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УДК 657 Антощук З.В., магістрант∗
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЯЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

У статті розглянуто значення калькуляції в управлінні виробничою
діяльністю, досліджено статті витрат, встановлено особливості
калькуляції продукції зернових культур

Ключові слова: витрати, калькуляція, собівартість продукції

В статье рассмотрено значение калькуляции в управлении произ-
водственной деятельностью, исследованы статьи расходов, особенно-
сти калькуляции зерновых культур

Ключевые слова: затраты, калькуляция, себестоимость продукции

The article discusses features costing crops, methods of calculation and
investigated expenditure

Keywords: costs, costing, cost

Постановка проблеми. Провідне місце в складі АПК України
займає зерно-промисловий підкомплекс. Він об’єднує галузі, що
займаються виробництвом зернових культур, їх заготівлею, пере-
робкою, обслуговуванням виробничої та переробної ланок. Сіль-
ськогосподарська виробнича ланка представлена вирощуванням
зернових культур. 

Українське зерно завжди належало до конкурентоспроможних
продуктів на світовому ринку. Зерно є важливим експортним то-
варом, який може забезпечити значні надходження валютних
коштів. При зберіганні воно практично не втрачає своїх якостей і
тому придатне для створення державних резервів продуктів хар-
чування та кормів.

Можливість передбачення та усунення впливу багатьох нега-
тивних внутрішніх і зовнішніх факторів з’являється завдяки ра-
ціонально організованому обліку витрат на виробництво і каль-
кулювання собівартості продукції зернових, який дозволяє порів-
нювати витрати та доходи, вибирати оптимальну цінову і збутову
політику та управляти фінансовими результатами.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням кальку-
ляції собівартості продукції сільськогосподарського підприємст-
ва приділяли достатньо уваги як вітчизняні, так і зарубіжні вчені-
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент М.М. Кругла



7

обліковці, а також практики. Питання, пов’язані з організацією
калькуляції собівартості продукції та проблемами, які виникають
в результаті цього в Україні, знайшли певне відображення у ро-
ботах І. Білоусової, Ф. Бутинця, С. Голова, З. Задорожного, В.
Ластовецького, М. Чумаченка та інших вітчизняних учених-еко-
номістів. У публікаціях висвітлено економічні категорії собівар-
тості і виробничих витрат, калькуляції, методів калькулювання,
проблемні аспекти класифікації статей калькулювання, вказано
на необхідність розширення кола використовуваних методів
калькулювання виробничих витрат з урахуванням галузевих осо-
бливостей тощо.

Мета дослідження. Мета статті полягає в узагальненні та
удосконаленні методики розрахунку собівартості зернових куль-
тур для ефективного їх застосування на практиці при організації
облікокого процесу.

Виклад основного матеріалу. Основним призначенням каль-
куляції є отримання інформації про собівартість для організації і
управління процесом виробництва і контролю за витратами. Ба-
гато економістів розглядають калькулювання як елемент методу
бухгалтерського обліку, а сутність калькулювання — як спосіб
обчислення собівартості продукції.

Калькулювання займає значне місце в системі економічної на-
уки, тому його слід розглядати як важливу ділянку бухгалтерсь-
кого обліку, як окрему навчальну дисципліну, яка має свою мету,
предмет і методи.

Сам процес калькулювання здійснюється в певній послідовно-
сті з дотриманням строків виконання робіт і оформлення її ре-
зультатів. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції
зернових ведеться за єдиними для всіх виробництв принципами,
хоча й має свої специфічні особливості: сезонний характер, зале-
жність від природних факторів, спеціалізація тощо.

Згідно методичних рекомендацій з планування, обліку і каль-
кулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогоспо-
дарських підприємств [6] калькуляція сільськогосподарської
продукції проводиться один раз на рік.

До складання калькуляції продукції, перш за все, необхідно
достовірно визначити за даними аналітичного обліку фактичні
витрати на продукцію.

Аналітичний облік витрат на вирощування зернових ведуть у
розрізі статей витрат. Виділяються такі статті витрат:

— насіння та посадковий матеріал;
— добрива мінеральні й органічні;
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— засоби захисту рослин;
— вартість пально-мастильних матеріалів;
— оплата праці;
— відрахування на соціальні потреби;
— роботи і послуги допоміжних виробництв;
— загальновиробничі витрати;
— інші витрати.
Постійні загальновиробничі витрати включаються до складу

виробничої собівартості продукції в повному обсязі лише у разі,
коли фактичний обсяг виробництва дорівнює або перевищує нор-
мальну потужність. Якщо потужний обсяг виробництва нижчий
від очікуваного середнього рівня виробництва, то до складу ви-
робничої собівартості продукції включається лише частина по-
стійних загальновиробничих витрат. Решта витрат, які назива-
ються нерозподіленими, визнаються витратами звітного періоду
[3].

Калькулювання собівартості одиниці продукції (робіт, послуг)
здійснюється для визначення ефективності запланованих і фак-
тично здійснених агротехнічних, технологічних, організаційних і
економічних заходів, спрямованих на розвиток виробництва.

Методи калькулювання являють собою сукупність способів і
прийомів, необхідних для розрахунку собівартості конкретного
виду продукції; сукупність прийомів розподілу витрат за кальку-
ляційними статтями та віднесення їх до об’єкта калькулювання.

Вибір методики обчислення собівартості зернових залежить
від особливостей технології та організації виробництва, характе-
ру продукції, що виробляється. Це такі методики: пряме відне-
сення витрат на відповідні види продукції; вилучення із загальної
суми витрат побічної продукції; розподіл витрат між видами
продукції пропорційно кількісному значенню; коефіцієнтний ме-
тод; пропорційний метод; комбінований метод [1, с.144].

Важливо з’ясувати правильність розподілу витрат між продук-
цією рослинництва, а також складання звітної калькуляції, де із
загальної суми витрат на вирощування певної культури необхід-
но вилучити вартість побічної продукції.

Витрати на вирощування та збирання зернових культур
(включаючи вартість з доробки зерна на току) становлять собіва-
ртість зерна, зерновідходів і соломи.

Загальна сума витрат (без вартості соломи) розподіляється
між зерном і зерновідходами. Для розподілу витрат між ними 1 ц
зерна приймають за еталон (одиницю), а зернові відходи прирів-
нюють до нього за коефіцієнтом, який розраховують за масовою
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часткою у них повноцінного зерна, що встановлюють за допомо-
гою лабораторного аналізу [2].

Для визначення собівартості зернових культур у сільськогос-
подарських підприємствах більш підходить методика вилучення
із загальної суми витрат побічної продукції. Об’єктами обчис-
лення собівартості зернових культур є зерно, зерновідходи і со-
лома. Визначення собівартості зернових культур виконується в
такій послідовності:

1. оцінюється побічна продукція (солома), виходячи з норма-
тивних витрат на збирання, пресування, транспортування, скир-
тування й інші роботи відповідно до прийнятої в господарстві
технології;

2. із загальної суми витрат виключається собівартість соломи;
3. здійснюється визначення складу повноцінного зерна у зер-

новідходах (кількість зерновідходів помножити на відсотковий
склад зерна у зерновідходах);

4. проводиться визначення загальної кількості зерна (сума то-
варного зерна і умовного зерна у зерновідходах);

5. визначається фактична собівартість 1 ц зерна (собівартість
всього одержаного зерна в гривнях поділити на одержане зерно
підприємством у центнерах);

6. визначається фактична собівартість 1 ц зерновідходів (собіва-
ртість усіх одержаних зерновідходів у гривнях поділити на кількість
зерновідходів одержаних підприємством у центнерах) [4].

Для визначення фактичної собівартості одиниці продукції
складається спеціальний розрахунок.

Після складання звітних (фактичних) калькуляцій планова со-
бівартість продукції коригується до фактичної собівартості, вра-
ховуючи продукцію рослинництва на складі та реалізованої про-
дукції [5].

Вивчення складу статей витрат рослинництва показало, що в
різних підприємствах він не однаковий. Дослідження підтвер-
джують, що недоцільно централізовано встановлювати назви ста-
тей, по яких ведеться облік. Підприємства самостійно вирішують
питання про обґрунтування складу статей витрат.

Отже варто відмітити, що така галузь, як рослинництво має
свої особливості накопичення та аналізу витрат залежно від роз-
міру, організаційних особливостей конкретного підприємства.

Вміло організований облік витрат і калькулювання собіварто-
сті продукції зернових забезпечує оперативне, достовірне та по-
вне надходження інформації щодо кількості та вартості одержа-
ної продукції, трудових, матеріальних і грошових витрат на
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виробництво продукції по підприємству в цілому та окремих йо-
го структурних підрозділах .
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У статті розглянуто зміст і сутність єдиного податку, групи
платників, критерії переходу та перебування на спрощеній системі
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В статье рассмотрено содержание и суть единого налога, группы
плательщиков, критерии перехода и пребывания на упрощенной системе
налогообложения, нормативно-правовое регулирование единого налога.

Ключевые слова: единый налог, группы плательщиков, упрощенная
система налогообложения, нормативно-правовое регулирование.

The article discusses the content and nature of the single tax payers of criteria
go and stay on a simplified system of taxation, legal regulation of the single tax.

Keywords: single tax, groups of taxpayers, the simplified system of
taxation, legal regulation.

Постановка проблеми. Малий бізнес і підприємництво віді-
грають важливу роль в умовах ринкової економіки. Малі підпри-
ємства забезпечують гнучкість і стійкість економічної системи,
наближують її до потреб конкретних споживачів, а також вико-
нують важливу соціальну роль — надають робочі місця та забез-
печують джерело доходу для значної частини населення. Тому
підтримка малого бізнесу, в тому числі й через систему оподат-
кування, є одним із способів подолання економічної кризи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми побудо-
ви ефективної системи оподаткування для суб’єктів малого під-
приємництва досліджували К. Безверхий, Ф. Бутинець, О. Васи-
лик, В. Вишневський, А. Гальчинський, Ю. Ємченко, Ю. Іванов,
А. Крисоватий, М. Крупка, М. Кучерявенко, І. Лунін, О. Лобанов,
І. Лютий, А. Соколовський, Д. Дема тощо [2].

Мета дослідження. Метою статті є дослідження і аналіз особ-
ливостей застосування в Україні спрощеної системи оподатку-
вання, обліку та звітності суб’єктами малого бізнесу — фізични-
ми і юридичними особами з урахуванням її змін, запроваджених
Податковим кодексом України (надалі — ПКУ) [5].

Викладення основного матеріалу. Єдиний податок — це по-
даток, який сплачується фізичними особами — підприємцями та
юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі опо-
даткування. Єдиний податок передбачає спрощений облік доходів
і витрат, а також заміщає собою сплату і розрахунок певної кіль-
кості обов’язкових податків і зборів, які сплачуються в Україні [5].

01.01.2012 р. було запроваджено шість груп платників єдиного
податку, дві з яких передбачено для юридичних осіб [3]. Згідно з
п. 4 ст. 291 і п. 3 ст. 298 ПКУ [5] фізичним особам, які планують
працювати на спрощеній системі оподаткування, доведеться в за-
яві про перехід на єдиний податок самостійно вказувати, до якої
групи вони бажають належати (визначити, яку ставку єдиного
податку мають намір сплачувати).
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При цьому для кожної групи платників єдиного податку пе-
редбачено:

− свої обмеження за видами діяльності;
− специфічні правила обліку доходів, витрат і подання звіт-

ності;
− різний гранично допустимий обсяг річного доходу;
− певна максимально допустима кількість найманих працівників;
− різні ставки єдиного податку.
Гранично допустимий обсяг річного доходу, максимальну кіль-

кість найманих працівників і допустимі види господарської діяль-
ності в розрізі груп платників єдиного податку розглянуто далі.
Групи мають різні критерії відповідності для права перебування на
спрощеній системі та, відповідно, різні ставки єдиного податку [5].

1 група (фізичні особи — підприємці). Критерії: працюють
без найманих працівників, річний обсяг доходу не має перевищу-
вати 150 000 грн. Особливості діяльності: здійснюють виключно
роздрібний продаж товарів зі торговельних місць на ринках та/
або провадять господарську діяльність з надання побутових по-
слуг населенню. Основна ставка податку 1 %—10 % від мініма-
льної заробітної плати (станом на 01 січня 2014 р. — 1218 грн) у
розрахунку на календарний місяць (у м. Києві — 121 грн 80 коп.).

2 група (фізичні особи — підприємці). Критерії: кількість
найманих працівників одночасно не перевищує 10 осіб, річний
обсяг доходу не має перевищувати 1 000 000 грн. Особливості ді-
яльності: надання послуг (у т.ч. побутових) платникам єдиного
податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів,
діяльність у сфері ресторанного господарства. Основна ставка
податку 2 % — 20 % від мінімальної заробітної плати (станом на
01 січня 2014 р. — 1218 грн) у розрахунку на календарний місяць
(у м. Києві — 243 грн 60 коп.).

3 група (фізичні особи — підприємці). Критерії: кількість най-
маних працівників одночасно не перевищує 20 осіб, обсяг доходу не
має перевищувати 3 000 000 грн. Здійснюють будь-які види діяль-
ності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку. Основна
ставка податку 3 % від доходу у разі сплати ПДВ, або 5 % від дохо-
ду у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

4 група (юридичні особи). Критерії: середньооблікова кіль-
кість працівників не перевищує 50 осіб, обсяг доходу не має
перевищувати 5 000 000 грн. Здійснюють будь-які види діяльнос-
ті, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку. Основна
ставка податку 3 % від доходу у разі сплати ПДВ, або 5 % від до-
ходу у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
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5 група (фізичні особи — підприємці). Критерії: кількість
найманих працівників — без обмежень, обсяг доходу не має пе-
ревищувати 20 000 000 грн. Здійснюють будь-які види діяльності,
крім тих, які заборонені платникам єдиного податку. Основна
ставка податку 5 % від доходу у разі сплати ПДВ, або 7 % від до-
ходу у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

6 група (юридичні особи). Критерії: середньооблікова кіль-
кість працівників — без обмежень, обсяг доходу не має переви-
щувати 20 000 000 грн. Здійснюють будь-які види діяльності,
крім тих, які заборонені платникам єдиного податку. Основна
ставка податку 5 % від доходу у разі сплати ПДВ, або 7 % від до-
ходу у разі включення ПДВ до складу єдиного податку [1, 4, 5].

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськи-
ми, селищними та міськими радами для фізичних осіб — підпри-
ємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду
господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.

Додатково встановлено ставку єдиного податку для платників
єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15 %:

1) від суми перевищення граничного обсягу доходу, визначе-
ного для першої (150 тис. грн), другої (1 млн грн) і третьої (3 млн
грн) груп;

2) від суми доходу, отриманого від провадження діяльності,
не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного
до першої або другої груп;

3) від суми доходу отриманого при застосуванні іншого спо-
собу розрахунків, ніж у грошовій формі;

4) від суми доходу, отриманого від здійснення видів діяльнос-
ті, які не дають права застосовувати спрощену систему оподатку-
вання [5].

Також для платників єдиного податку четвертої групи встано-
лено подвійні ставки єдиного податку — 6 % від отриманої виру-
чки за умови сплати ПДВ або 10 % без сплати ПДВ:

1) від суми перевищення граничного обсягу доходу, визначе-
ного для четвертої групи (5 млн грн);

2) від суми доходу, отриманого при застосуванні іншого спо-
собу розрахунків, ніж у грошовій формі;

3) від суми доходу, отриманого від здійснення видів діяльнос-
ті, які не дають права застосовувати спрощену систему оподатку-
вання.

Висновки. Єдиний податок — це місцевий податок, що стягу-
ється з підприємств і фізичних осіб — суб’єктів підприємницької
діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування. Для
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суб’єкта малого підприємництва, який сплачує єдиний податок,
скорочується загальна кількість обов’язкових платежів, установ-
лених чинним законодавством України, зменшуються обсяги та
види звітності, спрощується порядок ведення обліку і витрат.
При досліджені товариства з обмеженою відповідальністю «ДП
СВ АЛЬТЕРА-РІВНЕ», було зроблено висновок, що підприємст-
во належить до 4 групи платників єдиного податку, оскільки,
станом на 31.12.2013 на підприємстві офіційно працевлаштовані
8 осіб, а сума доходу за 2013 рік — 159 300 грн, що відповідає
вимогам щодо платників єдиного податку.
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рівня фінансової стійкості підприємства. Розглянуто сутність фінан-
сової стійкості підприємства. Надано пропозиції з удосконалення оцін-
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В статье рассмотрена проблема выбора эффективной методики
оценки уровня финансовой устойчивости предприятия. Рассмотрены
сущность финансовой устойчивости предприятия. Даны предложения
по совершенствованию оценки уровня финансовой устойчивости пред-
приятия.

Ключевые слова: методика, методика оценки, оценка уровня, фина-
нсовая устойчивость, совершенствование оценки.

The paper considers the problem of selecting an effective method of
assessing the level of financial stability of the company. The essence of
financial stability of the company. The proposals to improve the assessment
of the level of financial stability of the company.

Key words: methods, methods of assessment, assessment of the level,
financial stability, improving the assessment.

Вступ. У ході посилення процесів економічної глобалізації
успішне функціонування підприємств значною мірою залежить
від рівня стійкості їх фінансового стану. Тільки за цієї умови під-
приємство зможе генерувати чинники позитивних кількісних і
якісних змін для нормального функціонування в теперішній час і
зростання виробничого потенціалу в майбутньому. У цих умовах
актуальності набувають дослідження теоретико-методологічних
та організаційно-методичних питань забезпечення фінансової
стійкості економічних суб’єктів, розробка системи аналітичних
засобів та інструментів оцінки.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Вагомий вклад
у дослідження проблеми методу оцінки рівня фінансової стійкос-
ті підприємства зробили вітчизняні вчені: М.Л. Шаблиста, Ю.С.
Цал-Цалко, М.Д. Білик, М.Я. Коробов, Т.Г. Бень, С.Б. Довбня,
К.В. Ізмайлова, М.А. Болюх, В.З. Бочевський, М.І. Горбаток. Ці
науковці зосередили свою увагу на визначенні єдиного методо-
логічного підходу трактування сутності поняття «фінансова стій-
кість» і показників щодо цього поняття, тобто коефіцієнтів оцін-
ки рівня фінансового стану стійкості підприємства. А також
розробили підходи щодо вибору ефективної методики для оцінки
рівня фінансової стійкості підприємства. Метою статті є вивчен-
ня і розкриття сутності та методики оцінки рівня фінансової стій-
кості підприємства.

Виклад основного матеріалу. Під фінансовою стійкістю під-
приємства розуміють його платоспроможність у часі з дотриман-
ням умови фінансової рівноваги між власними та залученими за-
собами. Фінансова стійкість оцінює: збалансованість засобів і
джерел їх формування, доходів і витрат, грошових і товарних по-
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токів; співвідношення власного і залученого капіталу підприємс-
тва; співвідношення темпів нагромадження власних засобів унас-
лідок господарської діяльності; співвідношення довгострокових і
поточних зобов’язань; достатність забезпечення матеріальних
оборотних засобів власними джерелами [1]. Фінансова стійкість —
це такий стан підприємства, коли об’єм його майна (активів) до-
статній для погашення зобов’язань, тобто підприємство є плато-
спроможним [3].

