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ністерство праці та соціальної політики України у своєму листі
від 27.06.2007 р. № 162/06/187-07.

Нагадуємо, що ст. 41 передбачає адміністративну відпові-
дальність у вигляді штрафу, що накладається на посадових осіб,
які відповідають за ведення кадрового обліку, у розмірі від 15 до
50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Така ж від-
повідальність покладається на посадових осіб у зв’язку зі скла-
данням штатного розпису, що не відповідає нормам чинного за-
конодавства, — не у встановленій формі, з використаннямназв
посад, не передбачених Класифікатором.

У сучасних умовах розвитку України правильний і дієвий об-
лік витрат на оплату праці повинен стати не лише засобом до-
тримання вимог чинного законодавства, а й джерелом надійної
інформації для подальшого контролю та управління витратами на
оплату праці.Отже, штатний розпис є необхідним в управлінській
і кадровій діяльності, локальним нормативно-правовим актом, що
визначає склад працівників певного закладу, установи із зазна-
ченням їхніх посадових окладів та аналітичного забезпечення об-
ліку оплати праці.
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ДИСЦИПЛІНА
«ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»:

«ТІНІ» МИНУЛОГО ЧИ ПОТРЕБИ СЬОГОДЕННЯ?

Наприкінці 80-х на початку 90-х років минулого століття нау-
ковці України не тільки активно вивчали облікові системи світу,
але й намагалися свої знання передати студентам при викладанні
облікових дисциплін.

У подальшому результати цих досліджень трансформували-
ся у дисципліну «Облік у зарубіжних країнах», яка увійшла
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до галузевого стандарту вищої освіти, що використовується
для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бака-
лавр».

З 2000 року Україна перейшла на Національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку, які були розроблені на ос-
нові міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

З того часу наповнення тем програм дисциплін «Фінан-
совий облік» та «Бухгалтерський облік», що викладалися для
студентів спеціальностей «Облік і аудит» і «Міжнародна еко-
номіка» відповідно, майже повністю почали повторювати на-
повнення тем програми дисципліни «Облік у зарубіжних
країнах» (табл. 1).

Таблиця 1
ПОРІВНЯННЯ ПРОГРАМ ДИСЦИПЛІН

«ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ», «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК»
ТА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Програми з дисциплін за темами
№ теми Облік

у зарубіжних країнах Фінансовий облік І, ІІ Бухгалтерський
облік

Тема 1.
Загальноприйняті
принципи системи
і стандарти обліку

Основи побудови
фінансового обліку

Загальна характерис-
тика бухгалтерсько-
го обліку, його пред-
мет і метод

Тема 2.
Фінансова звітність,
її зміст та інтерпре-
тація

Основи побудови
фінансової звітності Фінансова звітність

Тема 3.
Облік грошових кош-
тів та короткостро-
кових фінансових ін-
вестицій

Облік грошових кош-
тів
Облік фінансових ін-
вестицій та фінан-
сових інструментів

Облік грошових кош-
тів і дебіторської за-
боргованості
Облік фінансових ін-
вестицій

Тема 4. Облік розрахунків з
дебіторами

Облік дебіторської за-
боргованості та ре-
зерву сумнівних бор-
гів
Облік іншої поточ-
ної дебіторської за-
боргованості

Включена до теми 3

Тема 5. Облік товарно-мате-
ріальних запасів Облік запасів Облік запасів
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Закінчення табл. 1
Програми з дисциплін за темами

№ теми Облік
у зарубіжних країнах Фінансовий облік І, ІІ Бухгалтерський

облік

Тема 6. Облік довгостроко-
вих активів

Облік основних за-
собів та інших не-
оборотних матеріаль-
них активів
Облік нематеріаль-
них активів

Облік необоротних
активів

Тема 7.

