги тягне за собою обов’я-
зок нарахування податкових зобов’язань із ПДВ, виходячи з бази
оподаткування, визначеної відповідно до ст. 188 ПКУ, оскільки
операція по передачі є поставкою товарів відповідно до п.
14.1.185 ст.14 ПКУ.

Момент щодо визначення доходу. В Узагальнюючій податко-
вій консультації щодо порядку визначення доходів і витрат за
операціями з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), подат-
ківці зробили висновок, що незалежно від статусу отримувача бе-
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зоплатно наданих товарів (робіт, послуг) платник податків зо-
бов’язаний визнати дохід від їх реалізації, виходячи зі звичайної
ціни [2].

Однак, ми вважаємо, що доходи при передачі товарно-
матеріальних цінностей у якості благодійної допомоги учасникам
бойових дій у період проведення АТО визнавати немає потреби,
адже змінилося податкове законодавство щодо звичайних цін [3].

Таблиця 1
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ
УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

№ з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума

1
Придбано у постачальників та оприбут-
ковано товарно-матеріальні цінності для
благодійності

631
20

311
631

25 000
25 000

2 ТМЦ передано для допомоги учасникам
бойових дій, лист від військової частини 977 20 25 000

3 Нараховане зобов’язання з ПДВ 977 641 5 000

4 Перерахована грошова допомога на ра-
хунки учасників бойових дій 685 311 15 000

5
Відображені у витратах кошти, перера-
ховані у вигляді грошової благодійної
допомоги

977 685 15 000

6 Витрати з благодійної допомоги спису-
ються на фінансовий результат 791 977 40 000

Момент, що стосується підтверджувальних документів. При
передачі грошових коштів і матеріальних цінностей суб’єкт гос-
подарювання (благодійник) має потурбуватися про надання від-
повідних документів, які дозволять підтвердити цільове призна-
чення допомоги. За матеріальними цінностями документами
можуть бути накладні або акти прийому-передачі засобів індиві-
дуального захисту, продуктів і ліків, які підписані представником
військової частини, військового формування, відповідного під-
розділу, установи або організації для потреб АТО.

Відносно грошових коштів, у тому числі переведених на осо-
бисті банківські рахунки волонтерів, для бухгалтерської та пода-
ткової звітності потребуються розписка громадян, які отримали
грошову допомогу з їх ідентифікаційними даними (прізвище,
ім’я, по батькові, ІПН). Якщо кошти зібрав волонтер, бажано
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прикріпити до пакету документів його письмове звернення (кло-
потання) з проханням надати допомогу на певні потреби учасни-
ків бойових дій. На підставі цього листа керівник видає розпоря-
дження про забезпечення допомоги.

Основою для відображення благодійних пожертв у складі ви-
трат зазначається у п.5 П(С)БО 16 «Витрати», згідно з яким ви-
трати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі
зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Кореспонден-
ції рахунків з обліку благодійної допомоги учасникам дій в АТО
зазначено в табл. 1.
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ
ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Паливно-мастильні матеріали (надалі — ПММ) — це оборотні
активи, а саме виробничі запаси та/або товари у виді різних видів
палива (бензин, дизельне пальне, зріджений газ), мастильних ре-
човин (мастила моторні, трансмісійні) та інших нафтопродуктів,
які знаходяться у власності суб’єкта господарської діяльності та
використовуються у процесах виробництва, виконання робіт та
надання послуг [1, с. 192].

Метою проведення аудиту ПММ є сприяння у прийнятті
ефективних управлінських рішень щодо: встановлення стану
споживання ПММ і визначення потенціалу енергозбереження;
з’ясування джерел втрат та обсягу нераціонального викорис-

                   
∗ Науковий керівник — ст. викладач  Ю.А. Шевченко
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тання ПММ виробничими і допоміжними підрозділами, техно-
логічними процесами та окремими споживачами; розробка
енергозберігаючих заходів, надання їм техніко-економічного
обґрунтування та оцінюванню їх впливу на навколишнє при-
родне середовище.

Завданнями проведення аудиту ПММ є:
- визначення загального стану об’єкта, який споживає ПММ

за основними підрозділами та технологічними процесами;
- аналіз рівня споживання ПММ окремо за кожним видом

витрачених ресурсів;
- дослідження використання ПММ за окремими технологіч-

ними процесами та підрозділами господарств;
- встановлення непродуктивних витрат і втрат ПММ за

об’єктами аудиту;
- аналіз витрат коштів на ПММ у складі собівартості вироб-

леної продукції;
- порівняння фактичного споживання палива з чинними нор-

мами та нормативами, підготовлення пропозицій щодо його зме-
ншення;

- розроблення рекомендацій щодо впровадження енергооща-
дних заходів з їх техніко-економічною оцінкою.

Об’єктами аудиту ПММ є:
- об’єкти, що споживають ПММ;
- окремі підрозділи об’єкта, що споживає ПММ;
- технологічні процеси основних і допоміжних виробництв;
- система обліку та контролю використання ПММ.
Аудитору необхідно встановити, чи застосовуються на під-

приємстві норми витрат пального і мастильних матеріалів, за-
тверджені наказом Державного департаменту автомобільного
транспорту України від 10.02.98 р. № 43 і «Норми витрат пально-
го і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», за-
тверджені Інструкцією Департаменту автомобільного транспорту
Міністерства транспорту України від 03.05.95 р. № 179. Від пра-
вильності застосування норм витрат і коригуючих коефіцієнтів
залежить правильність визначення прибутку підприємств, тому
що паливно-мастильні матеріали на певний транспорт є одним із
елементів витрат, які враховуються при визначенні фінансового
результату [2].

Під час перевірки правильності відображення в обліку вибуття
ПММ аудитору необхідно оцінити доцільність вибору підприєм-
ством методу оцінки їх вартості, за якою вони списані на відпові-
дні рахунки.
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При здійсненні податкових розрахунків підприємства керу-
ються нормами Податкового кодексу України (п. 138.2 ст. 138)
[3], в якому визначено, що витрати, які враховуються для визна-
чення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних
документів, що підтверджують здійснення платником податку
витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено
правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів,
встановлених розділом II Кодексу. Витрати на придбання палив-
но-мастильних матеріалів можуть бути віднесені до складу ви-
трат платника податку, при цьому витрати класифікуються зале-
жно від напрямку використання паливно-мастильних матеріалів
(прямі виробничі, загальновиробничі, адміністративні, витрати на
збут).

Аудитору необхідно вивчити всі подорожні листи на списання
палива і звернути увагу на дотримання встановлених форм цих
документів, заповнення в них реквізитів.

Перевіряючи фактичні витрати палива, необхідно встановити,
чи не завищено норми витрат палива і мастильних матеріалів.
Для цього аудитору необхідно порівняти дані фактичного пробі-
гу, які визначені у клієнта за подорожніми листами, та норми ви-
трат для конкретного автомобіля. Крім того, необхідно здійснити
перерахунок фактичного витрачання палива і порівняти отримані
результати з даними аналітичного обліку списання пально-мас-
тильних матеріалів.

Отже, напрямки вдосконалення організації аудиту на підпри-
ємствах потребують свого подальшого теоретичного та приклад-
ного вивчення. Так, зокрема, методики аудиту слід розробляти за
кожним видом діяльності підприємств, ураховуючи специфіку
кожної окремої галузі національної економіки.
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АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У ринковій економіці загострюється конкуренція та, як наслі-
док, постає питання виживання підприємств і забезпечення їх
платоспроможності. Тому нині є необхідним визначення ефекти-
вної діяльності аграрного підприємства,через формування рента-
бельності, яка в сучасних умовах ринкової діяльності підприємс-
тва може забезпечити прибуток, на формування якого спрямова-
на вся діяльність підприємства. Рентабельність господарської ді-
яльності в сучасних умовах більшою мірою формується без до-
статнього врахування усіх основних економічних показників,
кожного з окремих видів витрат [1].

Підприємства, які отримують прибуток, називають рентабельни-
ми. Рентабельність — один із головних вартісних показників ефек-
тивності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і
ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Рентабель-
ність є відносною характеристикою фінансових результатів та ефек-
тивності діяльності агарного підприємства. Вони вимірюють дохід-
ність підприємства з різних позицій і групуються відповідно до
інтересів учасників економічного процесу ринкового обміну.

Сільськогосподарське підприємство вважається рентабель-
ним, якщо обсяг виручки від реалізації покриває понесені витра-
ти на виробництво та утворює частину прибутку. Таким чином,
рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства,
дає уявлення про його спроможність отримувати економічні ви-
годи від своєї діяльності [2].

Формування ринкових механізмів управління сільськогоспо-
дарським підприємством неможливо без урахування різноманіт-
них чинників, які формують рентабельність, викликають зацікав-
леність товаровиробників у нарощуванні можливостей викорис-
тання ресурсного комплексу підприємства, який ґрунтується на
впровадженні цих знань, спрямованих на систематичне зниження
витрат на виробництво.

На величину рентабельності та її динаміку впливає система
чинників залежних і не залежних від підприємства, що наведено
на рис. 1 [3].

Науковий керівник — асистент М.А. Толстих
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До основних показників рентабельності, які використовують-
ся у ході аналізу фінансового стану підприємства, належать:

• коефіцієнт рентабельності активів;
• коефіцієнт рентабельності власного капіталу;
• коефіцієнт рентабельності діяльності;
• коефіцієнт рентабельності реалізації продукції.
Показники рентабельності розраховуються на основі Балансу

(Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) і Звіту про фінансові ре-
зультати підприємства (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2).

Таким чином, коефіцієнти рентабельності показують ступінь
ефективності діяльності сільськогосподарського підприємства.

Для досягнення позитивного ефекту від реалізації продукції,
тобто підвищення рівня рентабельності сільськогосподарського
підприємства, необхідно зменшити собівартість продукції шля-
хом впровадження передових досягнень науки і техніки у вироб-
ництво, вдосконалення організації праці, виведення нових сортів
рослин, завезення продуктивніших порід тварин, раціональне ви-
користання сільськогосподарської техніки і обладнання, вилу-
чення з виробництва технічно застарілих і економічно малоефек-
тивних машин та устаткування, прискорення впровадження
комплексної механізації і автоматизації сільськогосподарського
виробництва.

Отже, аналіз рентабельності сільськогосподарського підпри-
ємства є важливим елементом дослідження прибутковості під-
приємства. Він дозволяє повніше охарактеризувати результати
підприємства; виявити не лише прибутковість і збитковість, а й
визначити ефективність використання коштів, вкладених у виро-
бництво сільськогосподарської продукції, та використання ре-
сурсів; своєчасно встановити та усунути недоліки у господарсь-
кій діяльності підприємства, а також знайти резерви поліпшення
його фінансового стану та платоспроможності.

Список використаних джерел
1. Гавалешко С.В. Рентабельність підприємства та шляхи його під-

вищення. Спосіб доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/10_
DN_2012/Economics/10_106158.doc.htm.

2. Кривоконь О.С. Рентабельність сільськогосподарських підпри-
ємств [Електронний ресурс] / Кривоконь О.С., Глазко Н.Д., Лавровська
Н.В.. — 2009. — Режим доступу до ресурсу:
http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Economics/61587.doc.htm

3. Несвіт В. І. Управління рентабельністю промислового підприєм-
ства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец.



40

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Несвіт Володи-
мир Іванович. — Маріуполь, 2010. — 202 с.

4. Фінансовий аналіз результатів діяльності підприємства [Електро-
нний ресурс]. — 2011. — Режим доступу до ресурсу: http://fin-
admin.com/faqvu.php?id=6.

УДК 657 Бузань Р. Ю., магістрант∗
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РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ
ПРИДБАННЯ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ

У процесі господарської діяльності підприємства вступають у
взаємовідносини з іншими економічними суб’єктами щодо при-
дбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг із метою
забезпечення власного безперервного функціонування. Зокрема
здійснюються операції з постачання оборотних засобів, які забез-
печують діяльність підприємства, необхідними для досягнення
основної мети створення підприємства — одержання прибутку.
Тобто суб’єкт господарювання отримує необхідні засоби в ре-
зультаті їх придбання чи обміну, що створює процес руху ресурсів.

У сучасних умовах господарювання відсутність ефективних
систематизованих критеріїв вибору партнерів, раціональної схе-
ми «формування потреби — вибір постачальників» та організації
обліку розрахунків з постачальниками призводить до вибору не-
надійних постачальників, значних втрат фінансових ресурсів і
збоїв у постачанні запасів, що негативно впливає на виробничі
процеси підприємств.

Питанням теоретико-методологічних і практичних аспектів
щодо обліку розрахунків з постачальниками приділяли увагу такі
вітчизняні вчені: Ф.Ф. Бутинець, Огійчук М. Ф., Ткаченко Н. М.
та інші.

Господарська діяльність будь-якого суб’єкта господарювання
пов’язана з використанням коштів, матеріальних і нематеріаль-
них цінностей. Основою їх безперервного кругообігу є господар-
ські процеси. Однією з важливих передумов подальшої діяльнос-
ті підприємства є процес постачання, що тісно пов’язаний з
розрахунковими операціями, які можуть призводити до утворен-
ня зобов’язань.

                   
∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент І.І. Гончар
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Звідси придбання можна визначити як процес руху цінностей
від продавця до покупця. Майнові відносини, що з’являються в
результаті набувають цивільно-правового характеру.

Основними наслідком проведення господарських операцій із
придбання є виникнення зобов’язань.

Зобов’язання, з економічної точки зору, — це заборгованість
підприємства, яка виникла в результаті минулих подій і пога-
шення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди [2].

Водночас згідно з юридичним аспектом зобов’язанням є пра-
вовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчи-
нити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати
майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо)
або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від
боржника виконання його обов’язку [3].

Основним способом припинення зобов’язання є його вико-
нання. Погашаючи зобов’язання підприємство віддає ресурси, що
втілюють у собі економічні вигоди, з метою задоволення вимог
іншої сторони.

Через різницю у часі між моментами постачання та сплати за
рахунками у підприємства виникає поточна кредиторська забор-
гованість за товари, роботи та послуги [6, с. 1]. У випадку здійс-
нення передоплати постачальникам чи підрядникам виникає де-
біторська заборгованість за авансами виданими [5, с. 511].

Невід’ємною складовою частиною розрахунків за поточними
зобов’язаннями є економічні відносини з постачальниками та
підрядниками.

Постачальниками та підрядниками можуть бути вітчизняні
або закордонні юридичні чи фізичні особи. Статус контрагента в
свою чергу впливає на вид договору щодо придбання цінностей і
форму розрахунків.

Господарські зв’язки з постачальниками і підрядниками бу-
дуються на підставі договорів-контрактів (угод), в яких визнача-
ються: найменування предмета купівлі-продажу ТМЦ, робіт, по-
слуг; кількість; ціна; термін і спосіб поставки, виконання, надан-
ня; порядок і форма розрахунків [4, с. 63].

Існують різні види договорів постачання та підряду. Серед
них найпоширенішими є: договір-купівлі продажу; договір по-
ставки; договір підряду; договір про надання послуг; зовнішньо-
економічний контракт.

У разі відсутності документа, що фіксує зміст правочину,
вважається, що такий правочин вчинений усно.
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З метою управління ризиками, пов’язаними з укладенням і на-
ступним виконанням договору поставки, вважається доцільною
формалізація процесу укладення договорів, яку можна розпочати
із введення на підприємстві розробленої фахівцями типової фор-
ми договору поставки.

Працівники бухгалтерських служб зобов’язані володіти знан-
нями щодо укладення договорів поставки з метою правильної ор-
ганізації бухгалтерського обліку їх виконання, уникнення штра-
фних санкцій, надання договірної інформації апарату управління
для ухвалення відповідних рішень.

Різновидом договору купівлі-продажу є договір поставки. Та-
кий договір укладається між двома суб’єктами господарювання.

При укладенні договорів поставки застосовуються, перш за
все, спеціальні правила ГКУ, а потім уже загальні положення до-
говорів купівлі-продажу.

Таким чином, розрахунки за операціями придбання — одні із
наймасовіших у діяльності суб’єктів господарювання. Результа-
том процесу придбання є наявність і рух придбаних активів, які
виступають безпосередньою основою для здійснення виробницт-
ва. Тому стає очевидно, що чітке визначення економіко-право-
вого змісту даних розрахунків украй необхідне, адже від цього
залежить чи досягне підприємство цілей свого розвитку.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ

ПІДПРИЄМСТВАМИ

Звітність підприємств є завершальним етапом обліку. Згідно із
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні», фінансова звітність — це бухгалтерська звіт-
ність, що містить інформацію про фінансове становище, резуль-
тати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний
період. Метою складання фінансової звітності є надання корис-
тувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередже-
ної інформації про показники діяльності підприємства [2]. Фінан-
сова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів,
які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конк-
ретних інформаційних потреб.

Дослідження питань звітності суб’єктів малого підприємницт-
ва, беззаперечно, є актуальним, оскільки існує постійна необхід-
ність у підвищенні ефективності діяльності малих підприємстві.
У зв’язку з цим, перспективами майбутніх досліджень у сфері
бухгалтерського обліку малих підприємств є розробки з підви-
щення інформативності звітних форм та їх ролі в забезпечення
прийняття ефективних управлінських рішень.

За даними Державного комітету статистики у 2010—2013 ро-
ках кількість малих підприємств в Україні становить 94—95 %
[1] від загальної чисельності підприємств, при цьому це відсот-
кове співвідношення з кожним роком зростає .

Для суб’єктів малого і мікропідприємництва передбачена мо-
жливість складання Фінансового звіту суб’єкта малого підприєм-
ництва (ф. № 1-м і 2-м) та Спрощеного фінансового звіту
суб’єкта малого підприємництва (ф. № 1-мс і 2-мс). Скорочення
показників звітних форм, з одного боку, спрощує порядок її
складання, однак, з іншого, провокує ризик невизначеності для
певних користувачів за певними закритими показниками діяль-
ності підприємства.

Різні користувачі бухгалтерської звітності мають різні інфор-
маційні потреби. Фінансово-економічні інтереси користувачів
щодо діяльності конкретних суб’єктів господарювання безпосе-
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент М.М. Кругла
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редньо визначають рівні показників бухгалтерської фінансової
звітності. Так, постачальників і покупців, перш за все, цікавить
надійність ділових зв’язків з партнером, кредиторам важлива ін-
формація про платоспроможність підприємства, що вказує на
можливість повернення боргів тощо. При цьому в звітності необ-
хідно обов’язково вказувати інформацію, яка за критеріями є сут-
тєвою.

В Україні сутність понять «суттєвість» і «суттєва інформація»
викладено у положеннях НП(С)БО 1 [3] і Листі Міністерства фі-
нансів України «Про суттєвість у бухгалтерському обліку» [4],
згідно з якими суттєвість — це характеристики облікової інфор-
мації, які визначають її здатність впливати на рішення користу-
вачів фінансової звітності. Для заповнення Балансу та Звіту про
фінансові результати ф. № -1 і ф. № -2, які складаються для вели-
ких і середніх підприємств, передбачені вписувані рядки. Приро-
дно, що такі підприємства формують свою форму Балансу само-
стійно, за допомогою комп’ютерної або іншої техніки. Але з
погляду інформаційної наповненості звітності впровадження впи-
суваних рядків буде актуальним і для малих підприємств, адже
це дозволить повніше розкривати результати діяльності підпри-
ємства та його майновий стан в цілому.

Порівнюючи форми Звіту про фінансові результати (ф. № 2, ф.
№ 2-м і ф. № 2-мс), можна запропонувати включити до ф. № 2-м і
ф. № 2-мс розділ III. Елементи операційних витрат, оскільки у
звітності малих підприємств відсутні витрати за елементами.
Вказаний розділ формується за допомогою використання 8 класу
рахунків, які використовують великі та середні підприємства.
Враховуючи те, що на малих підприємствах здебільшого прово-
диться невелика кількість господарських операцій, шляхом вибі-
рки можна сформувати цей розділ для аналізу інформації для зо-
внішніх користувачів.

Звіт про фінансові результати повинен надавати користувачам
висновки про поточний стан прибутковості підприємства (рента-
бельність, платоспроможність, використання фінансових важе-
лів), вірогідність банкрутства, оцінювати майбутню прибутко-
вість, визначати вартість власних позикових коштів (ціну капі-
талу). Тому дослідники пропонують виділити статті для відобра-
ження фінансових результатів (прибутку чи збитку) окремо від
основної, іншої операційної, інвестиційної, фінансової діяль-
ності.

Таким чином, подальша адаптація фінансової звітності малих
підприємств відповідно до реальних умов господарювання є ос-
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новним завданням науковців і державного апарату. Дослідження
цього питання та реальні заходи повинні бути орієнтовані не
тільки на зближення української фінансової звітності до міжна-
родних стандартів, але й на оптимальне співвідношенні показни-
ків, які є джерелами інформації для внутрішніх і зовнішніх кори-
стувачів у процесі прийняття управлінських рішень.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ПЕРЕОЦІНКИ
ТА ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Основні засоби будь-якого підприємства є його матеріально-
технічною базою, яку потрібно весь час поповнювати та підтри-
мувати. Вони є сукупністю матеріально-речових цінностей, що
діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері
матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері. Підтвер-
дження достовірності даних про вартість основних засобів є дуже
важливим аспектом обліку підприємства, тому аудит переоцінки
та зменшення корисності основних засобів є важливим етапом
перевірки звітності підприємства.

На сьогодні аудит як вид контролю є необхідним та обґрунто-
ваним, оскільки володіння достовірною інформацією — переду-
мова успішного функціонування суб’єктів господарювання [2].
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент О.Г. Бірюк
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Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність»
під аудитом розуміють перевірку даних бухгалтерського обліку і
показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з ме-
тою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність
в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України,
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил
(внутрішніх положень суб’єкта господарювання) згідно із вимо-
гами користувачів [1].

Основними завданнями аудиту переоцінки та зменшення ко-
рисності основних засобів є:

1) контроль за дотриманням чинного законодавства щодо опе-
рацій з переоцінки та зменшення корисності основних засобів;

2) перевірка правильності документального оформлення опе-
рацій, пов’язаних з переоцінкою та зменшенням корисності ос-
новних засобів;

3) перевірка правильності визнання та класифікації основних
засобів;

4) перевірка фактичної наявності і стану основних засобів;
5) перевірка наявних передумов для переоцінки та зменшення

корисності основних засобів;
6) перевірка правильності проведення переоцінки та зменшен-

ня корисності основних засобів.
Планування аудиторської перевірки переоцінки та зменшення

корисності основних засобів включає розробку загальної страте-
гії та плану аудиту.

Розробка загальної стратегії включає:
 визначення характеристик завдань, які встановлюють його

обсяг;
 уточнення цілей надання висновку за завданнями для пла-

нування часу й характеристики необхідного інформування;
 розгляд найважливіших факторів, які визначать головні на-

прямки зусиль групи, що буде виконувати завдання.
Після визначення загальної стратегії аудитор починає розроб-

ку детального плану аудиту. Ці два види процесів тісно зв’язані,
оскільки зміни в одному з них викликають відповідні зміни в ін-
шому.

План аудиту переоцінки та зменшення корисності основних
засобів розробляється за трьома сегментами:

• перевірки операцій з переоцінки та зменшення корисності
основних засобів;

• аналітичні процедури;
• перевірка окремих елементів сальдо.
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План аудиту переоцінки та зменшення корисності основних
засобів включає:

 опис характеру, часу й обсягу запланованих процедур оцін-
ки ризиків, достатніх для оцінки ризиків істотних перекручувань,
як це зазначено в МСА 315 «Розуміння суб’єкта господарювання
і його середовищ і оцінка ризиків істотних перекручувань»;

 опис характеру, часу й обсягу запланованих наступних ауди-
торських процедур на рівні стверджень для кожного істотного класу
операцій, залишків на рахунках і розкриттів, як це зазначено в МСА
330 «Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків»;

 план подальших аудиторських процедур відображає рішення,
прийняте аудитором щодо тестування ефективності контролю, а та-
кож характеру, часу й обсягу запланованих процедур за суттю;

 інші аудиторські процедури, які необхідно виконати під час
виконання завдання, для забезпечення відповідності МСА[3, c. 507].

Для того, щоб ефективно провести перевірку та сформувати
рекомендації аудитору необхідно мати весь перелік інформації
стосовно основних засобів на підприємстві.

При дослідженні документів, операцій і записів при аудиті пе-
реоцінки та зменшення корисності основних засобів можливі на-
ступні порушення (табл. 1).

Підвівши підсумок можна сказати, що організаційні аспекти
переоцінки та зменшення корисності потребують детального до-
слідження. Гармонізація вітчизняних Положень (Стандартів) бу-
хгалтерського обліку та Міжнародних Стандартів аудиту допо-
могли б підвищити ефективність аудиту переоцінки та зменшен-
ня корисності основних засобів загалом, і його організацію зок-
рема, задля реалізації основної мети аудиту — висловлення ауди-
тором незалежної професійної думки щодо правильності відо-
браження у звітності підприємства інформації щодо переоцінки
та зменшення корисності основних засобів.

Таблиця 1
ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ В ОБЛІКУ ПЕРЕОЦІНКИ

ТА ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

№ з/п Можливі порушення Нормативний акт,
що порушується

1. Проведення переоцінки лише одного
об’єкта основних засобів з групи

П(С)БО 7 «Основні засо-
би», п.16

2.
Відсутність відомостей про зміну перві-
сної вартості та суми зносу основних за-
собів у регістрах аналітичного обліку

П(С)БО 7 «Основні засо-
би», п. 18
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Закінчення табл. 1

№ з/п Можливі порушення Нормативний акт,
що порушується

3. Не переоцінена сума зносу, а лише пер-
вісна вартість об’єкта основних засобів

П(С)БО 7 «Основні засо-
би», п.17

4. Безпідставне зменшення корисності ос-
новних засобів

П(С)БО 28 «Зменшення
корисності активів», п.6

5. Безпідставне відновлення корисності ак-
тиву

П(С)БО 28 «Зменшення
корисності активів», п.17
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ОБ’ЄКТ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ефективність функціонування та соціальний розвиток підпри-
ємства забезпечується передусім формуванням належних індиві-
дуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною фор-
мою реалізації яких є науково обґрунтована система організації
оплати праці різних категорій персоналу.

Організація оплати праці являє собою систему організаційно-
правових засобів, спрямованих на встановлення змісту і порядку
введення системи оплати праці, тарифної системи, нормування
праці, відрядних розцінок, преміювання, інших заохочувальних,
компенсаційних і гарантійних виплат, встановлення норм оплати
праці при відхиленні від тарифних умов, форм і строків виплати
заробітної плати, порядку обчислення середнього заробітку, ін-
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент В.Ф. Мервенецька
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дексації зарплати у зв’язку зі зміною індексу споживчих цін,
компенсації зарплати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.
Організація оплати праці ґрунтується на наукових принципах, які
враховують політику держави в забезпеченні мінімального рівня
заробітної плати, рівень розвитку національної економіки та до-
мінуючі форми власності й господарювання [3, с. 30].

Наразі існує велика кількість трактувань сутності заробітної
плати. На мою думку, найширше сутність заробітної плати роз-
криває Н.М. Жидковська. Заробітна плата — це будь-яка винаго-
рода, або заробіток, що обчислюється в грошах, котрі підприє-
мець виплачує за працю, яка або виконана, або має бути викона-
на, або за послуги, які або надані, або мають бути надані [4, c.
440].

Сутність заробітної плати розкривається у функціях, які вона
повинна виконувати в процесі суспільного відтворення. У сучас-
ній науковій літературі зустрічається достатня кількість тлума-
чень функцій оплати праці, при чому зміст однієї і тієї ж функції
у різних дослідників трактується по-різному. 

Так, С.В. Мочерний у своїх працях серед основних функцій
заробітної плати виділяє три: відтворювальну, стимулюючу та
розподільчу [15, с. 398—399]. О.І. Гадзевич основною визначає
стимулюючу, мотиваційну функцію трудових доходів працівни-
ків, але при цьому розглядає також такі функції заробітної плати
як відтворювальна та соціальна [7, с. 400].

Науковці А.В. Калина [13, с.164], Г.Т. Завіновська [11, с.300]
та І.Л. Петрова [10, с.220] розглядають чотири основні функції
заробітної плати — стимулюючу, відтворювальну, соціальну та
регулюючу.

