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Деякі науковці зазначають, що в діяльності підприємств мож-
на виділити низку проблем, пов’язаних з управлінням запасами.
До них належать: збереження платоспроможності підприємства,
яке полягає в управлінні запасами й потоками фінансових дже-
рел; управління обігом оборотних коштів, управління запасами, в
тому числі рішенням щодо їх зберігання і використання в процесі
виробництва; відсутність чіткої інформації про витрати на при-
дбання й зберігання запасів, розподіл витрат, що впливають на
вартість запасу і на визначення фінансового результату, а також
на прийняття управлінських рішень;збереження оптимального
розміру запасу. Також виникають проблеми у створенні і збе-
реженні запасів, які часто вирішуються по принципу пошуку
винного в іншій структурі замість виявлення їхніх істинних при-
чин. Будь-яка функціональна ланка кожної організаційної струк-
тури розробляє свою власну політику запасів, що не завжди узго-
джується на більш високому рівні. Виробництво, як правило,
забезпечується надлишками виробничих запасів і не у всіх під-
приємствах є комп’ютеризований облік ведення і управління за-
пасами.

Головною метою раціонального управління виробничими за-
пасами є досягнення такого рівня, який би забезпечував безпере-
бійність виробничого процесу при мінімальних витратах на їх
вміст.
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ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

Зміст облікової інформації для управління витратами визнача-
ється потребами системи управління. Облікова інформація по-
кликана забезпечити формування масиву кількісних даних для
здійснення прогнозування, планування і нормування витрат, їх
контролю і аналізу за різними напрямами діяльності, сегментами,
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підрозділами, видами продукції, а також ціноутворення за допо-
могою сформованих показників собівартості. При цьому відне-
сення витрат до відповідних їх об’єктів неможливе без раціо-
нального розробленого механізму розподілу загальновиробничих
витрат, тобто раціональної організації обліку витрат для управ-
ління.

Методика розподілу накладних витрат для формування показ-
ників фінансової звітності відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»
передбачає, що із загальної суми накладних витрат лише частина
загальновиробничих витрат у вигляді розподілених змінних
включається до виробничої собівартості продукції, а решта за-
гальновиробничих витрат списуються на фінансові результати.
На підприємствах, що застосовують підхід, запропонований у
П(с)БО 16 і розподіляють лише загальновиробничі витрати, собі-
вартість продукції є досить прийнятною, на підставі чого можна
зробити висновок, що підприємство ніби працює ефективно. Од-
нак в результаті списання на фінансові результати решти витрат,
які не включені до виробничої собівартості, це досить часто при-
зводить до появи збитку та наступного парадоксу: від основної
діяльності підприємство отримало прибуток, але загальний фі-
нансовий результат негативний. Тому суто обліковий підхід до
управління і розподілу накладних витрат не дозволяє з урахуван-
ням специфіки методу калькулювання забезпечити формування
показників повної собівартості.

За результатами вивчення наказів про облікову політику 25-ти
підприємств Донецької, Житомирської та Київської областей
встановлено, що найпоширенішим на вітчизняних підприємствах
є підхід віднесення накладних витрат лише до виробничої собі-
вартості відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» (55 % підприємств).
Однак на практиці також спостерігається тенденція, коли бухгал-
тери середніх і великих підприємств змушені формувати показ-
ники лише виробничої собівартості, а надалі розрахунком повної
собівартості займаються економісти або бухгалтери з управлін-
ського обліку (26 % підприємств). Зазначене обумовлене різними
вимогами до економічної інформації від управлінського персона-
лу, економістів і фахівців відділу збуту підприємства.