Показники фінансової стійкості підприємства характеризують
рівень використання капіталу та дозволяють оцінити ступінь за-
хищеності інвесторів і кредиторів, оскільки відображають здат-
ність підприємства погасити довгострокові зобов’язання. Сього-
дні існує ряд методик аналізу фінансової стійкості. Найбільш
узагальнюючими абсолютними показниками фінансової стійкості
є відповідність або невідповідність (надлишок або нестача) дже-
рел коштів для формування запасав і затрат, тобто різниця між
сумою джерел коштів і сумою запасів і затрат [2].

Аналіз основних показників для визначення оцінки рівня фі-
нансової стійкості підприємства.

1. Коефіцієнт автономії Кавт. (або коефіцієнт фінансової неза-
лежності). Він характеризує частку власників підприємства у за-
гальній сумі капіталу (пасивів), авансованого у його діяльність.
Нормальне значення цього коефіцієнта оцінюється на рівні 0,6—
0,5 (тобто реалізувавши майно, сформоване із власних джерел,
підприємство зможе погасити зобов’язання). Чим вище значення
даного коефіцієнта, тим вищий рівень фінансової стійкості та не-
залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.
Розрахунок коефіцієнта проводять за формулою [2, 4]:

Кавт. = ряд. 1495 / ряд. 1900 Балансу.

2. Коефіцієнт фінансового ризику Кф.р. (або коефіцієнт фі-
нансування, коефіцієнт капіталізації, коефіцієнт фінансового лі-
вериджу, коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів)
показує, скільки позикових коштів приходиться на 1 гривню вла-
сних коштів, вкладених в активи підприємства. Нормальним є рі-
вень, коли Кф.н. менший від 1. Якщо він більше 1, фінансова
стійкість підприємства сягає критичного значення. Коефіцієнт
розраховується за формулою [2, 3] :

Кф.н. = (ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700) /
ряд. 1495 Балансу.
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3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
(Кз.в.о.з) показує забезпеченість підприємства власними оборот-
ними засобами. Якщо він більш за 1, це означає, що підприємство
не залежить від позикових джерел при формуванні оборотних за-
собів. Розрахунок коефіцієнта проводять за формулою [2,3]:

Кз.в.о.з. = (ряд. 1495 – ряд. 1095) /
ряд. 1195 Балансу.

Таблиця 1
ОЦІНОЧНІ ПОКАЗНИКИ

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА [5]

Показник Методика розрахунку За нор-
мативом

За етало-
ном

За дина-
мікою

1. Рентабельність
власного капіта-
лу

Рк = фін.результат від зви-
чайної ді-сті до оподатку-
вання / власний капітал

0,2
Показни-
ки кращих
у галузі
підств

плюс
мінус

2. Рентабельність
усієї діяльності

Рд = чистий прибуток
(збиток) / витрати всієї

діяльності
Х — —

3. Рентабельність
продажів

Рп = валовий прибуток /
чистий дохід Х — —

4. Коефіцієнт
автономності

Ка = власний капітал /
актив балансу > 0,5 — —

5. Коефіцієнт
забезпечення
власного капіта-
лу

КК = власний капітал-
необоротні активи /
оборотні активи

> 0,1 — —

6. Коефіцієнт ма-
невреності влас-
ного капіталу

Км=оборотні активи-
поточні зобов’язання /

власний капітал
> 0,5 — —

7. Коефіцієнт ін-
тенсивності обо-
роту власного ка-
піталу

Ко = чистий дохід /
активи балансу Х — —

8. Коефіцієнт
ліквідності

Кл = оборотні активи-вит-
рати майбутніх періодів /
поточні зобовязання

> 1 — —
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4. Коефіцієнт забезпеченості матеріальних оборотних активів
(запасів, незавершеного виробництва, поточних біологічних ак-
тивів) власними оборотними засобами (Кз.зв). Економічно доці-
льне значення цього коефіцієнта — від 0,6 до 0,8. Він показує,
якою мірою матеріальні запаси покриті власними коштами і не
потребують залучення позикових і визначається за формулою [2]:

Кз.зв = (ряд. 1495 — ряд. 1095) / (ряд. 1101 + ряд. 1102 +
+ ряд. 1103 + ряд. 1104 + ряд. 1110) Балансу.

5. Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км) показує,
яка частина власного капіталу використовується для фінансуван-
ня поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка —
капіталізована в необоротні активи. Економічно доцільне зна-
чення Км ≥ 0,5. Він розраховується як відношення чистого обо-
ротного капіталу до власного капіталу [2]:

Км = (ряд. 1495 – ряд. 1095) / ряд. 1495.
Висновки. Досягнення прибуткової діяльності неможливе без

детального аналізу затрат і системного підходу до управління
ефективністю. У сучасних умовах, коли затрати на багатьох під-
приємствах не покриваються виручкою від реалізації, що призво-
дить до збиткової діяльності, необхідно контролювати це спів-
відношення. Тому для оперативного аналізу фінансового стану
підприємств необхідно запровадити на підприємствах поряд з
бухгалтерським управлінський облік. Останній має виконувати
функцію постійно діючої ревізії всіх господарських операцій,
треба взяти під контроль постійні та змінні затрати, дебіторську і
кредиторську заборгованість.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

В статье рассмотрена классификация основных средств, проана-
лизировано подходы к классификации основных средств и особеннос-
тей их распределения.

Ключевые слова: основные средства, классификация, группа основ-
ных средств.

The article is devoted to the classification of fixed assets, analyzed
approaches to the classification of fixed assets and the characteristics of
their distribution.

Keywords: fixed assets, classification, group fixed assets.
У статті розглянуто класифікацію основних засобів, проаналізовано

підходи до класифікації основних засобів та особливостей їх розподілу.
Ключові слова: основні засоби, класифікація, група основних засобів.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Основні
засоби є об’єктом обліку, який займає значну частку в активах
сільськогосподарських підприємств і відіграє важливу роль у го-
сподарській діяльності.

Зміни, що відбуваються в законодавстві України, є достатньо
вагомими та суттєво впливають на облік основних засобів, що
визначає актуальність дослідження, адже від правильної поста-
новки класифікації основних засобів на підприємствах залежить
ефективність прийняття управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.
Питаннями класифікації основних засобів займалися науковці
Бабійчук Л.Ф., Береза Н.В., Бутинець Ф.Ф., Гарна С.О., Грішина
Н.Л., Гутніченко О.О., Зубчик Л.В., Климова О.С., Корягін М.В.,
Кудь Л.І., Лінник, В.Б., Макеєва О.В., Палій В.Ф., Рожков Ю.В.,
Сарахман Н.О., Ткаченко Л.І. та ін.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою
дослідження класифікації основних засобів є аналіз підходів до
класифікації основних засобів, дослідження особливостей трак-
тування розподілу основних засобів, спираючись на наукові до-
слідження різних учених і діючу в Україні нормативну базу.
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент О.Г. Бірюк



20

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів Однією з умов
ефективного функціонування підприємств в умовах ринкової
економіки є їх забезпеченість основними засобами, оскільки ос-
новні засоби є однією з тих рушійних сил, що допомагають фун-
кціонувати агропромисловим підприємствам, а в подальшому і
розширювати свою діяльність.

Для виділення класифікаційних ознак необхідно розглянути
саму її суть, значення та правила побудови.

Класифікація (фр. , англ. classification походить від лат. classis —
клас і facio — роблю) являє собою багатоступінчастий, послідов-
ний поділ певною сукупності з метою систематизації, поглиблен-
ня і отримання нових знань щодо членів поділу.

Тобто, поділ основних засобів на окремі групи за визначеними
класифікаційними ознаками необхідний для розуміння й забезпе-
чення необхідною достатньою і вчасною інформацією різних
груп користувачів для різних цілей

Можна виділити дві вимоги, які слід покласти в основу кла-
сифікації.

Перша вимога до ознаки полягає в тому, щоб деяка спеціально
підібрана множина його значень забезпечувала розчленування
всієї сукупності досліджуваних об’єктів на «природні» класи,
тобто такі підмножини, елементи яких володіють приблизно од-
наковими наборами всіх суттєвих властивостей [6, с. 18].

Друга вимога, яка зазвичай висувається до основи класифіка-
ції, — бути зручним у застосуванні. Отже, друга вимога до осно-
ви класифікації — забезпечення легкості діагнозу [6, с. 20].

Науковці класифікують основні засоби за призначенням, виді-
ляють виробничі та невиробничі основні засоби. Під виробничи-
ми основними засобами розуміють засоби, які безпосередньо бе-
руть участь у виробничому процесі або сприяють його здійс-
ненню. Невиробничі основні засоби — це засоби, що не беруть
безпосередньої або побічної участі у процесі виробництва та при-
значені для обслуговування адміністративних потреб, охорони
здоров’я, освіти тощо.

Також науковці виділяють таку класифікаційну ознаку, як
ступінь використання та приналежність. За ступенем викорис-
тання науковці виділяють основні засоби в запасі. Відповідно до
цього діючими основними засобами можна вважати основні за-
соби, які використовуються підприємством під час здійснення
його господарської діяльності, а бездіяльними ті основні засоби,
що не використовуються з певних причин деякий період часу. За
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приналежністю основні засоби поділяють на власні, та орендо-
вані.

За характером участі у виробничому процесі І.І. Бочкарева,
В.А. Биков та ін. [3, с. 221] виділяють активні основні засоби та
пасивні.

Нині в Україні існує єдина класифікація основних засобів на-
ведена у П(С)БО 7 «Основні засоби», Методичних рекомендаціях
з бухгалтерського обліку основних засобів і Податковому кодексі
України, до основи якої покладено видова ознака основних засо-
бів. Цей факт свідчить про спрямованість чинних нормативних
актів на складання фінансової, податкової та статистичної звітно-
сті, створення інформаційної бази для управління об’єктами не-
обхідної у практичній діяльності підприємств.

Видову класифікацію основних засобів згідно П(С)БО 7 «Основ-
ні засоби» [5] наведено на рис 1. У податковому кодексі також
представлено класифікацію основних засобів (табл. 1), яка після йо-
го прийняття регламентує мінімально допустимих строків їх амор-
тизації наведені та наведено у п. 145.1 Податкового кодексу [3].

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

• Земельні ділянки
• Капітальні витрати на поліпшення земель
• Будинки, споруди та передавальні пристрої
• Машини та обладнання
• Транспортні засоби
• Інструменти, приладдя, інвентар (меблі)
• Робоча і продуктивна худоба
• Багаторічні насадження
• Інші основні засоби

Основні засоби

• Бібліотечні фонди
• Малоцінні необоротні матеріальні активи
• Тимчасові (нетитульні) споруди
• Природні ресурси
• Інвентарна тара
• Предмети прокату
• Інші необоротні матеріальні активи

Інші необоротні активи

Рис. 1. Класифікація основних засобів
згідно П(С)БО 7 «Основні засоби»
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Із впровадженням ПКУ щодо основних засобів внесено суттє-
ві новації. Згідно зі ст. 145 Кодексу основні засоби поділено на 16
груп замість колишніх чотирьох. По суті, це ті самі групи, що і в
П(С)БО 7 «Основні засоби».

Відмінність полягає у тому, що у правій колонці табл. 1 вста-
новлено мінімально допустимі строки корисного використання.
Тобто строк використання основних засобів не може бути мен-
ший, ніж це встановлено ст. 145 ПКУ.

У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основ-
них засобів вказано, що керівництво підприємства самостійно на
власний розсуд може розширювати класифікацію розподіляючи
об’єкти основних засобів за групами (підгрупами), зокрема на вла-
сні, орендовані, запасні, ті, що перебувають в експлуатації; такі,
що орендовані в інших суб’єктів господарської діяльності або у фі-
зичних осіб; такі, що перебувають на ремонті, модернізації, тощо.

Особливо актуальним для сільськогосподарських підприємств
є поділ основних засобів на об’єкти матеріально-технічного, рос-
линного чи тваринного призначення [2].

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансо-
ву звітність в Україні» керівництво підприємства самостійно оби-
рає і визначає міру використання класифікаційних ознак, за яки-
ми здійснюється диференціація основних засобів і методу амор-
тизації, виходячи зі специфіки та рівня мінливості умов підпри-
ємницької діяльності [1].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Виходя-
чи з проаналізованих наукових джерел і законодавчих актів, що
регулюють ведення бухгалтерського обліку в частині наведених
класифікаційних ознак основних засобів, можна стверджувати,
що вона є досить звуженою. Залежно від особливостей господар-
ської діяльності кожне підприємство володіє специфічними ос-
новними засобами і має право самостійно обирати та визначати
ступінь використання класифікаційних ознак, за якими здійсню-
ється їх диференціація, виходячи зі специфіки та рівня мінливості
умов власного господарювання, необхідності забезпечення нале-
жної оперативності в прийнятті управлінських рішень.

Отже, дослідження класифікації основних засобів дає змогу
оптимізувати їхню структуру, тобто забезпечити ефективне їх ви-
користання, сприяти покращенню стану виробництва. При цьому
для потреб аналітичного обліку класифікацію основних засобів
для кожного індивідуального підприємства слід формувати із
врахуванням галузі, в якій воно функціонує, його організаційної
структури та системи оподаткування.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЯК ЗАВЕРШАЛЬНОЇ
СТАДІЇ КРУГООБІГУ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто економічну сутність реалізації продукції як
завершальної стадії кругообігу засобів на підприємстві, висвітлено за-
вдання бухгалтерського обліку процесу реалізації.

Ключові слова: продаж, реалізація, збут, витрати, дохід.

В статье рассмотрена экономическая сущность реализации проду-
кции как завершающей стадии круговорота средств на предприятии,
отражено задание бухгалтерского учета процесса реализации.

Ключевые слова: продажа, реализация, сбыт, расходы, доход.

                   
∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент Л.В. Білозор
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In the article economic essence of realization of products is considered
as the finishing stage of rotation of facilities on an enterprise, the task of
record-keeping to the process of realization is reflected.

Keywords: sale, realization, sale, charges, profit.

Вступ. У процесі виробничо-господарської діяльності підпри-
ємств постійно здійснюється кругообіг коштів, тобто вкладення
коштів у виробництво з метою виготовлення продукції й отри-
мання виручки від її реалізації. Забезпечення грошових надхо-
джень, потрібних для відшкодування витрат виробництва й обо-
роту, своєчасного виконання фінансових зобов’язань перед дер-
жавою, банками та іншими суб’єктами господарювання, форму-
вання доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності
підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Аспекти розмежу-
вання понять «продаж», «реалізація» та «збут» отримали відо-
браження в працях провідних учених господарського права, мар-
кетингу, бухгалтерського обліку та економіки. Результати цих
досліджень виявили своє відображення в наукових працях Е. Аза-
ряна, О. Братко, А. Гаджинського, С. Гаркавенко, В. Липчук, С.
Мочерного, Л. Мороз, В. Прауде та ін. Авторами розглянуто ві-
дображення в обліку проблематики визначення та співставлення
доходів і витрат від продажу продукції, відповідальності за по-
рушення умов продажу продукції (порушення умов договору, не-
дотримання стандартів якості, відмова від договору тощо). Однак
сьогодні дедалі частіше використовують поняття «продаж», «ре-
алізація», «збут», як синоніми, що в майбутньому призводить до
помилок у визначенні пріоритетів і методів впливу на збільшення
показників проданої продукції.

Мета дослідження — дослідити проблематику використання
термінів «продаж», «реалізація», «збут» і розкрити економічну
сутність реалізації як завершальної стадії кругообігу засобів на
підприємстві.

Виклад основного матеріалу. В умовах ринку, планові обся-
ги виробництва розраховують на основі очікуваного обсягу про-
дажу, тому підприємства переглядають розмір і структуру ви-
трат, пов’язаних з продажем. Ототожнення понять «продаж»,
«реалізація», «збут» зумовлює помилкове визначення резервів
скорочення витрат, виключає можливість прийняття ефективних
управлінських рішень. Це призводить до плутанини, підміни по-
нять, хибного відображення інформації на рахунках бухгалтерсь-
кого обліку.
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В економічному словнику [4, 5] подається чітке розмежування
щодо визначень реалізація і збут продукції:

• реалізація продукції — продаж товарів споживачам і
отримання коштів за них на розрахунковий рахунок підприєм-
ства-постачальника. У політичному аспекті реалізація продук-
ції означає, з одного боку, можливість для населення задово-
льнити особисті потреби, а для підприємств — продаж одних
вироблених товарів і привласнення втіленої в них додаткової
вартості [5];

• збут — комплекс після виробничих операцій, які здійсню-
ють юридичні та фізичні особи з моменту виготовленої продукції
до її продажу покупцеві [4].

У нормативно-правовому визначенні, реалізація продукції (ро-
біт, послуг) — це господарча операція суб’єкта підприємницької
діяльності, що передбачає передачу права власності на продукції
(роботи, послуги) іншому суб’єкту підприємницької діяльності в
обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов’язань.

Як бачимо, ці поняття мають одну спільну рису — продаж то-
вару покупцеві. Але на цьому і побудований весь реалізаційний
процес, тобто виготовлення товару і його реалізація. На відміну
від реалізації, збут продукції — це одна із складових маркетинго-
вої діяльності підприємства, за допомогою якої також ми прода-
ємо продукцію покупцеві, тільки тут присутні такі системні еле-
менти, як: дослідження ринку, вивчення споживачів, їх потреб,
смаків і вподобань; доробка і підготовка до продажу товару, тоб-
то доведення товару до стану, яким бажають бачити покупці; ос-
таточне визначення ціни на товар із врахуванням співвідносних
параметрів попиту і пропозиції на ринку; посилення конкуренто-
спроможності продукції завдяки комплексу маркетингових ко-
мунікацій [2].

Відповідно до Податкового Кодексу України, продаж (реалі-
зація) товарів — будь-які операції, що здійснюються згідно з до-
говорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господар-
ськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають пере-
дачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію не-
залежно від строків її надання, а також операції з безоплатного
надання товарів [1].

О.В. Фоміна вважає, що з позиції бухгалтерського обліку «ре-
алізація» і «продаж» — терміни, що стосуються однієї і тієї самої
події, з тією лише різницею, що реалізація є процесом відчужен-
ня активу, що триває у часі, а продаж трактується як власне мо-
мент відчуження, передання прав власності на актив. Звідси про-
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даж доцільно трактувати як тристоронній процес доведення това-
ру до споживача, в якому в момент продажу, по-перше, переда-
ються права власності на об’єкт продажу від продавця до покуп-
ця і визнається очікуване надходження економічних вигод — ви-
ручка, по-друге, визнаються витрати, і, по-третє, здійснюється
зіставлення доходів і витрат, що дає можливість визначити фі-
нансовий результат від продажу — прибуток, збиток або беззби-
тковість. Категорію «продаж» варто застосовувати в діяльності
торговельного підприємства, а категорією «збут» доцільно ви-
значати діяльність підприємства-виробника, що пов’язана з фізи-
чним переміщенням товарів від місця їхнього виготовлення до
місць використання, оскільки це поняття є значно вужчим за по-
переднє [7].