Окремі вчені виділяють п’ять функцій заробітної плати, дода-
ючи до зазначених чотирьох — оптимізаційну (А.М. Колот [8, с.
513] і Л.С. Шевченко [12, с. 448]), або — функцію формування
платоспроможного попиту населення (П.Ю. Буряк [4, с. 4]).

О.А. Грішнова розглядає шість функцій заробітної плати:
стимулюючу, відтворювальну, соціальну, регулюючу, оптиміза-
ційну та функцію формування платоспроможного попиту насе-
лення [6, с. 308]. В.М. Сліньков також розглядає шість функцій
заробітної плати, але замість оптимізаційної, виділяє вимірюва-
льно-розподільну [13, с. 96—97].

Отже ознайомившись з різними поглядами вчених щодо ви-
значення «заробітної плати» найприйнятнішою для нас є тракту-
вання О.А. Грішнова (рис. 1).
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У сучасних умовах на вітчизняних підприємствах, зокрема в
сфері оптової та роздрібної торгівлі, використовується інший
підхід щодо розрахунку продуктивності праці: рівень продуктив-
ності праці визначається кількістю продукції (у натуральному
або вартісному вимірі), що реалізував один працівник за визна-
чену одиницю робочого часу (період), тобто визначається внесок
конкретного працівника у загальний обсяг продажів чи сумарну
виручку підприємства.

Регулююча
Поєднувальна

Формування платоспроможного
попиту населення

Соціальна

СтимулюючаВідтворювальна

Функції заробітної плати

Рис. 1. Функції заробітної плати

Планування фонду оплати праці повинно сприяти розвитку
підприємства, стимулювати працівників до ефективної праці, а
також уникати дискримінації. При плануванні оплати праці про-
понуємо використовувати такі критерії: доцільність — система
оплати праці повинна забезпечувати реалізацію цілей підприємс-
тва шляхом стимулювання бажаної поведінки працівників; керо-
ваність — система оплати праці повинна бути стабільною, прозо-
рою і контрольованою; гнучкість — система оплати праці
повинна бути спроможною адаптуватися до мінливих виробничо-
економічних і соціальних умов функціонування підприємства.
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УДК 657.372.01 Ганькулич К. І., магістрант∗
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Головною складовою виробничого процесу є готові вироби,
виготовлені основними цехами підприємства та призначені для
реалізації стороннім замовникам, а також власним допоміжними
цехами.

Готовою продукцією є виріб, послуга, робота, що пройшли всі
стадії технологічної обробки на даному підприємстві, відповідають
затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті технічним
контролем підприємства і здані на склад або замовникові — покуп-
цеві згідно з діючим порядком прийняття продукції [6]. За своєю
економічною природою продукція належить до запасів.
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент Н.С. Золотарьова
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Готову продукцію класифікують:
• за формою: уречевлена (матеріальна), результати викона-

них робіт, результати наданих послуг;
• за ступенем готовності: готова продукція, напівфабрикати

(продукти окремих технологічних фаз, якій повинні пройти одну
або кілька технологічних фаз обробки, перш ніж стати готовою
продукцією), незавершене виробництво;

• за технологічною складністю: проста, складна (проста
продукція, що отримується в результаті нескладного техноло-
гічного процесу, під час якого відсутні виробничі відходи,
складна продукція, яка поділяється на кілька паралельних ви-
дів продукції).

За цільовим призначенням, господарською цінністю, економі-
чними вигодами від використання сільськогосподарська продук-
ція поділяється на: основну, супутню та побічну.

Основна продукція — це кінцевий результат, головна мета ви-
робничого процесу, що формує основний вид економічної діяль-
ності, приносить підприємству найбільші економічні вигоди від її
виробництва, та заради якої і був організований технологічний
процес [1, c. 365].

Супутня продукція — це продукція, отримана в одному тех-
нологічному циклі (процесі) одночасно з основною. За якістю
вона відповідає стандартам і призначена для подальшої обробки
або реалізації споживачам.

Поділ продукції на основну і супутню залежить від спеціалі-
зації підприємства. Так, для племінних господарств молочного
напрямку одержаний приплід є основною продукцією, а молоко
— супутньою.

Побічна продукція неминуче виникає в результаті виробницт-
ва основної. Побічна продукція для сільськогосподарських під-
приємств — це сільськогосподарська продукція, яку одержують
від одного біологічного активу або групи біологічних активів
внаслідок їх фізіологічних особливостей паралельно із основною
продукцією [2, c. 102].

Сільськогосподарська продукція при її відокремленні від біо-
логічного активу — у рослинництві — зерно, плоди, ягоди, овочі,
зелена маса, отримані під час збирання врожаю (заготівлі); у тва-
ринництві — вовна, молоко, яйця, мед, отримані під час настри-
гу, надою, збору тощо) або при припиненні процесів життєдіяль-
ності біологічних активів (деревина, отримана при вирубці
насаджень, тощо) перестає бути елементом біологічних активів і
визнається як окремий актив [5].
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Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку
інформації про готову продукцію визначаються П(С)БО 9 «Запа-
си», П(С)БО 30 «Біологічні активи» та П(С)БО 16 «Витрати».

У бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється відпо-
відно до П(С)БО 9 «Запаси» за первісною вартістю, яка визнача-
ється згідно з П(С)БО 16 «Витрати».

П(С)БО 16 «Витрати» визначає два поняття собівартості гото-
вої продукції:

1) виробнича собівартість продукції;
2) собівартість реалізованої продукції [4].
При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерсь-

кому обліку зазначаються дві її оцінки: оцінка, що прийнята під-
приємством згідно з обліковою політикою — первісна вартісна
(за дебетом рахунку 901 «Собівартість реалізації готової продук-
ції») та оцінка, що визначається за домовленістю сторін (за кре-
дитом рахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції») [3, с.
50].

Відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» сільсько-
господарська продукція при її первісному визнанні оцінюється за
справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на міс-
ці продажу або за виробничою собівартістю (чи собівартістю за
прямими витратами) відповідно до Положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 16 «Витрати» [5]. Первісне визнання сільсь-
когосподарської продукції відображається у тому звітному пері-
оді, у якому вона відокремлена від біологічного активу.

Для обліку готової продукції призначено два рахунки: раху-
нок 26 «Готова продукція» та рахунок 27 «Продукція сільського-
сподарського виробництва».

Отже, готова продукція — об’єкт облікової системи, що поєд-
нує організаційні інструменти обліку виробництва і продажу
продукції, слугує засобом для досягнення основної мети функці-
онування підприємства.

Готова продукція визначається як сільськогосподарська про-
дукція, яка завершена виробництвом, укомплектована, відповідає
вимогам стандартів і технічних умов, має документ, що засвідчує
її якість і призначена для збуту за межі підприємства.

Від форми і ступеня завершеності готової продукції залежить
порядок її відображення в бухгалтерському обліку. В бухгалтер-
ському обліку класифікація готової продукції проявляється у ва-
ртісному виразі і відображається на різних рахунках за допомо-
гою методів оцінки.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В РИБНИЦТВІ

Рибництво є підгалуззю рибного господарства. Відповідно до
статті 1 ЗУ «Про аквакультуру», рибництво — це сільськогоспо-
дарська діяльність із штучного розведення, утримання та виро-
щування об’єктів аквакультури у повністю або частково контро-
льованих умовах для одержання сільськогосподарської продукції
та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ве-
дення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення,
акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів
водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також на-
дання рекреаційних послуг [1].

Враховуючи те, що рибництво є специфічною галуззю тварин-
ництва, бухгалтерський облік у рибництві ведеться у порядку,
передбаченому для тваринництва, але з урахуванням певних спе-
цифічних особливостей.
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент Л.В. Білозор



55

Згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерсь-
кого обліку 30 «Біологічні активи» та додатком 1 до Методич-
них рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних акти-
вів товарна риба належить до сільськогосподарської продукції,
а рибопосадковий матеріал — до додаткових біологічних акти-
вів [3].

Бухгалтерський облік витрат на вирощування риби ведеться
на рахунку 23 «Виробництво», до якого для обліку витрат за ко-
жним технологічним переділом (ставком) відкриваються субра-
хунки другого та третього порядку, наприклад:

231 «Вирощування рибопосадкового матеріалу» (2311 «Маль-
ки», 2312 «Цьоголітки»);

232 «Вирощування товарної риби» (2321 «Однорічки», 2322
«Дворічки») тощо [2].

Бухгалтерський облік можна вести і без відкриття субрахун-
ків, тоді витрати кожного окремого технологічного переділу ви-
діляються в аналітичному обліку окремим рядком. Неповносис-
темні підприємства, що мають тільки одне водоймище можуть
також не відкривати окремих субрахунків.

Підприємство з вирощування риби несе специфічні витрати,
зокрема це насамперед витрати на:

• оренду ставків;
• охорону ставків;
• добрива, корми;
• рибопосадковий матеріал;
• оплату праці працівників, зайнятих на відповідних роботах

з вирощування риби;
• оплату послуг сторонніх організацій: за електроенергію,

охорону тощо [2].
Придбані добрива, корми обліковуються на субрахунку 208

«Матеріали сільськогосподарського призначення».
Придбаний рибопосадковий матеріал обліковують на субра-

хунку 212 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені
за справедливою вартістю», а вирощений власними силами — на
субрахунку 272.

Отриману (виловлену) товарну рибу відображають на рахунку
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва».

Вирощений власними силами рибопосадковий матеріал і то-
варна риба при оприбуткуванні на баланс оцінюється за справед-
ливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці прода-
жу, яку визначають на рівні продажної вартості рибопосадкового
матеріалу чи товарної риби.
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До витрат у місці продажу включається тільки частина витрат
на збут, безпосередньо пов’язаних із продажем біологічних акти-
вів і сільськогосподарської продукції на активному ринку, зокре-
ма комісійні винагороди продавцям, брокерам, а також непрямі
податки, що сплачуються при реалізації цих активів. Транспортні
й інші витрати на збут до витрат на місці продажу не відносяться.

Рибопосадновий матеріал чи товарна риба власного виробни-
цтва оприбутковуються на баланс протягом календарного року за
плановою собівартістю, яка коригується в кінці року до рівня фа-
ктичної. Переважна більшість рибогосподарств оцінює вирощену
товарну рибу і рибопосадковий матеріал за первісною вартістю
(собівартістю).

В обліку первісна вартість відображається такими проведен-
нями:

a) вирощений рибопосадковий матеріал Дт 272 Кт 23;2
b) вирощена товарна риба — Дт 272 Кт 232.
Відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи» ці підприємства

мають право оцінювати вирощену продукцію за справедливою
вартістю. Для цього застосовуються ціни активного ринку. На
підприємстві затверджується постійно діюча комісія, яка встано-
влює справедливу вартість на вирощену продукцію.

Справедлива вартість отриманого рибопосадкового матеріалу
чи товарної риби буде відрізнятися від фактичних витрат на ви-
рощування такої продукції. Якщо обліковані на рахунку 23 фак-
тичні витрати на вирощування риби є більшими від справедливої
вартості одержаної продукції, то різницю списують записом Дт
940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості акти-
вів, які обліковуються за справедливою вартістю» Кт 23, а якщо
менші — Дт 23 Кт 710 «Дохід від первісного визнання та від змі-
ни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю».

Загалом, облік витрат виробництва в рибництві побудувати
таким чином, щоб мати змогу щомісячно узагальнювати витрати
на окремі види робіт за товарною рибою і рибопосадковим мате-
ріалом, а по завершенні циклу обчислювати фактичну собівар-
тість продукції. Така структура обліку дозволяє контроль за від-
повідністю витрат якості продукції.

Вміло організований облік витрат і калькулювання собіварто-
сті продукції рибництва, повинен забезпечити оперативне, досто-
вірне та повне надходження інформації щодо кількості та вартос-
ті одержаної продукції, трудових, матеріальних і грошових
витрат на виробництво продукції по господарству в цілому та
окремих його структурних підрозділах.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ВИТРАТ
І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РИБНИЦТВА

Облік витрат у рибництві організовують, враховуючи прийня-
ту технологію вирощування товарної риби та рибопосадкового
матеріалу. У додатку до П(С)БО 30 „ Біологічні активи» [1] ска-
зано, що:

• товарна риба — це сільгосппродукція;
• рибопосадковий матеріал (мальки, цьоголітки, річники, ри-

би-плідники) — додаткові біологічні активи.
Усіх їх при оприбуткуванні та на дату балансу оцінюють за

справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на міс-
ці продажу (п. 9 і п. 12 П(С)БО 30, п. 6.1 Методичних рекоменда-
цій № 1315) [2]. Справедлива вартість (fair value) — сума, за
якою може бути здійснений обмін активу або оплата зо-
бов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими
та незалежними сторонами.

Справедлива вартість базується на цінах активного ринку,
тобто на реалізаційних цінах на продукцію рибництва (п. 13
П(С)БО 30). Часто справедливу вартість визначають за серед-
ньою вартістю реалізованої на підприємстві продукції рибництва
за попередній звітний період. Розраховану справедливу вартість,
зменшену на очікувані витрати на місці продажу, оформляють
довідкою чи актом. Дохід від первісного визнання продукції риб-
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ництва визначають, коли справедлива вартість продукції (за ви-
рахуванням очікуваних витрат на місці продажу) перевищує фак-
тичні витрати на вирощування риби. А втрати від первісного ви-
знання навпаки — якщо витрати на вирощування риби переви-
щують справедливу вартість одержаної продукції.

Об’єкти калькулювання можуть бути проміжними та кінцеви-
ми. Проміжними — служать напівфабрикати різного рівня готов-
ності. У ролі кінцевих об’єктів калькулювання виступає кінцевий
продукт, який призначений для реалізації. Об’єкти калькулюван-
ня нерозривно пов’язані з відповідними калькуляційними одини-
цями, які є одиницями виміру калькуляційного об’єкта. Об’єкти
обліку витрат на виробництво продукції рибництва відображено
на рис. 1.
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Рис. 1. Об’єкти обліку витрат на виробництво продукції рибництва

У рибництві калькуляційною одиницею для товарної риби,
мальків, цьогорічки, ремонтного молодняку та маточного пого-
лів’я риб служить 1 ц продукції. Лише для мальків риб, переса-
джених з нерестових ставів до виросних, — 1 тис. шт.

Класифікація виробництв і видів продукції рибництва визна-
чають переважно застосування в господарствах методу обліку
витрат на виробництво за переділами (або попроцесного у зару-
біжній практиці). При застосуванні цього методу обліку витрати
на виробництво починаючи із підготовки вирощування рибопо-
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садкового матеріалу і до вилову товарної риби, обліковуються в
кожному цеху, виробничій дільниці (переділі, фазі, стадії). У
зв’язку з цим собівартість продукції, випущеної кожним наступ-
ним цехом, виробничої дільницею, складається з понесених ним
витрат і собівартості напівфабрикатів. Особливістю таких вироб-
ництв є послідовні стадії, які отримали назву переділу. Об’єктом
обліку витрат у таких виробництвах є кожний самостійний переділ.

Суть цього методу полягає в тому, що фактична собівартість
одиниці продукції (1 тис. шт мальків) обчислюється шляхом ді-
лення суми витрат на утримання плідників, що знаходяться про-
тягом року в маточних і нерестових ставах, на кількість мальків
(тис. шт), пересаджених з нерестових ставів.

Собівартість 1 ц цьогорічки визначається діленням загальної
вартості мальків і витрат на вирощування рибопосадкового мате-
ріалу на кількість центнерів одержаної продукції. При цьому се-
редню масу цьогорічки приймають за 30 г.

Вартість цьогорічок, що залишилися в ставках зимівниках,
розглядають як витрати на незавершене виробництво, що пере-
ходять на майбутній рік.
Об’єктом аналізу виробничої програми у рибництві є валовий

вилов риби, виробництво її за окремими видами як у цілому в го-
сподарству, так і в окремих його виробничих підрозділах.
Метою проведення аналізу виробничої програми у рибництві є

визначення і вивчення факторів впливу на результати діяльності,
оцінка досягнутого рівня, виявлення резервів підвищення його
ефективності, прогнозування діяльності господарства.

Аналіз виробничої програми у рибництві вирішує такі зав-
дання:

1) здійснення систематичного контролю за виробництвом
продукції у господарстві;

2) визначення факторів впливу на обсяги виробництва проду-
кції;

3) виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення
виробництва продукції;

4) оцінка діяльності господарства щодо використання можли-
востей збільшення виробництва продукції з врахуванням
об’єктивних і суб’єктивних факторів;

5) розробка заходів за результатами аналізу.
Аналіз доцільно розпочинати з проведення загальної оцінки

виробництва валової продукції рибництва.
Валова продукція рибництва — це вся вироблена в господарс-

тві за рік основна і побічна продукція рибництва. Зміни обсягу
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валової продукції рибництва залежать від розмірів загальної
площі продуктивних водних угідь господарства, а також продук-
тивності порід риб.

Головним чинником збільшення обсягів виробництва товарної
риби є підвищення темпу її росту та збільшення популяції (попу-
ляція — основна форма існування виду і структурна одиниця
екосистеми). Для цього господарства здійснюють комплекс за-
ходів, спрямованих на підвищення якості водойм, запровадження
інтенсивних технологій вирощування товарної риби тощо [5].

Слід врахувати, що показник продуктивності 1 га водних угідь
— це якісний, комплексний показник, який залежить від багатьох
чинників: від природнокліматичних умов, якості води, рельєфу та
типу дна, температури повітря, забезпеченості господарства ви-
робничими ресурсами; рівня організації праці і виробництва.

Задля отримання повних та обґрунтованих результатів аналізу
собівартості доцільно поєднувати кілька способів і прийомів ана-
лізу, кожен з яких дає можливість вивчити певні сторони еконо-
мічного явища та зробити притаманні лише йому висновки.

Інформацію про зміни у виробничо-фінансовій діяльності під-
приємства отримують шляхом вивчення динаміки показників,
значення яких не тільки свідчить про наявність їх зміни, а й про
їх величину.

Отже, дослідження впливу факторів на показник продуктив-
ності є досить важливим, адже дає змогу виявити причини зни-
ження чи підвищення даного показника і, відповідно, спланувати
заходи щодо досягнення запланованого рівня.

Собівартість виробництва продукції є важливим показником
економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.
Її зниження є першочерговим завданням кожного підприємства.

Від рівня собівартості продукції залежить сума прибутку і рі-
вень рентабельності, фінансовий стан підприємства і його плато-
спроможність, темпи розширеного відтворення, рівень закупіве-
льних і роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію.

Пошук резервів її зниження допомагає багатьом господарст-
вам уникнути банкрутства та вижити в умовах ринкової економіки.

Аналіз статей витрат у собівартості кожного виду продукції
починають з групування і порівняння фактичних показників з ба-
зисними у абсолютних і відносних величинах. При цьому визна-
чаються, за якими статтями витрат допущено перевитрати, а за
якими — одержано економію, на основі чого формуються висно-
вки і пропозиції щодо можливостей використання резервів по-
ліпшення показників.
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Основними джерелами резервів зниження собівартості проду-
кції рибництва є :

• збільшення обсягу виробництва продукції;
• зменшення витрат на її виробництво за рахунок підвищення

рівня продуктивності праці, економного використання матеріа-
льних ресурсів, зменшення невиробничих витрат, втрат тощо.

Резерви зменшення витрат виявляють за кожною статтею ви-
трат за рахунок конкретних організаційно-технічних заходів
(упровадження нової, прогресивнішої техніки і технологій виро-
бництва, покращення організації праці та ін.), які сприятимуть
економії заробітної плати, зниженню матеріало-, енерго- і фон-
домісткості.

Резерви економії накладних витрат визначаються на основі їх
порівняння за кожною статтею кошторису накладних витрат за
рахунок раціонального скорочення апарату управління цехами,
ділянками, економного використання необоротних активів зага-
льновиробничого призначення, зменшення втрат від браку, прос-
тоїв тощо [4].

Завжди слід пам’ятати, що якість управління витратами на
підприємстві характеризується показником їх керованості, тобто
можливості оперативного і динамічного впливу на розміри ви-
трат відповідно до змін системи економічних методів і засобів.

Підсумовуючи сказане, можна виділити такі особливості облі-
ку витрат і калькулювання собівартості продукції рибництва:

1) облік витрат виробництва у рибництві слід організовувати та-
ким чином, щоб мати можливість щомісячно узагальнювати витра-
ти за окремими видами робіт, за товарною рибою та рибопосадко-
вим матеріалом, а після завершення циклу — обчислювати
фактичну собівартість продукції. Така побудова обліку дозволяє ор-
ганізовувати контроль за відповідністю витрат якості продукції;

2) вміло організований облік витрат та калькулювання собіва-
ртості продукції рибництва повинен забезпечити оперативне, до-
стовірне та повне надходження інформації щодо кількості, якості
та вартості одержаної продукції, трудових, матеріальних і грошо-
вих витрат на виробництво продукції в господарстві в цілому та
за окремими його структурними підрозділами.
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КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Кредит є першим і найпоширенішим видом позикового капі-
талу. Він є важливою складовою економічної системи. Сфера
кредитування безпосередньо пов’язана з проблемами розвитку
виробництва. Посідаючи місце центральної ланки грошово-
фінансової системи та обслуговуючи інтереси суб’єктів господа-
рювання, кредит визначає зв’язки між державою, банками, фізи-
чними та юридичними особами. Зазначимо, що сьогодні завдання
відновлення виробничого призначення кредиту є першочерговим,
оскільки кредитні відносини сприятимуть подоланню економіч-
ної кризи в Україні та інших країнах і забезпечить прогресивний
розвиток вітчизняного товарного виробництва [3]. Як стверджує
Л. Волинець [1, с. 15], «користуватися кредитом підприємствам
зручно і вигідно. Кредит допомагає зробити крок вперед, вивести
підприємство на новий виток розвитку, а також дає можливість
розвивати свою справу».

За своєю економічною природою кредит є зобов’язаннями
підприємства, тобто заборгованістю, що виникла в результаті
минулих подій і погашення якої у майбутньому призведе до зме-
ншення ресурсів підприємства, що містять у собі економічні ви-
годи [4].

Кредитні відносини можуть бути ефективними лише за наяв-
ністю інформації. Повну інформацію про діяльність підприємств
з урахуванням складу джерел фінансування зацікавлені користу-
вачі — банки як кредитори та керівництво підприємства як уосо-
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бленні представники інтересів підприємства, отримують з даних
бухгалтерського обліку. Тому інформація, яка надається обліко-
вою системою, повинна бути повною і прозорою [3].

Характерними ознаками банківського кредиту для підпри-
ємств-позичальників як об’єкту бухгалтерського обліку є: конк-
ретизація економічних ресурсів — грошових коштів, — які під-
лягають поверненню; адресність повернення об’єкту банківсько-
го кредитування (грошових коштів) кредитору (банку); строко-
вість погашення заборгованості за банківським кредитом; надан-
ням винагороди за користування економічними ресурсами; вини-
кненням санкцій за порушення договірних зобов’язань за умова-
ми погашення заборгованості; цільовою спрямованістю викорис-
тання отриманих економічних ресурсів [2].

Для визнання зобов’язання за банківським кредитом повинні
бути дотримані дві умови: оцінка зобов’язання може бути досто-
вірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних ви-
год у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату ба-
лансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то
його сума включається до складу доходу звітного періоду.

На побудову бухгалтерського обліку зобов’язань за банківсь-
ким кредитом впливають такі елементи кредитних відносин: ме-
тоди кредитування; класифікація банківських кредитів; способи
погашення.

З метою бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БО 11
«Зобов’язання» банківські кредити поділяються залежно від тер-
міну їх погашення: поточні — банківські кредити, що підлягають
погашенню протягом 12 місяців починаючи з дати його отриман-
ня; довгострокові — банківські кредити, що підлягають пога-
шенню в термін, що перевищує 12 місяців з дати балансу, або
протягом операційного циклу, якщо він більше 12 місяців [4].

Кредити надаються після укладання кредитного договору, в
якому регламентуються кредитні відносини між кредитором і по-
зичальником. Кредитний договір є головним первинним докуме-
нтом, на основі якого здійснюється відображення в бухгалтерсь-
кому обліку заборгованості за банківським кредитом.

Кредити можуть надаватись шляхом зарахування коштів на
рахунок позичальника або шляхом прямого перерахування кош-
тів за призначенням.

У бухгалтерському обліку отримані суми кредитів (позик) не
визнаються доходами підприємства та не підлягають віднесенню
до складу витрат при поверненні. Сума отриманих банківських
кредитів відображається у складі довгострокових або поточних
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зобов’язань підприємства. Вибір рахунка бухгалтерського обліку
для відображення одержання, використання та повернення кре-
дитів і позик залежить від терміну повернення кредиту (позики),
який зазначений у відповідному договорі з кредитором.

Процес повернення банківського кредиту полягає в повернен-
ні кредиту разом з відсотками. Сума відсотків, нарахованих на
основну суму заборгованості, а також інших витрат, пов’язаних з
отриманням та погашенням заборгованості за банківським креди-
том (позикою), визнається витратами фінансової діяльності [3].

Кошти на погашення кредиту з інших банків перераховуються
або з використанням платіжного доручення, оформленого пози-
чальником, або вимогою-дорученням, яке оформляє банк-креди-
тор. Строкове зобов’язання або зведене зобов’язання вилучається
у витрати лише при їх погашенні у повній сумі. Якщо погашення
здійснюється частково, то на звороті робиться позначка про суму
та дату платежу, а зобов’язання залишається у банку і не підлягає
списанню.

У разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових
ускладнень сторони можуть подовжувати строк дії кредитного
договору (пролонгація). При прийнятті рішення щодо пролонгу-
вання кредиту складається додаткова угода між банком і позича-
льником, яка є невід’ємною частиною кредитної угоди [3].

Діяльність суб’єктів господарювання неможлива без викорис-
тання та подальшого розвитку кредитних відносин. Кредитна
підтримка забезпечує становлення та розвиток підприємств мало-
го бізнесу, фермерських господарств, капіталовкладень, експорту
товарів тощо [5].

Кредит завжди пов’язаний з ризиком. Проте довіра ґрунтуєть-
ся на інформації. І завдання бухгалтерського обліку полягає у за-
безпеченні цієї інформації необхідним рівнем достовірності,
об’єктивності та своєчасності.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА
ПРОДУКЦІЇ КОРМОВИХ КУЛЬТУР

Рослинництво — одна з основних галузей сільськогосподар-
ського виробництва. Для задоволення потреби населення в про-
довольстві в рослинництві повинно бути забезпечене значне зро-
стання середньорічного валового збору продукції вирощування
сільськогосподарських культур. Для створення міцної кормової
бази у тваринництві важливим завданням є збільшення виробни-
цтва кормів і створення належних умов для організації дієвого
контролю за їх наявністю та використанням.

У зв’язку з цим потребує удосконалення організація обліку
витрат на вирощування кормових культур, зокрема чіткого вста-
новлення об’єктів обліку витрат, належної їх класифікації. Адже
від достовірності такої інформації залежить правильне визначен-
ня результатів діяльності підприємства.

До кормових культур відносять однорічні та багаторічні сіль-
ськогосподарські рослини, які вирощуються на корм сільського-
сподарським тваринам [1].

Ми вважаємо, що кормові культури належать розрізняти за
такими групами:

• кормові трави (одно і багаторічні),
• силосні культури,
• кормові коренеплоди,
• кормові бульбоплоди,
• кормові баштанні культури,
• зернофуражні культури.
Усі кормові трави поділяються на чотири господарсько-

ботанічні групи: мятлікові, бобові, осокові і різнотрав’я. зокрема,
до бобових трав відносять конюшину, люцерну, віку, еспарцет,
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буркун, козлятник, люпин; до мятликових –тимофіївку, кострицю
лучну, райграс, плевел, пирій, суданську траву, могар та ін.

До силосних культур належать кукурудза, соняшник, кормова
капуста, топінамбур, гірчиця біла, ріпак озимий, сорго.

Кормові коренеплоди представлені кормовими та цукровими
буряками, кормовою морквою, турнепсом.

До кормових бульбоплодів належать кормова картопля і топі-
намбур.

Часто на корм використовують баштанні культури: кормові
кавуни, кабачки і гарбузи.

Значну частину у кормовому раціоні сільськогосподарських
тварин займають зернофуражні культури: зернові (овес, ячмінь,
кукурудза, сорго, чумиза, африканське просо) і зернобобові (го-
рох, боби кінські, пелюшка, люпин кормовий).

