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Модель формування прибутку з врахуванням впливу ризиків
на результативні показники ґрунтується на відображенні в бухга-
лтерському обліку інформації про формування нормального при-
бутку, втраченого прибутку і надприбутку з використанням мож-
ливостей аналітичного обліку. Деталізована інформація в розрізі
цих видів прибутку, механізм і умови її формування підлягає
розкриттю у внутрішній звітності підприємства, сформованій за
запитами управлінського персоналу вищої ланки управління або
власників.

Модель створення грошового забезпечення прибутку при його
формуванні передбачає розуміння під грошовим забезпеченням
прибутку джерело фінансування, створене за рахунок високолік-
відних активів для покриття витрат фондів, які мають цільовий
характер та які створені в результаті розподілу прибутку. Особ-
ливе значення та важливість має формування грошового забезпе-
чення прибутку для власників підприємства (його засновників та
учасників), які прагнуть не просто накопичувати зароблене в ре-
зультаті здійснення діяльності, а й використовувати для подаль-
шого розвитку. В цьому аспекті створене грошове забезпечення
для власників бізнесу є одним із засобів мінімізації та/ або нейт-
ралізації ризику платоспроможності в умовах кризових явищ та
подолання їх наслідків.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Існування суттєвих принципових неузгоджень і розбіжностей
у частині фінансового та податкового обліку призвели до внесен-
ня змін у діюче законодавство України. Це дозволило наблизити
бухгалтерський і податковий облік один до одного, але необхід-
ність подальшої їх гармонізації все ж таки залишається. Насам-
перед, актуальними залишаються питання ведення обліку основ-
них засобів, а саме нарахування амортизації на різні об’єкти їх
обліку.
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Питань щодо удосконалення обліку основних засобів дос-
ліджуються у працях науковців: Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова,
В. В. Сопко, А. В. Максименко, Г. В. Власюка, А. П. Панасенко,
Р. Л Хом’яка тощо. Невирішеними залишаються питання: на-
ближення податкового обліку до фінансового, нарахування амор-
тизації основних засобів тощо.

Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в Україні
на основі введення в дію Податкового кодексу України і редагу-
вання Національних положень(стандартів) бухгалтерського облі-
ку, що відповідають вимогам ринкової економіки та міжнарод-
ним стандартам обліку, привела до деяких змін в обліку основ-
них засобів. На даний час методологічні засади бухгалтерського
обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації щодо осно-
вних засобів регламентується П(С)БО 7 «Основні засоби», за-
твердженого Наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92 зі
змінами та доповненнями. Податковий облік основних засобів
здійснюється у відповідності з Податковим кодексом України,
затвердженим Наказом від 2 грудня 2010 р. № 2755—VI.

Існують деякі недоліки нормативної бази бухгалтерського об-
ліку основних засобів. Для нарахування амортизації досить важ-
ливим є визначення адекватного терміну корисного використання
об’єкта, який би не впливав на викривлення інформації про осно-
вні засоби у фінансовій звітності, як це відмічено у податковому
кодексі. Тому вважаємо доцільним у П(С)БО 7 встановити міні-
мальну і максимальну межі корисного використання різних видів
основних засобів для більшого наближення бухгалтерського об-
ліку до податкового.

Для нарахування амортизації у П(С)БО 7 варто розробити
компетентний підхід, який мав би на меті нарахування амортиза-
ції на кожну частину об’єкта основних засобів окремо, якщо ці
окремі частини об’єкта мають різний термін експлуатації, що
впливає на строки їх зношення.

Іншим ключовим моментом є визначення ліквідаційної варто-
сті основних засобів.

Ліквідаційну вартість доцільно розраховувати лише для об’єк-
тів, що знаходяться на рахунках 103, 104, 105 і мають у своїй
структурі суттєву однорідну складову (метал, будівельні конс-
трукції і т. д.). Для всіх інших пропонуємо встановлювати лікві-
даційну вартість у мінімальному розмірі 1 грн (це пояснюється
тим, що для розрахунку амортизації методом зменшення залиш-
кової вартості обов’язково потрібна ліквідаційна вартість, більша
за нуль).
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Підсумовуючи зазначене можна сказати, що процедура обліку
основних засобів складна та суперечлива. Недоліки національ-
ного законодавства у сфері бухгалтерського обліку створюють
перешкоди для стандартизації та гармонізації обліку. Однак, про-
ведений аналіз бухгалтерської та податкової концепції обліку ос-
новних засобів дозволив встановити їх суттєве зближення. Але
залишаються і деякі розбіжності.

Податкове законодавство, на відміну від бухгалтерської кон-
цепції, визначає вартісні критерії приналежності об’єкта до осно-
вних засобів. У бухгалтерському обліку виділено 16 груп основ-
них засобів та інших необоротних матеріальних активів, у по-
датковому — також 16 і визначено мінімально припустимі термі-
ни корисного використання основних засобів від 2 до 20 років за-
лежно від групи, до якої належить відповідний об’єкт основних
засобів, проте у складі груп є відмінності: у податковому виділе-
но групу довгострокові біологічні активи, яка відсутня у класи-
фікації за П(С)БО 7, а у бухгалтерському обліку є група Інші не-
оборотні матеріальні активи яка відсутня у податковому обліку.

У цілому, у бухгалтерській і податковій концепціях нараху-
вання амортизації основних засобів відбулось значне зближення.
Але залишаються питання щодо існуючих методів нарахування
амортизації і методик їх використання для різних видів основних
засобів.
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ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ МЕТИ ПУБЛІЧНОЇ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ ЇЇ КОРИСТУВАЧІВ

Сучасні кризові явища в глобальній економіці значним чином
зумовлені недосконалістю інструментів інформаційного забезпе-
чення управління суб’єктами господарювання. Основним інстру-
ментом в інформаційному забезпеченні прийняття управлінських
рішень суб’єктами ринку є публічна фінансова звітність компаній.

Концептуальна основа фінансової звітності основними її ко-
ристувачами визначає нинішніх і потенційних інвесторів, пози-