Головним завданням обліку процесу продаж Ф.Ф. Бутинець
виділяє надання апарату управління достовірної і своєчасної ін-
формації про фактичні витрати виробництва і реалізацію конкре-
тних видів виготовленої продукції [3].

І.Й. Яремко до облікових завдань процесу реалізації готової
продукції, робіт і послуг відносить такі [8]:

– забезпечення інформації про обсяг і структуру реалізованої
підприємством продукції (робіт і послуг);

– облік і контроль виконання договірних зобов’язань щодо по-
ставки товарної продукції;

– облік нарахування і сплати належних до обсягу реалізації
податків і зборів;

– визначення доходу реалізації і фінансових результатів як у
цілому за підприємством, так і за окремими видами продукції,
робіт і послуг.

Вважаємо, що суть терміну «реалізація» є кінцевим результа-
том категорії «збут». Якщо застосовувати термін «реалізація» у
збутовому форматі, то у трактуванні «реалізація збутової політи-
ки підприємства». Ця категорія чіткіше окреслює зміст і структу-
ру даного розуміння. Тому «збут» означає поступове переміщен-
ня, просування товарів (готової продукції) до подальшого еле-
менту збутового ярусу на основі маркетингової стратегії, а також
налагодження відносин з покупцями і продаж товарів на основі
задоволення потреб населення [6].

У процесі збуту продукції підприємства ставлять перед собою
такі цілі: максимальне задоволення запитів споживачів; налаго-
дження високоефективної системи розподілу; досягнення незла-
мних позицій в умовах жорсткої конкурентної боротьби; отри-
мання максимального зиску (прибутку) в поточному періоді, а
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також забезпечення реверсів (гарантій) його одержання в майбу-
тньому [6]. Зрозуміло, що цілі збуту продукції ґрунтуються на ці-
лях загалом підприємства, серед яких першочергове місце посі-
дає максимізація прибутку.

Висновки. Узагальнюючи викладений матеріал, можна
дійти висновку, що процес реалізації включає у себе збут
(процес фізичного переміщення продукції від виробника до
споживача) і продаж (перехід права власності). Однак дана
відповідь не буде вичерпною. Загалом, відмінність понять
«продаж», «реалізація», «збут» полягає у причині звуження
використання поняття «продаж» і нового трактування поняття
«збут».
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В статье рассмотрены особенности калькуляции себестоимости
продукции садоводства.
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The features of horticulture products costing are coverd in the article.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах реформування
економіки України сільське господарство є однією з пріоритет-
них галузей народного господарства. При цьому сприятливі при-
родні умови більшої частини території України дають можли-
вість садівництву посісти провідне місце в стратегії розвитку віт-
чизняного сільськогосподарського виробництва.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням калькуля-
ції собівартості сільськогосподарської продукції приділяли достат-
ньо увагу як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, зокрема Біденко Д.С.,
Козак Г.Я., Лінник В.Г., Радостовець В.К., Смірнов В.Д., Сук Ф.Я.,
Щупова А.Ф., Халікназаров Т.Х., Ларіонов А.Д. та ін. У їх працях
висвітлено категорії калькуляції, методи калькулювання, форму-
вання собівартості і виробничих витрат, проблемні аспекти класи-
фікації статей калькулювання підприємств, вказано на необхідність
розширення кола використовуваних методів калькулювання вироб-
ничих витрат щодо галузевих особливостей тощо.

Мета дослідження полягає у висвітленні особливостей каль-
куляції собівартості продукції садівництва для ефективного її за-
стосування на практиці.
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Виклад основного матеріалу. Актуальність питання каль-
куляції визначається значенням собівартості як вимірника ви-
трат на виробництво продукції, оскільки завдяки прийомам і
методам калькуляції існує можливість визначати, а відтак кон-
тролювати і управляти собівартістю і витратами, що її форму-
ють.

Методи калькулювання являють собою сукупність способів
і прийомів, необхідних для розрахунку собівартості конкрет-
ного виду продукції; сукупність прийомів розподілу витрат за
калькуляційними статтями та віднесення їх до об’єкта кальку-
лювання.

Для калькуляції собівартості продукції важливо з’ясувати
правильність розподілу витрат між продукцією садівництва, а та-
кож складання звітної калькуляції, де із загальної суми витрат на
вирощування певної культури необхідно вилучити вартість побі-
чної продукції.

Одержувані види продукції не рівнозначні за своїми призна-
ченням і господарською цінністю. У зв’язку з цим одержувана
продукція поділяється на основну, яка в свою чергу може склада-
тись з кількох видів супутньої продукції, і побічну. Основною
вважається продукція, для одержання якої здійснюється безпосе-
редньо виробництво. Побічна продукція неминуче виникає в ре-
зультаті виробництва основної, має другорядне значення і не
завжди господарську цінність.

Основним принципом калькуляції собівартості повинно бу-
ти максимальне, але економічно обгрунтоване застосування
прямого способу розподілу витрат за об’єктами калькуляції. У
зв’язку з цим А.Д. Ларіонов відмічає, що «витрати на супутні
види основної продукції, а також на основну і побічну продук-
цію потребують узагальненого обліку лише до певної стадії
виробництва, а саме до тих пір, поки технологічний процес їх
виробництва лишається єдиним. З поділом технологічного
процесу з’являється і можливість обліку витрат за кожним ви-
дом продукції прямо» [2]. Це означає, що в товарних плантаці-
ях садів і ягідників на собівартість побічної продукції — сади-
вного матеріалу — мають прямим способом відноситись фак-
тичні витрати на його одержання: прикопування (для утворен-
ня відсадок малини, смородини, аґрусу), відокремлення від ро-
слин (зрізка, викопування тощо), транспортування, зберігання
(прикопування на зиму). Відповідно слід прямо відносити до
собівартості плодів і ягід витрати на їх збирання. Однак вини-
кає питання — чи можна обмежувати собівартість садивного
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матеріалу (побічної продукції) лише витратами на його одер-
жання (збирання), оскільки він поряд з плодами і ягодами є ре-
зультатом розвитку рослини.

Ретельно аналізуючи даний метод, А.М. Фабричнов пропонує
два варіанти вирішення у відношенні розподілу витрат на дозби-
ральні роботи. При першому варіанті їх необхідно відносити на
основну продукцію, оскільки в товарних плантаціях виробництво
здійснюється заради плодів і ягід, а не заради садивного матеріа-
лу. При другому варіанті А.М. Фабричнов рекомендує відносити
частину витрат на дозбиральні роботи на побічну продукцію, на-
приклад на основі співвідношення кормових одиниць в основній і
побічній продукції [5]. Проте в садівництві останній варіант є
неможливим, бо садивний матеріал не використовується для го-
дівлі тварин.

Згідно з п. 8.18 Методичних рекомендацій з планування, облі-
ку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільсь-
когосподарських підприємств №132 для визначення собівартості
продукції садівництва та ягідників із загальної суми витрат пото-
чного року виключається вартість живців, відсадків, паростків,
вусів, оцінених за реалізаційними цінами, і падалиці, оціненої за
цінами можливого використання [4].

Як побічну продукцію садівництва розглядають падалицю.
Вона також оцінюється за цінами її можливого використання і
в цій оцінці виключається із загальної суми витрат. Якщо па-
далиця використовується для переробки, то оцінюється за ці-
нами на сировину, виходячи з її якості. При використанні па-
далиці та зіпсованих плодів на корм — вони оцінюються за
собівартістю кормових буряків з урахуванням кормових якос-
тей цієї продукції.

Собівартість центнера плодів, ягід, винограду визначається
діленням загальної суми витрат на вирощування певної культури
(а при потребі — за її видами та сортами) на кількість одержаної
продукції.

У неспеціалізованих підприємствах витрати обчислюються в
цілому по садівництву і калькулюється середня собівартість оде-
ржаної продукції. При потребі визначення собівартості кожного
виду продукції витрати розподіляються між видами продукції
пропорційно до вартості за реалізаційними цінами [3].

Вивчення складу статей витрат садівництва показало, що в
різних підприємствах він не однаковий. Дослідження підтвер-
джують, що недоцільно централізовано встановлювати назви
статей, за якими ведеться облік. Підприємство самостійно ви-
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рішує питання про обґрунтування складу статей витрат і за-
тверджує їх.

Базуючись на організаційно-технологічних особливостях ви-
робництва продукції садівництва та враховуючи діючу практику і
досвід садівницьких господарств, рекомендується така номенкла-
тура статей витрат у садівництві:

• Витрати на оплату праці;
• Відрахування на соціальні заходи;
• Добрива;
• Засоби захисту рослин;
• Роботи і послуги;
• Паливо і мастильні матеріали;
• Амортизація садів і ягідників;
• Витрати на утримання інших необоротних активів;
• Інші прямі витрати;
• Загальновиробничі витрати [1].
Висновки. Отже, варто відмітити, що така галузь, як садівни-

цтво має свої особливості калькуляції собівартості продукції, що
залежать від організаційних особливостей конкретного підпри-
ємства та рівня спеціалізації галузі.
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ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

У статті досліджено питання формування облікової політики що-
до відображення інформації про амортизацію основних засобів згідно
чинного законодавства України.

Ключові слова: амортизація, метод нарахування амортизації, лікві-
даційна вартість, строк корисного використання основного засобу.

В статье исследован вопрос формирования учётной политики про
амортизацию основных средств в соответствии из действующим за-
конодательством Украины.

Ключевые слова: амортизация, метод начисления амортизации, ликви-
дационная стоимость, срок полезного использования основного средства.

In the article investigates the question of forming an accounting policy to
reflect information about the depreciation of fixed assets in accordance with
the current legislation of Ukraine.

Key words: amortization, depreciation method , residual values, useful
lives of fixed assets .

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Прави-
льно побудований облік амортизації основних засобів повинен
сприяти ефективному управлінню виробничою діяльністю будь-
якого підприємства. На підприємстві впровадження такого обліку
реалізується шляхом формування облікової політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.
При досліджені питання стосовно формування облікової політи-
ки підприємства щодо відображення інформації про амортизацію
основних засобів більшість авторів розглядають тільки питання
про альтернативне відображення методів нарахування амортиза-
ції основних засобів.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується означена стаття. Згідно чинного за-
                   

∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент О.Г. Бірюк



33

конодавства, амортизація — це систематичний розподіл вартості,
що амортизується протягом строку корисного використання ос-
новних засобів. Саме систематичний розподіл вартості впливає
на вибір методу нарахування амортизації основних засобів. Ви-
ходячи з визначення поняття «амортизації», вважаємо за доціль-
ним дослідити в системі з методами нарахування амортизації такі
аспекти, як вартість, що амортизується і строк корисного викори-
стання основних засобів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Врахо-
вуючи зазначене, метою статті є дослідження основних складо-
вих наказу про облікову політику підприємства щодо комплекс-
ного відображення інформації про амортизацію основних засобів
згідно чинного законодавства України, зокрема в умовах впрова-
дження Податкового кодексу України (далі — ПКУ).

Для досягнення поставленої мети були поставлені такі за-
вдання: виділення основних складових, що пов’язані із поняттям
амортизації основних засобів і дослідження альтернативних варі-
антів їх відображення згідно чинного законодавства України.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням отриманих наукових результатів. У результаті дослі-
дження чинного законодавства України було встановлено, що нор-
мативно-правове регулювання обліку амортизації основних засобів
регламентовано ПКУ [1], П(С)БО 7 «Основні засоби» [2], Методич-
ними рекомендаціями з обліку основних засобів № 561 [3], Планом
рахунків бухгалтерського обліку № 291 та наказами міністерств
щодо документального оформлення основних засобів та ін.

Після вивчення нормативно-правової бази було встановлено і
обґрунтовано, що в наказі про облікову політику підприємства
щодо відображення інформації про амортизацію основних засо-
бів доцільно відображати наступне.

1. Класифікацію основних засобів для нарахування амортиза-
ції. Так, згідно із п. 145.1 ПКУ вся сукупність основних засобів та
інших необоротних активів для цілей оподаткування поділена на
16 груп. Ця класифікація має враховуватися платником податку
при застосуванні методів амортизації та розрахунку норм амор-
тизації. Слід зазначити, що класифікація основних засобів та ін-
ших необоротних активів для цілей оподаткування, майже повні-
стю повторює класифікацію основних засобів, наведену у п. 5
П(С)БО 7 «Основні засоби» та назви субрахунків синтетичних
рахунків 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні
активи» згідно із Планом рахунків № 291. Таким чином, для ці-
лей оподаткування платником податку при класифікації основ-
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них засобів за групами, за основу мають братися дані про розпо-
діл цих активів за субрахунками робочого плану рахунків під-
приємства.

2. Згідно із п. 23 П(С)БО 7 «амортизація нараховується протя-
гом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який
встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта акти-
вом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його
реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консер-
вації», тому вважаємо за доцільним у наказі про облікову політи-
ку підприємства відображати інформацію про визначення стро-
ку корисного використання об’єкта основного засобу.

При цьому у п. 145.1.2 ПКУ передбачено теж саме визначення
строку корисного використання, що і в П(С)БО 7 «Основні засо-
би», проте зазначено, що строк корисного використання встанов-
люється не менше ніж це передбачено в п. 145.1 ПКУ (для кожної
групи основних засобів) і призупинення нарахування амортизації
здійснюється на період виводу з експлуатації на підставі докуме-
нтів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлу-
атації. І має бути оформлене відповідно до законодавства.

Отже, визначення строків корисного використання об’єктів
основних засобів, що вводяться в експлуатацію, в кожному конк-
ретному випадку є компетенцією підприємства. Це є об’єктив-
ним, адже той самий об’єкт основних засобів на різних підприєм-
ствах може мати різний строк корисного використання, що може
бути обґрунтовано різними факторами, які буде враховувати під-
приємство при розрахунках. При цьому в п.145.1.3 ПКУ визначе-
но основні фактори, які необхідно враховувати при визначенні
строку корисного використання основних засобів, зокрема: очі-
куване використання об’єкта підприємством з урахуванням його
потужності або продуктивності, зокрема Методичними рекомен-
даціями № 561 визначено, що обсяг продукції (робіт, послуг),
який буде виготовлено (виконано) підприємством з використан-
ням об’єкта основних засобів, приймається запланований підпри-
ємством обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство пла-
нує виробити (виконати) з використанням цього об’єкта; фізич-
ний і моральний знос, що передбачається (проблема полягає не
стільки в технічному способі його визначення, скільки в науковій
(економічній) обґрунтованості) — має бути провідним при ви-
значенні строку корисного використання; правові або інші обме-
ження щодо строків використання об’єктів та інші фактори.

3. Методи нарахування амортизації основних засобів. Відповід-
но до ПКУ та П(С)БО 7 амортизація основних засобів нараховуєть-
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ся із застосуванням методів, які умовно можна розбити на 2 типи:
1) методи амортизації, що базуються на часі використання основних
засобів (прямолінійний метод, метод зменшення залишкової варто-
сті; метод прискореного зменшення залишкової вартості; кумуляти-
вний); 2) метод амортизації, що базується на кількості одиниць,
отриманих від використання об’єктів основних засобів (виробничий
метод нарахування амортизації). Відмінність цих методів полягає у
різному рівні нарахованих амортизаційних відрахувань, а також у
способі їх розподілу. Залежно від виду основних засобів, умов екс-
плуатації, морального зносу підприємство на власний розсуд засто-
совує економічно найдоцільніший метод амортизації, який зазнача-
ється в наказі про облікову політику підприємства.

4. При нарахуванні амортизації основних засобів є необхідним
здійснювати розрахунок вартості, що амортизується. Ця величина
є розрахунковою і дорівнює різниці первісної або переоціненої ва-
ртості основних засобів і ліквідаційної вартості. Тому, вважаємо за
доцільне відображати інформацію щодо ліквідаційної вартості ос-
новних засобів, яка може бути розрахована такими шляхами: або
прирівняна ліквідаційної вартості всіх об’єктів основних засобів
до нуля, або встановлення певного відсотка від первісної вартості,
який буде диференційований за групами основних засобів; або
прогнозування і здійснення розрахунків орієнтованої ліквідаційної
вартості за допомогою спеціалістів підприємства.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших
розвідок у даному напрямку. Підприємствам, для прийняття
управлінських рішень шляхом формування облікової політики
щодо відображення інформації про амортизацію основних засо-
бів, рекомендуємо розглядати і відображати в комплексі такі ас-
пекти: класифікацію основних засобів для нарахування їх амор-
тизації, строк корисного використання основних засобів, методи
нарахування амортизації основних засобів, ліквідаційну вартість
основних засобів. Одержані результати дослідження підвищать
рівень організації обліку амортизації основних засобів для потреб
управління на підприємстві.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ
У ХЛІБОПЕКАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

У статті розкрито вплив організаційно-технологічної специфіки
діяльності підприємств хлібопекарської промисловості на побудову об-
ліку виробництва, зокрема на методику обліку матеріальних витрат.

Ключові слова: хлібопекарське виробництво, облік виробництва,
матеріальні витрати.

В статье раскрыто влияние организационно-технологической спе-
цифики деятельности предприятий хлебопекарской промышленности
на построение учета производства, в особенности методики учета
материальных расходов.

Ключевые слова: хлебопекарское производство, учет производства,
материальные расходы.

In the article the influence of organizational and technological specifics
of the bakery industry enterprises to build a production accounting, in
particular the treatment of the material costs.

Keywords: bakery production, production records, material costs.

Вступ. Хлібопекарська галузь — одна із найважливіших галу-
зей як харчової промисловості, так і економіки України в цілому.
Вона забезпечує населення життєво необхідними продуктами ха-
рчування — хлібом і хлібобулочними виробами, тому і особливої
уваги набувають питання пошуку шляхів подолання проблем цієї
галузі.

Ефективність успішного функціонування хлібопекарських
підприємств значною мірою залежить від якості, оперативності,
достовірності й аналітичності інформації, на основі якої прийма-
ються важливі управлінські рішення.

Хлібопекарська галузь — це матеріаломістка галузь промис-
ловості, тому передумовою успішного управління виробничим
процесом є управління наявністю і раціональним використанням
виробничих запасів. Важлива роль у реалізації поставлених пи-
тань належить бухгалтерському обліку і економічному аналізу як
одним із функцій управління.
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Аналіз останніх досліджень. Дослідження проблем обліку
виробництва у своїх працях проводили вітчизняні вчені-еконо-
місти: Бутинець Ф.Ф., Бурчевський В.З., Гуцайлюк З.В., Голов С.Ф.,
Горецька Л.Л., Дем’яненко М.Я., Єфіменко В.І., Жилкіна Л.В.,
Кужельний М.В., Саблук П.Т., Сахарцева І.І., Сопко В.В., Ткачен-
ко Н.М., Чабанова Н.В., Чумаченко М.Г. та ін.