Для достовірного та ефективного обліку витрат на виробництво
продукції кормових культур, доцільно на підприємстві розробити си-
стему субрахунків, яка для об’єктивно відображатиме інформацію.

Ми вважаємо, що облік витрат на виробництво продукції рос-
линництва потрібно вести по субрахунку 231 «Рослинництво»
рахунку 23 «Виробництво». При цьому до нього потрібно відкри-
ти окремий субрахунок для обліку витрат на вирощування про-
дукції кормових культур — 231.2 «Кормовиробництво». У свою
чергу, до нього відкриваються аналітичні рахунки для обліку ви-
трат на виробництво окремих культур або груп культур [2]:

231.21 «Зернофуражні культури»;
231.22 «Кормові коренеплоди та бульбоплоди;
231.23 «Силосні культури»;
231.24 «Однорічні трави»;
231.25 «Багаторічні трави»;
231.26 «Баштанні культури».
Протягом року одержану продукцію кормових культур оприбу-

тковують за плановою собівартістю на відповідних субрахунках,
яка в кінці року коригується до рівня фактичної. Якщо фактична
собівартість була менша за планову, то сторнується дебет 27
«Продукція сільськогосподарського виробництва» і кредит рахун-
ку 231 «Рослинництво» на суму перевищення. А якщо фактична
собівартість була більшою за планову, то робиться запис по дебету
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» і кредиту ра-
хунку 231 «Рослинництво» на суму, яка зрівняє планову собівар-
тість з фактичною. У кінці року розподіляються загальновиробни-
чі витрати рослинництва, єдиний податок та орендна плата за
оренду земельних ділянок по відповідним субрахункам.
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ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА

Зернове господарство займає базове місце у сільськогосподар-
ському виробництві країни та гарантує її продовольчу безпеку,
саме тому воно вважається галуззю стратегічного значення. Зер-
но — це не лише сировина для хлібобулочної, кондитерської та
круп’яної промисловості, але й для спиртової, пивоварної та ме-
дичної галузей. Від ефективності зерновиробництва залежить
стан і рівень розвитку тваринництва.

Підвищення економічної ефективності сільського господарст-
ва в цілому передбачає збільшення виробництва і підвищення
якості сільськогосподарської продукції при одночасному змен-
шенні затрат праці і матеріальних засобів на одиницю продукції.

У сучасних умовах сільське господарство розвивається пере-
важно на основі інтенсифікації, що є основним джерелом підви-
щення його економічної ефективності.

Шляхи підвищення ефективності виробництва зерна, які за-
безпечують подальше збільшення обсягів виробництва продукції
і зменшення витрат на одиницю продукції, передбачають ком-
плекс таких основних заходів:

• поліпшення використання землі, підвищення її родючості;
впровадження комплексної механізації і автоматизації вироб-
ництва;

• поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва на
основі міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції;
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• раціональне використання виробничих засобів і трудових
ресурсів; впровадження інтенсивних і ресурсозберігаючих техно-
логій та індустріальних методів виробництва;

• підвищення якості і збереження виробленої продукції;
• широке використання прогресивних форм організації виро-

бництва і оплати праці;
• розвиток сільськогосподарського виробництва на основі рі-

зноманітних форм власності і видів господарювання і створення
для них рівних економічних умов, необхідних для самостійної та
ініціативної роботи.

У комплексі заходів підвищення економічної ефективності
виробництва зерна найважливішим є поліпшення використання
землі на основі підвищення її родючості і зростання врожайності
сільськогосподарських культур. Ці завдання успішно вирішують-
ся шляхом вирощування сільськогосподарських культур за тех-
нологією програмованих урожаїв з використанням досягнень на-
уки, передової практики і забезпеченням високої якості праці.

Якість зерна має важливе значення, оскільки закупівельні ціни
на зерно встановлюються з урахуванням його якості. Збільшення
виробництва і поліпшення якості зерна сприяють підвищенню
дохідності зернового господарства, а отже, і зміцненню економі-
ки сільськогосподарських підприємств.

Однак, складне економічне становище сучасного сільського гос-
подарства і, особливо, відсутність необхідної кількості мінеральних
добрив, засобів захисту рослин призвели до зниження родючості
ґрунтів і погіршення основних показників ефективного господарю-
вання в рослинництві — урожайності та якості продукції.

Одним із напрямів підвищення економічної ефективності ви-
робництва зерна є впровадження комплексної механізації і авто-
матизації виробництва. Вирішення цієї проблеми сприяє насам-
перед підвищенню продуктивності праці в сільськогосподар-
ському виробництві, що є основним якісним фактором економіч-
ного і соціального розвитку.

Зміцнення матеріально-технічної бази галузі, впровадження
інтенсивних технологій виробництва та прогресивних форм ор-
ганізації праці зумовили підвищення урожайності зернових куль-
тур і збільшення виробництв зерна. Водночас досягнутий рівень
виробництва не забезпечує потреби області в зерні. Передовий
досвід вітчизняного землеробства, і світова практика свідчать, що
науково-технічний прогрес має в своєму розпорядженні ефектив-
ні засоби захисту ґрунтів від руйнування та підвищення їх родю-
чості [2, с. 16–18].
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Агробіологічні властивості культур також зумовлюють опти-
мальну тривалість збирання врожаю. Оптимальна тривалість зби-
рання врожаю для різних сортів зернових становить 5—7 днів.
Проте на практиці, з огляду на несприятливі погодні умови та ни-
зький рівень коефіцієнта готовності комбайнів, тривалість зби-
рання врожаю зростає до 10 днів. Збільшення агротехнічного те-
рміну збирання спричиняє збільшення втрат урожаю через оси-
пання зерна. Крім оптимального агротехнічного терміну, слід ви-
значити економічно доцільну тривалість збирання врожаю, тобто
таку, за якої вартість втрат урожаю не перевищує витрати на
придбання та експлуатацію додаткових комбайнів. Це дасть мо-
жливість сформувати парк зернозбиральних комбайнів, який за-
безпечить збирання врожаю з мінімальними приведеними екс-
плуатаційними затратами та максимальним прибутком.

Також недопустимі значні втрати зерна при транспортуванні,
зберіганні, переробці та використанні. Розвиток та підвищення
економічної ефективності зернового господарства є необхідною
умовою не тільки для забезпечення населення продуктами харчу-
вання, а й піднесення ефективності виробництва інших видів
продукції сільського господарства [3, с. 38—39].
Висновки. Важливими чинниками подальшого розвитку зер-

нового господарства України є:
• матеріально-технічне забезпечення виробництва;
• постачання високоврожайних, цінних у продовольчому і

кормовому відношенні сортів посівного матеріалу;
• достатнє внесення мінеральних та органічних добрив;
• впровадження науково обґрунтованих сівозмін з оптималь-

ним насиченням і раціональним розміщенням посівів зернових
культур.

У зв’язку зі складним економічним станом вітчизняні вироб-
ники сільськогосподарської продукції дедалі частіше орієнту-
ються на екстенсивний шлях розвитку виробництва, що не дає
змоги досягти високої ефективності та урожайності при вирощу-
ванні продукції.

Таким чином, щоб вивести зернове господарство на належ-
ний рівень і забезпечити його прибутковість, у першу чергу
товаровиробникам потрібна фінансова підтримка з боку дер-
жави, яка б спрямовувалась на придбання та застосування но-
вітніх технологій щодо вирощування зернових; високоврожай-
них, стійких проти хвороб сортів посівного матеріалу; розроб-
ку науково обґрунтованих програм зерновиробництва, які б ре-
ально працювали.



70

Отже, підвищення економічної ефективності виробництва зе-
рнових культур — це з однієї сторони, максимальне збільшення
виробництва продукції, а з іншої — систематична боротьба за
економію. Чим більше виробляється продукції і менше витрача-
тиметься ресурсів на її одержання, тим ефективніше виробництво
і більша сума прибутку в господарствах.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ
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ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

У ринковій економіці процесу реалізації відводять виключно
важливе значення, оскільки вся увага сконцентрована безпосере-
дньо на потребах споживачів.

Американський вчений Л. Бернстайн наводить таке визначен-
ня: «Реалізація — це процес переводу негрошових ресурсів і прав
у грошове вираження, що найбільш точно застосовується в облі-
ку й фінансовій звітності при визначенні обсягу продажу активів
за гроші або вимог на одержання грошей». Отже, пов’язані з ним
терміни «реалізований» або «нереалізований» визначають виручку
чи збиток від проданих і, відповідно, непроданих активів [1, с. 44].

Трохи інше трактування реалізації наводять Р. Ентоні та
Дж. Ріс, використовуючи в концепції реалізації поняття доходу.
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Вони визначають реалізацію як «суму доходу, яка повинна бути
визнана від продажу» [3, с. 45]. Сам же процес реалізації, як від-
мічає П.Л. Сук, являє собою сукупність операцій з продажу гото-
вої продукції, виконаних робіт і наданих послуг споживачам.
Процес реалізації завершує кругооборот засобів і створює перед-
умови для здійснення нового кругооборот. Тут відбувається пе-
редача готової продукції споживачам, одержання оплати від них,
виявлення результату діяльності [6, с. 330].

Питання постачання і організації виробництва сьогодні знахо-
дяться на другому місті, головними ж виступають питання, що
виробляти і кому реалізувати, а також, яким чином побудувати
підприємству свою цінову політику на ринку з метою досягнення
максимальної економічної ефективності.

 Основним призначенням сфери матеріального виробництва є
виробництво суспільно необхідного продукту. Створення цього
продукту відбувається в процесі виробництва. Для забезпечення
виробництва має здійснюватися процес постачання необхідними
предметами праці (сировиною, матеріалами, паливом тощо). За
виробництвом продукції відбувається процес її реалізації. Всі три
процеси взаємопов’язані і взаємозумовлені, постійно змінюють
один одного, забезпечуючи безперервний кругообіг  господарсь-
ких  засобів.  Кругооборот господарських засобів можна показати
за допомогою схеми (рис. 1).

Рис. 1. Кругооборот господарських засобів

Як бачимо, процес виробництва завершується доведенням
продукції до споживача. Реалізація продукції (Т`-Г`) — це кінце-
ва стадія кругообороту коштів підприємства (Г-Т ... В ...Т`-Г`),
яка є його важливим показником.

Реалізація продукції (робіт, послуг) — це господарча операція
суб’єкта підприємницької діяльності, що передбачає передачу
права власності на продукцію (роботи, послуги) іншому суб’єкту
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підприємницької діяльності в обмін на еквівалентну суму коштів
або боргових зобов’язань. Для цілей оподаткування датою реалі-
зації вважається дата передання права власності на зазначену
продукцію (роботи, послуги) згідно з базисними умовами поста-
вки, визначеними сторонами, незалежно від строків здійснення
оплати.

Американський інститут бухгалтерів зазначає, що термін «ре-
алізований» означає перетворення у гроші [5, c. 112].

Відзначимо, що однозначного визначення терміна «реаліза-
ція» в спеціальній бухгалтерській літературі немає (рис. 2).

Автор

Р.Ентоні та Дж. Ріс

Е.С. Хендріксен  і
М.Ф. Ван Бреда

Л. Бернстайн

Визначення

Реалізація – сума доходу, яка повинна бу-
ти визнана від продажу.

Реалізація – це відображення доходу, коли
відбулися обмін або вибуття продукту.

Реалізація – це процес переводу не грошо-
вих ресурсів і прав у грошове вираження,
що найбільш точно застосовується в обліку
й фінансовій звітності при визначенні обся-
гу продажу активів за гроші або вимог на
одержання грошей.

Рис. 2. Визначення поняття «реалізація» зарубіжними фахівцями
в бухгалтерському обліку

Процес реалізації полягає у передачі готової продукції, ство-
реної у процесі виробництва, споживачам (покупцям). Така пере-
дача здійснюється шляхом купівлі-продажу за укладеними уго-
дами. Внаслідок реалізації підприємство одержує від покупців
грошові кошти (виручку від продажу), але в більшому розмірі,
ніж їх було витрачено на виробництво і реалізацію продукції на
суму чистого доходу (прибутку), що входять до відпускної (про-
дажної) вартості продукції. Отже, прибуток, створений у процесі
виробництва, набуває грошової форми у процесі реалізації [2,
с. 245].

Серед вітчизняних фахівців також існують різні підходи до
визначення поняття «реалізація продукції» (рис. 3).

П. Лайко та Ю. Ляшенко пропонують таке визначення. Реалі-
зація продукції — це кінцева стадія кругообороту засобів підпри-
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ємства, яка вказує на завершення процесу виробництва й дове-
дення продукції до споживача. Рух товарів і коштів створює ос-
нову економічних відносин між постачальниками, посередника-
ми та покупцями. Для підприємства-виробника реалізація
продукції є свідченням того, що вона за споживчими властивос-
тями, якістю й асортиментом відповідає суспільному попиту й
потребам покупців.

Автор

Н. Бабченко

П. Лайко та
Ю. Ляшенко

О. Бірюкова

П. Сук

Визначення

Реалізація – це невизначений акт,
неодноразова операція

Реалізація продукції — це кінцева стадія
кругообороту засобів підприємства, яка
вказує на завершення процесу виробництва
й доведення продукції   до   споживача.

Реалізація продукції окремого
підприємства — це, передусім,
відчуження активів.

Процес реалізації – сукупність операцій з
продажу готової продукції, виконаних
робіт та наданих послуг споживачам.

Рис. 3. Визначення поняття «реалізація» вітчизняними фахівцями
в бухгалтерському обліку

Н. Бабченко стверджує, що реалізація — це невизначений акт,
неодноразова операція. Це — процес, який розтягується у часі на
тривалий термін. Процес реалізації охоплює велику кількість го-
сподарських операцій, пов’язаних із збутом і продажем продукції
[4, c. 134].

Сам же процес реалізації, як відмічає П.Л. Сук, являє собою
сукупність операцій з продажу готової продукції, виконаних ро-
біт і наданих послуг споживачам. Процес реалізації завершує
кругооборот засобів і створює передумови для здійснення нового
кругообороту. Тут відбувається передача готової продукції спо-
живачам, одержання оплати від них, виявлення результату діяль-
ності.
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Якщо покупець (замовник) за умовами договору одержує про-
дукцію безпосередньо на підприємстві-виробнику, то така проду-
кція вважається реалізованою після видачі і відповідного оформ-
лення документами та пред’явлення покупцеві-замовникові
розрахункових документів.

Таким чином, реалізованою продукцією (роботами, послуга-
ми) вважається продажна вартість відвантаженої продукції (ви-
конаних робіт, послуг), зазначеної в оформлених, як підстава для
розрахунків з покупцями (замовниками) документах, або прода-
жна вартість відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг),
зарахована як платіж на рахунки підприємства в установах бан-
ків.

Підприємства, які здійснюють власну діяльність у сферах тор-
гівлі та громадського харчування, де розрахунки за товари та
продукцію здійснюються готівкою, дохід від реалізації визнача-
ють в міру отримання готівки.

 Розрахунки за реалізовану продукцію (роботи, послуги) мо-
жуть здійснюватися у грошовій формі, а також шляхом товаро-
обмінних (бартерних) операцій чи будь-яких видів погашення
(заліку) взаємозаборгованості між сторонами господарської опе-
рації без проведення грошових розрахунків.

Кінцевим результатом реалізації продукції є отримання еко-
номічних вигід у вигляді прибутку. Прибуток від реалізації про-
дукції (робіт, послуг) — виручка від реалізації продукції (робіт,
послуг), зменшена на суму нарахованого (сплаченого) податку на
додану вартість (за винятком товарообмінних операцій з нерези-
дентами), акцизного збору, ввізного мита, митного збору та ін-
ших обов’язкових зборів і платежів, визначених чинним законо-
давством, а також на суму витрат, що включаються до собівар-
тості реалізованої продукції (робіт, послуг).
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Система бухгалтерського обліку, зокрема праці та її оплати,
перебуває в процесі реформування відповідно до міжнародних
стандартів і поки що недосконала. Значною мірою це пов’язано з
тим, що праця як об’єкт обліку, аналізу та аудиту є однією з най-
складніших і найвагоміших економічних категорій, оскільки по-
кликана виконувати життєво необхідні для людини відтворюва-
льну, регулюючу, стимулюючу та соціальну функції.

Це говорить про те, що розрахунок заробітної плати є дуже
відповідальною і трудомісткою роботою, яку треба виконати за
короткий термін між наданням інформації та виплатою працівни-
ку. Тому заздалегідь підготовлений порядок обліку допоможе зе-
кономити час.

Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у
грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець ви-
плачує працівникові за виконану ним роботу [1].

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов вико-
нуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, резуль-
татів його праці та господарської діяльності підприємства.

Для обліку оплати праці використовували балансовий рахунок
66 «Розрахунки з оплати праці», навколо структури якого вини-
кали розбіжності. Справа в тому, що через згаданий рахунок
здійснюють виплати працівникам сум, які не можна суворо іден-
тифікувати із заробітною платою, тому рахунок 66 перейменува-
ли на «Розрахунки за виплатами працівникам» [2].

Цей рахунок використовується при нарахуванні не лише заро-
бітної плати, але й для проведення розрахунків з інших виплат. З
огляду на це, пропонується відкрити такі субрахунки до рахунку
66 «Розрахунки за виплатами працівникам» (рис. 1).
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент С.І. Ковач
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Рис. 1. Перелік субрахунків до балансового рахунку 66
«Розрахунки з оплати праці»

Таким чином, рахунок має два субрахунки першого порядку,
один із яких 661 «Розрахунки за заробітною платою», у свою
чергу, може бути поділений на ряд субрахунків другого та тре-
тього порядків.

Дослідження показали, що організації оплати праці притаман-
ні недоліки: низькі рівні заробітної плати; невиправдане збли-
ження рівнів оплати праці фахівців та інших категорій працівни-
ків; слабка матеріальна зацікавленість у підвищенні кваліфікації
через незначні розходження в рівнях окладів працівників різної
кваліфікації; недостатня стимулююча роль премій, надбавок.
Усунути зазначені проблеми дозволяє безтарифна система, при
якій заробітки працівників формуються в прямій залежності від
фактичних економічних результатів діяльності підприємства [3].

Ще одним, не менш важливим питанням щодо оплати праці є
стимулювання працівників. Розглянемо соціальний пакет як ме-
ханізм удосконалення оплати праці.

До складу соціального пакета включаються як базові соціальні
гарантії, передбачені законодавством про працю та соціальне за-
безпечення, так і додаткові матеріальні блага, надання яких здій-
снюється роботодавцем за власною ініціативою (інші заохочува-
льні та компенсаційні виплати).

Виходячи з функцій соціального пакета, в його складі також
можна виділити мотиваційний пакет, що, у свою чергу, поєднує у
собі конкурентний і компенсаційний пакети. В узагальненому ви-
гляді зміст конкурентного пакета можна подати як сукупність чо-
тирьох блоків:
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− забезпечення здоров’я;
− розвиток корпоративної культури, навчання, підвищення

кваліфікацій за рахунок підприємства;
− відпочинок і розваги;
− мотивація праці.
Компенсаційний пакет охоплює відшкодування особистих ви-

трат, пов’язаних з роботою (на мобільний зв’язок, транспорт,
оренду або придбання житла в іншому місті тощо).

Отже, соціальний пакет, включаючи його структуру та вели-
чину, є потужним інструментом впливу на рівень психологічного
та фізичного залучення працівника.

Таким чином, на підставі сказаного можна зробити висновок,
що облік розрахунків з оплати праці потребує постійного вдоско-
налення. Пропонується створення на підприємстві окремого від-
ділу облікової інформації, який би вирішував усі проблеми,
пов’язані з обліком оплати праці працівникам і розробляв нові
стимулюючі та мотиваційні підходи.

Список використаних джерел
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Для України сьогодні важливим є питання вивчення зарубіж-
ного досвіду фінансового контролю і запозичення певних напра-
цювань у цій галузі з метою підвищення ефективності та дієвості
національної системи фінансового контролю.

У світовій практиці аудиту виокремлюють дві принципово
відмінні концепції регулювання аудиторської діяльності: держа-
вну і професійну.
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., ст. викладач В.В. Король
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Перша концепція поширена в країнах континентальної Євро-
пи, таких як Франція, Німеччина, Польща, де аудит орієнтова-
ний, головним чином, на потреби державних органів як основних
користувачів аудиторських висновків. У країнах з професійною
концепцією регулювання аудиторської діяльності, зокрема в
США, Великій Британії, Республіці Болгарія, основним користу-
вачем аудиторського висновку є треті особи — інвестори, креди-
тори, банки, страхові компанії, біржі. Найефективнішою систе-
мою регулювання аудиторської діяльності є змішана. Її ефек-
тивність ґрунтується на тому, що така система дозволяє одночас-
но враховувати та захищати інтереси держави, зовнішніх корис-
тувачів, також суб’єктів аудиторської діяльності [2].

У низки держав (Австралії, Бразилії, Голландії, Росії) Міжна-
родні стандарти аудиту (далі — МСА) покладені в основу націо-
нальних регламентуючих документів. Крім того, існують держа-
ви (Кіпр, Нігерія та ін.), де МСА прийняті як національні [3].

Багато аспектів аудиторської діяльності в Україні вимагають
доопрацювання та розвитку відповідно до вимог ЄС. Основні
проблеми та невідповідності проявляються в таких питаннях, як
процедура формування і склад наглядових органів, фінансування,
прозорість і контроль за аудиторською діяльністю.

Стратегія діяльності Аудиторської палати України на 2014—
2017 роки відповідно до проаналізованих даних повинна
включати в себе такі пріоритети [1]:

• забезпечити застосування міжнародних стандартів аудиту;
• залучити професійні громадські організації аудиторів і бух-

галтерів України до регулювання аудиторської діяльності;
• знизити бар’єри входження в професію і удосконалити сис-

тему забезпечення якості аудиторських послуг і незалежності ау-
дитора;

• забезпечення зростання ринку аудиторських послуг, цінно-
сті суб’єктів аудиторської діяльності та сертифіката аудитора;

• подолання недобросовісної конкуренції на ринку аудитор-
ських послуг;

• поліпшення регуляторної діяльності у сфері аудиту.
Для поліпшення регуляторної діяльності у сфері аудиту необ-

хідно внести певні зміни Закону України «Про аудиторську дія-
льність» [1]. Зміни в регуляторній політиці здійснюються за дво-
ма напрямками:

а) законодавче забезпечення та визнання місця АПУ як голо-
вного координаційного органу в системі суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю та її суб’єктами в Україні;
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б) законодавче забезпечення рекомендацій Євросоюзу щодо
вимог до регулювання в галузі обов’язкового аудиту з метою за-
доволення євроінтеграційних прагнень України.

Робота із реформування ринку аудиторських послуг відповід-
но до міжнародних вимог почалася давно, а саме:

1. Першою зміною стала впроваджена ще з 2002 року АПУ на
виконання Плану організаційних заходів із впровадження плану
дій Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення системи фі-
нансового контролю України, затвердженого 14 листопада 2001
р., міжнародна практика сертифікації аудиторів через реформу-
вання формату атестації кандидатів в аудитори, запровадження
системи щорічного удосконалення професійних знань практику-
ючими аудиторами за 40-годинними програмами [1].

2. Згодом, у 2007 році Аудиторською палатою України була
впроваджена вимога щодо обов’язкової зовнішньої перевірки си-
стеми контролю якості аудиторських послуг (раз на 6 років) усіх
суб’єктів аудиторської діяльності, включених до Реєстру ауди-
торських фірм та аудиторів.

3. Відповідно до рішення Аудиторської палати України від 27
вересня 2007 р № 182/4 (зі змінами, внесеними рішенням АПУ
від 31.01.2013 № 264/6) право на проведення обов’язкового ауди-
ту мають суб’єкти аудиторської діяльності, які пройшли перевір-
ку системи контролю якості аудиторських послуг з боку Ауди-
торською палатою України.

4. Значним досягненням та умовою для підвищення якості ау-
диторських послуг також стало впровадження з 2003 р. в Україні
Міжнародних стандартів аудиту та етики.

5. З 2003 року Аудиторська палата України періодично отри-
мує від Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC) право на пе-
реклад і поширення оновлених видань МСА і затверджує їх до
застосування аудиторами України. Важливим аспектом у даному
контексті, на мою думку, є подальша підтримка реалізації міжна-
родних стандартів аудиту, а також законодавче підтвердження
міжнародних стандартів фінансової звітності в українській нор-
мативно-правовій базі. В рамках європейської інтеграції вище за-
значені дії підвищують свою актуальність, підтверджуючи доці-
льність приведення системи державного фінансового контролю в
Україні до рівня держави — члена ЄС [3].

Перехід українського аудиту на міжнародні стандарти — це
процес об’єктивний і невідкладний, проте Україна має активно
включитися у всесвітній процес гармонізації бухгалтерського
обліку і вдосконалення аудиторської діяльності. Асоціація з
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ЄС відкриє українському аудиторському ринку нові можливо-
сті для надання послуг не тільки в межах нашої країни. Зви-
чайно, конкурентну боротьбу навряд чи зможуть витримати усі
фірми. Втім, у перспективі це покращить як рівень якості по-
слуг і, відповідно, рівень довіри до професії з боку споживачів
аудиторських послуг, так і встановить справедливі ціни. У
будь-якому випадку український споживач від подібних змін
лише виграє.
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ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ
На сьогоднішній день більшість підприємства України здійс-

нюють торговельну діяльність, реалізуючи товари, що є одним із
найважливіших факторів впливу на результати діяльності
суб’єкта господарювання.

Актуальність дослідження організації аудиту реалізації това-
рів визначається важливістю правильного визначення собіварто-
сті реалізованих товарів, від повноти відображення в обліку реа-
лізованих товарів залежить достовірність всього масиву обліко-
вої інформації та фінансової звітності.

Організація аудиту реалізації товарів досліджувалась у працях
багатьох вітчизняних учених, серед яких: С. Б. Ільїна, О.А. Зорі-
на, Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, В.В. Мазур, М.Ф. Огійчук, А.Ж.
Пшенична, Г.В. Савицька, В. С. Савчук, В.В. Сопко, А. В. Столя-
рчук, О.М. Брабул, В.П. Шило.

Під аудитом реалізації товарів розуміють перевірку правиль-
ності оформлення первинних документів та організації бухгал-
терського обліку реалізації товарів [1, с. 19].
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Метою аудиторської перевірки реалізації товарів є висловлен-
ня аудитором незалежної, об’єктивної думки щодо правильності
їхньої оцінки, законності й повноти відображення їх показників у
фінансовій звітності.

Для досягнення поставленої мети аудиту реалізації товарів
можна визначити такі основні завдання:

 дотримання договірних зобов’язань щодо реалізації товарів;
 своєчасність і правильність оформлення процесу реалізації

первинною документацією;
 відповідність аналітичного обліку за видами реалізованих

товарів даним синтетичного обліку;
 правильність визначення фінансових результатів [2, с. 16].
Виходячи із завдань, які необхідно досягнути при проведенні

аудиту реалізації товарів, об’єктами аудиту є реалізація товарів,
вибуття за різними каналами, визначення собівартості реалізова-
них товарів, нарахування торговельної націнки, витрати на реалі-
зацію, стан оперативного, інвентарного, аналітичного та синте-
тичного обліку реалізації товарів, відображення інформації щодо
реалізації товарів у фінансовій звітності.

Отримавши пропозицію від замовника на проведення аудиту,
аудитор збирає інформацію про клієнта, ознайомлюється із спе-
цифікою діяльності підприємства, досконало вивчає нормативно-
правову базу щодо бухгалтерського обліку, аудиту та регулюван-
ня діяльності.

На основі зібраної інформації аудитор приймає рішення про
можливість виконання замовлення на проведення аудиторської
перевірки. Підтвердженням домовленостей щодо проведення ау-
диту є надсилання від аудитора клієнту листа-зобов’язання і
укладання договору на проведення аудиту [1, с. 17].

Наступним етапом є планування аудиту, що означає розроб-
лення загальної стратегії та плану аудиту для ефективного розпо-
ділу часу виконання аудиторських процедур і призначення відпо-
відальних осіб.

Відповідно до МСА 300 «Планування аудиту фінансової звіт-
ності», загальна стратегія аудиту — стратегія, яка встановлює
обсяг, час і напрям аудиту та є основою для розробки більш дета-
льного плану проведення аудиту [3].