Облік довгостроко-
вих фінансових ін-
вестицій та консо-
лідована фінансова
звітність

— —

Тема 8. Облік короткостро-
кових зобов’язань

Облік розрахунків з
постачальниками та
підрядниками
Облік розрахунків
за податками та пла-
тежами
Облік розрахунків з
оплати праці та зі
страхування
Облік інших поточ-
них зобов’язань

Облік зобов’язань

Облік праці, її оп-
лати та соціального
страхування персо-
налу

Тема 9. Облік довгостроко-
вих зобов’язань

Облік довгостроко-
вих позик (креди-
тів) банків та зобо-
в’язань за облігація-
ми та векселями
Облік інших довго-
строкових зобов’я-
зань

—

Тема 10.
Облік власного капі-
талу і розподілу при-
бутку в товариствах

Облік власного ка-
піталу та його скла-
дових

Облік власного ка-
піталу

Тема 11.
Облік власного ка-
піталу і розподілу
прибутку в корпо-
раціях

— —

Тема 12. Основи управлін-
ського обліку — —
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Це призвело до дублювання матеріалу, що вивчався студента-
ми раніше, і як наслідок до нераціонального витрачання учбового
часу.

У той же час у дисципліні «Облік у зарубіжних країнах» деякі
теми не були відображені взагалі, або розглядалися поверхнево
(табл. 2).

Таблиця 2
ТЕМИ, ЩО НЕ ВІДОБРАЖЕНІ У ПРОГРАМІ ДИСЦИПЛІНИ

«ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»

Програми з дисциплін за темами
№ теми Облік у зарубіжних

країнах Фінансовий облік І, ІІ Бухгалтерський
облік

— Облік інвестиційної
нерухомості —

— Облік біологічних
активів —

—
Облік витрат вироб-
ництва та готової
продукції

—

—
Облік забезпечень,
цільового фінансу-
вання та цільових
надходжень

—

—
Формування та
облік доходів за
видами діяльності

—

— Облік витрат діяль-
ності підприємства

Облік витрат діяль-
ності підприємства

—
Облік фінансових ре-
зультатів діяльності
підприємства

Облік доходів і
фінансових резуль-
татів

Розглядаючи сьогоднішні видання з дисципліни «Облік у за-
рубіжних країнах» можемо стверджувати, що у них нічого не
змінилося - підручники і навчальні посібники, що видаються сьо-
годні, повторюють книжку Голова С. Ф. та Єфіменка В. І. «Фі-
нансовий та управлінський облік» яка, через декілька років, «свя-
ткуватиме» двадцяту річницю з дня виходу у світ.
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Дисципліна «Облік у зарубіжних країнах» має залишитися у
навчальних планах навчальних закладів, але при цьому повинна
зазнати суттєвого переформатування - висвітлювати саме особ-
ливості, які мають облікові системи світу, а також особливості
ведення обліку у різних країнах.

При цьому зазначену дисципліну доцільно використовувати
для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «ма-
гістр» спеціальностей «Облік і аудит» і «Міжнародна еко-
номіка» магістерської програми «Міжнародний облік і аудит».
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КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ПРИ ОПЕРАЦІЯХ
З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ

У момент складання договору на переробку давальницької си-
ровини між замовником і виконавцем досить важко одразу ви-
значити кількість давальницької сировини, яку замовник має пе-
редати у власність підприємства-виконавця, у рахунок оплати за
надання послуг з переробки. До того ж слід звернути увагу на ряд
чинників, що впливають на визначення кількісної оцінки частки
давальницької сировини:

а) чим вищий якісний коефіцієнт сировини тим нижче частка
давальницької сировини, що передається виконавцю у рахунок
оплати за послугу переробки;

б) чим вище ціна за послугу з переробки давальницької сиро-
вини, тим більший об’єм сировини, що передається підприємст-
ву-виконавцю у рахунок оплати за послугу переробки;

в) чим вище ринкова ціна сировини, тим нижче частка даваль-
ницької сировини, що передається виконавцю у рахунок оплати
за послугу переробки.