Мета дослідження — дослідити потреби та особливості фор-
мування інформаційного забезпечення управління виробництвом
хлібобулочних виробів у частині матеріальних витрат.

Виклад основного матеріалу. Основою складної та різнома-
нітної діяльності будь-якого підприємства є виробничий процес,
який здійснюється шляхом впливу людини на предмети праці за
допомогою окремих засобів праці і в результаті чого матеріальні
ресурси перетворюються в готову продукцію. Матеріальні ресур-
си певного асортименту і відповідної якості стають необхідною
основою і умовою виконання програми випуску та реалізації
продукції підприємства незалежно від галузевої належності.

Ресурси — це природні та соціальні сили, які можуть бути за-
стосовані у виробництві. Фактори ж виробництва являють собою
вже реально залучені в процес виробництва ресурси [7, с. 48].

Н.М. Ткаченко відносить до виробничих ресурсів «діючі кіне-
тичні виробничі сили, тобто робочу силу і засоби виробництва,
які приймають участь у виробничому процесі, і виробничі сили,
що не залучені у виробничий процес, тобто потенціальні, ще не
використовувані трудові ресурси, природні багатства і засоби ви-
робництва» [10, с. 156].

Облік використання сировини і матеріалів, що й формує мате-
ріальні витрати виробництва, є одним з складних ділянок бухгал-
терської роботи на підприємстві, що обумовлено досить велики-
ми витратами праці на обробку первинних документів, відобра-
ження господарських операцій у реєстрах, на рахунках бухгал-
терського обліку і т.д. та особливостями і специфікою діяльності
підприємства, складністю процесу виробництва, залежно від га-
лузевої належності.

Під відпуском сировини і матеріалів у виробництво розуміють
їх видачу зі складу або з цехової комори для виготовлення про-
дукції, обслуговування виробництва, а також на ремонт та інші
господарські потреби.

Внутрішнім переміщенням вважаються операції по відпуску
матеріалів зі складів у цехові комори даного підприємства для
поповнення запасів, що необхідні для виробництва продукції чи
його обслуговування [8, с. 102].
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Для того, щоб правильно організувати технологічний процес і
його контроль, кожне підприємство повинно мати технологічний
план виробництва.

Технологічний план для асортименту і режиму технологічного
процесу розробляється головним технологом для кожного виду
виробів на основі плану виробництва і діючої нормативної доку-
ментації під керівництвом головного інженера при участі началь-
ника виробництва, начальника відділу економіки і виробництва,
головного майстра.

На основі затверджених технологічних інструкцій і уніфікова-
них (нормативних) рецептур для кожного сорту виробів склада-
ється виробнича рецептура, уточнюється режим приготування і
розраховуються технологічні нормативи.

Облік матеріалів у бухгалтерії ведеться в кількісному і вартіс-
ному вираженні по матеріально-відповідальним особам, балансо-
вим рахункам, субрахункам і обліковим групам на підставі зда-
них первинних документів.

По мірі відпуску сировини і матеріалів зі складу у виробницт-
во вони списуються з рахунків обліку матеріальних цінностей і
зараховуються на відповідні рахунки обліку витрат.

Хлібопекарській промисловості притаманне специфічне ді-
лення сировини на основну і додаткову, тому для їхнього обліку
запропоновано виділити додаткові групи аналітичних рахунків
20101 «Основна сировина» (для обліку борошна), 20102 «Додат-
кова сировина» (для обліку додаткової сировини, яка згідно з ре-
цептурою надає хлібобулочним виробам відповідні органолепти-
чні і фізико-хімічні властивості).

До допоміжних матеріалів, які запропоновано обліковувати на
аналітичному рахунку 20103 «Допоміжні матеріали», слід відно-
сити ті матеріальні цінності, які не є складовою частиною вироб-
люваної продукції, а лише сприяють її виробництву або прийма-
ють участь в її виробництві для надання виробам необхідної
якості — мастильні матеріали, фарба, цвяхи, канцелярське при-
ладдя, бланки документів тощо.

На субрахунку 203 «Паливо» (нафтопродукти, тверде паливо,
мастильні матеріали) обліковуються наявність і рух палива, що
придбається чи заготовляється для технологічних потреб вироб-
ництва, експлуатації транспортних засобів, а також для вироб-
лення енергії та опалення будівель. Тут також обліковуються
оплачені талони на нафтопродукти і газ.

До субрахунку 203 «Паливо» запропоновано відкрити окремі
аналітичні рахунки, наприклад, 20301 «Рідке паливо» — для об-
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ліку бензину, дизпалива, 20302 «Паливо-мастильні матеріали для
обліку машинного масла, тосолу і т.п., 20303 «Тверде паливо» —
для обліку вугілля, дров і т.п. [10, с. 202]

Вартість тари одноразового використання і пакування (етике-
тки, пакувальна плівка) для затарювання готових хлібобулочних
виробів у цехах відноситься на фактичну собівартість затареної в
неї продукції і таку тару запропоновано відображати на аналіти-
чному рахунку 20403 «Тара одноразового використання».

Підвищення ефективності використання виробничих запасів
на сучасному етапі розвитку економіки України — одне з найва-
жливіших завдань кожного суб’єкта господарювання, оскільки
саме матеріальні витрати багатьох галузей, зокрема і галузі хлі-
бопечення, становлять значну частину витрат виробництва, від
яких в основному залежить розмір прибутку. А прибуток в умо-
вах переходу до ринкової економіки є основним джерелом виро-
бничо-соціального розвитку підприємства.

Аналіз господарської діяльності підприємств хлібопекарської
промисловості повинен здійснюватись з урахуванням особливос-
тей цієї галузі. Найяскравіше ці особливості відображаються в
характері технологічного процесу виробництва, формах його ор-
ганізації, методики та техніки планування й обліку витрат [5,
с. 185].

Висновки. Хлібопекарське виробництво — масово-поточне та
безперервне виробництво. Найбхарактернішими формами органі-
зації виробництва хлібопекарських підприємств є цехові та без-
цехові, що визначає цехову та безцехову методику і організацію
планування та обліку витрат, що в свою чергу впливає і на побу-
дову та методику аналізу.

Одним із важливих завдань управлінського апарату хлібопе-
карського підприємства є прийняття своєчасних рішень по ефек-
тивному використанню виробничих запасів. Для цього необхід-
ною умовою стає проведення аналізу і визначення факторів, які
впливають на раціональне використання сировини і матеріалів у
виробничій діяльності підприємства.
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В статье рассматривается вопрос про обоснование состава зако-
нодательству Украины, в частности требованиям Налогового кодекса
Украины, П(С)БУ 16 «Затраты» та методических рекомендаций от-
раслей народного хозяйства.

Ключевые слова: затраты на сбыт, непрямые затраты, общехо-
зяйственные затраты.

The article discusses the question about the justification part of the cost
of sales which correspond to the current legislation of Ukraine, in particular
the requirements of the Tax code of Ukraine, P(C)BU 16 «Costs» the
methodological recommendations of the sectors of the national economy.

Key words: marketing costs, indirect costs, General costs.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. У гос-
подарській діяльності будь-якого підприємства виникають витра-
ти, що пов’язані з реалізацією (збутом) продукції, товарів, робіт,
послуг і які прямо впливають на кінцевий фінансовий результат
підприємства. Постійне зростання питомої ваги витрат на збут у
загальній сумі витрат підприємства обумовлює необхідність по-
шуку оптимального їх обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.
Питання обліку витрат на збут досліджували вітчизняні науковці
К. Безверхий, Ф.Ф. Бутинець, В.А. Дерій, З.В. Л.В. Нападовська,
В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, В.В. Сопко та інші.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується означена стаття. Складність проце-
су продажу (збуту) на підприємстві потребує дослідження ви-
трат, які його забезпечують. Обґрунтування складу витрат на
збут для потреб управління є важливою передумовою забезпе-
чення фінансової стабільності, конкурентоспроможності та еко-
номічного розвитку суб’єкта господарювання, що обумовлює ак-
туальність дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Вра-
ховуючи зазначене, метою статті є дослідження щодо обґрун-
тування складу витрат на збут підприємства згідно чинного за-
конодавства України, зокрема Податкового кодексу України
(далі — ПКУ), П(С)БО 16 «Витрати» та галузевих методичних
рекомендацій.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). У
результаті проведених досліджень були отримані такі резуль-
тати.
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1. Загальний перелік витрат, що входять до складу витрат на
збут, регламентовано п.138.10.4 ст.138 ПКУ та п.19 П(С)БО 16
«Витрати», перелік у яких повністю відповідає один одному.

2. Враховуючи складність процесу реалізації продукції, това-
рів, робіт, послуг, підприємство може здійснювати такі витрати:

2.1. застосовувати упаковку, в результаті використання якої
можуть виникнути такі випадки:

• підприємство може здійснювати витрати у вигляді тари і
тарних матеріалів, які не включають до собівартості готової про-
дукції, тому своє відображення такі витрати повинні знаходити у
складі витрат на збут;

• тара і тарні матеріали можуть бути пошкоджені і потребу-
вати ремонту, тому є логічним, що витрати на проведений сила-
ми підприємства або за рахунок інших сторін ремонт також
включають до складу витрат на збут;

2.2. здійснювати виплати працівникам, що забезпечують збут
продукції. Такі виплати поділяють на оплату праці (в певному
розмірі) і комісійні винагороди (які залежать від результатів дія-
льності таких продавців і встановлюють відсоток від продажу).
Ці складові слід включати до складу витрат на збут;

2.3. здійснювати рекламну і маркетингову діяльність. При
цьому реклама — це інформація про особу або товар, що розпо-
всюджена в будь-якій формі та призначена будь-яким способом
сформувати або підтримати усвідомленість споживачів реклами
та їх інтерес по відношенню до цієї особи або товару, а марке-
тинг уособлює собою комплексну систему заходів з організації
управління виробничо-збутової діяльністю, що ґрунтується на
вивченні ринка з метою максимально можливого задоволення
потреб покупців. До витрати на рекламу і маркетингових витрат
відносять до збутових, зокрема: оплата за розроблення і видання
рекламних виробів (прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів,
проспектів, плакатів тощо), реклама в засобах масової інформації
(оголошення у пресі, передачі по радіо і телебаченню); витрати
на світлову, комп’ютерну, іншу зовнішню рекламу щодо діяльно-
сті організації та на дослідження ринку (маркетинг); відшкодову-
вання витрат за участь у виставках, ярмарках, вартість безоплат-
но переданих зразків і макетів; представницькі витрати (орга-
нізація прийомів, конференцій та інших офіційних заходів, вклю-
чаючи оплату праці обслуговуючого персоналу);

2.4. здійснювати передпродажну підготовку товарів. Перед-
продажна підготовка подорожного транспортного засобу повин-
на включати в себе комплекс операцій по підготовці товару до
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експлуатації, а також по виявленню та усуненню недоліків, що
виникають у процесі його транспортування та зберігання. Такі
витрати відносять до витрат на збут;

2.5. відправляти у відрядження робітників, що здійснюють
збут. Витрати на відрядження робітників, що зайняті збутом
(продавців, робітників торгових точок, менеджерів зі збуту і т.д.),
відносять до витрат на збут;

2.6. утримувати основні засоби, інші необоротні матеріальні
активи, що пов’язані зі збутом продукції, робіт, послуг (операційна
оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
охорона). До таких основних засобів, витрати на утримання яких
можна віднести до витрат на збут, відносять будинки торгових цен-
тів, магазинів, кіосків, транспортерів, за допомогою яких перемі-
щують продукцію у межах магазина або торгового центру і т.д.;

2.7. здійснювати транспортування, перевалку і страхування
готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші
послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відпо-
відно до умов договору (базису) поставки, зокрема:

• транспортування охоплює накопичення, навантаження, роз-
вантаження, перевезення, а також зберігання вантажів на транс-
портних складах;

• перевалка — це розвантаження вантажу з одного рейсу і на-
вантаження його на інший рейс для подальшого транспортування;

• страхування вантажів є одним з найрозповсюдженішим ви-
дом майнового страхування, головним чином на транспорті, що
мають велике значення для зовнішньої торгівлі. Об’єктом стра-
хування можуть бути вантажі, що перевозять морським, залізни-
чним, повітряним та іншими видами транспорту;

• транспортно-експедиційні послуги, що надаються експеди-
торами, складаються з комплексу послуг, що пов’язані з підгото-
вкою і відправленням вантажів, здійсненням взаєморозрахунків,
контролем за проходженням і отриманням вантажів;

• базис поставки — це сукупність торгових звичаїв щодо ви-
значення витрат, що несуть контрагенти з транспортування ван-
тажів від експортера до імпортера, а також зобов’язань щодо по-
стачання товарів, встановленню моменту переходу права влас-
ності, ризику випадкового псування або втрати товару на шляху
від продавця до покупця.

Усі перелічені витрати підприємство буде включати до витрат
на збут;

2.8. сторона-продавець бере на себе зобов’язання щодо гара-
нтійного ремонту й гарантійного обслуговування реалізованої
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продукції, що передбачають здійснення комплексу операцій що-
до усунення пошкодження та відновлення справності реалізова-
ної продукції або його складових частин, що викликані недолі-
ками, протягом гарантійного строку експлуатації. У випадку
виявлення подібних недоліків підприємство зобов’язано здійс-
нювати гарантійний ремонт (гарантійне обслуговування), у разі
чого неминуче зростання його витрат, які також відносять до
збутових;

2.9. здійснювати страхування готової продукції, що зберіга-
ється на складі. Такі витрати, як і страхування вантажів, призве-
де до збільшення витрат на збут;

2.10. транспортування готової продукції (товарів) у межах ма-
газина, торгового центра, підприємство може здійснювати тран-
спортування готової продукції між складами підрозділів (філій,
представництв) підприємства. Такі витрати збільшують витрати
на збут.

3. Крім ПКУ і П(С)БО 16 «Витрати», які мають обов’язковий
характер регламентування, склад витрат на збут регламентують
галузеві методичні рекомендації щодо обліку витрат і калькулю-
вання собівартості продукції, які мають рекомендаційний харак-
тер регламентання.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших
розвідок у даному напрямку. Кожне підприємство, враховуючи
складність процесу реалізації (збуту) та свої організаційно-
технологічні й галузеві особливості діяльності, повинно визначи-
тися з переліком витрат, що входить до складу витрат на збут.
Результати дослідження щодо переліку (складу) витрат на збут
вважаємо за доцільним відобразити в наказі про облікову політи-
ку підприємства. Одержані результати дослідження і пропозиції
щодо відображення інформації про обґрунтування складу витрат
на збут підвищать рівень організації їх обліку для потреб управ-
ління на підприємстві.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ЩОДО ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

У статті розглянуто теоретико-методологічні питання форму-
вання облікової політики щодо визнання, оцінювання і відображення в
обліку дебіторської заборгованості. Для вдосконалення змісту обліко-
вої політики підприємства в частині дебіторської заборгованості за-
пропоновано перелік ключових елементів, які сприятимуть підвищенню
якості обліково-інформаційного супроводу прийняття управлінських
рішень.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, облікова політика, ре-
зерв сумнівних боргів.

В статье рассмотрены теоретико-методологические вопросы фо-
рмирования учетной политики в отношении признания, оценки и пред-
ставления в учете дебиторской задолженности. Для совершенствова-
ния содержания учетной политики предприятия в части дебиторской
задолженности предложен перечень ключевых элементов, которые
будут способствовать повышению качества учетно-информационного
сопровождения принятия управленческих решений.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, учетная политика,
резерв сомнительных долгов.

The article deals with theoretical and methodological problems of
formation of accounting policies for the recognition, evaluation and
presentation of account receivables. To improve the content of accounting
policies in terms of receivables suggested list of key elements that will
improve the quality of accounting and information support for decision-
making.

Keywords: accounts receivable, accounting policies, the provision for
doubtful debts.

Вступ. Процес реформування національної системи бухгал-
терського обліку зумовив зміни в системі його нормативного ре-
гулювання. Відбувся перехід від суцільної регламентації в пи-
таннях ведення бухгалтерського обліку до надання свободи вибо-
ру на основі професійного судження. Як наслідок, підприємства
набули право формувати власну облікову політику.
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Правильно сформована облікова політика суттєво впливає на
величину показників собівартості, прибутку, податку на прибу-
ток, показників фінансового стану підприємства. Ознайомлення з
обліковою політикою дозволяє здійснювати порівняльний аналіз
показників діяльності підприємства за різні звітні періоди, а та-
кож порівняльний аналіз діяльності різних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на актуаль-
ність проблеми, проблема формування облікової політики підприєм-
ства знаходить своє відображення у наукових дослідженнях вітчиз-
няних учених, таких як Дерій В.А., Гарасим П.М., Задорожний З.В.,
Клевець В.Б., Мних Є.В., Чумаченко М.Г., Хомин П.Я., які в своїх
наукових працях розкривають ті чи ті аспекти формування облікової
політики. Однак проблеми формування облікової політики в частині
дебіторської заборгованості розкриваються не повною мірою.

Мета дослідження. Метою статті є розкриття особливостей
формування облікової політики в частині дебіторської заборгова-
ності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Поняття «облікова політика»
увійшло до сучасної науки і практики вітчизняного бухгалтерсь-
кого обліку з прийняттям Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» та пакета національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Воно є визнача-
льним у системі міжнародних стандартів фінансової звітності, що
зумовлено самою ідеєю стандартизації обліку та звітності.

Як зазначають О.М. Губачова та В.А. Куценко [5, с. 18], по-
няття «облікова політика» офіційно було введено в облікову
практику у 1973 році Міжнародним стандартом бухгалтерського
обліку 1 «Розкриття облікової політики» та МСБО 5 «Інформація,
яка підлягає розкриттю у фінансових звітах». Згодом, у 1997 р.
зазначені стандарти було замінено на МСБО 1 «Подання фінан-
сових звітів», спрямований на поліпшення якості фінансових зві-
тів і задоволення вимог користувачів щодо вичерпної інформації
про фінансовий стан і результати діяльності компанії.

Облікова політика — одне з найважливіших питань організації
бухгалтерського обліку, правильне формування якого і повне роз-
криття забезпечує реалізацію мети бухгалтерського обліку і фінан-
сової звітності: надання користувачам для прийняття рішень повної,
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, ре-
зультати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський об-
лік та фінансову звітність в Україні» [1] та п. 3 П(С)БО 1 «Загаль-
ні вимоги до фінансової звітності» [2], облікова політика — це
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сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються
підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Користувачі фінансової звітності мають право і повинні бути
поінформованими щодо застосованих методів і процедур, оскільки
альтернативні їх варіанти суттєво змінюють показники фінансової
звітності підприємства. З огляду на це, Міжнародним стандартом
бухгалтерського обліку 1 (п. 7), а також стандартами GAAP вима-
гається подання облікової політики, як окремого компонента пов-
ного комплекту фінансових звітів.