Після вибору загальної стратегії аудиту аудитор розробляє де-
тальний план аудиту, де розглядаються питання, визначені під
час розробки стратегії.

При проведенні перевірки реалізації товарів необхідно вико-
нати такі аудиторські процедури:
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1) перевірка визначення собівартості реалізованих товарів;
2) перевірка ведення синтетичного й аналітичного обліку реа-

лізації товарів оптом;
3) перевірка ведення синтетичного а аналітичного обліку реа-

лізації товарів вроздріб;
4) перевірка наявності та повноти оформлення документів, які

підтверджують реалізацію товарів;
5) узагальнення інформації з аудиту реалізації товарів [2,

с. 18].
Аудитор повинен отримати аудиторські докази щодо ефекти-

вного функціонування внутрішнього контролю реалізації товарів
через отримання звіту внутрішнього аудитора, або проведення
тестів внутрішнього контролю [3].

Доведення результатів проведення аудиту забезпечується че-
рез аудиторський висновок, який є офіційним документом аргу-
ментованого висловлювання професійної думки незалежного ау-
дитора щодо визначених об’єктів аудиту.
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суб’єктів господарювання на міжнародні ринки товарів, послуг і
капіталу зростає значення об’єктивної оцінки їх господарської
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діяльності. Основним параметром такої оцінки є розрахунок фі-
нансового результату, на підставі якого визначається конкурен-
тоздатність підприємства на ринку, його інвестиційна привабли-
вість, кредитоспроможність, а також можливості зростання
ринкової вартості підприємства.

Основним джерелом інформації про фактори формування фі-
нансових результатів є Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід) (ф. № 2), тому не втрачає актуальності питання
підтвердження достовірності його показників. Можливість мані-
пулювання величиною фінансових результатів на основі профе-
сійного судження й обраної облікової політики зумовлює необ-
хідність підтвердження достовірності звітності незалежними
особами — суб’єктами аудиторської діяльності.

Питанням теорії, організації та методики аудиту Звіту про фі-
нансові результати присвячені праці вітчизняних учених М.Т. Бі-
лухи, В.П. Бондаря, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, О.Д. Василика,
С.Ф. Голова, Г.М. Давидова, Н.І. Дорош, М.В. Кужельного, Н.М.
Малюги, В.М. Пархоменка, О.А. Петрик, І.І. Пилипенка й ін.

Сучасне трактування фінансових результатів не відображає у
всіх суттєвих аспектах інформаційних потреб користувачів про
рівень покриття витрат, рівень прибутковості кожного виду про-
дукції та центру відповідальності. У зв’язку з цим зявдя\ться не-
обхідність розгляду фінансових результатів з трьох позицій: 1)
прибуток як перевищення доходів над витратами господарюючо-
го суб’єкта; 2) збиток як перевищення витрат над доходами гос-
подарюючого суб’єкта; 3) нульовий фінансовий результат як по-
вне покриття витрат підприємства доходами, отриманими в ході
діяльності.

Аналіз наукової літератури дозволив встановити, що в сучас-
них умовах перегляду потребує і поняття «прибуток». Більшість
науковців схиляються до думки, що прибуток — це засіб оцінки
ефективності результатів діяльності господарюючих суб’єктів,
який використовується для прийняття управлінських рішень та
для прогнозування майбутнього стану підприємств користувача-
ми інформації [1, с. 59]. Це, в першу чергу, пов’язано з трансфо-
рмацією його основних функцій. Враховуючи, що прибуток є ба-
зою зростання вартості компаній, завдання бухгалтерського
обліку і контролю фінансових результатів трансформуються. В
умовах ринкової економіки перед бухгалтерами стоїть завдання
не просто визначити фінансовий результат (прибуток або зби-
ток), а перед аудиторами — перевірити правильність його визна-
чення, підтвердити достовірність показників звітності про фінан-
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сові результати, а також здійснити комплексний аналіз щодо його
впливу (реального або можливого) на приріст вартості компанії.

Важливість розгляду питань контролю операцій з фінансови-
ми результатами в цілому та аудиту зокрема, пов’язана з тим, що
показник фінансового результату — прибуток або збиток — час-
то виступає об’єктом різних порушень в економічній сфері та
об’єктом маніпулювання в інтересах зацікавлених осіб, власників
або управлінського персоналу.

При проведенні аудиту звітності про фінансові результати
підтвердження обґрунтованості формування фінансових резуль-
татів (правильності визнання та визначення доходів і витрат) і
достовірності звітності про фінансовий стан, обов’язковість яко-
го передбачена Міжнародними стандартами аудиту, неможливе
без оцінки спроможності підприємств покрити витрати отрима-
ними доходами та можливості формування резервів підвищення
ефективності функціонування, що може бути здійснене шляхом
застосування маржинального аналізу [1, с. 109].

Результати проведеного дослідження свідчать, що підходи до-
слідників до сутності фінансових результатів діяльності, а саме
сучасне визначення фінансових результатів, не відображає у всіх
суттєвих аспектах інформаційних потреб користувачів про рівень
покриття витрат, прибутковості кожного виду продукції та
центру відповідальності. Для оцінки ефективності діяльності під-
приємств на всіх стадіях їх життєвого циклу, обґрунтовано доці-
льність виділення у складі фінансових результатів прибутку, зби-
тку та нульового фінансового результату.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
ОБЛІКУ ОРЕНДИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Основні засоби на підприємство можуть надходити різними
способами. Загальновідомо, що придбання ОЗ за плату — це
процес, що потребує значних одноразових капітальних вкла-
день. Але в час складної економічної ситуації в країні, це від-
бувається дуже рідко. Адже такий фінансовий тягар не можуть
осилити більшість підприємств. Тому вони шукають альтерна-
тивні способи отримання засобів праці, серед яких є придбання
в кредит або взяття в оренду. У аргопромисловому комплексі
дуже поширеним є шлях — взяття основних засобів у оренду
чи лізинг, бо він є найменш витратним і обумовлений сезонні-
стю виробництва.

Оренда — угода, за якою орендар набуває права користування
необоротним активом за плату протягом погодженого з орендо-
давцем строку [2].

У бухгалтерському обліку розрізняється фінансова та опера-
ційна оренда. Питання методики бухгалтерського обліку опера-
цій з фінансової та операційної оренди врегульовано такими но-
рмативними актами:

 Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14
«Оренда», затвердженим наказом Мінфіну від 28.07.2000 р.
№ 181;

 Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку
основних засобів, затвердженими наказом Мінфіну від 30.09.2003 р.
№ 561;

 Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерсь-
кого обліку активів, затвердженою наказом Мінфіну від 30.11.99 р.
№ 291;

 Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів
бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Мінфіну від
29.12.2000 р. № 356;

 Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів
бухгалтерського обліку малими підприємствами, затвердженими
наказом Мінфіну від 25.06.2003 р. № 422.
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Таблиця 1
ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОРЕНДУ

Фінансова Операційна

Відображення факту передачі ОЗ

Виключається з балансу орендодавця з
одночасним визнанням довгострокової
дебіторської заборгованості

Залишається на обліку (балансі) в
орендодавця із зазначенням у регі-
страх аналітичного обліку факту
передавання об’єкта (його перебу-
вання) в операційну оренду

Нарахування амортизації

 Орендодавцем не здійснюється Нараховується орендодавцем за
обраним методом виходячи зі
строку очікуваного корисного ви-
користання об’єкта операційної
оренди та із включенням до витрат
на здійснення операційної оренди з
одночасним збільшенням суми на-
копиченого зносу цього об’єкта

Відображення орендних платежів

Орендодавець частину суми орендних
платежів (на погашення вартості
об’єкта фінансової оренди) відображає
зменшенням довгострокової дебітор-
ської заборгованості. Решта суми оре-
ндних платежів (на відшкодування ви-
трат на лізингову діяльність), що
розраховується із застосуванням орен-
дної ставки відсотка, орендодавцем
зараховується до складу доходу від
реалізації послуг операційної діяльно-
сті (у разі якщо орендодавець є спеці-
алізованою лізинговою компанією)
або до фінансового доходу (якщо здій-
снення лізингових операцій не є ме-
тою (предметом) створення підприєм-
ства)

Орендодавець орендну плату ви-
знає доходом від реалізації послуг,
якщо надання об’єкта основних за-
собів є метою створення (предме-
том основної діяльності) підприєм-
ства, в інших випадках орендна
плата визнається у складі іншого
операційного доходу підприємства

* розроблено за [1, 2, 3]

Відповідно до П(С)БО 14 оренда визнається фінансовою, як-
що вона передбачає хоча б одну з нижче наведених вимог:

1) орендар набуває права власності на орендований актив піс-
ля закінчення строку оренди;
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2) орендар має можливість і намір придбати об’єкт оренди за
ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

3) строк оренди становить більшу частину строку корисного
використання (експлуатації) об’єкта оренди;

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з почат-
ку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість
об’єкта оренди;

5) орендований актив має особливий характер, що дає змогу
лише орендареві використовувати його без витрат на його моде-
рнізацію, модифікацію, дообладнання;

6) орендар може подовжити оренду активу за плату, значно
нижчу за ринкову орендну плату;

7) оренда може бути припинена орендарем, який відшкодовує
орендодавцю його втрати від припинення оренди;

8) доходи або втрати від змін справедливої вартості об’єкта
оренди на кінець терміну оренди належать орендарю.

Таблиця 2
НАДХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ШЛЯХОМ ВЗЯТТЯ В ОРЕНДУ

Фінансова Операційна

Відображення факту отримання ОЗ

Орендар зараховує об’єкт фінансо-
вої оренди на баланс до складу ос-
новних засобів (із зазначенням в
аналітичному обліку даних щодо
належності цих основних засобів до
угод з фінансової оренди) з одноча-
сним визнанням довгострокової
кредиторської заборгованості — зо-
бов’язання з фінансової оренди

Отримані в операційну оренду осно-
вні засоби повинні зараховуватися
орендарем на позабалансовий раху-
нок 01 «Орендовані необоротні акти-
ви» за вартістю, зазначеної в угоді
про оренду. Ця вартість має бути ві-
дображена орендарем у Примітках до
річної фінансової звітності (форма
№ 5)

Нарахування амортизації

Орендар нараховує амортизацію
об’єкта фінансової оренди за обра-
ним методом протягом строку очі-
куваного використання ним такого
об’єкта. При цьому нарахована сума
амортизації включається орендарем
до витрат того виду діяльності, з
яким пов’язано використання
об’єкта фінансової оренди, з одно-
часним збільшенням суми накопи-
ченого зносу цього об’єкта

Орендарем не нараховується
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Закінчення табл. 2
Фінансова Операційна

Витрати, пов’язані із забезпеченням експлуатації об’єкта
Включаються орендарем до витрат виду діяльності, з яким пов’язано вико-
ристання об’єкта операційної оренди

Витрати на модернізацію об’єкта оренди
Відображаються орендарем у складі
капітальних інвестицій з приєднан-
ням до первісної вартості об’єкта
фінансової оренди

Якщо вони здійснюється орендарем,
відображаються ним у складі капіта-
льних інвестицій і зараховуються як
окремий інвентарний об’єкт «Затрати
на модернізацію n-го об’єкта опера-
ційної оренди» на баланс орендаря в
складі інших необоротних матеріаль-
них активів з його подальшою амор-
тизацією орендарем

Відображення орендних платежів
Частина суми орендних платежів (на
погашення вартості об’єкта фінан-
сової оренди) відображається в оре-
ндаря зменшенням зобов’язання з
фінансової оренди з одночасним
утворенням поточної кредиторської
заборгованості. Решта суми оренд-
них платежів (на відшкодування ви-
трат на лізингову діяльність) орен-
дар визнає фінансовими витратами

Орендна плата за об’єкт операційної
оренди визнається орендарем витра-
тами виду діяльності або напряму
витрат, з яким пов’язано використан-
ня цього об’єкта 

* розроблено за [1—3].

А операційна — це оренда інша, ніж фінансова [2].
Передача об’єкта основних засобів в оренду здійснюється за Ак-

том приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних за-
собів (ф. № ОЗСГ-1). Ведення бухгалтерського обліку різних видів
орендних операцій відрізняється у орендодавця та орендаря.

У табл. 1 наведено основні відмінності обліку переданих у фі-
нансову та операційну оренду об’єктів основних засобів.

У таблиці 2 наведено основні відмінності обліку отриманих у
фінансову або операційну оренду об’єктів основних засобів.

Список використаних джерел
1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засо-

бів: Затверджено наказом МФУ від 30.09.2003 р. № 561 [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/pub-
lish/article?art_id=293623
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2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: За-
тверджено наказом МФУ від 28.07. 2000 року № 181 [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засо-
би»: Затверджено наказом МФУ від 27.04. 2000 року № 92 [Електро-
нний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/z0288-00

УДК 657 Кушнір В. О., магістрант∗
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ

М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати виробництва продукції визначаються
П(С)БО 16 «Витрати». Основними завданнями контролю вироб-
ництва є: встановлення правильності і достовірності відображен-
ня у звітності фактичних витрат на виробництво, з’ясування пра-
вильності визначення виробничої собівартості готової продукції,
до якої входять: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на
оплату праці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати [2].

Особливістю внутрішньогосподарського контролю виробниц-
тва є те, що він функціонує з моменту надходження (списання)
сировини і матеріалів (ВРХ, свиней та інших сільськогосподар-
ських тварин та матеріалів) до моменту виходу готової продукції
(м’ясо на кості, м’ясні та ковбасні вироби в асортименті) і офор-
млення господарських операцій за ними.

Як зазначають М.М. Коцупатрий і У.О. Марчук, недоліком
внутрішньогосподарського контролю виробництва є те, що прак-
тично не розроблені його методичні прийоми, і те, що він відда-
ний на відкуп інтуїції та досвіду фахівців, які здійснюють конт-
рольні функції на свій розсуд [3].

Внутрішньогосподарський контроль операцій з обліку витрат
виробництва розпочинають з інвентаризації об’єктів обліку ви-
робництва. Даним об’єктом обліку при цьому виступає незавер-
шене виробництво.

Ф.Ф. Бутинець, Б.Ф. Усач та інші вважають, що інвентари-
зація обліку витрат виробництва дасть можливість виявити не-
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., професор М.М. Коцупатрий
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стачі або лишки та правопорушення, якщо такі мали місце на
підприємстві [1]. Цілком оправданим буде акцентування уваги
на незавершене виробництво, яке має піддатися найретельні-
шій перевірці не тільки на предмет фактичної наявності неза-
вершених обробкою субпродуктів, жиру-сирцю, кишок до по-
солу та іншої продукції, а й щодо визначення їх правильної
оцінки (вартості).

При інвентаризації незавершеного виробництва на м’ясопе-
реробних підприємствах необхідно:

♦ виявити м’ясо на санбойні, необроблені субпродукти і жи-
ри харчові топлені в бочках, якщо їх сортність не визначена ла-
бораторією, кількість яких встановлюється за даними фактичного
зважування;

♦ жир-сирець, кількість якого встановлюється за даними фак-
тичного зважування;

♦ жир харчовий топлений у відстойниках, кількість якого
встановлюється об’ємним вимірюванням;

♦ шкури, кількість яких встановлюється в штуках, а вага або
площа визначається шляхом множення на середню вагу (середню
площу) шкури даного виду, що склалася за місяць, який триває;

♦ кишки до посолу, кількість яких встановлюється в натура-
льних комплексах (за кількістю голів худоби, від забою якої оде-
ржана дана партія кишок), а комплекти переводяться в пучки (за
встановленими коефіцієнтами) і штуки;

♦ засолені кишки, кількість яких встановлюється в пучках і
штуках;

♦ варені ковбаси на термічній та охолоджувальній дільницях
і напівкопчені ковбаси, кількість яких встановлюється за даними
фактичного зважування при передачі в експлуатацію в перші дні
наступного місяця;

♦ копчені ковбаси та напівкопчені ковбаси з тривалим сушін-
ням, кількість яких встановлюється за даними обліку партії;

♦ консерви в автоклавах, кількість яких встановлюється за
даними поштучного обліку або обсяговими вимірами [4].

Вартісна оцінка незавершеного виробництва здійснюється згі-
дно вимог П(С)БО 9 «Запаси».

Після вивчення фактичної наявності об’єктів обліку витрат
виробництва внутрішньогосподарський контролер здійснює до-
кументальну перевірку [1].

Внутрішньогосподарський контроль за операціями з обліку
витрат виробництва проводять наступним чином:

♦ перевірка дотримання умов визнання витрат виробництва;
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♦ перевірка правильності формування собівартості продукції
(м’яса, ковбас, консервів та інших);

♦ вивчення достовірності формування прямих матеріальних
витрат;

♦ вивчення достовірності формування прямих витрат на
оплату праці;

♦ перевірка правильності формування інших прямих витрат.
Таким чином, провівши усі етапи контролю витрат виробниц-

тва продукції, працівник внутрішньогосподарського контролю
підприємства матиме можливість отримати необхідну кількість
доказів, які стануть основою для формування локального виснов-
ку за результатами перевірки обліку витрат виробництва.

Список використаних джерел
1. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навч. Посіб. для
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УДК 657.42 Морозенко М. О., магістрант∗
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ЗАПАСИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Функціонування сільськогосподарських підприємств супро-
воджується кругооборотом ресурсів, значне місце в яких за-
ймають запаси. Стан, формування і використання запасів є ви-
значальним чинником забезпечення конкурентоспроможності
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент Л.В. Білозор
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підприємства. Успішне вирішення стратегічних завдань розви-
тку підприємств в умовах жорсткої конкуренції, складного та
тривалого технологічного процесу виготовлення продукції по-
требує орієнтації обліку запасів на отримання оперативної ін-
формації про їх витрачання, що дасть змогу керівникам різних
рівнів приймати ефективні управлінські рішення. Виходячи з
того, що на сільськогосподарських підприємствах існує досить
широка номенклатура запасів, які надходять на підприємство,
а також вплив на організацію обліку фізичних властивостей
ресурсів, актуальною проблемою є побудова оптимальної об-
лікової системи запасів з урахуванням організаційно-техноло-
гічних особливостей виробництва.

Завданнями бухгалтерського обліку матеріальних оборотних
активів на виробничих підприємствах є:

1) своєчасне оформлення первинних документів на всі опера-
ції, пов’язані з надходженням, зберіганням і витрачанням готової
продукції, матеріалів та інших запасів;

2) здійснення точного і повного контролю за своєчасним
оприбуткуванням, зберіганням і економним витрачанням матері-
альних цінностей у процесі виробництва, за додержанням вста-
новлених норм витрат матеріалів;

3) одержання на будь-яку дату точних даних про кількість
продукції, матеріалів та інших запасів, які є в коморах, на скла-
дах і у виробничих підрозділах підприємства та інших місцях
зберігання і використання;

4) систематичний контроль за транспортно-заготівельними
витратами під час придбання запасів на стороні;

5) своєчасне виявлення виробничих запасів, які не використо-
вуються в господарстві і які можна реалізувати для мобілізації
внутрішніх резервів, а також готової продукції, яка не користу-
ється попитом, і неліквідів [4].

Необхідною умовою підтримання виробничого процесу на
підприємстві є виробничі запаси. Тому запаси є вагомою части-
ною активів підприємства. Це в свою чергу вимагає повної, до-
стовірної, інформації про наявність і рух виробничих запасів, яку
може надати правильно організована система управлінням склад-
ським господарством, що генерує та інтерпретує всю цю базу ін-
формаційного потоку, надану різними ринковими системами для
ефективного управління матеріальними запасами.

Запаси є найбільш важливою і значною частиною активів під-
приємства, вони займають особливе місце у складі майна та до-
мінуючі позиції у структурі витрат підприємств; при визначенні
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результатів господарської діяльності підприємства та при висвіт-
ленні інформації про його фінансовий стан [2].

Відповідно, до матеріальних оборотних засобів на сільськогос-
подарських підприємствах, відносяться дві групи засобів: виробничі
запаси (предмети праці) і сільськогосподарська продукції (продукти
праці). Однак між цими групами нема різкої межі. Якщо на другій
стадії кругообороту вся отримана продукція являється продуктом
праці, то для наступному циклу кругообороту значна, частина її (ві-
докремлена на насіння та корми) вже є предметами праці та перехо-
дить, відповідно, до групи виробничих запасів [5].

На різних підприємствах запаси можуть мати різне призна-
чення залежно від функції, яку вони виконують у процесі вироб-
ництва, а також від особливостей підприємства. Так, якщо для
одного підприємства машини та обладнання є основними засоба-
ми, то для підприємства, що їх виготовляє, є готовою продукці-
єю, а для підприємств, що здійснює їх перепродаж — товаром.
Виробничі запаси — придбані або самостійно виготовлені виро-
би, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. До них
відносяться: сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали, будівельні
матеріали, матеріали, передані в переробку, запасні частини, ма-
теріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали [2].

Бухгалтерський облік запасів забезпечує своєчасне відобра-
ження господарських операцій з надходження, переміщення, ви-
буття всіх запасів, які належать підприємству. При цьому, при-
дбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс
установи за первісною вартістю. Первісною вартістю запасів,
придбаних за плату, є сума, сплачена постачальнику (продавцю).
Якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно
визначити їх вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відо-
бражатися в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю з
подальшим коригуванням до первісної вартості.

На нашу думку, доцільно порівняти методологічні основи об-
ліку запасів в Україні з міжнародними, які розроблені за МСБО 2
«Запаси». На підставі проведеного аналізу положень П(С)БО 9
«Запаси» [2] та МСБО 2 «Запаси» (IAS 2 Inventories) [1] можна
наголосити на тому, що обидва стандарти мають багато спільно-
го за основними критеріями щодо обліку запасів. Але поряд зі
спільними рисами є і відмінності, що стосуються складу запасів,
порядку їх оцінки підчас надходження та на дату складання ба-
лансу, а також розкриття інформації про запаси у фінансовій зві-
тності. Такі розбіжності, на наш погляд, є достатньо принципо-
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вими, а тому потребують узгодження та гармонізації національні
П(С)БО з МСФЗ.

Практика показує, що процес обліку використання виробни-
чих запасів усе ж таки є трудомісткою ділянкою. Тому не дивно,
що на багатьох підприємствах спостерігається певні недоліки, а
на деяких — запущеність обліку, що призводить до великих
втрат запасів. Усе це зайвий раз підтверджує, що до цього часу
залишаються невирішеними багато важливих питань, пов’язаних
з розробкою науково-обгрунтованої системи обліку використан-
ня виробничих запасів.

Можна виділити такі негативні аспекти щодо обліку виробни-
чих запасів:

♦ складність визначення справедливої (ринкової та неринко-
вої) вартості запасів, що полягає у використанні підприємствами
бартерного обміну, більше того, обміну на неподібні активи;

♦ низький рівень оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємств;

♦ невідповідний рівень контролю та оперативного регулю-
вання процесів утворення запасів;

♦ обмеженість контролю використання виробничих запасів;
♦ застосування підприємствами застарілих галузевих норма-

тивно-правових актів з обліку і контролю виробничих запасів;
♦ відсутність комплексного поєднання усіх видів обліку під-

приємства для забезпечення керівництва підприємства необхід-
ною управлінською інформацією [3].

Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання
інформації про виробничі запаси, використання нетрадиційних для
вітчизняної облікової практики підходів щодо ефективного їх вико-
ристання та оптимізації результатів діяльності підприємства через за-
стосування принципів і методів бухгалтерського обліку.

Необхідними передумовами правильної організації обліку за-
пасів є такі: раціональна організація складського господарства;
розробка номенклатури запасів; наявність інструкції з обліку ви-
робничих запасів; правильне групування (класифікація) запасів;
розробка норм витрачання запасів.

Підсумовуючи усе зазначене, можна зробити висновок, що ре-
алізація перелічених напрямів удосконалення обліку запасів під-
приємством призведе до значного підвищення результативності
його фінансово-економічної діяльності. Вирішення комплексу
суперечливих і дискусійних питань обліково-аналітичного управ-
ління виробничими запасами є актуальним для більшості підпри-
ємств і потребує подальших досліджень.
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
ЩОДО НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

За сучасних умов господарювання матеріальні активи не є
єдиним чинником забезпечення прибутковості підприємств. Стає
очевидним, що існують інші види активів, які не мають речовин-
ної субстанції, але здатні відігравати важливу роль у процесі оде-
ржання прибутку. Сьогодні серед них особливе місце посідають
нематеріальні активи. Тому керівництво підприємств потребує
достовірної інформації для управління нематеріальними актива-
ми з метою пошуку невикористаних можливостей, інформацію
про які надає система бухгалтерського обліку, яка не може безпе-
ребійно та ефективно функціонувати без досконалої облікової
політики щодо нематеріальних активів.

Питанню облікової політики належну увагу почали приділяти
недавно, проте на сьогодні сформувалися стійкі погляди авторів
на об’єкти, які слід розглядати в обліковій політиці підприємства.
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До них відносять також і нематеріальні активи. Серед вітчизня-
них фахівців, які досліджували питання облікової політики,
О. Бірюк, Н. Боярко, В. Гаврилюк, В. Жук, Т. Кучеренко, М. Ми-
хайлов, Л. Пантелейчук, О. Подолянчук, І. Чалий та ін.

Проте незважаючи на значну кількість наукових праць, неви-
рішеними залишається низка питань, пов’язаних з обліком нема-
теріальних активів, які слід зазначати в обліковій політиці під-
приємства та які потребують подальшого дослідження і розробки
пропозицій для застосування в практичній діяльності підпри-
ємств.

Формування облікової політики щодо нематеріальних активів
регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
№ 8 «Нематеріальні активи» [1], розкривається у Методичних ре-
комендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних активів [2]
і Методичних рекомендаціях щодо облікової політики підприєм-
ства [3].

Повноваження власника підприємства з установлення обліко-
вої політики реалізується через закріплення в розпорядчому до-
кументі переліку методів оцінки, обліку та процедур, щодо яких но-
рмативно-методична база містить більше одного їх варіанта [6].

Формування облікової політики щодо нематеріальних активів
є одним з найважливіших і принципових етапів складання наказу
про облікову політику, від чого залежить визначення якості ін-
формації та її відповідність потребам користувачів.

Згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [1] при визначенні
строку корисного використання об’єкта нематеріальних активів
доцільно знати:

– строк корисного використання подібних активів;
– моральний знос, що передбачається;
– правові або інші подібні обмеження щодо строків його ви-

користання;
– очікуваний спосіб використання нематеріального активу

підприємством;
– залежність строку корисного використання нематеріального

активу від строку корисного використання інших активів підпри-
ємства [1].

Для нарахування амортизації нематеріальних активів підпри-
ємство також може застосовувати строки їх корисного викорис-
тання, встановлені Податковим кодексом України.

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк
дії права користування нематеріального активу не встановлено,
такий строк становить 10 років безперервної експлуатації [4].
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Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ве-
деться за кожним з об’єктів, що входить до складу окремої групи.

Виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод
підприємство самостійно обирає метод нарахування амортизації
нематеріальних активів [6]. Прямолінійний метод нарахування
амортизації є найпоширенішим і застосовується також у випадку,
коли умови отримання майбутніх економічних вигід визначити
неможливо. Крім прямолінійного методу нарахування амортиза-
ції підприємство може обрати інший метод.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного ви-
користання амортизації не підлягають [1]. До нематеріальних ак-
тивів з невизначеним строком корисного використання належать
ті, щодо яких підприємством не визначено обмеження строку,
протягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх
еквівалентів) від використання таких нематеріальних активів.

Критерій суттєвості і порядок проведення переоцінки встано-
влюється підприємством самостійно. Критерій суттєвості встано-
влюється залежно від потреби підприємства проводити переоцін-
ку [5]. Слід врахувати, що переоцінці підлягають тільки такі
нематеріальні активи, щодо яких існує активний ринок. У разі
переоцінки окремого об’єкта нематеріального активу слід пере-
оцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематері-
альний актив. Переоцінка нематеріальних активів 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 [1].