Розподіл накладних витрат може здійснюватися пропорційно
основній заробітній платі робітників, пропорційно прямим мате-
ріальним витратам, пропорційно часу обробки виробів на основі
середніх витрат на одну машино-годину, пропорційно кількості
виготовленої продукції. Надамо характеристику даним базам
розподілу та визначимо їх переваги та недоліки:
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— основна заробітна плата робітників. Даний метод досить
поширений за рахунок доступності інформації, однак за умов різ-
них тарифних систем і систем оплати праці втрачається безпосе-
редній зв’язок між прямими витратами на оплату праці та годи-
нами праці. Відповідно, дану базу слід використовувати для роз-
поділу витрат за умови застосування однакових тарифних ставок.
Перевагою даної бази розподілу є простота, однак заробітна пла-
та не відображає витрати машинного часу. Норма розподілу ви-
трат вираховується за допомого співвідношення між розрахунко-
вою сумою витрат та розрахунковою сумою основної заробітної
плати;

— час обробки виробів на основі середніх витрат на одну ма-
шино-годину. Доцільна для застосування на підприємствах, де
переважна частина витрат пов’язана з обладнанням, обов’язко-
вою умовою є облік часу роботи обладнання. Недоліком даної
бази розподілу є її неточність, оскільки витрати залежать не тіль-
ки від кількості годин роботи машинного парку, а й від кількості
працівників і трудомісткості процесів. Застосування бази є до-
цільним за умови відсутності суттєвої різниці між трудо- і маши-
номісткістю продукції. Норма розподілу розраховується як від-
ношення розрахункової суми витрат до розрахункового часу ро-
боти обладнання;

— прямі матеріальні витрати. База прийнятна до викорис-
тання на підприємствах, де переважна частина витрат є функцією
прямих матеріальних витрат. Норма розподілу розраховується як
відношення розрахункової суми витрат до розрахункової суми
прямих матеріальних витрат;

— кількість виготовленої продукції. Доцільно використовува-
ти за умови випуску однакової продукції та впродовж однакового
періоду часу. Недоцільно застосовувати, якщо на виробництво
окремого виду продукції витрачається різна кількість годин, ви-
роби мають різну вагу і вартість. Норма розподілу розраховуєть-
ся як відношення розрахункової суми витрат до розрахункової
суми одиниць випущеної продукції

Таким чином, можна зробити висновок, що інструментом під-
вищення ефективності здійснення загальновиробничих витрат є
їх розподіл за відповідними базами розподілу. Правильно обра-
ний підхід до розподілу дозволяє досягти високої ефективності
управління ресурсами підприємства. Серед баз розподілу накла-
дних витрат науковці виділяють: основну зарплату виробничих
працівників, кількість виготовленої продукції, прямі матеріальні
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витрати, час обробки виробів на основі середніх витрат на одну
машино-годину, маржинальний дохід та ін. Однак жодну із вка-
заних баз розподілу неможливо використовувати на всіх підпри-
ємствах, оскільки суб’єкти господарювання відрізняються між
собою видом і галуззю діяльності, різним підходом до організації
здійснення певної діяльності.

Відповідно, розробка універсального механізму розподілу за-
гальновиробничих витрат для підприємств неможлива і недоці-
льна, оскільки вона не може бути стандартизованою під будь-
який суб’єкт господарювання. Достовірний розподіл загальнови-
робничих витрат передбачає обґрунтування методів і баз розпо-
ділу на основі загальних принципів в умовах розвитку конкрет-
ного підприємства, що обумовлює актуальність вивчення загаль-
них організаційних і методичних аспектів розподілу загальнови-
робничих витрат.
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Одним з важливих напрямів розвитку вітчизняної системи
бухгалтерського обліку є інтеграція бухгалтерського і податково-
го обліку та створення єдиного облікового середовища, яке здат-
не задовольнити потреби та інтереси користувачів різних типів
звітності.

З прийняттям 01.01.2012р. Податкового кодексу України (далі
ПКУ) було здійснено спробу об’єднати бухгалтерський і подат-
ковий облік через введення нової моделі визначення податкової
бази податку на прибуток.

Зважаючи на можливі розбіжності між критеріями визнання
доходів і витрат у бухгалтерському обліку та податковому зако-
нодавстві, виникають податкові різниці.

Поняття «податкової різниці» визначається ПКУ як різниця,
яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат,