Таблиця 1
ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

В ЧАСТИНІ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ [4, с. 36]
Фактор Вплив фактора

Галузь

Прямого зв’язку не визначено, проте конкретно від галузі
залежіть обсяги дебіторської заборгованості. Наприклад, у
тих галузях, які ведуть розрахунки з покупцями за готів-
ковий розрахунок, таких обсягів буде значно менше, ніж у
галузях, в яких виникає необхідність кредитування (особ-
ливо довготривалого). А вже відповідно до створюваних
можливих обсягів дебіторської заборгованості залежатиме
порядок роботи підприємства з боржниками і стягнення
боргів, що в окремих аспектах підлягає висвітленню у на-
казі про облікову політику підприємства

Форма власності

Підприємства різних форм власності при розробці облі-
кової політики повинні визначити, яка з запропонова-
них форм організації бухгалтерського обліку найбільш
відповідає умовам конкретного підприємства. Форма
власності визначає джерело фінансування діяльності,
порядок розподілу отриманих прибутків і ризиків

Організаційно-
правова форма
здійснення бізнесу

Подання деякої інформації вимагає розробки та скла-
дання відповідних звітів, які затверджуються в наказі
про облікову політику

Система
оподаткування

Залежно від переліку податків і зборів, які сплачує під-
приємство, в обліку будуть формуватись дані про від-
повідні бази оподаткування, буде відрізнятись перелік
форм податкової звітності, обиратись метод податкових
розрахунків. За допомогою вибору резерву сумнівних
боргів підприємство може впливати на розмір собівар-
тості продукції, тим самим впливаючи на розмір прибу-
тку та податку на прибуток

Рівень свободи дій
(можливість само-
стійного прийнят-
тя рішень з питань
ціноутворення, ви-
бору партнерів)

Від рівня економічної самостійності та підприємницької
ініціативи залежить можливість підприємства розширяти
сферу своєї діяльності, виходу на міжнародні ринки, що
в свою чергу буде впливати на формування тих чи тих
аспектів облікової політики. Наприклад, якщо інвестор
нерезидент, то облік повинен бути орієнтованішим на
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
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Розглядаючи проблеми облікової політики щодо обліку дебі-
торської заборгованості, необхідно встановити ті фактори, які
будуть впливати на формування облікової політики на кожному
конкретному підприємстві. У табл. 1 проведено аналіз факторів,
які пропонується згрупувати відповідно до найпоширеніших по-
зицій різних авторів-економістів.

За проведеним аналізом спеціалізованих літературних джерел
можна зробити висновок, що більшість авторів розглядають пи-
тання щодо формування облікової політики в частині дебіторсь-
кої заборгованості досить звужено, обмежуючись лише одним її
елементом — резервом сумнівних боргів.

Дійсно, у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» визначено,
що поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, ро-
боти, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалі-
заційною вартістю. Для визначення такої вартості на дату балан-
су обчислюється величина резерву сумнівних боргів, яка визна-
чається виходячи з платоспроможності окремих дебіторів або на
підставі класифікації дебіторської заборгованості. У зв’язку з
цим в обліковій політиці підприємства необхідно визначити,
який метод розрахунку величини резерву сумнівних боргів буде
використовуватися на підприємстві. При цьому якщо підприємс-
тво має невелику частку сумнівного боргу в загальній сумі дебі-
торської заборгованості або взагалі не має сумнівних боргів, то з
метою спрощення процедури розрахунку величини резерву сум-
нівних боргів в обліковій політиці рекомендується визначити, що
підприємством буде застосовуватися метод розрахунку виходячи
з платоспроможності окремих дебіторів, а надалі окремим розпо-
рядчим документом щодо кожного дебітора встановити відсоток
погашення заборгованості в розмірі 100 %.

Найповніше особливості відображення в наказі про облікову
політику дебіторської заборгованості висвітлює А.А. Єфремова
[6, с. 115]. Автор звертає увагу на такий елемент облікової полі-
тики, як операції з векселями одержаними, розрахунки з дебіто-
рами, нарахування резерву сумнівних боргів. Зокрема, вона наго-
лошує на необхідності процедур розподілу векселів за катего-
ріями фінансових і товарних, довгострокових і поточних, роз-
поділу загальних затрат між різними фінансовими векселями, ви-
значення моменту прийняття фінансових векселів в облік, поряд-
ку проведення інвентаризації векселів і зобов’язань по них, облі-
ку векселів, що надійшли «авансом».

Стосовно обліку дебіторів А.А. Єфремова рекомендує вклю-
чати до наказу про облікову політику перелік осіб, що мають
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право підпису рахунків-фактур [6, с. 116]. Подібні рекомендації
надає Л.П. Хабарова [7, с. 183].

На наш погляд, в обліковій політиці необхідно визначити, як
буде групуватися дебіторська заборгованість і в якому випадку
прострочена заборгованість переходить у групу безнадійних бор-
гів. Окрім цього, важливими моментами, які слід передбачити в
наказі про облікову політику стосовно дебіторської заборговано-
сті, є такі:

1. Класифікація дебіторської заборгованості, яка використову-
ється з метою достовірної оцінки такої заборгованості в бухгал-
терському обліку та фінансовій звітності.

2. Методика визначення величини резерву сумнівних боргів.
При цьому підприємство може обрати один чи кілька (для різних
видів дебіторської заборгованості) з наведених методів нараху-
вання резервів: застосування абсолютної суми сумнівної заборго-
ваності чи коефіцієнта сумнівності. При цьому підприємству до-
цільно викласти процедури щодо розрахунку методу резерву
сумнівних боргів за визначеним методом.

3. Рахунки для обліку дебіторської заборгованості. Так, для
обліку резерву сумнівних боргів доцільно відкрити аналітичні
субрахунки за рахунком 38 «Резерв сумнівних боргів»: 381 «Ре-
зерв сумних боргів для поточної дебіторської заборгованості за
товари, роботи, послуги» та 382 «Резерв сумних боргів для іншої
поточної дебіторської заборгованості».

Висновки. Обґрунтований у статті підхід до облікової політи-
ки підприємства і визначення переліку її елементів дозволяє
отримувати достовірну та повну інформацію про дебіторську за-
боргованість підприємств, що, в свою чергу, сприятиме зростан-
ню ефективності прийняття управлінських рішень.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ
РЕЗЕРВІВ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

У статті розкрито сутність аналізу виробництва і собівартості
продукції зернових культур. На основі статистичних даних розглянуто
питання аналізу собіварстості продукції зернових культур ТОВ «Ін-
терагроінвест» і визначено основні шляхи її зниження.

Ключові слова: виробництво, собівартість, зернові культури.

В статье расмотрено сущность анализа и себестоимости продук-
ции зерновых культур. На основании статистических данных расмот-
рен вопрос анализа себестоимости продукции зерновых культур ОО
«Интерагроинвест» и опеделены основные пути ее снижения

Ключевые слова: производство, себестоимость, зерновые культуры

The article examined the essence of the analysis and the cost of
production of crops. On the basis of statistical data analysis examined the
question of production cost of crops LTD «Interagroinvest» and opedeleny
basic ways to reduce

Keywords: production, cost, crops

Постановка завдання. На зміну планової економіки прийшли
ринкові відносини, проте багато підприємств продовжують пра-
цювати без урахування нових умов. Цьому сприяє багато факто-
рів: невизначеність умов ринку, що постійно змінюються, пере-
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ваги планування, незначна кількість конкурентів, наявність по-
стійних контрагентів, наявність переліку визначених показників,
що характеризують результати діяльності підприємства. Обсяг
виробництва, виручка від реалізації, ритмічність, якість, асорти-
мент, комплексність, виконання договірних зобов’язань, вико-
нання виробничої програми виступають об’єктом аналізу показ-
ників виробництва та реалізації незалежно від типу економіки.

Вдосконалюються окремі аспекти економічного аналізу: ме-
тодика розрахунку тих чи тих коефіцієнтів, доповнення чи відмі-
на окремих етапів, дещо змінюються завдання економічного ана-
лізу. Незважаючи на всі зміни, у загальному методика економіч-
ного аналізу залишається без змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням аналізу
собівартості виробництва продукції зернових культур, присвяче-
ні праці В.Г. Андрійчука, П.М. Макаренко, О.Ю. Єрмакова, І.І.
Лукінова, О.М. Онищенка, В.В. Юрчишина та ін. Однак, і на сьо-
годнійшній день питання аналізу виробництва і собівартості про-
дукції зернових культур потребує подальшого вдосконалення.

Викладення основного матеріалу. Виробництво зерна має
вирішальне значення для розвитку всіх галузей сільського госпо-
дарства. Зернове господарство є основою сільськогосподарського
виробництва, а рівень його розвитку — одним з найважливіших
показників стану економіки країни, який безпосередньо впливає
на добробут населення [1].

Статистичні дані щодо урожаю (валового збору) і урожайності
конкретних сільськогосподарських культур та їх групи і факторів
урожайності можуть бути одержані з різних джерел.

Основними джерелами статистичних даних про урожай і уро-
жайність сільськогосподарських культур є:

— спеціальна статистична звітність і річні звіти сільськогос-
подарських підприємств;

— матеріали бюджетних обстежень сімей сільського насе-
лення;

— дані обстеження сільськогосподарської діяльності домого-
сподарств у сільській місцевості та ін.

У період збиральних робіт відомості про хід збирання урожаю
всі сільськогосподарські підприємства щомісячно у порядку опе-
ративної статистичної звітності подають у статистичні органи
звіт за ф. № 7-сг «Звіт про хід збирання врожаю, наявність насін-
ня озимих культур та проведення інших польових робіт». У цьо-
му звіті у розділі «Хід збирання урожаю сільськогосподарських
культур» наростаючим підсумком з початку робіт наводяться да-
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ні про зібрану, обмолочену площу та кількість зібраної продукції
(валовий збір) всіх озимих і ярових зернових і зернобобових
культур (за видами), кукурудзи повної стиглості, соняшника, цу-
крових буряків, картоплі, овочів (у тому числі із закритого ґрун-
ту), кормових і плодово-ягідних культур, винограду та ін.

Наприкінці сезону збирання урожаю станом на 1 грудня ста-
тистичні органи визначають розміри очікуваного урожаю за всі-
ма категоріями сільськогосподарських підприємств. Сільськогос-
подарські підприємства, які вирощують сільськогосподарські
культури, складають річний «Звіт про збір урожаю сільськогос-
подарських культур» (ф. № 29-сг). У цьому звіті у розрізі окре-
мих сільськогосподарських культур та їх груп (зернові, технічні,
картопля та овоче-баштанні, кормові) наводяться відомості про
уточнену посівну площу, загальну площу збирання, фактичний
валовий збір у початково-оприбуткованій масі й у масі після до-
робки. Окремо наводяться дані про валовий збір з повторних і
міжрядних посівів та їх площу. В окремих розділах звіту є дані
про розміри продукції (валового збору), одержаної з сіножатей і
культурних пасовищ, садів, ягідників, виноградників, овочів за-
критого ґрунту.

Відомості про фактори урожайності (сортові посіви і добрива)
наводяться в спеціальних звітах за ф. № 5-сг «Звіт про сортові
посіви» і № 9-б-сг «Звіт про внесення мінеральних, органічних
добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів».

Джерелами остаточних відомостей про урожай і урожайність
сільськогосподарських культур є річні звіти сільськогосподарсь-
ких підприємств, в яких у розрізі окремих культур та їх груп на-
водяться дані про фактично зібрану площу, валовий збір і серед-
ній збір з 1 га в центнерах.

Валові збори і урожайність у господарствах населення визна-
чають на основі спеціальних вибіркових обстежень сімейних бю-
джетів і обстеження сільськогосподарської діяльності домогос-
подарств у сільській місцевості.

Відомості щодо метеорологічних факторів вирощування сіль-
ськогосподарських культур можна одержати з матеріалів агро-
кліматичних довідників, а також з даних метеорологічних стан-
цій і постів про погодні умови кожного року [5].

Аналіз обсягу виробництва продукції починається з вивчення
динаміки валової і товарної продукції, розрахунку темпів зрос-
тання й приросту виробництва. Обсяг валової продукції залежить
від загального обсягу виробництва зернових культур, а обсяг то-
варної продукції залежить від обсягу валової продукції.
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Наступним етапом є аналіз посівних площ зернових культур.
У сільськогосподарських виробників структура посівних площ
складається під впливом багатьох чинників. Основними з них є:
структура сільськогосподарських угідь, їх якість, спеціалізація,
попит на продукцію, забезпеченість засобами виробництва і тру-
довими ресурсами, кліматичні умови. При аналізі важливо порів-
няти фактичні розміри посівних площ та їхню структуру з дани-
ми минулих років, дати економічну оцінку змінам, що відбулися
в структурі посівних площ. Таке оцінювання проводиться шля-
хом визначення впливу зміни посівних площ на обсяг валової
продукції, а також валовий чистий дохід господарства

Основним напрямком збільшення обсягу виробництва зерно-
вих культур є підвищення урожайності цих культур. Урожайність
сільськогосподарських культур — основний фактор, який визна-
чає обсяг виробництва продукції рослинництва. Даному показни-
ку приділяється велика увага. [2]

При аналізі виконання плану з урожайності зернових культур
потрібно насамперед оцінити його рівень по підприємству в ці-
лому по його підрозділах. Для цього по кожній культурі порів-
нюють фактичні показники урожайності з минулими роками, а
також показники окремих внутрішньогосподарських підрозділів
між собою й із загальногосподарськими показниками. При аналі-
зі урожайності важливо оцінити не лише фактично досягнуті по-
казники, а й дані минулих років [3].

Виробництво та реалізація продукції потребують трудових,
матеріальних і грошових витрат. Витрати підприємства на спо-
житі засоби виробництва, предмети праці й оплату праці праців-
ників, виражені в грошовій формі, утворюють собівартість про-
дукції. Аналіз собівартості зернових культур розпочинають з
групування і порівняння фактичних показників з показниками з
минулі роки по кожній статті витрат [4] (табл. 1).

Таблиця 1
ПОКАЗНИКИ ВИТРАТ НА ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

ТОВ «ІНТЕРАГРОІНВЕСТ» ЗА 2012–2013 рр.

Показники 2012 р. 2013 р. Відхилення (+, –)

Посівна площа, га 13 710 13 293 –417

Валовий збір основної продукції, ц 625 862 833 050 207 188

Урожайність, ц/га 45,6 62,7 17,1

Витрати на 1 га, грн х х х
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Закінчення табл. 1

Показники 2012 р. 2013 р. Відхилення (+, –)

Оплата праці з нарахуваннями, гр. од. 94,2 117,3 –23,1

— витрати праці, люд.-год 94 102 –8

— оцінка 1 люд.-год, грн 1,00 1,15 –0,15

Насіння 384,9 704,3 –319,4

— витрати насіння, ц 1,01 2,1 –1,09

— вартість 1 ц, грн 381,1 335,4 45,7

Добрива 886,7 1340,9 –454,2

— витрати добрив, ц 0,78 0,84 –0,06

— вартість 1 ц/грн 1136,8 1596,3 –459,5

Загальновиробничі витрати 1207,2 1034,02 173,18

Інші витрати 1674,5 2967,2 –1292,7

Всього витрат на 1 га 4247,5 6163,7 –1916,2

Вартість побічної продукції 825 1132 307

Собівартість основної продукції на 1 га 3422,5 5031,7 –1609,2

Собівартість 1 ц основної продукції 75,05 80,2 –5,15

Виходячи із даних розрахунків, робимо висновок, що собівар-
тість 1 ц зернових культур у звітному році збільшилася у порівнянні
з минулим на 5,15 грн при збільшенні урожайності на 16,1 ц/га. Та-
кож важливо зазначити те, що витрати на 1 га зросли на 1916,2 грн.

Негативно вплинуло на собівартість зернових культур збіль-
шення витрат на оплату праці, витрат на насіння та добрива та
інші витрати, які в сукупності не дали нам досягти економії за-
планованих витрат.

Проаналізувавши наведені дані, можна запропонувати такі
шляхи зниження собівартості зерна: зниження витрат на оплату
праці; раціональне використання коштів на придбання насіння та
добрив, раціональне їх використання. Варто зазначити, що дані
виробничі запаси нерідко стають об’єктами марнотратства. Це, в
свою чергу, є причиною додаткових витрат на відповідні вироб-
ничі ресурси. Для того, щоб уникнути цього, необхідно посилити
внутрішній контроль і підсилити рівень матеріальної відповіда-
льності.
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Висновки. Одним із основних показників, що характеризують
діяльність сільськогосподарських підприємств, є обсяг виробництва
сільськогосподарської продукції, тому аналіз діяльності слід почина-
ти саме з його вивчення. Розвиток зернового господарства на ТОВ
«Інтерагроінвест» в 2011–2013 рр. передбачав суттєве збільшення
виробництва зерна на основі неухильного підвищення урожайності
зернових культур і запровадження інтенсивних технологій, що і є
причиною збільшення обсягу збирання продукції даного виду.

Важливою умовою підвищення ефективності господарської ді-
яльності сільськогосподарського підприємства та його підрозділів
є зниження собівартості виробництва продукції. Собівартість про-
дукції є головним ціноутворювальним чинником. Виживання
суб’єкта господарювання в умовах конкуренції залежить від мож-
ливості підтримувати оптимальний рівень собівартості продукції.
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У статті розкрито особливості облікового забезпечення управління
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В статье раскрыты особенности учетного обеспечения управления
деятельностью аграрных предприятий, именно затратами на произ-
водство продукции садоводства. Изучены особенности построения
классификации затрат на производство продукции садоводства.

Ключевые слова: учетное обеспечение, садоводство, управление, аг-
рарные предприятия.

The article describes the features of the concept of your software
management of farms and production costs gardening and berry. The
features of building a clear classification of expenses for production
horticulture and berry.

Keywords: accounting software, gardening, management of agricultural
enterprises.

Постановка завдання. Продукція садівництва має виняткове
значення для підвищення якості життя населення України. Доне-
давна галузь була важливою, високоприбутковою складовою аг-
ропромислового комплексу країни, яка істотно впливала на рі-
вень її соціально-економічного стану. Нині нове економічне
мислення випереджає існуючі методи управління, що не дозволяє
у сформованих ринкових структурах вирішувати питання управ-
ління сільським господарством. Така ж ситуація спостерігається
в обліковому забезпеченні управлінської діяльності, що є важли-
вим інструментом оцінки економічної ефективності аграрного
виробництва і всієї системи господарювання. Виробництво про-
дукції садівництва є однією з найбільш енерго- та трудомістких
галузей рослинництва. Специфіка садівництва полягає у складно-
сті технології, його монопродуктовості та низькій ліквідності кі-
нцевої продукції. Поряд із негативними глобальними факторами
розвиток сучасного садівництва і ягідництва в Україні значною
мірою залежить від ефективності державного регулювання та
стимулювання прибуткового виробництва продукції садівництва.

Відомо, що визначальним фактором рівня рентабельності у
садівництві і ягідництві поряд із врожайністю є реалізаційна ціна
продукції садів. Як свідчить практика виробництва садівництва і
ягідництва, навіть при високій врожайності та низькій собіварто-
сті продукції підприємство може бути збитковим внаслідок реа-
лізації продукції садів за низькою ціною [1].