Можливість вибору облікової політики дає широкі можливості
суб’єктам господарювання впливати на результати їх діяльності. В
наказі про облікову політику слід висвітлити такі елементи в части-
ні обліку нематеріальних активів: групи (класифікацію) нематеріа-
льних активів для нарахування амортизації і їх переоцінки; порядок
оцінки нематеріальних активів; строк корисного використання не-
матеріальних активів і порядок його зміни; методи нарахування
амортизації нематеріальних активів; порядок визначення ліквіда-
ційної вартості нематеріальних активів. Правильно сформована об-
лікова політика позитивно впливає на процес ведення бухгалтерсь-
кого обліку і функціонування підприємств.
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
ЩОДО ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

Облікова політика підприємства охоплює організацію та ме-
тодику ведення бухгалтерського обліку загалом. Вона є важли-
вим фактором впливу на прийняття управлінських рішень і конт-
ролю за всіма видами діяльності підприємства, в тому числі й
операційної діяльності. Трансформація економіки України до си-
стеми ринкових відносин призвела до лібералізації форм і мето-
дів обліку. Суть нових підходів полягає в тому, що на основі
встановлених державою загальних правил бухгалтерського облі-
ку підприємства повинні самі розробляти облікову політику для
розв’язання поставлених господарською діяльністю перед облі-
ком завдань. Завдяки цьому у підприємств з’явилася альтернати-
ва в організації облікового процесу розрахунків з оплати праці,
яка відображається в обліковій політиці підприємства. Дане пи-
тання заслуговує на детальне дослідження, оскільки облік праці є
одним з найтрудомісткіших ділянок обліку на підприємстві.

Питання щодо формування облікової політики та її реалізації
розглянуто в працях вітчизняних дослідників, а саме: Т.В. Бара-
новської, М.Т. Білухи, Г.Г. Кірейцева, Л.М. Кіндрацької, Ю.А.
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Кузьмінського, М.В. Кужельного, В.Г. Лінника, Н.М. Малюги,
М.С. Пушкара, В.В. Сопка, В.Г. Швеця; і зарубіжних: Р.А. Албо-
рова, А.С. Бакаєва, П.С. Безруких, М.І. Кутера, Л.П. Хабарової та
інших.

Але так, як ці вчені приділяли увагу загальним аспектам фор-
мування облікової політики, все-таки багато питань щодо органі-
зації оплати праці залишаються невирішеними. Основною про-
блемою організації обліку оплати праці на підприємствах зали-
шається відсутність розроблених методик і положень облікової
політики.

Необхідність формування облікової політики на підприємстві
зумовлена, насамперед, особливостями його діяльності, які не
можуть бути відображені з достатньою повнотою в жодному но-
рмативному документі внаслідок їх специфічності, хоч у цілому
бухгалтерський облік на кожному підприємстві ґрунтується на
відповідному нормативно-правовому забезпеченні.

Проф. С.О. Ніколаєва відзначає, що необхідність формування
облікової політики на підприємствах виникає у двох випадках:

1) законодавством передбачено кілька варіантів способів бух-
галтерського обліку і підприємство вибирає один із них;

2) законодавча регламентація відображення в бухгалтерсько-
му обліку тих чи тих господарських операцій не розроблена, під-
приємство самостійно розробляє способи ведення обліку.

Необхідність облікової політики підприємства встановлена в
законодавчому порядку. Відповідно до статті 1 Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», об-
лікова політика — це сукупність принципів, методів і процедур,
що використовуються підприємством для складання та подання
фінансової звітності [1].

Відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського облі-
ку № 8 «Облікові політики, зміни в облікових політиках та поми-
лки», облікові політики — це конкретні принципи, основи домов-
леності, правила та практика, застосовані суб’єктом господарю-
вання при складанні та поданні фінансових звітів.

Облік на підприємстві починається з розробки облікової полі-
тики. Документальне оформлення облікової політики підприємс-
тва здійснюється у вигляді наказу про облікову політику підпри-
ємства.

Наказ про облікову політику є основним внутрішнім докумен-
том, яким регулюється організація облікового процесу на підпри-
ємстві та є обов’язковим для виконання всіма службами і праців-
никами підприємства.
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Питання формування облікової політики підприємства щодо
витрат на оплату праці вченими економістами практично не до-
сліджувалося. Вони тільки згадувались у контексті витрат під-
приємства, а не відокремлено.

Оплата праці виступає одним з найважливіших об’єктів бух-
галтерського обліку кожного суб’єкта господарювання і багато в
чому визначає собівартість готової продукції.

Нормативно-правове регулювання оплати праці охоплює ряд
нормативно-правових актів, які мають різну юридичну силу, від-
повідно до якої їх можна розподілити по рівнях: конституційний,
законодавчий, нормативний, методичний, організаційно-розпо-
рядчий.

Конституційний рівень передбачає регулювання відносин у
сфері підприємницької діяльності на основі єдиного нормативно-
правового акту — Конституції України, законодавчий рівень —
Закони і підзаконні акти (Постанови Верховної Ради України,
Укази і Розпорядження Президента України, а також Постанови і
Розпорядження Кабінету Міністрів України) цього рівня регла-
ментують економічні, правові і організаційні основи оплати праці
працівників, а також принципи обліку оплати праці. До нормати-
вного рівня необхідно віднести національні Положення (стандар-
ти) бухгалтерського обліку, Робочий план рахунків бухгалтерсь-
кого обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських опе-
рацій підприємств (організацій) та Інструкцію про його застосу-
вання. Документи цього рівня визначають загальні принципи і
правила ведення фінансового обліку та формування повної, до-
стовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий
стан підприємства. Документи методичного рівня розробляються
міністерствами і відомствами в межах своєї компетенції, відпові-
дно до галузевих особливостей. Вони мають рекомендаційний, а
не обов’язковий характер і не повинні вступати в протиріччя із
законодавчими актами та нормативними документами вищого рі-
вня. Необхідно виділити ще один — п’ятий, організаційно-
розпорядчий рівень. Документи цього рівня затверджуються керів-
ником підприємства, розробляються його економічними службами.

Для підприємця-роботодавця заробітна плата його працівників
є однією з найбільших статей витрат. Основним нормативним
документом, що визначає склад витрат з оплати праці є Інструк-
ція статистики заробітної плати, затверджена наказом Державно-
го комітету статистику України від 13.01.2001 р. № 5.

Для правильної організації обліку праці та її оплати на будь-
якому підприємстві бухгалтер керується документами з даного
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питання, до яких належать законодавчі та нормативні акти. Нор-
мативну базу підприємства з питання регулювання заробітної
плати наведено в табл. 1.

Таблиця 1
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ

ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЧОМУ РІВНІ

Документ Відносини, які регулюються документом

Колективний договір підпри-
ємства

Визначає відносини працедавця та найма-
них працівників у сфері виробництва, у
сфері зайнятості населення, у сфері оплати
праці, умови праці і відпочинку, у сфері со-
ціального захисту та задоволення духовних
потреб працівників

Положення про оплату праці Визначає загальні засади оплати праці на
підприємстві та порядок преміювання за
показники роботи

Норми праці (виробітку, часу,
обслуговування і розцінки).
Тарифна система оплати праці

Наводяться норми виробітку та розцінки за
виконанні відрядні роботи, норми часу

Положення про фонди мате-
ріального заохочення та соці-
ального розвитку

Визначається порядок формування та вико-
ристання відповідних фондів

Наказ Про облікову політику
підприємства

Визначає альтернативні підходи до відо-
браження у обліку та звітності інформації
про виплати працівникам та формування
забезпечень виплат

В умовах реформування системи бухгалтерського обліку зна-
чно розширені права підприємства у формуванні облікової полі-
тики. Реформа бухгалтерського обліку вплинула на облік розра-
хунків з оплати праці не лише у частині зміни нумерації і
найменування рахунків з оплати праці. Найважливіші зміни в ме-
тодології бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці
пов’язані з новим підходом до класифікації витрат підприємств
та організацій. Крім того, на сьогоднішній день підприємства
мають більше самостійності у виборі прийомів і напрямків влас-
ної облікової політики. Окремі напрямки вибраної підприємства-
ми облікової політики безпосередньо впливають на порядок об-
ліку оплати праці. Зокрема, це стосується самостійного вибору
підприємствами та організаціями порядку ведення обліку витрат:
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із застосуванням рахунків тільки класу 9 «Витрати діяльності»; з
одночасним застосуванням рахунків класу 8 «Витрати за елемен-
тами» та рахунків 9 «Витрати діяльності»; із застосуванням класу
тільки 8 «Витрати за елементами».

Таблиця 2
СКЛАДОВІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Організаційна Методична Технічна

Порядок організації
роботи облікового
апарату

Вибрані способи обліку
об’єктів

Реалізація цих способів в до-
кументообороті, облікових
регістрах тощо

• Перелік осіб, відпо-
відальних за ведення
обліку оплати праці та
їх посадові інструкції;
• Перелік центрів ви-
трат та сфер відпові-
дальності;
• Комерційна таємни-
ця та порядок її захис-
ту;
• Система внутріш-
нього контролю

• Системи і форми оплати
праці, що застосовуються
на підприємстві;
• Перелік робіт, які підля-
гають нормуванню;
• Порядок визнання нара-
хованої суми виплат за по-
точними зобов’язаннями;
• Порядок нарахування
виплат за невідпрацьова-
ний час, премій та інших
заохочувальних виплат;
• Варіант обліку витрат
використання рахунків
усіх класів;
• З використанням рахун-
ків всіх класів, крім рахун-
ків класу 8 «Витрати за
елементами»;
• З використанням рахун-
ків всіх класів, крім рахун-
ків класу 9 «Витрати дія-
льності»;
• Перелік об’єктів витрат
та об’єктів калькулювання

• Робочий план рахунків в
розрізі центрів витрат та
центрів відповідальності;
• Форми первинних докумен-
тів по розрахунках з оплати
праці;
• Облікові регістри;
• Схеми документообігу;
• Технологія обробки обліко-
вої інформації;
• Склад, порядок і строки по-
дання внутрішньої звітності;
Порядок проведення інвента-
ризації зобов’язань з оплати
праці

Основним завданням облікової політики є забезпечення орга-
нізації бухгалтерського обліку на підприємстві як цілісної систе-
ми, яка повинна охоплювати всі аспекти облікового процесу —
організаційний, методичний і технічний [6].

Таким чином, облікова політика оплати праці також повинна
охоплювати всі аспекти облікового процесу — організаційний,
методичний і технічний (табл. 2).

Отже, основними питаннями, що підлягають відображенню в
наказі про облікову політику в частині оплати праці є: визначен-
ня системи та форми оплати праці; встановлення системи норму-
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вання праці; порядок відображення на рахунках бухгалтерського
обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві.
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УДК 657 Павловська А. К., магістрант∗
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

В умовах ринкової економіки функціонує багато підприємств
різних форм власності та організаційно-правових норм. Проте
для діяльності кожного потрібна складова, без якої підприємство
не лише не зможе діяти, але й існувати взагалі. Це — майно
суб’єкта господарювання.

Під майном підприємства розуміють основні засоби, немате-
ріальні активи, виробничі запаси та інші фінансові активи, а під
фінансовими зобов’язаннями — кредиторська заборгованість,
кредити банків, позики, резерви та інші фінансові пасиви. Інвен-
таризація, як метод фактичного контролю, має велике значення
для контролю за збереженням майна підприємства. Особливо
слід підкреслити важливість правильності відображення органі-
зації інвентаризації в її стадіях, оскільки від точності проведення
інвентаризації залежить ефективність і правильність ведення об-
ліку на підприємстві.

Окремі проблеми, що стосуються процесу організації та здій-
снення інвентаризації, у своїх працях розглядали С.В. Бардаш,
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Ф.Ф. Бутинець, М.В. Дмитрієв, І.М. Донець, Д.Л. Кузьмін, О.С. Ле-
мішовський, Н.М. Малюга, В. Нагорний, В.В. Рукін, Н.І., В.В. Сопко,
Петренко, Л. Сук, О. Хамайдюк, В. Чудовець, С. Щербіна.

У сучасних умовах господарювання, для забезпечення досто-
вірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності,
підприємствам необхідно проводити інвентаризацію, під час якої
перевіряються і документально підтверджується наявність, стан і
оцінка як активів, так і зобов’язань підприємства [2, с. 155].

Вважаємо доцільним розділити процес інвентаризації на чо-
тири стадії [5, с. 24]:

• організаційна стадія;
• підготовча стадія;
• технологічна стадія;
• результативна стадія.
Важливість організаційної стадії пов’язана з тим, що на цій

стадії забезпечують: вибір об’єктів інвентаризації; підбір і ком-
плектування інвентаризаційної комісії; видача наказу на прове-
дення інвентаризації; інструктаж членів інвентаризаційної комі-
сії. Процес здійснення будь-якої інвентаризації розпочинається з
підготовки та видачі наказу на її проведення — внутрішнього до-
кумента, який регламентує порядок і терміни проведення інвен-
таризації; визначає її об’єкти. Під час складання наказу слід ре-
тельно віднестися до формулювання його змісту [3, с.137].
На другій стадії, підготовчій, виконуються такі підготовчі за-

ходи: огляд місця проведення інвентаризації; перевірка наявності
договорів про повну матеріальну відповідальність; перевірка ва-
говимірювального господарства; опломбування місць зберігання,
що мають окремі виходи; підготовка об’єктів інвентаризації до
перевірки, тобто розміщення у зручному порядку; підготовка
бланків первинних документів для оформлення результатів інве-
нтаризації.
Третьою стадією є технологічна — це безпосередня перевір-

ка наявності та стану матеріальних активів, правильності їх ви-
значення, формування інформаційної бази для перевірки обліко-
вих оцінок та визначення підстав для їх подальшого перегляду.
Одержані дані про фактичну наявність, стан та оцінку активів за-
носять у інвентаризаційні описи або акти інвентаризації (залежно
від виду об’єктів, що інвентаризуються), які підписуються усіма
членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальни-
ми особами.
На четвертій стадії здійснюється порівняння облікових да-

них про матеріальні активи з фактичними, встановленими під час
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перевірки. Далі з метою виявлення результатів інвентаризації бу-
хгалтерія складає порівняльні відомості, в яких фіксують розбіж-
ності між даними інвентаризаційних описів і даними обліку [4,
с. 73].

При визначенні попередніх результатів інвентаризації може
бути встановлено:

• відповідність фактичних і облікових даних;
• нестачу — фактичні залишки менші від облікових;
• надлишки — фактичні залишки більші облікових.
У сучасних умовах перелік завдань інвентаризації поповнився

необхідністю проведення перевірки правильності визнання, стану
й оцінки активів і зобов’язань підприємства. Виходячи з цього,
до можливих попередніх результатів інвентаризації варто також
віднести:

• завищення або заниження облікових оцінок активів і зо-
бов’язань;

• невідповідність критеріям визнання активами взагалі чи ви-
знання активами певної категорії зокрема;

• зміну реального стану активів, не відображену в обліку.
Підсумки перевірки розглядаються та затверджуються на засі-

данні інвентаризаційною комісією, відображаючи отримані ре-
зультати у протоколі. Всі прийняті рішення набувають юридич-
ної сили і стають обов’язковими для виконання усіма працівника-
ми підприємства. Врегулювання виявлених відхилень фіксуються
у висновках комісії, з відповідними пропозиціями. Матеріали ін-
вентаризації передаються до бухгалтерії та є підставою для відо-
браження отриманих результатів в обліку.

Результати інвентаризації після затвердження керівником ві-
дображаються у бухгалтерському обліку підприємства у тому мі-
сяці, в якому проведена (закінчена) інвентаризація, але не пізніше
грудня звітного року. Результати інвентаризаційної роботи пови-
нні відображатися у примітках до річного фінансового звіту, зок-
рема, зазначається інформація за виявленими інвентаризаційни-
ми різницями та прийнятими щодо них рішеннями (скільки
зараховано за пересортицею, скільки списано в межах норм при-
родного убутку, віднесено на винних осіб чи на результати діяль-
ності) [5, с. 36].

Висновки. Отже, виділення стадій інвентаризації, а також
конкретизація методики проведення інвентаризації матеріальних
активів, забезпечить високу ефективність, об’єктивність і раціо-
нальність здійснення інвентаризаційної роботи на підприємствах.
Інформація наведена у примітках до фінансової звітності резуль-
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тати інвентаризації дозволяють зовнішнім користувачам отрима-
ти відповідну аналітичну інформацію. Тому проведення інвента-
ризації сприяє формуванню достовірної фінансової звітності, на
основі якої користувачі приймають відповідні рішення.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОБРИВ

Для раціональної організації обліку запасів на підприємстві,
перш за все, необхідно дати відповідь на ряд запитань: коли, зві-
дки, скільки і на яку суму надійшли запаси, як виконуються про-
грами постачання; кому, коли і скільки відпущено запасів; як ви-
конується програма виробничого споживання; який залишок по
окремих видах запасів і як дотримуються встановлені ліміти, тощо.

Метою дослідження є вивчення проблемних аспектів ведення
обліку добрив на підприємствах і надання рекомендації щодо
удосконалення обліку наявності та використання даного виду за-
пасів сільськогосподарського призначення.

Необхідними передумовами формування облікового процесу
запасів є: раціональна організація складського господарства; на-
явність інструкції з обліку виробничих запасів; розробка номенк-
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латури запасів; правильне групування (класифікація) запасів;
розробка норм витрачання запасів [3].

Інтенсивне сільськогосподарське виробництво передбачає засто-
сування добрив, які за неправильного використання можуть негати-
вно впливати на навколишнє середовище. Сільськогосподарські
підприємства зобов’язані здійснювати заходи щодо зменшення за-
значеного впливу. Це викликає необхідність здійснення операцій,
пов’язаних з охороною навколишнього середовища, які підлягають
відображенню в бухгалтерському обліку підприємства [2].

Застосування органічних і мінеральних добрив потребує по-
кращення існуючої системи обліку їх надходження, зберігання та
використання у виробництві.

Аналізуючи дослідження з питань організації обліку добрив та
отрутохімікатів, можна зробити висновок, що ряд положень і пи-
тань обліку матеріалів сільськогосподарського призначення по-
требують вдосконалення і доопрацювання. У свою чергу, розв’я-
зання цих проблем зумовить вихід на якісно новий рівень їх ор-
ганізації обліку, значно підвищить роль запасів в управлінні сіль-
ськогосподарським підприємством.

Для обліку добрив у сільськогосподарських підприємствах ва-
рто удосконалити і пристосувати типову форму Картки складсь-
кого обліку. З цією метою в Картки складського обліку добрив
необхідно додатково ввести:

• дані про постачальника, від якого надійшли добрива;
• кількість діючої речовини в одиниці добрив;
• строк придатності добрив до використання.
Деталізація зазначених даних буде сприяти раціональному ви-

користанню мінеральних добрив у сільськогосподарських під-
приємствах, зменшенню кількості добрив, строк придатності до
використання яких вийшов.

У типовій формі «Акту про використання мінеральних, орга-
нічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів» не-
обхідно видалити рядок «Добрива внесено під урожай 20хх ро-
ку». Адже певні види добрив можуть підвищувати урожайність
протягом кількох років поспіль. Позитивна дія органічних добрив
на урожай сільськогосподарських культур продовжується протя-
гом трьох років. Виходячи з вищевикладеного, вартість органіч-
них добрив доцільно відносити до витрат рослинництва протягом
трьох років у такому співвідношенні: у перший рік — 60 % їх варто-
сті, у другий — 30 %, у третій — 10 %. Оскільки дія інших видів
добрив продовжується один рік, їх вартість можна відносити по-
вністю до витрат рослинництва у перший рік використання.
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Для обліку удобрення сільськогосподарських угідь варто за-
стосовувати Картки обліку земельної ділянки (поля). Картку не-
обхідно вести за кожною земельною ділянкою (полем) окремо.
Вказана картка повинна містити інформацію про розташування,
удобрення полів, витрати на їх капітальне поліпшення, про ре-
зультати агрохімічного аналізу, яка необхідна для раціонального
управління земельними ресурсами підприємства [1, с. 14].

Реалізація перелічених напрямів удосконалення організації
обліку запасів підприємствами призведе до значного підвищення
результативності їх фінансово-економічної діяльності.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Суб’єкти підприємницької діяльності в ринкових умовах ви-
робляють лише ту продукцію і в таких розмірах, в яких її можна
реалізувати. Реалізація продукції, робіт і послуг є завершальним
етапом кругообігу засобів підприємства. Тут натуральна їх форма
набирає характеру грошової [2, ст. 56].

Тому реалізація, напевно, є найважливішим етапом господарсь-
кої діяльності підприємства, адже саме тут виявляється суспільна
корисність виробленого продукту, його відповідність вимогам по-
купця, замовника або ринку; шляхом зіставлення доходів і витрат
підприємства обчислюється фінансовий результат. Невиконання
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плану реалізації викликає уповільнення оборотності оборотних ко-
штів, застосування штрафів за невиконання договірних зобов’язань,
затримує платежі, погіршує фінансовий стан підприємства [3, ст.
113]. У зв’язку з цим потребує удосконалення організація обліку ре-
алізації продукції, адже від якості обліку залежить правильне визна-
чення фінансового результату діяльності підприємства.

У сучасних умовах бухгалтерський облік повинен забезпечити
дані не лише про обсяг продукції та доходи від їх реалізації, а й
про асортимент продукції, сегменти ринку, масштаби продажу,
ціни, продуктивність праці, якість продукції, собівартість, витра-
ти на збут, витрати на маркетингові дослідження, канали збуту та
інше [2, ст. 534].

Для вдосконалення обліку готової продукції та її реалізації
вважаємо за необхідне розмежувати витрати на збут, які
пов’язані з доведенням існуючої продукції до споживача (тара,
упаковка, вантажні роботи, транспортування, складування, ви-
трати на утримання складів, магазинів, торгового персоналу то-
що) та маркетингові витрати, що виникають у зв’язку з вивчен-
ням і стимулюванням попиту, пошуком інформації про ринки
збуту і розширенням частки ринку виробника.

Для покращення платіжної дисципліни у розрахунках із поку-
пцями потрібно застосовувати такі форми безготівкових розра-
хунків, які б гарантували своєчасне надходження грошових кош-
тів за відпущену покупцям продукцію. Найзручнішими, на думку
Л. Слюсарчук, є використання попередньої оплати за продукцію,
а також акредитивної форми розрахунків [4, ст. 45].

Ми вважаємо, що обидві форми безготівкових розрахунків
найбільш безпечні та унеможливлюють виникнення безнадійної
або сумнівної дебіторської заборгованості. На промислових під-
приємствах, зокрема тих, які мають значні обсяги виробництва і
реалізації продукції, доцільно використовувати логістичні спосо-
би та прийоми управління випуском і збутом продукції, оскільки
в збутовій діяльності й інформаційному забезпеченні процесу
збуту готової продукції, який ще називають логістичним серві-
сом, вони дають найкращі результати.

Для інформаційного забезпечення маркетингових і логістич-
них процедур необхідно формувати і передавати на відповідні рі-
вні управління повну, своєчасну та достатню інформацію про кі-
лькісні та вартісні показники щодо залишків готової продукції на
будь-який момент часу, про вартість відпущеної оплаченої та не-
оплаченої продукції, про сегменти ринків збуту і витрати, пов’я-
зані із збутовою діяльністю.
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Необхідну, повну та достовірну інформацію забезпечуює така
організація обліку, при якій реєструються всі без винятку опера-
ції щодо руху готової продукції та її фактичної собівартості, за-
лишків готової продукції за окремими групами та аналітичними
позиціями. При цьому, як правило, облікова інформація вміщує
набагато більше даних, ніж їх використовують у системі управ-
ління.

Сьогодні проблема полягає не в обсягах та якісних характери-
стиках облікової інформації. Найбільшою проблемою залишаєть-
ся рівень використання останньої для оцінки якісних і кількісних
параметрів об’єктів обліку, передусім готової продукції і витрат
на збут. Як правило, така інформація недостатньо застосовується
для прийняття управлінських рішень і коригування господарсь-
ко-фінансової діяльності. Тому на кожному підприємстві доціль-
но вивчати інформаційні потреби управлінських підрозділів, фо-
рмувати оперативні дані у вигляді звітів і використовувати їх для
оптимізації програми виробництва і збуту продукції.
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ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ РОЗРАХУНКІВ
З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

Ефективна організація обліку розрахунків з покупцями та за-
мовниками є одним із ключових завдань у вирішенні проблем,
що виникають під час поточного управління підприємством із
позиції оптимального співвідношення між його ліквідністю та
прибутковістю.
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент Л.В. Білозор
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Актуальність дослідження проблем бухгалтерського обліку
таких операцій пов’язана з тим, що вступаючи в розрахункові
взаємовідносини з покупцями та замовниками у підприємства
виникає ризик неповернення дебітором боргу. Однак, кредиту-
вання споживачів значно збільшує обсяги продажу, що спонукає
підприємство досить часто продавати продукцію на умовах від-
строчки. При цьому, відстрочка оплати покупцями рахунків за
відвантажену продукцію збільшує тривалість фінансового циклу,
що обумовлює іммобілізацію частини оборотних коштів і збіль-
шує потребу суб’єкта господарювання у капіталі для фінансуван-
ня обігових коштів. Це зумовлює потребу у вжитті радикальних і
реальних заходів, які нададуть можливість забезпечити розраху-
нки на принципах оптимізації інтересів підприємств-партнерів.
Тому розрахункові відносини необхідно розглядати комплексно,
тобто як систему взаємовідносин між підприємствами й особами,
засновану на грошовому поверненні вартості матеріальних цін-
ностей, робіт, послуг [1].

Особливості обліку розрахунків з покупцями та замовниками
полягають насамперед в тому, що протягом певного періоду, від
моменту відвантаження продукції до моменту надходження пла-
тежу, кошти підприємства знаходяться у вигляді дебіторської за-
боргованості. Методологічні засади формування в бухгалтерсь-
кому обліку інформації про дебіторську заборгованість та її
розкриття у фінансових звітах визначає П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість» [2]. Рівень дебіторської заборгованості визнача-
ється багатьма чинниками, а саме: вид продукції, місткість ринку
певною продукцією, умови договору, прийнята на підприємстві
система розрахунків тощо [5].

Дебіторська заборгованість покупців — це фактично безвідсот-
кова позика контрагентам. Її рівень визначається підприємством за
умовами розрахунків зі своїми клієнтами [1]. А формування досто-
вірної, оперативної і дієвої облікової інформації щодо розрахунків з
покупцями та замовниками допоможе вчасно приймати раціональні
управлінські рішення, уникати складних і суперечливих ситуацій з
дебіторами, а також знизити дебіторську заборгованість підприємс-
тва та покращити його фінансовий стан [5].

Основними проблемами обліку розрахунків з покупцями та
замовниками є [3, 4]:

1. Недостатня розробленість плану рахунків бухгалтерського
обліку та інструкції про його застосування щодо обліку розраху-
нків з покупцями та замовниками, а саме: відображення в обліку
та оцінка довгострокової та поточної дебіторської заборгованості
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за продукцію, товари, послуги (в т.ч. передбаченої та непередба-
ченої договором).

2. Неможливість отримання інформації про дебіторську за-
боргованість в обсязі і вигляді, достатньому для проведення
аналізу розрахунків з дебіторами та прийняття управлінських
рішень.

3. Неефективність та непристосованість методів розрахунку
резерву сумнівних боргів, відповідно до П(С)БО 10, до обліку на
підприємствах в Україні.

4. Майже повна відсутність контролю за станом та обсягами
сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості на вітчиз-
няних підприємствах.

5. Застарілість облікових регістрів аналітичного та синтетич-
ного обліку дебіторської заборгованості (при журнально-ордер-
ній формі ведення обліку).

6. Невідповідності та розбіжності обліку дебіторської заборго-
ваності між П(С)БО 10 та положенням МСФЗ.

7. Складність відображення розрахунків з покупцями і замов-
никами, які є засновниками або учасниками компанії, у консолі-
дованій фінансовій звітності та пояснювальній записці про афілі-
йованих осіб до річного фінансового звіту; недостатньо розроб-
лене правове регулювання питання відображення операцій з афі-
лійованими особами.

8. Складність при оподаткуванні ПДВ при укладанні догово-
рів з іноземними компаніями на передачу прав інтелектуальної
власності та прав на їх користування.

9. Нерозвиненість обліку взаєморозрахунків, а саме викорис-
тання факторингу для ефективного управління дебіторською за-
боргованістю.

З метою вирішення зазначених проблемних питань, покра-
щення розрахункової дисципліни та скорочення дебіторської за-
боргованості необхідно вжити наступних заходів [3, 4]:

1. Внести зміни до плану рахунків і розробити методичні
рекомендації з удосконалення облікових регістрів щодо обліку
розрахунків з покупцями та замовниками (необхідно чітко ви-
значити рахунки відображення поточної та довгострокової за-
боргованості покупців як передбаченої, так і не передбаченої
договором).