Якщо низька врожайність ягід, зерняткових і кісточкових у ві-
тчизняних господарствах порівняно із європейськими показни-
ками часто зумовлена недотриманням технології виробництва
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через брак коштів, то значна строкатість цін на цю продукцію є
свідченням слабкої державної політики в сфері ціноутворення аг-
рарної продукції в цілому та продукції садівництва та ягідництва
зокрема. За таких умов господарники повинні особливо контро-
лювати витрати виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у
дослідження питань визначення особливості обліку, аналізу в си-
стемі управління витрат виробництва садівництва і ягідництва на
підприємствах присвятили наукові розробки вітчизняні і зарубі-
жні вчені Ф.Ф. Бутинець, М.А. Вахрушина, С.Ф. Голов, К. Друрі,
В.М. Жук, Т.П. Карпова, Г.Г.Кірейцев, Л.В. Нападовська, В.Ф.
Палій, О.В. Пархоменко, М.С. Пушкар, П.Т. Саблук, В.В. Сопко,
Л.К. Сук, П.Я. Хомин, Ч.Т. Хорнгрен, А.Д. Шеремет та інші.

Хоча існує багато вагомих напрацювань у цій сфері, але до-
слідження обліку витрат на виробництво продукції садівництва
та ягідництва на підприємствах є актуальною.

Викладення основного матеріалу. Сучасна система управ-
ління має одне з ключових значень для ефективного функціону-
вання аграрного виробництва. Будь-які управлінські рішення що-
до оцінки результатів господарювання, економічних процесів,
оптимізації виробничих факторів, у тому числі раціонального ви-
користання виробничого потенціалу повинні базуватися на до-
стовірній, своєчасній і повній обліковій інформації [5].

Розвиток ринкових відносин потребує пошуку раціональних і
ефективних методів управління діяльністю аграрними підприєм-
ствами. Приватизація підприємств, превалювання приватної вла-
сності в агроформуваннях, створення різних організаційно-пра-
вових форм сільськогосподарських підприємств, у тому числі
фермерських господарств, сільськогосподарських виробничих
кооперативів в аграрному секторі економіки призвели до транс-
формації механізмів управління економічними відносинами. Ра-
зом з цим спостерігаються такі негативні явища, як спад вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, хронічні неплатежі,
збільшення дебіторської заборгованості. Інфляція, диспаритет цін
призвели до підвищення цін, а як наслідок, зростання собівартос-
ті продукції, погіршення фінансових показників підприємств,
кризового становища аграрного сектору [6, с. 24].

Для прийняття правильних управлінських рішень та оптиміза-
ції виробничих факторів, у тому числі раціонального викорис-
тання потенціалу підприємств, керівники повинні базуватися на
оперативній і можливій для використання обліковій інформації.
Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно забезпечить
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потреби управління необхідною і вірогідною інформацією для
виконання всебічного аналізу господарської діяльності та обґру-
нтування відповідних управлінських рішень. Будучи частиною
управління, облікове забезпечення дає важливу інформацію, яка
дозволяє контролювати поточну діяльність підприємства, плану-
вати його стратегію і тактику оптимально використовувати ре-
сурси, вимірювати і оцінювати результати діяльності.

Одним із важливих напрямків підвищення економічної ефе-
ктивності галузі садівництва та ягідництва є оптимальна спеці-
алізація і концентрація виробництва. Організаційно-економічні
зрушення, які відбуваються у процесі реформування аграрного
сектора, у тому числі і садово-ягідного комплексу, суттєво
змінюють підходи до спеціалізації, концентрації і роз-міщення
виробництва сировини. Дані питання повинні вирішуватися
разом з переробною промисловістю, оскільки пріоритетним
для усіх є підвищення продуктивності та прибутковості вироб-
ництва [3].

Тому вдосконалення технологій виробництва продукції садів-
ництва та ягідництва призведе до збільшення виробництва сіль-
ськогосподарської продукції, підвищення продуктивності праці
та зниження її собівартості [2].

Облік і групування витрат аграрних підприємств здійснюють
згідно з П(С)БО 16 «Витрати» з урахуванням специфіки підгалу-
зі. Класифікація витрат садівництва здійснюється за такими на-
прямами:

1. Технологічні витрати: основні та накладні.
До основних витрат мали б відноситися такі витрати, які

пов’язані конкретно з технологічним процесом виробництва: за-
робітна плата, сировина та ін. До накладних витрат треба було б
віднести: — загальновиробничі витрати, адміністративні витрати,
інші витрати операційної діяльності, фінансові витрати, втрати
від участі в капіталі.

2. Залежно від обсягу виробництва: постійні, змінні.
До постійних витрат необхідно віднести витрати, які залиша-

ються незмінними при зміні обсягу виробництва. Наприклад, ви-
трати на утримання окремих приміщень та ін. Змінні витрати, як
правило, варіюватимуть зі зміною об’єму діяльності підприємст-
ва: витрати на заготівлю сировини, матеріалів, палива та ін.

3. Залежно від структури витрат: одноелементні, комплексні.
Елементні витрати неможливо розподілити на дрібніші скла-

дові частини: заробітна плата, амортизація, нафтопродукти та
інші. Комплексні витрати складаються з окремих елементів [4].
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Практична класифікація витрат повинна мати належну їй ха-
рактеристику щодо порядку включення до собівартості продукції
окремих витрат: прямих і непрямих. При цьому, як прямі, так і
непрямі витрати повинні відповідати організаційним і технологі-
чним особливостям виробництва продукції на підприємстві. Для
цього виділяють статті обліку витрат садівництва: витрати на
оплату праці; відрахування на соціальні заходи; добрива; засоби
захисту рослин; роботи та послуги; амортизаційні відрахування;
утримання необоротних активів; інші витрати; загальновиробни-
чі витрати.

Враховуючи зазначене, головною метою обліку витрат на під-
приємствах садівництва і ягідництва є побудова інформаційної
системи, що дозволила б належними чином фіксувати, контро-
лювати, аналізувати та прогнозувати витрати. Об’єктивно, що
центральне місце в такій системі займає облік витрат, головними
завданнями якого є:

— суцільне та повне документування безперервного техноло-
гічного процесу, переробки давальницької сировини;

— достовірна оцінка та визначення складу постійних і змін-
них витрат;

— розробка робочого плану рахунків у частині обліку витрат;
— оптимальний розподіл витрат за видами виробництва (ос-

новне, підготовче, допоміжне, обслуговуюче) та видами продук-
ції (основна, супутня);

— створення автоматизованих систем обліку витрат та інше.
Висновки. Для успішного розвитку садівництваа в Україні

важливого значення набувають процеси інтеграції сільськогоспо-
дарських підприємств і харчової переробної промисловості,
спрямовані на раціональне використання сировини, поліпшення
якості виготовлення продуктів та підвищення ефективності агро-
промислового виробництва.

Управлінню необхідна об’єктивна, оперативна та достовірна
інформація про витрати і вихід продукції, яка дозволить компле-
ксно і всебічно оцінити результати діяльності аграрних підпри-
ємств та керувати ними.

Щоб реалізувати одне з головних завдань управління діяльніс-
тю садівничими підприємствами крім виробничого, трудового,
ресурсного потенціалу, необхідне адекватне облікове забезпе-
чення. Правильна організація бухгалтерського обліку є одним з
основних інструментів управління сільським господарством за-
собом зворотного зв’язку, без якого неможлива дія системи
управління на всіх її рівнях.
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В статье отражен порядок документального оформления, учета и
отчетности возвращения санаторно-курортной путевки в Фонд соци-
ального страхования по временной потере трудоспособности.

Ключевые слова: санаторно-курортная путевка, документальное
оформление, бухгалтерский учет, отчетность.

The procedure for documenting, recording and reporting the return of
sanatorium vouchers to the Social Insurance Fund for Temporary Disability
is coverd in the article.

Keywords: health-resort pass, documentation, accounting, reporting.

Вступ. Ситуація, коли працівник відмовляється від путівки,
оплачуваної за рахунок коштів Фонду соціального страхування
на випадок тимчасової втрати працездатності (далі Фонд), доволі
рідкісна. Як правило, вона вирішується або перенесенням дати
заїзду до санаторію або перерозподілом путівки між працівника-
ми підприємства. Але якщо такими шляхами врегулювати питан-
ня не можливо, то, звісно, працівнику потрібно повернути част-
кову оплату її вартості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження те-
оретичних і практичних аспектів розрахунків за загальнообов’яз-
ковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасо-
вою втратою працездатності проведено у працях багатьох вітчиз-
няних науковців і бухгалтерів-практиків. Проте питання порядку
документального оформлення, обліку і звітності повернення са-
наторно-курортної путівки до Фонду залишаються недостатньо
дослідженими, а тому актуальними.

Мета дослідження полягає у висвітленні порядку документа-
льного оформлення, обліку і звітності повернення санаторно-
курортної путівки до Фонду соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності.

Виклад основного матеріалу Першим кроком страхувальни-
ка під час повернення санаторно-курортної путівки до робочого
органу Фонду, який її видав, є надання письмової відмови остан-
ньому; її складають на ім’я директора робочого органу Фонду. В
ній обов’язково зазначають причину повернення путівки. Слід
зауважити, що вони повинні бути поважними. Наприклад, невід-
повідність профілю лікування у санаторії згідно з довідкою
№ 070/о, тривала хвороба працівника, смерть працівника.

Путівка повертається до робочого органу Фонду за зворотною
накладною. Інформація про повернення путівки відображається у:

— Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів за
формою № 13-ФСС ТВП, наведеною з додатку 3 до Порядку
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отримання застрахованими особами та членами їх сімей санатор-
но-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фо-
нду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
що затверджений постановою Правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 р.
№ 12 (далі Порядок № 12) — у графі 17 зазначаємо дату та номер
накладної [2],

— Звіті про путівки на санаторно-курортне лікування та путі-
вки до дитячих закладів оздоровлення за формою № 14-ФСС з
ТВП, наведеною у додатку 2 до Порядку формування та подання
страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,
що затверджений постановою Правління Фонду соціального
стра-хування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 р.
№ 4 (далі — Порядок № 4) — у колонці 9 записуємо кількість
повернутих у даному кварталі путівок, у колонці 10 — суму [3].

Механізм повернення коштів, перерахованих страхувальни-
ком за санаторно-курортну путівку, не використану працівником,
прописано в абз.3 п.4.13 Порядку № 12. Для того щоб повернути
кошти, сплачені у вигляді часткової оплати вартості путівки, сам
працівник, його представник (у разі гострого захворювання або
смерті — спадкоємець або член його родини) подає до робочого
органу Фонду, що видав путівку, звернення, до якого додає:

 документи, що підтверджують факт повернення путівки;
 документи, що пояснюють причини неможливості викорис-

тання путівки (наприклад, копію листка непрацездатності або до-
відку, видані лікувально-профілактичним закладом, копію свідо-
цтва про смерть);

 копію платіжного доручення згідно з яким страхувальник
перерахував часткову оплату путівки, внесену працівником у
касу підприємства на транзитний рахунок робочого органу Фон-
ду [2].

Кошти, отримані від Фонду для повернення працівнику, по-
трібно відобразити у Звіті по коштах загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності та витратами, зумовленими похованням за
формою Ф4-ФСС з ТВП, наведеною у Додатку 1 до Порядку № 4.
Для цього необхідно заповнити рядок 6 таблиці І і рядок 7 табли-
ці ІІ. До звіту потрібно додати пояснювальну записку, у якій за-
значити про повернення Фондом коштів, перерахованих у вигля-
ді часткової оплати путівки і причини такого повернення [3].
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Правління Фонду, виконавча дирекція, виконавчі дирекції
відділень, робочі органи відділень, комісії із соціального страху-
вання здійснюють контроль за правильністю зберігання, обліку,
використання путівок, своєчасністю оприбуткування і відобра-
ження у звітності часткової оплати за путівки [1].

Таблиця 1
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ОДЕРЖАННЯ

Й ПОВЕРНЕННЯ ПУТІВКИ ФСС З ТВП

Кореспонденція рахунків
№ з/п Зміст операції

дебет кредит
Сума, грн

1 Отримано путівку від ФСС з ТВП 026 — 6615,00

2
Оприбутковано до каси кошти під-
приємства як часткову оплату пра-
цівником вартості путівки

301 652 1323,00

3 Внесено в банк кошти з каси під-
приємства 311 301 1323,00

4
Переказано кошти з поточного ра-
хунку ФСС з ТВП часткову оплату
вартості путівки

652 311 1323,00

5 Видано путівку застрахованій особі — 026 6615,00

6 Прийнято путівку від працівника 026 — 6615,00

7 Повернено путівку робочому орга-
ну ФСС з ТВП — 026 6615,00

8
Одержано на поточний рахунок від
ФСС з ТВП у часткову оплату вар-
тості невикористаної путівки

313 652 1323,00

9 Відображено заборгованість ФСС з
ТВП перед працівником 652 685 1323,00

10 Перераховано працівнику кошти,
повернені ФСС з ТВП 685 313 1323,00

Висновки. Порядок документального оформлення, обліку і зві-
тності повернення санаторно-курортної путівки до Фонду соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати працездатності має свої осо-
бливості і регулюється постановами Фонду за № 4 і № 12.
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ТОВАРИ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД ЗАПАСІВ
І ОБ`ЄКТ ОБЛІКУ В ТОРГІВЛІ

У статті розкрито сутність товару, як економічної категорії та
специфічного виду запасів і торговельних підприємствах, висвітлю-
ються особливості організації обліку товарів.

Ключові слова: торгівля,  торговельна діяльність, оптова торгівля,
товар, запаси.

В статье раскрывается сущность товара, как экономической ка-
тегории и специфического вида запасов на торговых предприятиях,
освещаются особенности организации учета товаров.

Ключевые слова: торговля, торговая деятельность, оптовая тор-
говля, товар, запасы.

Essence of commodity opens up in the article, as an economic category
and specific type of supplies on trade enterprises, the features of
organization of account of commodities are illuminated.

Keywords: trade, trade activity, wholesale, commodity, supplies.

Вступ. Запаси є найзначнішою складовою активів підприємс-
тва, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі
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позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності,
при визначенні результатів господарської діяльності підприємств
і при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Операції
з товарними запасами на  торговельних підприємствах впливають
на характеристики господарської діяльності більше, ніж будь-
який інший вид активів, оскільки він складає значну питому вагу
всіх активів. Помилки при обліку операцій з товарними запасами
призводять до помилок у відображенні оборотних активів, собі-
вартості продаж, чистого прибутку. Надмірне утворення товар-
них запасів призводить до збільшення грошових ресурсів в обо-
роті та уповільнення їх оборотності, до зниження доходу на
вкладені оборотні кошти.

Важливого значення набуває ефективна та відповідна чинно-
му законодавству України організація обліку торгових операцій,
яка повинна забезпечувати: правильність оцінки товарів при роз-
рахунках за них із постачальниками, при обліку їх в місцях збері-
гання; дотримання правил документального оформлення всіх го-
сподарських операцій; формування інформації про рух і стан
товарних запасів, їх схоронності (за місцями зберігання і матері-
ально — відповідальними особами, а також, за найменуваннями,
сортами, кількістю, ціною і собівартістю); виконання договірних
зобов’язань; формування інформації про реалізаційні обсяги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад у
теорію і методологію обліку товарних запасів внесли українські
вчені Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Горєлкін В.Г., Зав-
городній В.П., Зубілевич С.Я., Корінько М.Д. Кузьмінський А.М.,
Пилипенко І.І., Сопко В.В., Костюченко В.М. та ін. Серед зару-
біжних вчених слід назвати Соколова Я.В., Патрова В.В., Бакано-
ва М.І., Нідлза Б., Андерсена Х., Колдуелла Д., Муса Г., Вуда Ф.,
Антоні Р.

Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних і
зарубіжних учених, слід відзначити, що питання обліку товарних
запасів потребують подальшого наукового дослідження. Залиша-
ється багато проблем при побудові ефективної системи обліку
торгових операцій з урахуванням специфіки діяльності окремого
торговельного підприємства (форм і методів закупки та реалізації
товарів, організації роботи з покупцями та постачальниками, ор-
ганізації складського господарства, важелів державного регулю-
вання окремих елементів здійснення торговельної діяльності
тощо).

Метою статті є розкриття сутності та особливостей організа-
ції обліку товарів в оптовій торгівлі.
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Виклад основного матеріалу. В умовах ринкової економіки
формування товарного забезпечення товарообороту  торговельного
підприємства здійснюється на ринку товарних ресурсів шляхом ві-
льного вибору постачальників необхідним товарів та укладання до-
говорів (угод) щодо поставки на  торговельні підприємства.

Забезпечення безперервності процесу реалізації товарів та об-
слуговування покупців потребує створення на торговельному
підприємстві певного обсягу товарних запасів.

Товарний запас — являє собою масу товарів, призначену для
наступного продажу, що знаходиться у сфері обігу в процесі пе-
реміщення від виробництва до споживача. В процесі переміщен-
ня товарні запаси сфери обігу набувають різних форм. Необхід-
ність утворення товарних запасів обумовлена такими причинами:
невідповідністю ритму споживання (реалізації) та виробництва
товарів; сезонністю виробництва та споживання окремих видів
товарів; нерівномірністю розміщення виробництва і районів спо-
живання товарів; необхідністю перетворення виробничого асор-
тименту в торговий; необхідністю утворення страхових резервів
для згладжування можливих непередбачених коливань у попиті
та пропозиції товарів, обумовлених різними факторами.

Основним завданням бухгалтерського обліку на підприємст-
вах оптової торгівлі є контроль за виконанням договірних поста-
чань товарів постачальниками, продажем товарів покупцям, кон-
троль за станом товарних запасів.

Відповідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
«Запаси» 9 затвердженого Наказом Мінфіну України від
20.10.1999 року № 246 [3], товари відносяться до складу запасів
підприємства і визначаються його оборотними активами.

Товар — це продукт праці, що має вартість і розподіляється у
суспільстві шляхом обміну (купівлі-продажу) [1].

Ф.Ф. Бутинець товаром називає річ, призначену для продажу
або обміну на інші цінності [2]. За його словами, під товаром у
широкому значенні розуміють матеріальну або нематеріальну
власність, яка призначена для реалізацій.

У бухгалтерському обліку до категорії товарів відносять мате-
ріальні цінності, що придбанні (отриманні) та утримуються під-
приємством з метою подальшого продажу. Одиницею бухгалтер-
ського обліку товарів є їх найменування, або однорідна група.

Організація обліку товарів залежить від ряду факторів:
По-перше, від форми продажу — оптової чи роздрібної, яку

можуть застосовувати роздрібні підприємства,  торговельні та за-
готівельні підприємства, а також підприємства громадського ха-
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рчування. Під час застосування оптової форми реалізація товарів
не збігається з надходженням грошових коштів. Тому виникає
необхідність обліковувати дебіторську заборгованість від момен-
ту постачання товарів до моменту надходження платежу за них.
Під час застосування роздрібної форми момент реалізації товарів
збігається з моментом оплати готівковими грошовими коштами.