2. Забезпечити гармонізацію вітчизняних і міжнародних стан-
дартів обліку дебіторської заборгованості, вдосконалити консолі-
довану фінансову звітність та облікові регістри.
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3. Необхідно вдосконалити методи визначення суми резерву
сумнівних боргів і здійснити заходи щодо стимулювання ство-
рення вітчизняними підприємствами резерву сумнівних боргів.

4. Розробити класифікацію зміни права власності при реаліза-
ції інтелектуальної власності іноземним покупцям і замовникам:
чітко визначити коли передача права власності оподатковується в
порядку оподаткування товарів, коли передача права власності не
оподатковується.

5. Для ефективного управління дебіторською заборгованістю
проводити взаємозаліки, використовувати факторинг, зокрема за
операціями із товарної (операційної) дебіторської заборгованості.

6. Розробити методичні рекомендації з удосконалення обліку
та контролю простроченої кредиторської та безнадійної дебітор-
ської заборгованості, своєчасно здійснювати нагляд за співвід-
ношенням дебіторської та кредиторської заборгованості.

Викладені пропозиції будуть сприяти вдосконаленню органі-
зації розрахунків з покупцями та замовниками та їх обліку, допо-
можуть вчасно і правильно приймати управлінські рішення, уни-
кати складних і суперечливих ситуацій з дебіторами, а також
знизити дебіторську заборгованість підприємства та покращити
його фінансовий стан.
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

У сучасних умовах реформування ринкових механізмів і по-
ширення різних форм власності призвели до підвищення ролі та
значення бухгалтерського обліку взагалі та, зокрема, обліку роз-
рахунків з підзвітними особами.

Операції з відображення в обліку розрахунків з підзвітними осо-
бами — звичні, для бухгалтерів підприємств усіх форм власності і
видів діяльності. Водночас розрахунки з підзвітними особами зачі-
пають досить широке коло операцій — з готівковими коштами у
національній та іноземній валюті, розрахунками, переміщенням
цінностей (необоротні й оборотні активи), оплатою послуг, форму-
ванням витрат і вартості цінностей, оподаткуванням, утриманнями
із заробітної плати працівників, специфічно вирішених правових
відносин, використанням як типових форм первинних документів,
так і нестандартних документів, розроблених на підприємстві. Роз-
рахунки з підзвітними особами — це широке коло операцій з готів-
ковими коштами, розрахунками, придбанням матеріальних ціннос-
тей, оподаткуванням тощо. Тому виконання даної ділянки облікової
роботи вимагає чіткого дотримання чинних нормативних актів та
оформлення відповідних документів.

Підзвітні особи — це працівники даного підприємства, які
отримали грошові кошти в підзвіт для майбутніх витрат згідно з
наказом (розпорядженням) керівника підприємства. Виділяють
три групи підзвітних осіб:

− підзвітні особи, пов’язані з придбанням ТМЦ і оплатою
дрібних послуг;

− підзвітні особи, пов’язані із службовими відрядженнями;
− підзвітні особи, пов’язані з реалізацією продукції та товарів

на ринку.
З каси підприємства згідно діючого положення можуть вида-

ватись готівкові кошти підзвітним особам, список яких визначає
керівник підприємства, для виконання різних господарських та
інших доручень. Особи, які не працюють на підприємстві, гроші
під звіт одержувати не можуть. Гроші під звіт видають на витра-
ти на відрядження, придбання різних матеріалів, дрібні господар-
ські, поштові та інші витрати.
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., ст. викладач К.В. Безверхий
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Переважно, готівкові кошти видаються працівнику підприєм-
ства на основі розпорядження керівника підприємства (або в
службові обов’язки працівника входить робота із закупівлі това-
рно-матеріальних цінностей — тоді розпорядження не потрібно,
але з таким працівником укладають договір про його повну мате-
ріальну відповідальність). Працівник, що отримав готівкові кош-
ти підприємства, називається в бухгалтерській практиці підзвіт-
ною особою, так як він зобов’язаний прозвітуватись про цільове
використання грошових коштів, або повернути їх в касу підпри-
ємства (організації). Суми, отримані підзвітною особою, назива-
ють авансовими сумами, а звіт працівника називають — звіт про
використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

Аванс підзвітній особі видають у сумі, необхідній для вико-
нання намічених заходів, і лише в тому разі, коли підзвітна особа
не має заборгованості за раніше виданими сумами. Аванс вида-
ють на підставі видаткового касового ордера або платіжної відо-
мості. Підзвітна особа має право витрачати аванс лише на ті цілі,
для яких він виданий.

Грошовий аванс — це сума, видана підзвітній особі для здійс-
нення майбутніх платежів за виконання роботи, на купівлю мате-
ріальних цінностей, покриття витрат на відрядження тощо. Гро-
шовий аванс, як правило, включає всю суму передбачених
витрат.

Підзвітні особи зобов’язані подати до бухгалтерії підприємст-
ва разом із невикористаними залишком готівки звіт про викорис-
тані кошти, надані на відрядження або під звіт про витрачання
одержаних сум.

Звітом про використані кошти буде вважатись документ, що
підтверджує витрати працівника (так як до нього додаються під-
тверджуючі документи: чеки, білети, квитанції, закупівельні ак-
ти), обов’язковим реквізитом його є підпис керівника підприємс-
тва: «доцільність витрат підтверджую» і підпис, або «бухгалтерії
оплатити». Складає звіт про використанні кошти підзвітна особа,
вказує дату і підписується в ньому.

Найпоширенішою є операція, пов’язана з видачею коштів на
відрядження. Службове відрядження — це поїздка працівника за
розпорядженням керівника підприємства на певний строк для ви-
конання службового доручення (завдання) поза місцем постійної
роботи цього працівника.

Строк відрядження визначається керівником або його заступ-
ником, але не може перевищувати 30 календарних днів у межах
України та 60 календарних днів за кордон. Термін відрядження
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працівників державної контрольно-ревізійної служби, які направ-
ляються для проведення контрольних заходів, не повинен пере-
вищувати періоду проведення таких заходів.

Облік розрахунків з підзвітними особами регламентується та-
кими нормативними документами: Податковим Кодексом Украї-
ни [3]; Кодексом Законів України про працю [2]; Постановою
КМУ від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на
відрядження державних службовців, а також інших осіб, що на-
правляються у відрядження підприємствами, установами та орга-
нізаціями, які повністю або частково утримуються (фінансують-
ся) за рахунок бюджетних коштів [5]; Інструкцією про службові
відрядження в межах України та закордон, що затверджена нака-
зом Міністерства фінансів України від 13.03.99 р. № 59 [1].

Для обліку розрахунків з підзвітними особами призначений
субрахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Сальдо 372
субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим. Дебетове
сальдо визначає суму заборгованості підзвітних осіб підприємст-
ву, кредитове — суму перевитрат підзвітних осіб за звітами про
використання коштів. Такі показники відображаються у балансі
розгорнуто: дебетове сальдо — у складі оборотних активів, кре-
дитове сальдо — у складі зобов’язань підприємства.

Аналітичний облік за цим рахунком ведеться в розрізі підзвіт-
них осіб, окремо за кожною сумою, виданою їм під звіт.

Ведення на підприємстві синтетичного та аналітичного обліку
дає можливість перевіряти взаємозв’язок усіх господарських
операцій шляхом звірки синтетичного та аналітичного обліку ко-
нтролювати повноту і правильність їх віддзеркалення в обліку.
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МЕТОДИКА АУДИТУ ПОТОЧНИХ
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА

Організація та методика обліку і аудиту сільськогосподарсь-
ких підприємств визначаються загальними правилами та прин-
ципами, закріпленими на законодавчому рівні. Однак діяльність
підприємств агропромислового виробництва відрізняється від
інших сукупністю галузевих, природних, нормативних факторів,
якими, як доводилось науковцями неодноразово, не варто нехту-
вати на всіх етапах обліково-контрольного процесу. Особливо це
стосується обліку біологічних активів, виокремлення яких як ва-
жливого та унікального його об’єкта обумовили необхідність
уточнення окремих організаційно-методичних засад аудиту біо-
логічних активів у цілому та поточних, зокрема.

Біологічний актив — тварина або рослина, яка в процесі біо-
логічних перетворень здатна давати сільськогосподарську проду-
кцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в ін-
ший спосіб економічні вигоди [4]. Отже, біологічний актив — це
«явище життя», тобто живі тварини або рослини, які здатні до
біологічної трансформації. 

Зокрема, до поточних біологічних активів тваринництва від-
носяться тварини, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі,
які систематично дають сільськогосподарську продукцію у ви-
гляді приросту живої маси, гною у період що не перевищує
12 місяців. Це молодняк тварин, птиця, звірі, кролі, худоба, виб-
ракувана з основного стада, тварини, що поставлені на відгодівлю.

Під час аудиту поточних біологічних активів тваринництва,
необхідно перевірити всю інформацію, для визначення достовір-
ності відображення в обліку і фінансових звітах наявності та руху
поточних біологічних активів тваринництва, їх вартісну оцінку і
ефективність використання відповідно до застосованої на під-
приємстві методики обліку таких активів, нормативних та зако-
нодавчих актів, чинних на території України.
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Послідовність проведення аудиту поточних біологічних
активів тваринництва
1. Перевірка облікової політики щодо обліку поточних
біологічних активів тваринництва та рівні її дотримання
2. Перевірка відповідності даних аналітичного обліку да-
ним синтетичного обліку, а також даним Головної книги
та фінансової звітності
3. Перевірка наявності договорів про повну матеріальну
відповідальність з особами, які відповідають за утриман-
ня поточних біологічних активів тваринництва
4. Перевірка фактичної наявності і стану поточних біоло-
гічних активів тваринництва, та умов їх утримання
5. Перевірка правильності оформлення первинних доку-
ментів, що підтверджують санкціонування операцій,
зміст та виконання господарських операцій
6. Перевірка повноти оприбуткування поточних біологіч-
них активів тваринництва за різними каналами надхо-
дження та наявності документів, які підтверджують їх
придбання
7. Перевірка законності, доцільності та правильності спи-
сання, внутрішнього переміщення та вибуття поточних
біологічних активів тваринництва
8. Перевірка законності, доцільності та правильності ві-
дображення результатів інвентаризації ПБАТ
9. Узагальнення результатів аудиту ПБАТ

Рис. 1. Послідовність проведення аудиту поточних
біологічних активів тваринництва

Аудиту поточних біологічних активів тваринництва здійсню-
ється в хронологічній послідовності як у цілому щодо здійснення
господарської діяльності, так і в розрізі однорідних господарсь-
ких операцій. Розмежування однорідних операцій здійснюється
за їх видами, враховуючи найменування, групування статей фі-
нансової звітності, що оцінюється аудитором [1].

Проведення аудиторської перевірки поточних біологічних ак-
тивів тваринництва має включати такі напрями: підтвердження
початкових залишків на рахунках обліку поточних біологічних
активів тваринництва; аудит наявності, стану та умов збереження
поточних біологічних активів тваринництва; аудит повноти й до-
стовірності відображення в обліку надходження поточних біоло-
гічних активів тваринництва; аудит відображення в обліку вибут-
тя поточних біологічних активів тваринництва [2].
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Ефективність аудиту активів досягається у випадку, коли ау-
дит проводиться в розрізі класифікаційних груп і каналів надхо-
дження [3]. Такий підхід дає можливість ретельніше врахувати
методику оцінювання поточних біологічних активів тваринницт-
ва і технологію облікового процесу всіх видів операцій .

Достовірним джерелом аудиту наявності та руху поточних
біологічних активів є дані рахунку 21 «Поточні біологічні акти-
ви», на якому ведуть облік і узагальнюють інформацію щодо по-
точних біологічних активів тваринництва[5]

Узагальнивши основні методологічні підходи до проведення
аудиту поточних біологічних активів тваринництва, послідов-
ність проведення аудиту можна подати за допомогою рис. 1.
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ПРОБЛЕМИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА

Собівартість є однією із найважливіших економічних катего-
рій, що характеризує рівень витрат на виробництво продукції, а
також ефективність діяльності підприємства.

Собівартість продукції — це грошовий вираз витрат підприємст-
ва, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції. Показник со-
бівартості широко використовується для обґрунтування ціни продук-
ції; визначення рентабельності виробництва; виявлення відхилень
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фактичних витрат від планових, а також при вирішенні питань упро-
вадження нової техніки і технології та підвищення якості продукції.

Визначення собівартості виробленої продукції здійснюється
шляхом калькулювання. Калькулювання — це процес визначення
собівартості продукції.

Особливістю калькулювання собівартості продукції сільсько-
го господарства є те, що в процесі виробництва одержують кілька
видів продукції. Зокрема, при вирощуванні та відгодівлі у
м’ясному скотарстві одночасно з отриманням основної продукції
(приросту живої маси тварин, живої маси тварин) одержують су-
путню та побічну продукцію (молоко, гній, приплід тощо). Саме
тому постає питання правильного розподілу витрат і визначення
собівартості продукції різних видів.

Враховуючи особливості виробничого процесу в м’ясному
скотарстві для визначення собівартості основної продукції вико-
ристовують спосіб виключення витрат на побічну продукцію.
Для визначення собівартості основної продукції (приросту живої
маси тварин) із загальної суми витрат виключається вартість оде-
ржаної побічної продукції, оціненої за певним способом (напри-
клад, за розрахунково-нормативними цінами) [2].

Діючі нині методики визначення собівартості отриманої про-
дукції м’ясного скотарства мають ряд недоліків, які не сприяють
правильному розрахунку економічної ефективності виробництва
у даній галузі, внаслідок чого виникають розбіжності при розпо-
ділі витрат і калькулюванні собівартості продукції. До таких не-
вирішених питань можна віднести:

♦ недосконалу нормативно-правову базу щодо ведення бух-
галтерського обліку в м’ясному скотарстві (суперечність поло-
жень різних нормативно-правових актів та відсутність чіткого
пояснення до їх практичного застосування);

♦ проблему економічно доцільного розподілу витрат за гру-
пами тварин;

♦ недосконалість документального оформлення операцій з
обліку виробництва продукції м’ясного скотарства;

♦ проблему визначення валового приросту живої маси худо-
би за звітний період;

♦ проблему калькулювання собівартості супутньої продукції
м’ясного скотарства [3].

Собівартість 1 ц приросту живої маси ВРХ визначається шля-
хом ділення загальної суми витрат звітного періоду на утримання
відповідної групи тварин (без вартості побічної продукції) на об-
сяг приросту живої маси за рік.
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Від молодняку великої рогатої худоби крім приросту живої
маси можуть отримувати приплід і молоко (від корів-первісток,
корів, яких переведено на відгодівлю). Сьогодні ці види продук-
ції автоматично оприбутковуються як продукція основного стада,
а витрати на утримання корів-первісток і нетелей відносяться на
витрат на утримання молодняка тварин і тварин на відгодівлі.

Для точнішого визначення собівартості основної продукції
м’ясного скотарства доцільно оприбутковувати за цінами можли-
вої реалізації молоко, отримане від корів, яких переведено на від-
годівлю, та приплід від корів-первісток і зменшувати суму витрат
на утримання відповідних груп тварин на вартість оприбуткова-
ного приплоду та молока [1].

Вдосконалення потребує і чинна методика розрахунку собіва-
ртості одержаного приплоду, що розраховується як вартість 60
кормо-днів утримання корови. Недоліком даного методу є те, що
при обчисленні собівартості 1 голови приплоду не береться до
уваги його жива маса при народженні. Окремі вчені висловлю-
ють думку, що при визначенні собівартості приплоду за кальку-
ляційну одиницю слід брати не поголів’я, а його живу масу.

Таким чином, витрати на виробництво основної продукції
м’ясного скотарства зменшуються на вартість оприбуткованого мо-
лока та одержаного приплоду від корів-первісток з урахуванням його
живої маси, що має безпосередній вплив на показник її собівартості.

На кінець звітного періоду розраховується також собівартість
1 ц живої маси тварин, яку визначають виходячи з витрат на їх
вирощування та відгодівлю в поточному році (без вартості побіч-
ної продукції), вартості тварин, що були в групі на початок року
та надійшли, а також вартості приплоду (без вартості загиблих
тварин). Розраховану таким чином вартість тварин ділять на за-
гальну живу масу тварин, що були реалізовані, забиті, переведені
в інші групи та залишились у даній групі на кінець звітного періоду.

Питання калькулювання собівартості продукції м’ясного ско-
тарства є досить актуальним, оскільки від цього залежить можли-
вість зниження витрат підприємства, а також ефективність і без-
збитковість виробництва. Правильне та достовірне обчислення
собівартості сприятиме здійсненню точніших калькуляційних роз-
рахунків і прийняттю відповідних управлінських рішень.
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
НА ПІДПРИЄМСТВІ

У ринковій економіці життєздатність економічної системи знач-
ною мірою визначається спроможністю забезпечувати достатнє
надходження та ефективне використання грошових коштів. Процес
одержання грошових надходжень і здійснення грошових виплат
(формування вхідних і вихідних грошових потоків) є передумовою
безперервного та стабільного функціонування підприємства. Лікві-
дність, тобто спроможність у встановлені терміни виконувати свої
фінансові зобов’язання, що становить одну з необхідних умов успі-
шного функціонування підприємства, забезпечується не тільки на-
явністю, але й поточним надходженням коштів. Ефективне функці-
онування підприємства в значній мірі обумовлюється станом його
грошових потоків, які є відображенням усього комплексу економіч-
них процесів, що протікають на підприємстві. Тому, формування
системи управління грошовими потоками є актуальним питанням і
має велике практичне значення, оскільки в умовах економічної не-
стабільності особливої важливості набуває підвищення якості та
ефективності формування грошових потоків як одного із основних
результативних показників діяльності підприємства.

Значення грошей у господарській системі досліджували вида-
тні економісти А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, М. Туган-Баранов-
ський, Дж. Кейнс. Важливий внесок у розроблення аналітичного
забезпечення управління грошовими потоками підприємств зро-
били сучасні вітчизняні та зарубіжні економісти, зокрема І.
Бланк, В. Бочаров, Є. Бріґхем, Дж. К. Ван Хорн, В. Галасюк, А.
Горбунов, А. Кінг, Г. Ковальчук, Б. Колас, Ч. Лі, Л. Лігоненко, Л.
Павлова, А. Поддєрьогін, Т. Рубінштейн, Є. Сорокіна, І. Тивон-
чук, М. Тутарінова, Дж. Фіннерті, Н. Хахонова та інші.

                   
∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент І.І. Гончар
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Метою дослідження є вивчення механізму управління грошо-
вими потоками на підприємстві.

Сучасна економічна теорія, а також теорія фінансів розглядає
грошовий потік як стійку сукупність розподілених у часі фактів
надходження або вибуття грошових коштів та їх еквівалентів, що
генеруються суб’єктом господарювання в результаті здійснення
його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Відпо-
відно, виникнення та формування грошового потоку при здійс-
ненні фінансово-господарської діяльності підприємства є резуль-
татом цілеспрямованого прояву сукупності фінансово-економіч-
них відносин і має ознаки, основними серед яких є: рух грошових
коштів відбувається в результаті виконання певної угоди між
двома суб’єктами господарювання, порядок та особливості реалі-
зації інших фінансових відносин, що формують фінансові результа-
ти, забезпечення ліквідності та платоспроможності і т. д. [2].

Управління грошовими потоками підприємств — це складний
неперервний циклічний процес. Управління грошовими потоками
підприємства є важливою складовою частиною загальної системи
управління його фінансовою діяльністю. Воно дозволяє вирішу-
вати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядко-
ване його головній меті. Основною метою управління грошовими
потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства та
формування необхідної звітності, що забезпечить проведення
всебічного аналізу грошових потоків.

Аналіз руху грошових потоків дає можливість зробити обґру-
нтованіші висновки про те, в якому обсязі та з яких джерел від-
булося надходження на підприємство грошових коштів та які ос-
новні напрямки їх використання. Метою такого аналізу є оцінка
здатності підприємства генерувати грошові потоки в обсягах та
за строками здійснення необхідних планових платежів, забезпе-
чення з оптимізації грошового потоку [3, с. 106].

Підтримання належного рівня платоспроможності та ліквідно-
сті підприємства досягається шляхом відповідної організації руху
грошових потоків.

Найпоширенішими плановими фінансовими документами для
організації та управління грошовими потоками підприємства є [4]:

— касовий бюджет;
— платіжний календар.
Інформаційною основою платіжного календаря є: план реалі-

зації продукції, кошторис витрат на виробництво, кошторис ви-
користання фонду оплати праці, кошторис соціального страху-
вання, кошторис витрат на підвищення технічного рівня вироб-



124

ництва тощо. Платіжний календар як надійний інструмент опера-
тивного управління грошовими потоками підприємства дає змо-
гу: оптимізувати та максимально можливо синхронізувати вхід-
ний і вихідний грошовий потоки; забезпечити пріоритетність
платежів підприємства за критерієм їх впливу на кінцеві резуль-
тати його фінансової діяльності; забезпечити ліквідність грошо-
вого потоку підприємства.

На основі проведеного дослідження можна дійти висновків,
що касовий бюджет дозволяє керівництву підприємства: мати
уявлення про загальну потребу в грошах; спрогнозувати моме-
нти часу, коли очікується нестача або надлишок грошей; при-
ймати рішення про потребу залучення позикових коштів; при-
ймати рішення про раціональне використання вільних грошо-
вих ресурсів.

Застосування платіжного календаря, у свою чергу, забезпечує
уникнення тимчасових касових розривів, керованість процесу
управління грошовими потоками у часі. Для коригування грошо-
вих потоків підприємства використовують такі економічні ін-
струменти управління, як цінові знижки/надбавки, штрафи, пеня,
рефінансування дебіторської заборгованості, реструктуризація
заборгованості, оцінка можливостей аутсорсингу, фінансових ін-
вестицій, перенесення термінів оплати тощо. А тому, як бачимо,
використання цих планових фінансових документів допомагає
підприємству підтримувати належний рівень платоспроможності
та ліквідності підприємства.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ДОВГОСТРОКОВИХ
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА

Внутрішньогосподарський контроль є елементом економічно-
го контролю, який, як правило, здійснюється самим підприємст-
вом. Для цього на підприємстві створюється постійно діюча реві-
зійна комісія. Це постійно діючий орган, метою якого є здійс-
нення контролю за господарською діяльністю підприємства шля-
хом проведення перевірки.

Відповідно до чинного законодавства без висновків ревізійної
комісії загальні збори акціонерів не мають права затверджувати
річний баланс і звітність підприємства.

Важливе значення в процесі контролю відіграють його прин-
ципи, норми проведення, обов’язкове дотримання яких визначає
ефективність внутрішньогосподарського контролю.

Дотримання принципів є необхідною умовою проведення вну-
трішньогосподарського контролю, запорукою вирішення завдань
і досягнення поставлених цілей.

Принципами організації внутрішньогосподарського контролю є:
1) розмежування місця, ролі, завдання та функцій органів і

суб’єктів внутрішньогосподарського контролю у відповідності з
встановленим Конституцією та законодавством України розме-
жуванням компетенції законодавчої та виконавчої влади;

2) функціональна, організаційна та персональна незалежність
суб’єктів внутрішньогосподарського контролю та їх посадових
осіб від підконтрольних об’єктів;

3) координація діяльності органів і суб’єктів внутрішньогос-
подарського контролю з метою виключення дублювання у їх ро-
боті та забезпечення єдиної системи державного фінансового ко-
нтролю на усіх рівнях державної влади [3].

Окрім принципів не менш важливим є визначення об’єкту пе-
ревірки та напрямків контролю.

При здійсненні внутрішньогосподарського контролю саме до-
вгострокових біологічних активів тваринництва, як одного з не-
оборотних активів, об’єктами перевірки є операції пов’язані з ру-
хом тварин і з витратами, понесеними на їх утримання.
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., професор М.М. Коцупатрий
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Об’єктами аудиту наявності та руху довгострокових біологіч-
них активів тваринництва є:

• наявність і стан утримання тварин основного стада;
• надходження тварин основного стада за різними каналами;
• оцінка та переоцінка довгострокових біологічних активів

тваринництва;
• амортизація довгострокових біологічних активів тваринництва;
• вибуття довгострокових біологічних активів тваринництва

за різними каналами;
• стан синтетичного та інвентарно-аналітичного обліку дов-

гострокових біологічних активів тваринництва;
• відображення інформації щодо наявності, руху та вибуття

ДБАТ у фінансовій звітності.
Щодо напрямків перевірки то при контролі за довгострокови-

ми біологічними активами тваринництва вони є:
 наявність, стан збереження, умови утримання довгостроко-

вих біологічних активів тваринництва;
 інвентаризація поголів’я, під час якої можливо з’ясувати

недостачі і надлишки поголів’я, вірогідність облікових і звітних
даних про живу масу тварин у стаді, правильність оприбуткуван-
ня приплоду тощо;

 вивчення та порівняння даних окремих первинних докуме-
нтів, зокрема, актів приймання ДБАТ (формування основного
стада) (ф. № ДБАСГ-2); актів на списання ДБАТ (вибраковка
тварин) (ф. № ДБАСГ-4); Розрахунків визначення приросту
(ф. № ПБАСГ-11), Актів на оприбуткування приплоду тварин
(ф. № ПБАСГ-3), Відомостей витрат кормів, Розрахунків заробіт-
ної плати працівникам тваринництва тощо;

 зустрічна перевірка записів за датою і живою масою при
надходженні і вибутті ДБАТ (ф. № ДБАСГ-2), (ф. № ДБАСГ-4), з
Книгою обліку руху тварин і птиці на фермі (ф. ПБАСГ-12), Зві-
том про рух тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-13), а також з
Журналом ордером 4А с.-г. і відомістю 4.2 с.-г.;

 вивчення матеріалів внутрішньогосподарської інвентариза-
ції (порівняльні відомості (ф. № Інв-17 с.-г., ф. № Інв-18 с.-г.));

 перевірка дотримання порядку оформлення первинних до-
кументів і, таким, чином отримання документального підтвер-
дження санкціонування операцій, зміст і виконання господарсь-
ких операцій, а також письмові докази змін кількісно-сумового
складу довгострокових біологічних активів тваринництва [2].

В умовах переходу до ринкових відносин однією з актуальних
проблем, що вимагає вирішення, є проблема посилення внутріш-
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ньогосподарського контролю за раціональним і ефективним ви-
користанням ресурсів, попередженням непродуктивних витрат,
що завдають великих збитків економіці підприємств. Чималі су-
ми непродуктивних витрат пов’язані не стільки з недоліками в
організації фінансово-господарської діяльності на підприємствах,
скільки з низькою якістю внутрішньогосподарського контролю.
Майже всі нестачі і розкрадання цінностей виявляються інвента-
ризаціями і перевірками, що проводяться під час здійснення вну-
трішньогосподарського контролю. При перевірці ДБАТ інвента-
ризація є основним джерелом отримання інформації [1].

При цьому важливе значення має також уміле поєднання до-
кументальних методичних прийомів і способів перевірки цих
операцій.

При здійсненні інвентаризації ДБАТ виділяють кілька стадій її
проведення;

1. Організаційна стадія (вибір об’єктів інвентаризації; підбір і
комплектування інвентаризаційної комісії; видача наказу про прове-
дення інвентаризації; інструктаж членів інвентаризаційної комісії);

2. Підготовча стадія (пред’явлення повноважень на прове-
дення інвентаризації; огляд місця зберігання об’єктів інвентари-
зації; отримання і перевірка останнього звіту та документів про
рух запасів; отримання від МВО розписки; перевірка вагового
господарства; підготовка активів до визначення їх фактичної на-
явності; пред’явлення повноважень на проведення інвентаризації;
перевірка облікових регістрів і своєчасне відображення в них
розрахункових документів; визначення кількості контрагентів;
складання опису за даними бухгалтерського обліку.

3. Технологічна стадія (перевірка наявності і стану об’єктів
інвентаризації;оцінка стану об’єктів інвентаризації; підготовка
робочої документації (складання інвентаризаційних описів); ви-
силання контрагенту запиту з метою звірки; збір та аналіз інфор-
мації отриманої від контрагента);

4. Результативна стадія (складання порівняльних відомостей;
проведення розрахунків із списання падежу; відображення в по-
рівняльній відомості даних із списання падежу; визначення кін-
цевих результатів. вирішення спірних питань; складання прото-
колу за результатами проведеної інвентаризації; складання інвен-
таризаційних описів; передача документації суб’єкту, що призна-
чив інвентаризацію; прийняття остаточних рішень).