По-друге, наявність різних цін при придбанні і реалізації то-
варів. Цей фактор обумовлює ведення обліку товарів, або за купі-
вельною (первісною) вартістю, або за ціною реалізації. Якщо
підприємство облікує товари за ціною реалізації, то виникає не-
обхідність облікувати різницю між цінами реалізації та придбан-
ня, а саме торгову націнку.

По-третє, промислові та інші виробничі підприємства володі-
ють виробами, матеріалами, продуктами, які спеціально при-
дбанні для продажу. Ці матеріальні цінності також підпадають
під категорію «товари» [5].

Перелічені особливості впливають на організацію і методику
ведення бухгалтерського обліку та визначення фінансових ре-
зультатів  торговельної діяльності.

Правильна організація бухгалтерського обліку товарів пови-
нна забезпечувати [4]:

• правильність оцінки товарів при розрахунках за них із по-
стачальниками, при обміну їх в місцях зберігання, розрахунків із
покупцями за відвантажені їм товари;

• дотримання правил документального оформлення всіх гос-
подарських операцій;

• формування інформації про рух і стан товарних запасів, їх
схоронності (за місцями зберігання і матеріально-відповідаль-
ними особами, а також, за найменуваннями, сортами, кількості,
ціні і вартості);

• виконання договірних зобов’язань;
• формування інформації про реалізаційні обсяги.
Основні підходи з раціональної організації бухгалтерського

обліку товарних запасів на підприємстві повинні бути розкриті в
Наказі про облікову політику, серед яких:

 одиниці бухгалтерського обліку товарних запасів, їх на-
йменування або однорідна група (вид);

 порядок визначення первісної вартості товарних запасів;
 перелік витрат, що не включаються до первісної вартості

запасів;
 собівартість, яка буде обчислюватись за даними обліку;
 методи оцінки і списання товарних запасів;
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 порядок відображення в обліку товарних запасів, що не
принесуть підприємству економічної вигоди в майбутньому.

Окрім того, для забезпечення своєчасного відображення бух-
галтерського обліку на підприємстві повинні бути чітко визначе-
ні терміни подачі первинних документів до бухгалтерії для від-
повідного їх оформлення. Для цього на підприємстві має бути
розроблений графік документообігу з обліку товарних запасів, як
додаток до Наказу про облікову політику. Структура документо-
обігу повинна бути такою, щоб забезпечити вчасне надходження
інформації як для обліку, так і для контролю її оперативного
управління рухом товарних запасів.

Висновки. Аналізуючи численні дослідження з питань органі-
зації обліку товарів, можна стверджувати, що багато теоретичних
положень і питань обліку даних запасів потребують вдоскона-
лення і доопрацювання. У свою чергу, розв’язання цих питань
зумовить вихід на якісно новий рівень побудови обліку товарних
запасів, значно підвищить їх роль в управлінні кожним торгове-
льним підприємством. Реалізація перелічених напрямів удоско-
налення обліку товарів вітчизняними підприємствами призведе
до значного підвищення результативності їх фінансово-еконо-
мічної діяльності. Загалом, вирішення комплексу суперечливих
та дискусійних питань обліково-аналітичного управління товар-
ними запасами є актуальним для підприємств України і потребує
подальших досліджень з метою створення передумов для форму-
вання більш ефективної обліково-управлінської моделі.
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The article is devoted to features of documenting settlements with
suppliers and contractors
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Актуальність теми. Дослідження даного питання в сучасних
умовах залишається актуальним як з теоретичної, так і практич-
ної сторони. Теоретичні основи документального оформлення
розрахунків з постачальниками та підрядниками розглядали в
своїх роботах відомі вчені В.В. Бабіч, М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець,
М.Ф. Огійчук та ін.

Мета дослідження. Розгляд основних аспектів документаль-
ного відображення розрахунків з постачальниками та підрядни-
ками з метою підвищення швидкості документообігу, зменшення
порушень оформлення первинних документів, зміцнення інфор-
маційної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу. Питання надходження матері-
алів і розрахунків з постачальниками та підрядниками за отрима-
ні товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги
підприємств будь-яких форм власності, були і залишаються до-
нині одними з найактуальніших, незалежно від суспільно-полі-
тичного ладу, що функціонує в окремо узятій країні і всьому сві-
товому співтоваристві в цілому, тому що розрахунки між підпри-
ємствами і організаціями є однією з необхідних ланок розшире-
ного відтворення, від якого залежить не тільки кінцеві результати
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підприємств, їхній фінансовий стан, а й економічне зростання
країни в цілому шляхом підвищення ВВП.

У сучасних умовах міцні зв’язки підприємства з партнерами
залежать від стану організації його документообігу розрахунків з
постачальниками. Раціональне документування обліку розрахун-
ків з постачальниками є невід’ємною складовою інформаційної
безпеки підприємства при роботі з контрагентами. Сучасні під-
ходи до документування обліку розрахунків з постачальниками
можуть бути повною мірою реалізовані шляхом розробки доско-
налої облікової політики підприємства.

Тобто, існує об’єктивна необхідність у детальному дослі-
дженні та вдосконаленні документального оформлення операцій
з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками з метою
підвищення швидкості документообігу, зменшення порушень до-
говірних зобов’язань, зміцнення інформаційної безпеки та під-
вищення прибутковості підприємства в цілому [2].

Розрахунки з постачальниками і підрядниками — це взаємні
розрахунки підприємств за товарно-матеріальні цінності, викона-
ні роботи, надані послуги. Вони є переважними, й саме від безпе-
ребійності та планомірності організації даних розрахунків вирі-
шальною мірою залежить стан усіх розрахунків підприємства,
його фінансовий стан і платоспроможність.

Розрахункові відносини між постачальниками та аграрними
підприємствами регулюються шляхом укладання договорів,
контрактів, угод на постачання товарно-матеріальних ціннос-
тей, виконання робіт і надання послуг. Згідно з якими одне
підприємство виступає постачальником товарно-матеріальних
цінностей, чи робіт послуг, а інше їх покупцем, споживачем, а
значить і платником. Тому таким відносинам передує укладан-
ня договорів, у яких зазначається: вид матеріальних цінностей,
що поставляються, виконуваних робіт і послуг; комерційні
умови постачання; кількісні і вартісні показники постачань;
терміни відвантаження матеріальних цінностей (виконання ро-
біт послуг); порядок розрахунків (умови платежів) між підпри-
ємством і постачальниками (підрядчиками). У взаємовідноси-
нах з постачальниками та підрядниками характерним є скла-
дання таких договорів.

На підприємстві закупівля товарно-матеріальних цінностей
відбувається у такій послідовності:

1.  На підприємство постачальника направляється довірена
особа підприємства-покупця, яка оглядає товар і приймає рішен-
ня про його купівлю.
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2.  На основі переговорів між постачальником і покупцем
укладається договір. Це є дуже істотним моментом, позаяк на
підставі договору підприємство може відстоювати свої права.

 На основі повідомлення покупця уповноважена особа підпри-
ємства-постачальника виписує рахунок на оплату. Заповнення
рахунка-фактури здійснює постачальник виходячи з наявної ін-
формації про проведення операції (асортимент, ціна товару, умо-
ви поставки) [4]. Виписаний рахунок керівником підприємства-
покупця передається в бухгалтерію з розпорядним надписом.

3.  Підприємство-покупець передає в обслуговуючий банк роз-
порядження на перерахування коштів зі свого рахунка на рахунок
постачальника відповідно до виписаного рахунка-фактури.

4.  Отримання підприємством-продавцем виписки банку, яка
підтверджує надходження коштів на його банківський рахунок.

Безготівкові

Рахунок-фактура, платіжне
доручення, виписка банку

Договір купівлі-продажу (постачання)

Товарно-транспортна накладна, залізнична накладна,
видаткова накладна, накладна-вимога на відпуск ТМЦ,

податкова накладна

Довіреність, прибуткова накладна, акт про приймання матеріалів,
журнал обліку вантажів, що надійшли

— Журнал-ордер 3В с.-г. та відомість аналіт. обліку
— Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

Видатковий касовий ордер

Готівкові

Рис. 1. Канали надходження ТМЦ від постачальників

Відпускаючи цінності із складу, постачальник виписує накла-
дну-вимогу на відпуск матеріалів (форма М-11), у якій зазнача-
ється номер довіреності та дата її видачі, а також найменування
товару, його кількість. Якщо товар доставляється автотранспор-
том, то замість форми М-11 оформляється товарно-транспортна
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накладна форма ТН-1. Товарно-транспортна накладна (ТТН) —
це єдиний первинний документ для постачальника, транспортної
організації та покупця. При відпуску товарів покупцям платни-
ками податку на додану вартість (ПДВ) заповнюється податкова
накладна. Податкову накладну видає продавець покупцеві за
умови їхньої реєстрації як платників ПДВ. Загальну схему доку-
ментального оформлення розрахункових операцій з постачальни-
ками наведено на рис. 1.

Платіжне доручення, виписка банку

Акт приймання виконаних робіт
(наданих послуг), акт приймання
виконаних підрядних робіт, ПН

Документальне оформлення розрахунків з підрядниками

Акт приймання виконаних
будівельних робіт

(ф. КБ-2в, КБ-3), ПН

Договір підряду (побутового підряду)

Будівельні роботи Надані послуги

Рис. 2. Документальне оформлення розрахунків з підрядниками

Приймання виконаних підрядником робіт і послуг оформля-
ється як правило, актами прийому робіт (послуг) форма КБ-2в,
КБ-3, у яких наводяться відомості про обсяг, якість і терміни ви-
конаних робіт (послуг) та їхню вартість. У даних актах вказуєть-
ся обсяг виконаних робіт, їхня вартість, вид і назва договору, згі-
дно якого були виконані роботи або надані послуги [5]. Окремі
роботи (послуги) можуть оформлятися іншими встановленими
для них документами (квитанції, замовлення тощо). Належним
чином оформлені документи підписуються стороною, яка пере-
дає, і стороною, яка приймає (рис. 2).

Висновки. Документальному оформленню розрахунків з по-
стачальниками та підрядниками передує укладання догово-
рів. Основними є: договір купівлі-продажу, договір поставки, до-
говір підряду, міжнародний договір тощо. При купівлі товарно-
матеріальних цінностей необхідно складати такі первинні доку-
менти:
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— документи, що засвідчують надходження товару (товарно-
транспортна накладна, довіреність, акт про приймання матеріа-
лів, прибуткова накладна тощо);

— платіжні документи (рахунок-фактура, платіжне доручення,
розрахунковий чек, вексель, виписка банку тощо);

— документи, що складаються при виявленні пошкодження
товару або його нестачі (комерційний акт, рекламаційний акт).
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Ключові слова: облік,фінансові інвестиції , особливості, оцінка

В статье рассмотрены особенности оценки долгосрочных финан-
совых инвестиций на дату баланса и его влияние на методику и органи-
зацию бухгалтерского учета.
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The article discusses the features of assessment of long-term financial
investments at the balance sheet date and its impact on the organization and
method of accounting.

Keywords: accounting, financial investment, especially the assessment.

Постановка проблеми: для цілей обліку, аналізу й плану-
вання, формування й реалізації інвестиційної політики та роз-
в’язання завдань оцінювання і обліку фінансових інвестицій
слід зважати на їхні класифікаційні ознаки. П(С)БО 12 не дає
чіткого уявлення про можливі види і класифікаційні ознаки ін-
вестицій. Це стосується, насамперед, поділу фінансових інвес-
тицій на поточні та довгострокові. Визнання фінансових інвес-
тицій за ступенем впливу є чи не найголовнішою ознакою, що
визначає мету їх оцінки, відносини між суб’єктами й об’єктами
інвестування, формування доходів і витрат. Класифікація дов-
гострокових фінансових інвестицій за відношенням до власно-
сті не передбачена нормативними актами України, що регла-
ментують ведення бухгалтерського обліку та складання фінан-
сової звітності, але є дуже важливою для зовнішніх користува-
чів інформації. Наслідком такого становища є виникнення різ-
них підходів до методики бухгалтерського обліку фінансових
інвестицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання з методо-
логії та організації обліку фінансових інвестицій, висвітлені в до-
слідженнях українських учених Я.Д. Крупки, Н.Г. Богатко, Л.І.
Лук’яненка, І.Є. Прибеги, Я.В. Шелеста, Л.К. Сук, Щ. Л. Криво-
рот, Ю. В. Грабовський, О.Ф. Вербило та багатьох інших.

Метою дослідження є система оцінки довгострокових фінан-
сових інвестицій залежно від класифікаційних ознак, її вплив на
методику і організацію бухгалтерського обліку.

Викладення основного матеріалу. Поняття фінансові інвес-
тиції охоплює кілька економічних і юридичних сфер господарсь-
кої діяльності, зокрема: право, бухгалтерський облік, оподатку-
вання, планування, менеджмент, власність тощо. Зазначені на-
прямки є важливими, в кожного з них є власна мета, цілі, завдан-
ня дослідження та принципи і їх розгляд відбувається у тісному
взаємозв’язку — у форматі загальної системи інвестиційної дія-
льності. За чинним законодавством фінансова інвестиція — це
господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних
прав, цінних папepiв, деривативів та інших фінансових інструме-
нтів [1]. Інвестування вільних коштів у фінансові інструменти
передбачає різні цілі, основними з яких є: одержання в майбут-
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ньому прибутку, перетворення вільних заощаджень у високолік-
відні цінні папери, установлення контролю над підприємством-
емітентом тощо.

Довгострокові фінансові інвестиції — це інвестиції на пері-
од більший ніж один рік, а також всі інвестиції, які не можуть бу-
ти вільно реалізовані в будь-який момент, це відповідні вкладен-
ня в статутні капітали інших підприємств і надання підприє-
мствам довгострокових позик з метою отримання інвестиційного
доходу (рис. 2).

Довгострокові фінансові інвестиції

Асоційоване ДочірнєСпільне підприємство

Фінансові інвестиції,
що придбані та утри-
муються з метою

їх продажу

Інвестиції в: асоційо-
вані, дочірні, спільні

підприємства

Фінансові інвестиції,
що придбані та утри-
муються до їх пога-

шення

Материнське (холдингове) підприємство

Рис. 2. Види довгострокових фінансових інвестицій

Фінансові інвестиції, первісно зараховані на баланс за собіва-
ртістю, на кожну дату балансу відображаються з використанням
таких оцінок:

— за справедливою вартістю;
— за собівартістю з врахуванням зменшення корисності;
— за амортизованою собівартістю;
— за вартістю, визначеною за методом участі в капіталі.
Оцінка довгострокових інвестицій залежить від виду цінних

паперів, що формують інвестиційний портфель; від рівня впливу
інвестора на операційну та фінансову діяльність підприємства,
акції якого були придбані.

Метод участі у капіталі. За методом участі в капіталі, відпо-
відно до вимог П(С)БО12, здійснюється оцінка та облік на дату
балансу довгострокових фінансових інвестицій тільки в асоційо-
вані, спільні та дочірні підприємства, а також у спільну діяль-
ність зі створенням юридичної особи (спільне підприємство).
Метод участі в капіталі не застосовується у випадку, якщо довго-
строкові фінансові інвестиції оцінюються та обліковуються на
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дату балансу у інвестора за справедливою вартістю. При застосу-
ванні методу участі в капіталі слід керуватися правилами, що пе-
вною мірою характеризують його (метод) та зазначені в
П(С)БО12. Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом
участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що
визначається з урахуванням зміни загальної величини власного
капіталу об’єкта інвестування, крім тих, що є результатом опера-
цій між інвестором і об’єктом інвестування. а) фінансові інвести-
ції придбані та утримуються виключно для продажу протягом
дванадцяти місяців з дати придбання; б) асоційоване або дочірнє
підприємство ведуть діяльність в умовах, які обмежують його
здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, що пе-
ревищує дванадцять місяців.

Справедлива вартість. Сутність методу оцінки фінансових
інвестицій за справедливою вартістю полягає в тому, що для її
здійснення на дату балансу використовується сума, котра дорів-
нює вартості, за якою фінансова інвестиція може бути реалізова-
на в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та неза-
лежними сторонами. Якщо відбувається збільшення або змен-
шення балансової вартості таких інвестицій, то під час складання
бухгалтерської звітності це збільшення або зменшення відобра-
жається у складі інших доходів або інших витрат.

Якщо виникають труднощі з визначенням справедливої варто-
сті фінансової інвестиції, або її зовсім неможливо визначити, то
така фінансова інвестиція відображається на дату балансу за її
собівартістю.

Собівартість. Метод обліку фінансових інвестицій за собівар-
тістю полягає в тому, що інвестор відображає інвестиції в дочір-
нє чи асоційоване підприємство за собівартістю та визначає при-
буток лише в сумі дивідендів, отриманих від такого підприємства
на акумульований чистий прибуток об’єкта інвестування, який
виникає після дати придбання акцій інвестором.

Фінансові інвестиції, вартість яких достовірно визначити не-
можливо відображаються на дату балансу за їх справедливою ва-
ртістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. Втрати
від зменшення корисності обліковуються в складі інших витрат
від зменшення корисності з одночасним зменшенням балансової
вартості фінансової інвестиції.

Амортизована собівартість. Фінансові інвестиції, що утри-
муються підприємством до їх погашення, відображаються на
дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інве-
стицій. Різниця між собівартістю і вартістю погашення фінан-
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сових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) аморти-
зується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати
їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. Такі ін-
вестиції здійснюються, як правило, способом придбання цін-
них паперів — облігацій, казначейських зобов’язань та ощад-
них сертифікатів банку. Після закінчення терміну обігу
інвестору буде повернута номінальна вартість придбаного цін-
ного папера. Амортизована вартість інвестицій — це теперіш-
ня вартість боргових цінних паперів на момент їх погашення,
приведена до номіналу.

Висновки. Отже оцінка фінансових інвестицій для формуван-
ня інформації в бухгалтерському обліку та розкриття цієї інфор-
мації у фінансові звітності здійснюється у двох випадках: при
безпосередньому здійсненні фінансової інвестиції (первісна оцін-
ка) та при складанні фінансової звітності (оцінка на дату балан-
су). Довгострокові фінансові інвестиції, первісно зараховані на
баланс за собівартістю, на кожну дату балансу відображаються з
використанням таких оцінок: за справедливою вартістю; за собі-
вартістю з врахуванням зменшення корисності; за амортизова-
ною собівартістю; за вартістю, визначеною за методом участі в
капіталі.
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ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

У статті розглянуто оцінку зобов’язань, умови визначення зо-
бов’язань згідно чинного законодавства та практики ведення бухгал-
терського обліку в Україні.

Ключові слова: зобов’язання, оцінка зобов’язань, собівартість зо-
бов’язань.

 В статье рассмотрены оценка обязательств, условия определения
обязательств согласно действующего законодательства и практики
ведения бухгалтерского учета в Украине.

Ключевые слова: обязательства, оценка обязательств, себестои-
мость обязательств.

The article discusses assessment obligations, conditions determining
obligations under the law and practice of accounting in Ukraine.

Keywords: commitment, assessment obligations, cost commitments.