На кожній із наведених стадій при здійсненні інвентаризації
формуються документи, що відповідають виконаним операціям і
підтверджують наявність проведення інвентаризації (табл. 1) [2].
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Таблиця 1
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕТАПІВ

ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

№ з/п Етапи Документальне забезпечення

Графік проведення інвентаризації

Наказ про створення інвентаризаційної комісії1 Організаційно-
підготовчий

Наказ про проведення інвентаризації

Інвентаризаційний опис довгострокових біологіч-
них активів тваринництва

Відомість зважування тварин

Реєстр оприбуткованих тварин за різними канала-
ми надходження

Реєстр вибракуваних тварин за різними каналами
вибуття

Акт розрахунків з покупцями, постачальниками і
іншими дебіторами і кредиторами

2 Технологічний

Довідка до акту інвентаризації розрахунків з поку-
пцями, постачальниками і іншими кредиторами.

Порівняльна відомість результатів інвентаризації
довгострокових біологічних активів

Відомість результатів інвентаризації3 Результативний

Протокол інвентаризаційної комісії

Таким чином, можна сказати, що інвентаризація є одним з ос-
новних і найефективніших методів проведення внутрішньогос-
подарського контролю.

Інвентаризація як елемент внутрішньогосподарського контролю
дуже добре підходить до особливостей ведення господарської діяль-
ності пов’язаної з довгостроковими біологічними активами тварин-
ництва, їх наявністю та рухом. Адже особливістю внутрішньогоспо-
дарського контролю є те, що він функціонує в момент здійснення і
оформлення господарських операцій. У свою чергу це дозволяє вчас-
но виявити недоліки і накреслити заходи для їх усунення [3].

Тому підприємствам слід посилювати внутрішньогосподарсь-
кий контроль за раціональним і ефективним використанням ре-
сурсів, попередженням непродуктивних витрат, що завдають ве-
ликих збитків економіці підприємств за для ефективності роботи
свого підприємства.
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ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ЩОДО ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

У ринкових умовах господарювання головною умовою ефек-
тивного управління виробничим підприємством є повнота, до-
стовірність та оперативність інформації про витрати, які форму-
ють собівартість виготовленої продукції. Від належної організації
обліку витрат і калькулювання собівартості продукції залежать
рівень економічного управління підприємством, ступінь впливу
результатів діяльності окремих підрозділів на підвищення ефек-
тивності виробництва, обґрунтованість планування якісних і кі-
лькісних показників й оптимальне ціноутворення.

Згідно з ПСБО 16 «Витрати» в Україні для цілей фінансового
обліку обов’язковим є використання модифікованого методу об-
ліку витрат директ-кост, відповідно до якого до виробничої собі-
вартості належать загальновиробничі витрати залежно від вико-
ристання виробничих потужностей.

У Наказі про облікову політику мають бути зазначені витрати,
які включаються до складу загальновиробничих витрат. До скла-
ду загальновиробничих витрат включають:

1) витрати на управління виробництвом;
2) амортизацію основних засобів загальновиробничого при-

значення;
3) амортизацію нематеріальних активів загальновиробничого

призначення;
4) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхуван-

ня, операційну оренду основних засобів, інших необоротних ак-
тивів загальновиробничого призначення;
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент Н.С. Золотарьова
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5) витрати на вдосконалення технології й організації вироб-
ництва;

6) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовід-
ведення та інше утримання виробничих приміщень;

7) витрати на обслуговування виробничого процесу;
8) витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону на-

вколишнього природного середовища;
9) інші витрати.
Вибір бази розподілу загальновиробничих витрат, а також йо-

го методики є важливим елементом облікової політики підприєм-
ства. До складу постійних загальновиробничих витрат належать
витрати на обслуговування й управління виробництвом, що за-
лишаються незмінними зі зміною обсягу діяльності. Постійні ви-
робничі накладні витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат
з використанням бази розподілу за нормальної потужності. Не-
розподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до
складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у пері-
од їх виникнення. Загальна сума розподілених і нерозподілених
постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх
фактичну величину.

Підприємствам слід обирати ту базу розподілу, яка найточні-
ше відображає зв’язок між загальновиробничими витратами та
обсягом готової продукції. На початку звітного року підприємст-
вом має бути визначена облікова політика щодо визначення ви-
робничої собівартості продукції, робіт, послуг, у якій має бути
зазначений обраний підприємством підхід щодо розподілу зага-
льновиробничих витрат.

Застосування бази розподілу при нормальній потужності
означає, що постійні загальновиробничі витрати включаються до
складу виробничої собівартості продукції в повному обсязі тіль-
ки у випадку, коли фактичний обсяг виробництва дорівнює або
перевищує нормальну потужність.

Якщо фактичний обсяг виробництва нижчий від очікуваного
середнього рівня, то до складу виробничої собівартості продукції
включається лише частина постійних загальновиробничих ви-
трат. Решта витрат, які називаються нерозподіленими, визнають-
ся витратами звітного періоду, в якому вони виникли, і включа-
ються до собівартості реалізованої продукції.

Обґрунтовуючи облікову політику, необхідно визначити при-
йоми та способи розрахунку собівартості за калькуляційними
одиницями, що також має варіативний характер. Способи та при-
йоми визначають характеристику технічних процедур. Вибір
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технічних прийомів залежить від галузевих і технологічних особ-
ливостей конкретного підприємства. В економічній літературі бі-
льшість способів калькулювання відносять до комплексних ви-
робництв, де в результаті єдиного технологічного процесу отри-
мують кілька видів основної продукції. Основні з них: метод ви-
ключення, розподілу та комбінований метод.

Згідно з ПСБО 16 «Витрати» між окремими продуктами роз-
поділяються не всі витрати, а тільки ті, які становлять виробничу
собівартість. В американських підручниках з управлінського об-
ліку відокремлюють такі основні види калькуляції, як калькуля-
ція витрат за конкретним призначенням і операційна. Це базові
методи калькуляції витрат, які поділяються на два типи.

1. Калькуляція за конкретним призначенням на практиці реалізу-
ється як позамовна калькуляція, калькулювання витрат на виготов-
лення партії виробів  і калькулювання витрат за контрактами.

2. Поопераційна калькуляція включає попроцесну та кальку-
ляцію витрат за обслуговуючими підрозділами.

Отже, у межах облікової політики мають бути зафіксовані як
об’єкти обліку витрат, так і методи. Під час визначення методів
обліку загальновиробничих витрат значущими є такі критерії,
спосіб накопичення інформації з відокремленням поточних ви-
трат за нормами і відхилень від них або без такого розмежування;
ведення обліку загальновиробничих витрат для фінансового та
внутрішньовиробничого обліку в єдиній системі рахунків або з
відокремленням рахунків з обліку загальновиробничих витрат.
Зважаючи на двоїстий характер виробництва як облікового
об’єкта, новий продукт праці також є об’єктом обліку загально-
виробничих витрат і залежно від методу його оцінки методи об-
ліку загальновиробничих витрат вирізняються. Вибір об’єктів і
методів обліку витрат входить до компетенції підприємства і зу-
мовлений організаційно-економічними особливостями загально-
виробничих витрат, що потребує їх поглибленого аналізу.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Метод участі в капіталі як метод оцінки й обліку довгостроко-
вих інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства поширю-
ється переважно на облік акцій цих підприємств, оскільки цінні
папери (акції) свідчять про наявність у інвестора прав на відпові-
дну частку капіталу асоційованого чи дочірнього підприємства.

Метод участі в капіталі називають ще методом пайової участі.
Частка інвестора дорівнює первісному розміру інвестицій, скори-
гованому на величину пропорційної частки інвестора в чистому
прибутку емітента акцій.

Залежно від частки інвестора в капіталі підприємства, що ін-
вестується, вплив інвестора може кваліфікуватися як:

♦ контрольний;
♦ істотний.
Перший підтверджується наявністю в інвестора контрольного

пакета акцій. При переданні інвестору такого пакета об’єкт інве-
стування за визначенням стає дочірнім підприємством цього ін-
вестора.

Поняття істотний вплив у П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»
визначено так: «Істотний вплив — повноваження брати участь у
прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної по-
літики об’єкта інвестування без здійснення контролю цієї політи-
ки». Відповідно до ступеня впливу підприємства-інвестора на
підприємства — об’єкти інвестування — ці об’єкти стосовно ін-
вестора кваліфікуються як:

― дочірні підприємства;
― асоційовані підприємства.
На балансі інвестора інвестиції в дочірні і асоційовані підпри-

ємства обліковуються за вартістю, визначеною методом участі в
капіталі. За цим же методом оцінюються інвестиції в спільні під-
приємства.

Під спільним підприємством згідно з П(С)БО 12 слід розуміти
спільну діяльність з утворенням юридичної особи. Щоправда,
жодними законодавчими дефініціями це поняття не підкріплене.
Стаття 46 Закону «Про власність» визначає спільне підприємство
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як підприємство з участю юридичних осіб і громадян України, а
також юридичних осіб і громадян інших держав.

Облік довгострокових інвестицій у дочірні, асоційовані та спі-
льні підприємства потрібно вести на рахунку 141 «Інвестиції
пов’язаним сторонам за методом участі в капіталі». П(С)БО 12
містить певні обмеження щодо застосування цього методу для
обліку таких інвестицій, зокрема в деяких випадках вкладення в
дочірні, асоційовані спільні підприємства повинні оцінюватися за
справедливою вартістю або за собівартістю з урахуванням змен-
шення корисності такої інвестиції .

Ці оцінки (відмінні від методу участі в капіталі) потрібно за-
стосовувати якщо:

― фінансові інвестиції придбані й утримуються виключно для
продажу протягом дванадцяти місяців від дати придбання (п. 17 а
і п. 22 а);

― асоційоване, дочірнє або спільне підприємство провадить
діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати
кошти інвестору протягом періоду, що перевищує дванадцять мі-
сяців (п. 17 б і п. 22 б ПСБО 12).

Вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується)
на частку інвестора в сумі інших змін у власному капіталі об’єкта
інвестування за звітний період (крім змін за рахунок прибутку чи
збитку) з включенням (виключенням) цієї суми до (із) відповід-
них статей власного капіталу вкладника. При цьому, якщо сума
зменшення частки капіталу інвестора в сумі інших змін у влас-
ному капіталі об’єкта інвестування перевищує відповідну статтю
власного капіталу інвестора, то така різниця вираховується (до-
дається) з (до) нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) .

Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій відобра-
жається в бухгалтерському обліку лише на суму, яка не призводить
до від’ємного значення вартості фінансових інвестицій. Фінансові
інвестиції, які внаслідок зменшення їх балансової вартості досяга-
ють нульової вартості, оформлюються в бухгалтерському обліку в
складі фінансових інвестицій за нульовою вартістю.

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’я-
заних із застосуванням методу участі в капіталі, призначено спе-
ціальні рахунки (субрахунки), а саме:

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом участі в капі-
талі»;

72 «Дохід від участі в капіталі»;
96 «Втрати від участі в капіталі»;
41 «Капітал в дооцінках»;
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42 «Додатковий капітал»;
Рахунок 141 призначено для узагальнення інформації про на-

явність і рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папе-
ри (статутний капітал) підприємств — пов’язаних осіб, створених
на території країни та за кордоном. На рахунку 72 слід узагаль-
нювати інформацію про доходи, пов’язані зі збільшенням частки
інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок отри-
маних інвестованими підприємствами прибутків .

На рахунку 96 ведуть облік втрат, пов’язаних із зменшенням
означеної частки інвестора внаслідок зазнаних інвестованими
підприємствами збитків або зменшення їхнього власного капіта-
лу через інші події.

На рахунку 42 відображається інформація про доходи, пов’я-
зані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта ін-
вестування завдяки збільшенню інвестованим підприємством
свого додаткового капіталу.

За результатами дослідження зроблено такі висновки:
1. Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в

капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, визначе-
ною з урахуванням усіх змін у власному капіталі об’єкта інвесту-
вання, крім тих, котрі є результатом операцій між інвестором і
об’єктом інвестування.

2. Загалом облік інвестицій за методом участі в капіталі доволі
складний за своїм задумом. Важливо лише враховувати всі зміни
у власному капіталі об’єкта інвестування.
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ЩОДО ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ
ЧЛЕНІВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Відповідно до ч.1 ст. 1 Закону України від 19 червня 2003 року
№ 973-IV «Про фермерське господарство» (далі — Закон № 973),
фермерське господарство є формою підприємницької діяльності
громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання ви-
робляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її пе-
реробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних
ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства.

Закон № 973 встановлює, що членами фермерського госпо-
дарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-
річного віку, інші члени сім’ї, родичі, які об’єдналися для спіль-
ного ведення фермерського господарства, визнають і дотриму-
ються положень Статуту фермерського господарства. Членами
фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють
у ньому за трудовим договором (контрактом) [1].

Винагорода за працю членів фермерського господарства — це
визначений дохід (прибуток), який розподіляється між членами
господарства пропорційно трудовому внеску кожного з них (п.
7.12 Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгал-
терського обліку в селянських (фермерських) господарствах, за-
тверджених наказом Міністерства аграрної політики від
02.07.2001 № 189) [2].

Ст. 1 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» (далі — Закон № 2464) встановлено, що
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування (далі — ЄСВ) — консолідований страховий внесок, збір
якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування в обов’язковому порядку та на регу-
лярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передба-
чених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання
страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування. [3]

Члени фермерських господарств мають право на добровільну
сплату ЄСВ, так як їх не віднесено до переліку платників ЄСВ
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згідно ст. 4 Закону № 2464. При цьому фермерське господарство
у встановленому порядку реєструється як платник єдиного внес-
ку у органах доходів і зборів [3]. Отже, особи, які працюють у
фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом),
підлягають загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванню і пенсійному забезпеченню в порядку, встановле-
ному законом (ч. 1 ст. 34 Закону № 973) [1].

Разом з тим, згідно із ч. 1 ст. 10 Закону № 2464 члени фермер-
ського господарства мають право на добровільну сплату ЄСВ у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного ви-
падку на виробництві та професійного захворювання, які спри-
чинили втрату працездатності, та пенсійне страхування [3].

Відповідно до ст. 10 Закону № 2464, зазначені особи сплачу-
ють ЄСВ залежно від обраного виду загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування.

Види страхування та розміри ЄСВ для членів фермерських го-
сподарств наведено на рис. 1.

Отже, за бажанням члени фермерських можуть взяти участь у
кількох видах загальнообов’язкового державного соціального
страхування.

Рис. 1. Види соціального страхування та розміри ЄСВ
для членів фермерських господарств

У разі, якщо зазначені особи виявили бажання бути застрахо-
ваними за всіма видами загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування (пенсійне, на випадок безробіття, у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на

34,3%

0,5%

1,7%

1,61%
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виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності), ЄСВ встановлюється у розмірі 38,11 %
від визначеної бази нарахування єдиного внеску [3].

Члени фермерських господарств самостійно визначають для
себе суму, на яку нараховуватиметься єдиний внесок (базу нара-
хування ЄСВ), однак така сума не може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску і більшою, ніж максимальна ве-
личина бази нарахування єдиного внеску [3].

Таким чином, оскільки членів фермерських не віднесено до
категорії платників ЄСВ, то на суму виплаченої їм винагороди
фермерські не нараховують та не утримують ЄСВ [3].

Форми та строки подання страхувальниками звітності перед-
бачено Порядком формування та подання страхувальниками зві-
ту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язко-
ве державне соціальне страхування, що затверджений наказом
Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454 (далі — Порядок 454) [4].

Страхувальники — члени фермерського господарства, які бе-
руть добровільну участь у системі загальнообов’язкового держа-
вного соціального страхування, формують і подають самі за себе
Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про
добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до
органів доходів і зборів за формою № Д6 (річна) протягом
30 календарних днів після закінчення строків дії договору (п. 3.5
розділу III Порядку 454). Звіт подається за формою Д6 «Звіт про
суми добровільних внесків, передбачених договором про добро-
вільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів
доходів і зборів», що є додатком 6 до Порядку 454 [4].

Звітним періодом є тривалість дії договору, а якщо договором
про добровільну участь передбачено одноразову сплату особою
ЄСВ за попередні періоди, в яких особа не підлягала загально-
обов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому чи-
слі з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), — період, за
який одноразово сплачено ЄСВ за попередні періоди.

Отже, члени фермерського господарства не є платниками ЄСВ
в обов’язковому порядку на загальних підставах, але при цьому
мають право на добровільну сплату ЄСВ на підставі укладених
договорів про добровільну участь, про що мають звітуватись у
встановлені терміни.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Управління підприємством в умовах ринкових відносин вико-
ристовує різноманітну інформацію, необхідну для прийняття від-
повідних управлінських рішень. Тому для забезпечення конкуре-
нтних переваг підприємств інформація відіграє пріоритетну роль,
набуває значення стратегічного ресурсу.

Основною інформаційною базою про фінансовий стан суб’єктів
господарювання, аналіз та оцінку його фінансово-економічної дія-
льності є фінансова звітність. Згідно з Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансо-
вої звітності» фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та
рух грошових коштів підприємства за звітний період [3].

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби корис-
тувачів щодо придбання, продажу та володіння цінними папера-
ми; участі в капіталі підприємства; оцінки якості управління;
оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зо-
бов’язання; забезпеченості зобов’язань підприємства; визначення
суми дивідендів, що підлягають розподілу; регулювання діяльно-
сті підприємства; інших рішень.

Метою складання фінансової звітності є надання користува-
чам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої
інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух
коштів підприємства [3].
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У табл. 1 представлені основні групи користувачів фінансової
звітності і перелічені характерні особливості потрібної інфор-
мації.

Таблиця 1
ІНФОРМАЦІЙНІ ВИМОГИ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ [2]

Групи кори-
стувачів Категорії користувачів Інформаційні інтереси

Зовнішні

Власники, засновники; ін-
вестори, органи, до сфери
управління яких належить
підприємство; постачаль-
ники та інші кредитори; ба-
нківські та кредитні устано-
ви; покупці та замовники;
податкові органи; органи
державного управління, зо-
внішні аудитори; статисти-
чні органи

Інформаційна база для прийняття
інвестиційних, кредитних та ін-
ших фінансових рішень. Оцінка
фінансового стану підприємства
та фінансового результату. Оцін-
ка здатності підприємства вчасно
виконувати свої зобов’язання;
генерувати грошові кошти та їх
еквіваленти

Внутрішні
Керівництво підприємства;
колектив підприємства; пе-
рсонал фінансової служби

Оцінка фінансового стану та фі-
нансових результатів. Визначення
напрямків розвитку підприємства

Розглянемо детальніше інтереси деяких користувачів фінан-
сової звітності.

Одними з основних користувачів звітності підприємств є
представники державної влади, які здійснюють ті чи інші функції
держави. Для них звітність підприємств служить базою для при-
йняття рішень в частині управління галуззю, майном держави,
створенні єдиної інформаційної бази, виконання фіскальних фун-
кцій. Роль звітності в даному випадку має превалюючий характер
у забезпеченні інформацією державних органів, але звітність є не
єдиним джерелом отримання інформації. Державні органи з ме-
тою виконання своїх функцій можуть створювати додаткові фор-
ми звітності, які дають змогу отримати інформацію про підпри-
ємство в потрібному для них розрізі і детальніше, ніж у типових
формах звітності.

Для інвесторів показники звітності підприємства повинні бути
найпривабливішими з погляду вкладення грошей і прибутко-
вості.

Власники підприємств прямо зацікавлені в тому, щоб їх майно
давало прибуток і виправдовувало вкладений у нього капітал.
При цьому одним із основних джерел отримання інформації про
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діяльність і фінансовий стан цього «майна» є фінансова звітність.
Розрахунок показників фінансового аналізу в цьому випадку
дасть їм змогу отримати більш повне уявлення про стан справ на
підприємстві. Показники фінансової звітності, що використову-
ються в такому аналізі, мають формуватися з погляду оптималь-
ності розрахованих показників [1, с. 94].

Комерційні банки, як і постачальники, є досить важливими гру-
пами користувачів фінансової інформації. Це пов’язано з необхідні-
стю залучення у виробничий цикл додаткових ресурсів, зокрема ка-
піталу. Комерційні банки є групою користувачів, які найчастіше
вдаються до використання фінансової звітності як до інформаційної
бази для оцінювання майнового й фінансового стану підприємств.
Це пов’язано з тим, що робота з комерційними банками є виробни-
чою необхідністю і являє собою найбільш звичний і доступний ва-
ріант залучення фінансових коштів [1, с. 93].

Колектив підприємства дана інформація може зацікавити як
гарант соціального розвитку і роботи даного підприємства в май-
бутньому, що забезпечить їх стабільною роботою, відсутністю
скорочення робочих місць та гідною зарплатнею.

Враховуючи інтереси різних груп користувачів фінансової звіт-
ності і реальність їх задоволення, можна дійти висновку, що в разі
задоволення інтересів одних користувачів можливе незадоволення
або часткове незадоволення інтересів інших. Дані фінансової звіт-
ності покликані, насамперед, забезпечити прозорість фінансової зві-
тності. Прозорість звітності означає створення умов, при яких інфо-
рмація про реальне фінансове становище окремих підприємств про
прийняті управлінські рішення та дії буде доступною і зрозумілою
для всіх зацікавлених учасників ринкових відносин. Прозорість не-
обхідна, в першу чергу, для того, щоб всі учасники ринку обґрунто-
вували свої дії і проведену політику, а також несли відповідальність
за свої рішення та кінцеві дії.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
НА ДАВАЛЬНИЦЬКИХ УМОВАХ

Важливим результатом діяльності для виробничого товарист-
ва є продукція, а у випадку її реалізації, вона приносить підпри-
ємству дохід, частина якого поповнить бюджет, а інша, дасть
можливість продовжувати виробничу діяльність, покривати за-
трати, одержувати прибутки.

Система операцій з давальницькою сировиною ⎯ це сукуп-
ність взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів господар-
ської діяльності учасників операцій з давальницькою сировиною,
об’єднаних для досягнення певної мети. Відповідно до цього ви-
значення, і суб’єкти (замовник і виконавець), і об’єкт (давальни-
цька сировина) окремо, а також їх взаємодія можуть бути пред-
ставлені як система. Тому стосовно до цих операцій цілком
можна застосувати методи моделювання систем, що розвивають-
ся в кібернетиці (рис. 1).

ДАВАЛЬНИЦЬ-
КА  СИРОВИНА

ГОТОВА
ПРОДУКЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ ПРОЦЕС

ВИКОНАВЕЦЬ РОЗРАХУНКИЗАМОВНИК

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦ

ВХІД ПЕРЕТВОРЕНН ВИХІД

Рис. 1. Кібернетична модель взаємодії учасників
операцій з давальницькою сировиною [1]

Фінансово-розрахункові відносини під час операцій з даваль-
ницькою сировиною можна розглядати у розрізі наявних форм
розрахунків між замовником і виконавцем. Зазначимо, що здійс-
нені нами дослідження дозволяють визначити форми розрахунків
за роботи з переробки сировини, основними з яких є:

• розрахунок грошовими коштами;
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• розрахунок давальницькою сировиною;
• розрахунок готовою продукцією;
• змішана форма, яка передбачає оплату вартості перероб-

ки частково грошима і сировиною або грошима і готовою
продукцією.

Діючи в умовах конкуренції та намагаючись отримати від
своєї діяльності найбільшу вигоду, визначальний вплив у фор-
муванні економічних відносин між партнерами операцій з да-
вальницькою сировиною має особистий інтерес кожної зі сто-
рін. Саме вплив кожного учасника з давальницькою сиро-
виною формуватиме передумови організації та здійснення та-
ких операцій.

З метою дослідження впливу замовника та виконавця на опе-
рації пропонуємо поділ операції з давальницькою сировиною на
такі основні етапи:

• укладення договору між замовником і виконавцем;
• передача сировини на переробку виконавцю;
• переробка сировини в готову продукцію;
• повернення готової продукції замовнику;
• оплата послуг з переробки замовником .
Регулювання системи бухгалтерського обліку операцій з дава-

льницькою сировиною, шляхом виділення і реалізації основних
передумов побудови системи обліку зазначених операцій, впли-
ватиме на формування достовірної й точної інформації для при-
йняття управлінських рішень.

Основою бухгалтерського обліку операцій з давальницькою
сировиною у замовника є їх безпосереднє відображення на раху-
нках. Розгляд цього питання виявив проблеми, які необхідно ви-
рішити. Зокрема, залишається не до кінця розкритою проблема
відображення давальницької сировини в обліку замовника після
її передачі, аналітичний облік цих цінностей, особливості спи-
сання вартості давальницької сировини та робіт з переробки на
збільшення вартості готової продукції.

Особливості визнання доходу замовником визначаються спе-
цифікою цих господарських операцій. Відповідно до П(С)БО 15,
дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зо-
бов’язань [4].

У разі оплати робіт з переробки частиною давальницької си-
ровини в обліку замовника ця сировина відображається як реалі-
зована. Відповідно до П(С)БО 15, дохід від реалізації визнається
за таких умов: покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з
правом власності на продукцію; підприємство не здійснює надалі
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управління та контроль за реалізованою продукцією; сума доходу
може бути достовірно визначена; у результаті операції відбудеть-
ся збільшення економічних вигод підприємства.

Ще одним питанням, яке, безперечно, потребує вирішення і в
системі обліку досліджуваних операцій, є те, що при виробництві
готової продукції (у нашому випадку ⎯ цукру) підприємства, що
виступають замовниками, можна поділити на дві категорії. До
першої належать підприємства, які є посередниками між вироб-
никами сировини та цукровими заводами. За такої схеми посере-
дники купують сировину в підприємств і на правах замовника
передають її у переробку на давальницьких умовах і одержують
готову продукцію (цукор). Саме ж підприємство, що є виробни-
ком сировини не бере участі в операціях з давальницькою сиро-
виною. До другої категорії замовників належать підприємства,
які є безпосередніми виробниками сировини, передають її у пе-
реробку на давальницьких умовах цукровим заводам та одержу-
ють готову продукцію.

Проте, слід зазначити, що для оформлення операцій, пов’я-
заних з рухом давальницької сировини та результатів її перероб-
ки, чинним законодавством не передбачено спеціальних первин-
них документів. Тому відвантаження давальницької сировини та
оприбуткування результатів її переробки здійснюється на основі
затверджених типових форм первинних документів (товарно-
транспортних накладних, довіреностей, актів приймання матеріа-
лів тощо), а також таких загальноприйнятих документів (в яких
передбачено обов’язкові реквізити).

До продукції, виготовленої на давальницьких умовах, належить
продукція, вироблена з використанням давальницької сировини
(крім тієї частини, що використовується для проведення розрахун-
ків за її переробку), яка відповідає технічним умовам, стандартам, і
визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.

У результаті переробки давальницької сировини, поряд з ос-
новною продукцією може бути отримана в єдиному технологіч-
ному процесі і супутня продукція, а також виробничі відходи.

Якщо супутня продукція, відповідно до умов договору, підля-
гає передачі замовнику, то її документування, облік та передачу
замовнику здійснюють аналогічно як і основної продукції, виго-
товленої з давальницької сировини.

При цьому, супутню продукцію відповідно до ПСБО 16 опри-
бутковують у замовника таким чином:

• за справедливою вартістю, якщо вона призначена для реалі-
зації;
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• за оцінкою її можливого використання, якщо її використо-
вуватимуть на підприємстві [5].

Крім того, відповідно до п.8 ст. 138 Податкового кодексу
України та до собівартості виготовлених і реалізованих товарів,
виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо
пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконаних робіт, на-
данням послуг, а саме: прямих матеріальних витрат, прямих ви-
трат на оплату праці; амортизації виробничих основних засобів
та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виробни-
цтвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг; вартості при-
дбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, вико-
нанням робіт, наданням послуг, інших прямих витрат [3].

Перелік прямих і непрямих витрат, порядок їх включення до
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), виготовленої
на давальницьких умовах, а також склад статей її калькулювання
повинен бути передбачений в обліковій політиці, затвердженій
відповідним наказом керівника підприємства.

Таким чином, при переході на ринкову економіку реалізація
сільськогосподарської продукції відіграє важливе значення, оскі-
льки реалізація як складова загального процесу відтворення є за-
вершальним етапом руху продукту зі сфери виробництва у сферу
споживання. Без неї неможливо повторити процес виробництва.
Вона виступає як обов’язкова умова виробництва і відтворення.
За неперервності процесу суспільного відтворення факт реаліза-
ції означає вступ продукту в сферу виробництва, якщо він надхо-
дить у виробниче споживання, чи в сферу обігу, якщо він при-
значений для реалізації населенню.
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НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ
КАПІТАЛ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ

Актуальність дослідження полягає у формулюванні загально-
го підходу до визначення економічної сутності нематеріальних
активів у зіставленні із категорією «інтелектуальний капітал» та
їх відособленні від юридичного та бухгалтерського трактування.

Важливість досліджень ролі інтелектуального капіталу і нема-
теріальних активів у економічній діяльності сучасних підпри-
ємств сумнівів не викликає, однак труднощі виникають через
відмінності у трактуванні цих, безумовно, близьких понять. Ці
відмінності об’єктивні: вони обумовлені багатозначністю самих
термінів, а також їх універсальністю [6, с. 194]. З огляду на таке,
зараз наукові погляди можна умовно поділити на дві групи.

Перша група науковців вважають, що інтелектуальний капітал
і нематеріальні активи є взаємозамінними поняттями, а друга
група дотримуються думки, що ці поняття необхідно поділяти
між собою [8].

Інтелектуальний капітал — це вартість сукупності наявних у
нього інтелектуальних активів, зокрема інтелектуальної власнос-
ті, його природних і придбаних інтелектуальних здатностей і на-
вичок, а також накопиченої ним бази знань і корисних відносин з
іншими суб’єктами.

З одного боку, інтелектуальний капітал ототожнюється з немате-
ріальними активами (Е. Брукінг, Б. Лев), діловою репутацією (або
гудвіл) (Л. Джоя, К. А. Багріновский, З. Гріліхес). З іншого боку,
поняття «інтелектуальний капітал» більш широке і включає немате-
ріальні активи (В.В. Леонтьєв, Л. Едвінссон, ОЕСР, А.Н. Козирєв,
В.Л. Макаров) або розглядається як новий актив, що не включає ні
інтелектуальну власність, ні гудвіл (Р. Рослендер, Р. Фінчем) [8].

На сьогодні є чимало праць, у яких проводяться відмінності
між поняттями «інтелектуальний капітал» і «нематеріальні ак-
тиви». Так, зокрема, поняття «інтелектуальний капітал» поді-
ляється на потенційний і реалізований, тобто приводить до
збільшення доданої економічної вартості. При цьому підкрес-
люється, що нематеріальні активи є лише складовою частиною
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потенційного інтелектуального капіталу. У інших джерелах
описано поширений підхід, відповідно до якого інтелектуаль-
ний капітал (або нематеріальності) є ширшим поняттям, ніж
нематеріальні активи. У цьому сенсі нематеріальні активи є
тільки тією частиною інтелектуального капіталу, яка визнаєть-
ся як активи в бухгалтерському обліку та звітності організації
[4, с. 48].

Для позначення нематеріальних активів використовуються рі-
зні назви, кожна з яких відображає, як прийнято, мету, що ста-
виться, і прагнення конкретного дослідника відокремити власне
бачення поняття від таких, що вже існують. З цієї точки зору по-
стає питання про причини появи нової категорії «інтелектуаль-
ний капітал», яка майже повністю збігається за змістом з катего-
рією нематеріальних активів. Як зазначає автор І. Просвіріна,
причинами можуть бути такі положення [5].
По-перше, наявні у бухгалтерському обліку та оціночній дія-

льності терміни «нематеріальні активи», «бренд», «гудвіл», «ін-
телектуальна власність» не охоплювали всього змісту, який не-
обхідно було вкласти в нове поняття «інтелектуальний капітал».
По-друге, за змістом поняття інтелектуального капіталу можна

було описати вже існуючими термінами, але нова назва була не-
обхідною, щоб вказати на відмінну сферу застосування дослі-
джуваних явищ. Мова йде про використання нематеріальних ак-
тивів як об’єкта управління з боку менеджерів, і основна мета
цієї діяльності — зростання акціонерної вартості за рахунок за-
лучення раніше не використовуваних резервів: знань, компетен-
ції, організаційних структур, інформаційних технологій, задово-
леності клієнтів та інших.

У сучасному економічному словнику нематеріальні активи
визначаються як цінності, що належать підприємствам і органі-
заціям, не є фізичними матеріальними об’єктами, уособлюють
цінність у своїй фізичній суті, але мають вартісну та грошову
оцінку завдяки можливості використання та отримання від них
доходу [1, с. 87].

Із економічної точки зору одне з найкоротших визначень не-
матеріального активу наведено Барухом Левом: «…немате-
ріальний актив забезпечує майбутні вигоди, не маючи матеріаль-
ного чи фінансового (як акція чи облігація) втілення» [6, с. 194].
На думку Б. Лева, терміни «нематеріальні активи», «запаси
знань» та «інтелектуальний капітал» є взаємозамінними в силу
того, що всі три терміни «…широко вживаються: нематеріальні
активи в літературі з бухгалтерського обліку, запас знань — еко-
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номістами, інтелектуальний капітал — у менеджменті та юриди-
чній літературі; а в цілому всі вони зводяться до одного: до не-
втіленого матеріально забезпечення майбутніх вигод» [3].

Фахівець з питань інтелектуального капіталу Є. Брукінг роз-
глядає підприємство як суму матеріальних активів та інтелектуа-
льного капіталу, причому під інтелектуальним капіталом він ро-
зуміє: ринкові активи, інтелектуальну власність, людські активи,
інфраструктурні активи або технології. Стосовно думки автора
щодо зіставності категорій, показовим є його визначення: «інте-
лектуальний капітал — це термін для позначення нематеріальних
активів, без яких компанія тепер не може існувати» [7, с. 35].
Отже, бачимо повну взаємозамінність категорій, автор не розме-
жовує ці поняття, більш того, повністю відносить нематеріальні
активи до інтелектуального капіталу.

Один із творців теорії інтелектуального капіталу Т. Стюарт у
своїх працях схильний до інтелектуального генезису. Автор зазна-
чає, що інтелектуальний капітал — це знання, втілені в більш відчу-
тну, ніж думка, форму. Аналогічного підходу дотримується К. Баг-
ріновський: «Визначення інтелектуального капіталу носить досить
загальний характер і зазвичай має на увазі суму тих знань усіх пра-
цівників компанії, яка забезпечує її конкурентоспроможність» [3].

Ґрунтовним є дослідження сутності інтелектуального капіталу
вітчизняного автора О. Бутнік-Сіверського, у праці якого «інте-
лектуальний капітал — це один із різновидів капіталу, який має
відповідні ознаки капіталу і відтворює, одночасно, властиву ли-
ше йому (інтелектуальному капіталу) специфіку і особливості. Як
економічна категорія інтелектуальний капітал розглядається з по-
зиції авансованої інтелектуальної власності, що під час свого ру-
ху приносить більшу вартість за рахунок додаткової вартості [2].

З огляду на проведене дослідження, можна зробити висновок,
що на сьогодні в економічній літературі склалися два основні на-
прями стосовно співвідношень категорій «нематеріальні активи»
та «інтелектуальний капітал».

Автори першої групи, серед яких Р. Рослендер, Р. Фінчем,
Т. Стюарт, А. Козирьов та ін., наголошують на відмінностях катего-
рій та вважають інтелектуальний капітал ширшим поняттям, скла-
довим елементом якого є нематеріальні активи. У свою чергу нема-
теріальні активи позиціонуються як певний відмінний актив, який
не можна прирівнювати до інтелектуального капіталу. Автори тако-
го підходу включають до інтелектуального капіталу тільки знання
співробітників компанії, їхні компетенції та досвід.
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Інша група авторів, серед них Л. Едвінсон, Е. Брукінг, П. Сан-
чез та ін., які ототожнюють категорії «нематеріальні активи» та
«інтелектуальний капітал», наголошують на принциповому збігу
термінів, прирівнюють терміни, а отже, відносять до інтелектуа-
льного капіталу все невідчутне. Такий підхід характерний для
дослідників інтелектуального капіталу, які аналізують їх з бухга-
лтерської та юридичної точки зору.

Отже, ототожнення двох понять і визнання категорії «інтелек-
туальний капітал» як першочергової є недоцільним і невиправда-
ним. «Нематеріальні активи» є більш широким поняттям, якому
притаманні всі аспекти невідчутних активів, воно включає у себе
інтелектуальні складові.
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ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОБЛІК ДИВІДЕНДІВ
Зазвичай підприємства створюють для того, щоб отримати

зиск у майбутньому. Звичайно, існують підприємства, які створе-
ні заради іншої мети — захоплення ринку для материнської ком-
панії, але, як правило, з метою примноження своїх статків шля-
хом отримання дивіденді.

У бухгалтерському обліку згідно з П(С)БО 15 «Дохід», диві-
денди — це частина чистого прибутку, розподілена між учасни-
ками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному ка-
піталі підприємства [4]. Тобто дивіденди дозволяється випла-
чувати тоді, коли за даними бухгалтерського обліку підприємства
отримано чистий прибуток.

Водночас чистий прибуток не є єдиним джерелом виплати ди-
відендів. Підприємство може виплачувати дивіденди також за
рахунок нерозподіленого прибутку, резервного капіталу або спе-
ціального фонду.

Рішення щодо виплати дивідендів має бути затверджене зага-
льними зборами товариства та зафіксоване у протоколі. Протокол
та наказ керівника підприємства про нарахування і виплату диві-
дендів є підставою для відображення цієї операції у бухгалтерсь-
кому обліку. Розмір виплат залежить від частки засновників у
статутному капіталі [1].

Якщо загальними зборами прийнято рішення щодо виплати
дивідендів, то такі виплати проводяться незалежно від того, чи є
оподатковуваний прибуток, чи ні. Інакше кажучи, наявність
від’ємного значення оподатковуваного прибутку не є підставою
для невиплати дивідендів.

За загальним правилом при виплаті дивідендів підприємства
зобов’язані сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток.
Однак такий авансовий внесок не сплачується у разі, якщо диві-
денди виплачуються фізичним особам.

Механізм розрахунку «дивідендних» авансів з 01.01.2015 року
змінено. Відтепер, виплачуючи дивіденди, власником корпорати-
вних прав авансовий внесок із податку на прибуток за ставкою
18 % розраховують із суми перевищення дивідендів, що підляга-
ють виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповід-
ний податковий рік, за результатами якого виплачуються дивіде-
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нди, грошове зобов’язання щодо якого погашено. Якщо є непога-
шене грошове зобов’язання «дивідендний» авансовий внесок обчи-
слюють зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті [5].

Кореспонденцію рахунків зі сплати авансового внеску з пода-
тку на прибуток наведено в табл. 1.

Таблиця 1
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИПЛАТИ

ДИВІДЕНДІВ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ

Кореспонденція
рахунківДата г/о Зміст господарської операції

Дебет Кредит
Сума, грн

02.02 Нараховано дивіденди ТОВ «Київ» 443 671 26040

09.02
Перераховано з поточного рахунку
в банку авансовий внесок з податку
на прибуток

641 311 4687,20

09.02 Перераховано з поточного рахунку
в банку дивіденди ТОВ «Київ» 671 311 26040

Як і раніше, дивіденди, що підлягають виплаті, не зменшують
на суму авансового внеску. Сам аванс сплачується до бюджету
до/або одночасно з виплатою дивідендів. Він підлягає зарахуван-
ню в зменшення податкового зобов’язання з податку на прибу-
ток, задекларованого в податковій декларації за звітний рік.

Виплата дивідендів у грошовій формі, які здійснюються під-
приємством, не є об’єктом оподаткування ПДВ. Однак, якщо ви-
плата дивідендів проводиться у товарній формі, то така операція
оподатковується ПДВ на загальних підставах як звичайний про-
даж товарів за ставкою 20 % [3].

Дохід у вигляді дивідендів включається до загального оподатко-
вуваного доходу фізичної особи та оподатковується податком на до-
ходи фізичних осіб. Ставка ПДФО, яка має застосовуватись при опо-
даткуванні доходу у вигляді дивідендів, залежить від їх виду. З 2015
року ставки ПДФО при оподаткуванні окремих видів дивідендів зро-
сли. За ставкою 5 % оподатковуються ПДФО доходи у вигляді диві-
дендів лише за акціями та корпоративними правами, нарахованими
резидентами — платниками податку на прибуток [3].

Дивіденди, нараховані за акціями та інвестиційними сертифі-
катами, що виплачуються інститутами спільного інвестування
(навіть якщо вони є платниками податку на прибуток), застосову-
ється ставка 20 %, збільшена в 4 рази.

Виходячи з того, що ставка 5 % застосовується лише платни-
ками податку на прибуток, неплатники податку на прибуток, тоб-
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то платники єдиного податку мають застосовувати максимальну
ставку податку — 20 % [3].

Дивіденди фізичним особам за привілейованими акціями як і
раніше оподатковуються за ставкою 15 %. Однак якщо сума ди-
відендів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної
плати (у 2015 р. — 12180 грн), до суми такого перевищення за-
стосовується ставка 20 % [3] збільшено на 3 відсоткові пункти.

Сплата ПДФО до бюджету відбувається одночасно з виплатою
дивідендів. Банки приймають платіжні документи на виплату дохо-
ду лише за умови одночасного подання розрахункового документа
на перерахування ПДФО до бюджету. Якщо дивіденди нараховано,
але не виплачено, податковий агент має сплатити ПДФО не пізніше
ніж 30-го числа місяця, що настає за місяцем нарахування.

Фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх
походження в Україні, є таким самим платником ПДФО, як і фі-
зична особа — резидент.

Особливістю оподаткування дивідендів, нарахованих на ко-
ристь нерезидента, є перерахунок валют. Якщо нерезиденти
отримують дивіденди в іноземній валюті, ПДФО має бути спла-
чено до бюджету у гривні. У такому разі розрахунок ПДФО здій-
снюється з використанням курсу НБУ, що діє на момент нараху-
вання дивідендів [2].

З 01 січня 2015 року дивіденди віднесено до переліку доходів
фізичних осіб, з яких утримується військовий збір. Ставка війсь-
кового збору становить 1,5 % із суми нарахованих дивідендів [3].

У бухгалтерському обліку нарахування дивідендів засновнику-
фізичній особі відображаємо проводками, наведеними в табл. 2.

Таблиця 2
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ

ЗА ДИВІДЕНДАМИ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

Кореспонденція
рахунківДата

операції Зміст господарської операції
Дебет Кредит

Сума, грн

02.02 Нараховано дивіденди засновнику
— фізичній особі 443 671 40000,00

02.02 Утримано податок на доходи фізичних
осіб (5 %) з нарахованих дивідендів 671 641 2000,00

02.02 Утримано військовий збір з нара-
хованих дивідендів 671 641 600,00

09.02 Сплачено з поточного рахунку в бан-
ку ПДФО із нарахованих дивідендів 641 311 2000,00
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Закінчення табл. 2
Кореспонденція

рахунківДата
операції Зміст господарської операції

Дебет Кредит
Сума, грн

09.02
Сплачено з поточного рахунку в
банку військовий збір із нарахова-
них дивідендів

641 311 600,00

09.02 Виплачено з каси підприємства ди-
віденди 671 301 37400,00

Отже, засновники — фізичні особи мають отримати на руки
суму дивідендів, зменшену на суму сплачених до відповідних
бюджетів ПДФО та військового збору.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗБІЛЬШЕННЯ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
Основою ринкової економіки є відносини власності, які в сис-

темі бухгалтерського обліку виражені категорією «статутний ка-
пітал». Тому на сучасному етапі розвитку підприємств акціонер-
ної форми власності виняткове значення має вдосконалення
методики обліку статутного капіталу.
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Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», за-
твердженого Верховною Радою України від 17.09.2008 № 514-VI
акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів ак-
ціонерів збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
здійснюється за двома каналами:

1. шляхом підвищення номінальної вартості акцій;
2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
Джерелами збільшення статутного капіталу акціонерного то-

вариства є:
1. додаткові внески учасників (грошовими коштами або майном);
2. додатковий капітал або його частина (крім банків і небан-

ківських фінансових установ);
3. прибуток або його частина.
Законодавство України визначає деякі обмеження стосовно

збільшення статутного капіталу. По-перше, акціонерне товарист-
во не має права приймати рішення про збільшення статутного
капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір вла-
сного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
По-друге, збільшення статутного капіталу акціонерного товарис-
тва не допускається у разі наявності викуплених товариством акцій.

По-третє, не допускається збільшення статутного капіталу ак-
ціонерного товариства для покриття збитків. Крім того, в разі
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу його не-
обхідно збільшити як мінімум до розміру 1250 мінімальних заро-
бітних плат, що встановлено на дату держреєстрації збільшення
статутного капіталу. Також акціонерне товариство не має права
поєднувати шляхи збільшення статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із
залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщен-
ня додаткових акцій. Додаткова емісія акцій у бухгалтерському
обліку здійснюється у тому ж порядку, що і первісна.

Публічне розміщення акцій публічного акціонерного товариства
здійснюється шляхом їх пропозиції заздалегідь не визначеній кіль-
кості осіб на підставі опублікування в офіційному друкованому ви-
данні Комісії проспекту емісії акцій. Приватне розміщення акцій
публічного акціонерного товариства здійснюється шляхом їх безпо-
середньої пропозиції акціонерам такого товариства та заздалегідь
визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

При збільшенні статутного капіталу приватного акціонерного
товариства за рахунок додаткових внесків акції, які передбачені до
розміщення, розповсюджуються виключно шляхом приватного
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розміщення. У разі прийняття загальними зборами приватного акці-
онерного товариства рішення про здійснення публічного розміщен-
ня акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому
числі про зміну типу товариства — з приватного на публічне.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства мо-
же відбуватися за рахунок реінвестиції нарахованих дивідендів.
Реінвестиція — це спосіб використання доходів, отриманих у ви-
гляді дивідендів, шляхом їх подальшого інвестування в той са-
мий об’єкт. Застосування такого способу збільшення можливе
лише тими товариствами, які за результатами діяльності мають
прибуток. Збільшення статутного капіталу акціонерного товарис-
тва в такий спосіб може бути здійснено виключно шляхом збіль-
шення номінальної вартості акцій. У такому разі, із суми нарахо-
ваних дивідендів не утримується ПДФО.

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV не допускається розміщення
облігацій підприємств для формування і поповнення статутного
капіталу емітента. Однак, акціонерні товариства мають право
конвертувати випущені довгострокові облігації власної емісії в
акції. У класичному вигляді облігація — це фінансовий актив,
цінний папір і фінансове зобов’язання емітента облігації. Щодо
конвертованих облігацій, то вони належать до групи складних
фінансових інструментів, оскільки утворюють комбінацію з двох
видів цінних паперів — акції та облігації. Конвертована облігація
є поєднанням фінансового зобов’язання та інструменту капіталу.
Ідея випуску конвертованих облігацій полягає в залученні інвес-
торів, зацікавлених не тільки в отриманні фіксованого доходу,
але й збільшенню своїх капіталовкладень у випадку росту акцій
фірми. Але процес конвертації облігацій в акції є недостатньо ви-
світленим в Українському законодавстві. Наприклад, відкритим
залишається питання про подальші дії з облігаціями після їх кон-
вертації. Деякі вчені вважають доцільним анулювати такі облігації.

Таким чином, зміна статутного капіталу акціонерних товариств є
одним із складних правових механізмів і вимагає детальнішого вре-
гулювання. Додаткового дослідження потребують облікові аспекти
конвертації облігацій власної емісії в акції та питання правового ста-
тусу таких облігацій у випадку реорганізації емітента.

Список використаних джерел
1. Податковий кодекс України Електронний ресурс : закон Украї-ни

від від 02.12.2010 № 2755-VI: зі змінами та доповненнями . — Режим
доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/>.



155

2. Закон України «Про акціонерні товариства»: Затверджений Вер-
ховною Радою України від 17.09.2008 № 514-VI.

3. Закон України «Про ціннні папери та фондовий ринок»: Затвер-
джений Верховною Радою України від 23.02.2006 № 3480-IV.

4. Порядок збільшення (зменшення) статуного капіталу публічного або
приватного акціонерного товариства: Затверджений Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 року № 822.

5. Уварова О., Хмелевський І. Збільшення статутного капіталу гос-
подарського товариства. — О. Уварова, І. Хмелевський І. // Податки та
бухгалтерський облік. — 2012. — № 96 (1593). — С. 31—42.

УДК 657 Яковець С. В., студент∗
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
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ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

У бухгалтерському обліку розрахункам з дебіторами виділя-
ється важливе місце. Від поданої інформації про стан дебіторсь-
кої заборгованості залежить своєчасність вжиття заходів її пога-
шення і відображення у фінансовій звітності.

Методологічні засади формування інформації про розрахунки
з дебіторами регламентуються П(С)БО 10 «Дебіторська заборго-
ваність».

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує
ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних
вигод і може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, ро-
боти, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу
від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за
первісною вартістю. У разі відстрочення платежу за продукцію,
товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між спра-
ведливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною
сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, що підлягають
отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця
визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими дохо-
дами (процентами) у періоді її нарахування [4].

У закордонних і вітчизняних авторів різні підходи до визна-
чення терміну дебіторська заборгованість.

Зокрема, як зазначають Д. Стоун і К. Хітчинг: дебіторська за-
боргованість має назву рахунки до отримання, а дебітори — це
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особи, які винні гроші за товари і послуги, вже одержані, але не
оплачені ними [5].

Стосовно сучасних вітчизняних учених, то Є. В. Дубровська 
визначає дебіторську заборгованість як неоплачені юридичними
та фізичними особами товари (роботи, послуги) та вилучені кош-
ти з кругообігу підприємства, що мають документальне підтвер-
дження, яке надає право на отримання боргу у вигляді грошових
коштів, їх еквівалентів або інших активів [2].

На відміну від українських стандартів у міжнародній практиці
не передбачено єдиного Міжнародного стандарту бухгалтерсько-
го обліку, який би регулював облік дебіторської заборгованості.

У МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання»
вказано, що дебіторська заборгованість визнається фінансовим
активом (це будь-який актив, який є контрактним правом отри-
мувати грошові кошти чи інший фінансовий актив від іншого
підприємства) [3].

Виникнення дебіторської заборгованості пов’язано з принципом
нарахування, сутність якого полягає в тому, що незалежно від спла-
ти в момент відвантаження продукції, передачі послуг чи права вла-
сності на них підприємство відображає отримання доходу, а в разі
відсутності оплати одночасно і дебіторську заборгованість.

Проблема визнання дебіторської заборгованості за рахунками
обумовлена існуванням знижок, які розділені на дві групи:

• торговельні знижки — процентні знижки від базисної ціни
(при розпродажі, для постійних клієнтів), які не викликають об-
лікових проблем;

• знижки за сплату в строк — процентні знижки, що нада-
ються залежно від строку сплати, проблемність обліку в тому, що
не ясно, отримає покупець знижку чи ні, до того моменту, поки
він не сплатить затовар.

Такого типу знижки надаються з метою змусити покупця
сплатити рахунок до закінчення встановленого в договорі терміну.

Саме останній вид знижок за оплату в строк і створює про-
блему визнання дебіторської заборгованості. У зарубіжній прак-
тиці існують два методи відображення таких знижок у бухгалтер-
ському обліку:

1. Валовий метод, який найширше використовується на прак-
тиці. Суть його в тому, що сума продажу та дебіторська заборго-
ваність записуються на загальну (валову), без знижки, суму виста-
вленого рахунку. Знижки відображаються лише тоді, коли здійс-
нюється оплата, протягом періоду дії знижки. Для їх запису вико-
ристовується контррахунок до рахунку «Рахунки до отримання»,
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який у кінці року відображається як коригувальна стаття (вирахо-
вується) до загальної величини виручки від продажу.

2. Чистий метод. При використанні цього методу знижка, не
отримана покупцем, трактується як «штраф», який він повинен
сплатити за придбання товару в кредит, а не за готівковий розра-
хунок, пізніше періоду дії знижки [1].

Використання чистого методу більшою мірою відповідає
принципу обачності: доходи і активи оцінюються за найменшою
з можливих вартостей.

Отже, згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» при
первинному визнанні дебіторська заборгованість оцінюється за
первісною вартістю. А за МСБО при первісному визнанні дебі-
торська заборгованість оцінюється за справедливою вартістю,
включаючи витрати зі здійснення угод які безпосередньо пов’я-
зані з придбанням або випуском фінансового активу.
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МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ АУДИТУ НАЯВНОСТІ
І РУХУ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» аудит
проводиться на підставі угоди між аудиторською фірмою (ауди-
тором) і замовником. Таким чином, аудитор приймає на себе від-
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повідальність за проведення аудиту відповідного об’єкта та від-
повідальність за доцільність і повноту використовуваних ним ме-
тодів проведення перевірки [1].

Оскільки кожне підприємство має свою специфіку і особливо-
сті діяльності, тому до кожного з них підбирається своя методи-
ка. Якщо розглядати аудит окремого об’єкта аудиту промислово-
го підприємства, як от, готову продукцію, то тут здійснюється
аудиторська перевірка її наявності та руху.

Основними завданнями аудиту продукції промислових вироб-
ництв є встановлення правильності і достовірності відображення
у звітності фактичної виручки від реалізації продукції та фактич-
них витрат на виробництво і реалізацію продукції, формування
фінансових результатів, з’ясування правильності визначення ви-
робничої собівартості готової продукції [2].

Загалом, термін «методика аудиту» розуміють як дії, направ-
лені на збір і накопичення аудиторських доказів та аналіз інфор-
мації, отриманої в ході аудиту. Знання специфіки діяльності ор-
ганізації в сполученні з правильно обраними прийомами, у
визначеній послідовності та залежно від поставленої задачі, до-
зволяють аудитору ефективніше проводити перевірку.

Методи перевірки поділяють на дві групи:
• методи фактичної перевірки;
• методи документальної перевірки [3].
У сукупності методів фактичної перевірки та документальної

перевірки складається загальна методика аудиту наявності та ру-
ху продукції промислового виробництва:

 оцінка виконання плану реалізації підприємством та в роз-
різі договорів з покупцями по звітних періодах року ;

 перевірка виконання графіка відвантаження готової проду-
кції покупцям;

 перевірка своєчасності здачі первинних документів про
відвантаження продукції покупцям до бухгалтерії;

 перевірка своєчасності і правильності оформлення платіж-
них документів для розрахунків з покупцями;

 перевірка дотримання методики бухгалтерського та подат-
кового обліку, достовірності даних про розрахунки з покупцями
та обсяги реалізації продукції;

 перевірка достовірності фінансової звітності, податкової
звітності з обсягів реалізації продукції [4].

Перш за все аудитором здійснюється перевірка фактичної на-
явності відповідної документації. Зокрема на промисловому під-
приємстві першочерговому аудиту підлягають такі документи:
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 Лімітно-забірні картки (ф. № М-7 та М-8);
 Картки складського обліку матеріалів типової форми № М-12;
 Накопичувальні картки виробітку і заробітної плати, форма

№ П-55;
 Накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) ма-

теріалів, форма № М-11;
 Акти про приймання матеріалів, форма № М-7;
 Відомості обліку залишків матеріалів на складі, форма

№ М-14;
 Звіти виробництва за зміну;
 Зведені відомості;
 Оборотні відомості [5].
Для промислових цехів аграрних підприємств також ще здійс-

нюється перевірка таких спеціалізованих форм:
o Акти на вибуття тварин і птиці (ф. № ТВВ-9);
o Помольні квитанції;
o Наряди на відрядну роботу (ф. 70 та 70 а);
o Облікові листи праці та виконаних робіт (ф. № ПСГ-2);
o Звіти про переробку продукції;
o Виробничі звіти (ф. № 5.5 с.-г.);
o Зведені відомості (ф. № 5.10 с.-г.) [5].
Отже, як підсумок можна сказати, що система процедур ауди-

ту операцій, пов’язаних з наявністю і рухом продукції, включає
комплекс методичних прийомів контролю.

Аудит наявності та руху продукції промислових виробництв,
одна з найбільш трудомістких перевірок, тому розробка та засто-
сування методики аудиту при таких перевірках є досить важли-
вим процесом, від якості виконання якого залежить об’єктивність
результатів аудиту.
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