Вступ. Важливою умовою успішного функціонування під-
приємств у ринкових умовах є об’єктивна оцінка зобов’язань.
Зобов’язання є однією із складових Балансу і розглядаються
як джерела формування фінансових ресурсів для фінансуван-
ня операційної, інвестиційної та фінансової діяльності під-
приємств. У майбутньому заборгованість за зобов’язаннями
має бути погашена шляхом передачі кредиторам певних акти-
вів або послуг. Таким чином, зобов’язання — це вимоги кре-
диторів стосовно активів підприємства. Наявність зобов’язань
(боргів) зменшує економічні вимоги підприємства і його ка-
пітал.

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблемам
обліку й аналізу зобов’язань присвячено багато праць учених-
економістів. Вагомий внесок у їхнє вирішення зробили вітчизня-
ні та зарубіжні науковці: Х. Андерсон, Ф.Ф. Бутинець, А. Велш,
Глен, С.Ф. Голов, М.І. Должанський, О.І. Коблянська, Д. Колду-
елл, Б. Нідлз, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Н.В. Чабанова, Л.В. Чи-
жевська, В.Г. Швець та інші.
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Метою статті є дослідження зобов’язань у бухгалтерському
обліку, що сприятиме отриманню необхідної інформації користу-
вачами для забезпечення достовірності облікових даних.

Методологічні вимоги до формування в бухгалтерському об-
ліку та фінансовій звітності інформації про кредиторську забор-
гованість, а також принципи відображення її у фінансовій звітно-
сті визначає П(С)БО 11 «Зобов’язання».

У НП(С)БО 1 зазначено, що зобов’язання — це заборгованість
підприємства, яка виникла у попередні звітні періоди (є результа-
том минулих подій) і погашення якої в майбутньому, як очікуєть-
ся, призведе до зменшення ресурсів підприємства, які містять у
собі економічні вигоди [3].

Зобов’язання визнаються, якщо наявні дві обов’язкові ознаки:
— його оцінка може бути достовірно визначена;
— існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбут-

ньому внаслідок його погашення.
Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підля-

гає погашенню, то його сума включається до складу доходу звіт-
ного періоду.

Умовою визнання зобов’язання у балансі є можливість його
достовірної оцінки. Як правило, сума зобов’язання визначається
однозначно і прямо вказується у відповідних документах. Проте
існують ситуації, коли сума платежу залежить від подальших по-
дій. Зобов’язання визнається у таких випадках, якщо його можна
оцінити з певною мірою достовірності.

Оцінка зобов’язань відіграє значну роль при формуванні об-
лікової політики підприємства. Застосування принципу обачно-
сті, що передбачає використання в бухгалтерському обліку ме-
тодів оцінки, які повинні запобігати заниженню сум визнаних
зобов’язань, є важливим при оцінці зобов’язань. Завдяки дії
принципу безперервності оцінка зобов’язань підприємства здій-
снюється, виходячи з припущення, що його діяльність тривати-
ме й надалі.

Для визначення балансової вартості зобов’язань використо-
вують такі види оцінок: історична собівартість; поточна собівар-
тість; вартість розрахунку (платежу); теперішня вартість.

Історична собівартість зобов’язання — сума надходжень,
отриманих в обмін на зобов’язання або, за деяких інших обста-
вин, суми грошових коштів чи їх еквівалентів, що, як очікується,
будуть сплачені з метою погашення зобов’язання під час звичай-
ної діяльності підприємства.
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Поточна вартість зобов’язання — недисконтована сума гро-
шових коштів чи їх еквівалентів, яка була б необхідна для пога-
шення зобов’язання на поточний момент.

Згідно П(С)БО 11 «Зобов’язання» в Балансі всі поточні зо-
бов’язання відображаються за сумою погашення, тобто у фінан-
совій звітності в розділі поточних зобов’язань відображається
сума, яка буде фактично сплачена при погашенні такого зо-
бов’язання [4].

Вартість погашення — недисконтована сума грошових коштів
або їх еквівалентів, що, як очікується, буде сплачена для пога-
шення зобов’язань під час звичайної господарської діяльності
підприємства.

Теперішня вартість зобов’язання — теперішня (дисконтована)
вартість майбутніх чистих відпливів грошових коштів, які, як
очікується, будуть необхідні для погашення зобов’язань під час
звичайної діяльності підприємства.

По короткострокових зобов’язаннях величина дисконту не-
значна і кредиторська заборгованість може бути виражена за сво-
єю номінальною вартістю в сумі, що підлягає сплаті в майбут-
ньому. По довгострокових зобов’язаннях сума дисконту, як
правило, є суттєвою. Тому договірні платежі по відсотках і пога-
шенню довгострокової заборгованості мають бути дисконтовані.

Якщо розглядати умову щодо існування ймовірності змен-
шення економічних вигод у майбутньому внаслідок його пога-
шення, то варто зазначити, що у разі відсутності ймовірності ви-
буття активів для погашення майбутніх зобов’язань сума такого
забезпечення підлягає сторнуванню.

Значна частина зобов’язань підприємства регулярно (щоміся-
чно) нараховується з відображенням в обліку за дебетом рахунків
активів або витрат, а за кредитом — нарахованих зобов’язань. У
таких випадках визнання зобов’язань (кредиторської заборгова-
ності) безпосередньо залежить від визнання відповідних активів
або витрат. Звичайно, сума, що підлягає сплаті для погашення за-
боргованості, визначається угодою (контрактом) або розрахову-
ється на підставі встановлених правил (ставок, норм, тарифів то-
що). У бухгалтерському обліку активи та зобов’язання відоб-
ражаються в день їх здійснення, тобто в день їх виникнення, не-
залежно від дати руху коштів за ними.

Поточні зобов’язання відображаються на окремих статтях за
видами кредиторської заборгованості перед бюджетом, зі страху-
вання, з оплати праці, за внутрішніми розрахунками, за іншими
поточними зобов’язаннями.
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Зобов’язання, що виникли внаслідок авансової оплати покупцем
товарів чи послуг за визначеними цінами, асортиментом, кількістю і
якістю можуть змінювати свою грошову оцінку в часі, але незмінними
залишаться обумовлена кількість і якість товару.

У деяких випадках у момент виникнення зобов’язання його
сума визначається із застосуванням попередніх аналітичних чи
експертних оцінок. Зобов’язання містять у собі ймовірність май-
бутнього вилучення коштів підприємства і втрати економічної
вигоди внаслідок прийнятих у минулому обов’язків. Разом з тим,
підприємство може мати обов’язок діяти певним чином, але це
необов’язково призводить до виникнення і відображення у його
балансі певного зобов’язання. Обов’язки підприємства розгляда-
ються як його зобов’язання:

1) якщо вони існують на даний момент і є наслідком минулих
господарських операцій (наприклад, придбання товарів чи по-
слуг) або подій (понесені чи ймовірні збитки, за які підприємство
несе відповідальність);

2) якщо вони повинні бути виконані неминуче.
Економічні наслідки невиконання зобов’язання, наприклад, у

зв’язку зі штрафними санкціями, не дадуть підприємству можли-
вості уникнути вибуття ресурсів на користь іншої сторони.
Обов’язки стають зобов’язаннями при визначеному терміні ви-
конання, хоча точна дата може бути невідомою. Також зобов’я-
заннями є прийняті відносно суб’єктів (юридичних чи фізичних
осіб або їх групи) обов’язки, які можуть бути ідентифіковані як-
що не в момент прийняття зобов’язання, то в момент його вико-
нання.

Слід також відмітити, що зобов’язання можуть мати юридич-
ну силу внаслідок укладених контрактів або статутних вимог
(наприклад, кредиторська заборгованість за отримані товари чи
послуги). Вони також можуть виникати в результаті бажання
підприємства підтримувати свою ділову репутацію (якщо, напри-
клад, підприємство вирішило виправити недоліки своєї продук-
ції, виявлені після закінчення гарантійного строку).

У процесі погашення зобов’язання, підприємство, як правило,
передає ресурси, що втілюють у собі економічні вигоди, з метою
задоволення претензій іншої сторони.

Поточні зобов’язання погашаються за рахунок поточних ак-
тивів. Так, погашення існуючого зобов’язання може здійсню-
ватись: сплатою грошових коштів; передаванням інших акти-
вів; наданням послуг; заміною даного зобов’язання іншим;
перетворенням зобов’язання на капітал. В основному при роз-
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рахунках з постачальниками і підрядниками використовуються
погашення у формі сплати грошових коштів. Сума, яка підля-
гає сплаті, визначається сторонами і вказується у договорі.
При цьому більшість підприємств намагаються здійснювати ці
розрахунки із застосуваннями авансових платежів. Борг також
може бути анульовано, коли боржник офіційно на законній
підставі або за волевиявленням кредитора звільняється від
прийнятих ним на себе зобов’язань. Анулювання боргу не при-
зводить до зменшення ресурсів боржника але збільшує прибу-
ток підприємства і сприяє виникненню додаткових зобов’язань
з його оподаткування.

Таким чином, зобов’язання відображаються в обліку із засто-
суванням принципу обачності, безперервності. Розрахунки з по-
стачальниками і підрядниками оцінюються за сумою погашення,
у розмірі недисконтованої суми грошових коштів або їх еквіва-
лентів, що буде сплачена, погашення цих розрахунків, в основ-
ному, відбувається грошовими коштами.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОБЛІКУ ВАЛЮТНИХ КОШТІВ

У статті розглянуто питання нормативно-правового забезпечення
обліку коштів в іноземній валюті, зосереджено увагу на проблемних
питаннях ведення касових операцій в іноземній валюті.

Ключові слова: грошові кошти, іноземна валюта, валютні операції.

В статье рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспече-
ния учета денежных средств в иностранной валюте, сосредоточено
внимание на проблемных вопросах ведения кассовых операций в иност-
ранной валюте.

Ключевые слова: денежные средства, иностранная валюта, валю-
тные операции.

The questions of legal support in accounting of funds in foreign currency,
focuses on the problematic issues of cash transactions in foreign currency.

Keywords: cash, foreign currency, foreign exchange transactions.

Вступ. Вирішення основних задач, які поставлені перед облі-
ком валютних коштів, здійснюється за допомогою і на підставі
вивчення і подальшого використання правової основи. Система
бухгалтерського обліку коштів в іноземній валюті в сучасних
підприємствах не може повноцінно існувати без належного нор-
мативно-правового забезпечення. Таке забезпечення формува-
лось протягом двох останніх десятиріч і воно перебуває в процесі
постійних змін, які супроводжуються політичними, економічни-
ми, інтеграційними, соціальними та іншими чинниками.

У структурі нормативної бази передбачено документи, які ви-
значають на основі загальних принципів конкретні правила бух-
галтерського обліку окремих його ділянок залежно від завдань,
визначених власниками та адміністрацією підприємства. Саме
тому для організації обліку грошових коштів в іноземній валюті
важливе значення надається характеристиці стану нормативних
документів з бухгалтерського обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку
валютних коштів знаходять своє відображення у наукових дослі-
дженнях вітчизняних вчених, таких як Дерій В.А., Гарасим П.М.,
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Задорожний З.В., Клевець В.Б., Мних Є.В., Чумаченко М.Г., Хо-
мин П.Я. Однак проблеми нормативно-правового забезпечення
валютних операцій майже не розкриваються.

Мета дослідження. Метою статті є розкриття особливостей нор-
мативно-правового регулювання обліку коштів в іноземній валюті.

Виклад основного матеріалу. До основних видів нормативно-
правового забезпечення обліку і аудиту валютних коштів варто
відносити:

− Міжнародні стандарти фінансової звітності;
− Закони України «Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні»;
− Укази Президента України;
− постанови і рішення Кабінету Міністрів України;
− накази, постанови, розпорядження, листи, роз’яснення мі-

ністерств і відомств;
− НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (в

частині відображення у фінансовій звітності коштів в іноземній
валюті); П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», яке визначає
методологічні засади формування в бухгалтерському обліку ін-
формації про операції в іноземних валютах і відображення пока-
зників статей фінансової звітності господарських одиниць за ме-
жами України в грошовій одиниці України;

− Кодекси України (Податковий, Господарський, Цивільний,
про адміністративні правопорушення тощо);

− вказівки, інструкції, положення;
− плани рахунків бухгалтерського обліку (національний, га-

лузеві, спрощений, робочі);
− наказ про облікову політику підприємства;
− графіки документообігу, графіки виконання обліково-

звітних та контрольно-ревізійних робіт і т.д.
Систему регулювання бухгалтерського обліку валютних коштів

можна розглядати як модель, яка складається з чотирьох рівнів (рис. 1).
Перший рівень характеризується змістом законодавчих актів.

Першим нормативним актом, на основі якого здійснюється вся
господарська діяльність підприємств України, є Господарський
Кодекс від 16.01.2003 р. № 436-IV [1].

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» № 996-ХІV (п. 3 ст. 9) [3] операції в інозем-
ній валюті відображають у валюті розрахунків і платежів за кож-
ною валютою окремо. Крім цього, з метою бухгалтерського облі-
ку її одночасно потрібно переводити в національну валюту, адже
фінансова звітність складається у гривнях.
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Визначення валютних операцій дає ст. 1 Декрету Кабінету
Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валю-
тного контролю» [4], в якій виділяються операції, пов’язані з пе-
реходом права власності на валютні цінності, за винятком опера-
цій, що здійснюються між резидентами у валюті України; опе-
рації, пов’язані з використанням валютних цінностей у міжнаро-
дному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей
та інших зобов’язань, предметом яких є валютні цінності; опера-
ції, пов’язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на те-
риторію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням
за її межі валютних цінностей [6].

Господарський
Кодекс України

I рівень нормативно-правової бази

Міжнародні стандарти
Фінансової звітності

Закон України
«Про бухгалтерсь-
кий облік та фінан-

сову звітність
в Україні»

II рівень нормативно-правової бази

П(С)БО Нагальні вимоги
до фінансової звітності

П(С)БО 21 «Вплив змін
валютних курсів»

III рівень нормативно-правової бази

Інструкція про
застосування
Плану рахунків
бухгалтерського
обліку активів,

капіталу,
зобов’язань та
господарських

операцій
і

Інструкція про
порядок відк-
риття, викорис-
тання і
закриття
рахунків у
національній та
іноземній
валютах

Положення
про
документальн
е
забезпечення
записів у
бухгал-
терському
обліку

Лист Дер-
жавного
комітету
статистик
и України

від
24.11.2006
№04/46/191

Лист
Національно
го банку
України від
27.01.2006
№ 11113/
353954

IV рівень нормативно-правової бази

Наказ про облікову політику підприємства

Рис. 1. Система нормативно-правового регулювання
бухгалтерського обліку та аудиту валютних коштів
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У даному визначенні охоплено три основні види валютних
операцій, в яких валютні цінності виступають як предмет валют-
ної операції, як засіб здійснення інших операцій та операції з пе-
реміщення валютних цінностей через митний кордон України.
Щоправда, такий підхід дає не стільки визначення, скільки пере-
лік видів операцій.

Другий рівень регулювання бухгалтерського обліку станов-
лять національні положення (стандарти), розроблені у відповід-
ності до вимог правової бази першого рівня. Як зазначено у ст. 7
Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», розроблення національних Положень (стандартів) бух-
галтерського обліку, фінансової звітності та інших нормативно-
правових актів щодо ведення обліку та складання фінансової зві-
тності покладено на методологічну раду, яка функціонує на пра-
вах консультативного органу при Міністерстві фінансів України.

Серед важливих нормативних документів, в яких регламенту-
ється порядок відображення грошових коштів в іноземній валюті,
необхідно виділити Національне Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [5],
яке визначає грошові кошти як грошову готівку, кошти на рахун-
ках у банках та депозити до запитання. Методичні основи фор-
мування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іно-
земній валюті визначає П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»
[6], відповідно до якого іноземна валюта — валюта інша, ніж ва-
люта звітності. При цьому валютою звітності є грошова одиниця
України. Також у П(С)БО 21 наведено визначення поняття «опе-
рація в іноземній валюті» — це господарська операція, вартість
якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в
іноземній валюті [6].

Третій рівень нормативно правової бази представлено інстру-
кціями та положеннями з питань проведення операцій з грошо-
вими коштами в іноземній валюті. Зокрема, банки відкривають
своїм клієнтам рахунки відповідно до Інструкції про порядок від-
криття, використання і закриття рахунків у національній та іно-
земних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від
12.11.2003 р. № 492 [8]. Інструкція регулює правовідносини, що
виникають під час відкриття банками поточних і вкладних (депо-
зитних) рахунків у національній та іноземній валюті суб’єктам
господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам,
нерезидентам-інвесторам, виборчим блокам політичних партій.

Щодо правил поведінки з іноземною валютою в касі підпри-
ємства, то варто зауважити, що на сьогодні не існує нормативно-
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го документа, який би регулював подібні операції. Національний
банк України висловлюється за те, щоб для кожної валюти під-
приємство заводило окрему касову книгу (лист від 27.01.2006 р.
№ 11-113/353-954 [10]). Записи в ній здійснюють одночасно в
українській та іноземній валютах, а для переведення валюти в
гривні використовують курс НБУ на дату оприбуткування гро-
шей у касу.

Листом Державного комітету статистики України від 24.11.2006 р.
№ 04/4-6/191 [11] рекомендовано облік касових операцій з над-
ходження/видачі іноземної валюти здійснювати на розроблених
підприємством первинних документах з наведенням у них обо-
в’язкових реквізитів.

Для належної організації обліку та контролю на підприємст-
вах доцільно використовувати нормативно-правову базу четвер-
того рівня. Важливим документом на цьому рівні вважається на-
каз з облікової політики підприємства як сукупності принципів,
методів і процедур з організації системи обліку валютних коштів.
По суті облікова політика окреслює методику обліку окремих
операцій, і повинна відображати особливості організації ведення
бухгалтерського обліку та порядок здійснення контролю.

Висновки. Лише дотримання вимог нормативно-правових ак-
тів може забезпечити наявність достовірної інформації в бухгал-
терському обліку та фінансовій звітності щодо обліку валютних
коштів. Окрім того, підприємство самостійно регулює деякі аспе-
кти обліку за допомогою внутрішніх документів (наказів, інстру-
кцій, розпоряджень). До таких документів відносять посадові ін-
струкції головного бухгалтера та інших бухгалтерів тощо. Отже,
нормативно-правова база є основою ведення обліку та складання
звітності, а також сприяє формуванню достовірної інформації для
прийняття управлінських рішень.
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The article deals with the problematic issues of objects in cost accou-
nting crop, taking into account the structure of management and technology
in agricultural production.

Keywords: costs, facilities accounting, costing, cost.

Вступ. Рослинництво є провідною ланкою аграрного вироб-
ництва, яке формує прибутки сільськогосподарських підпри-
ємств. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції у ро-
слинництві ведеться за єдиними з іншими галузями народного
господарства принципами, однак, як основна галузь сільськогос-
подарського виробництва, має свої специфічні особливості: се-
зонний характер, залежність від природних факторів, спеціаліза-
ція тощо. Якщо виробництво спеціалізоване на одній групі
культур, то облік витрат доцільно вести в цілому для господарст-
ва. У випадку кількох напрямів діяльності, де є окремі види това-
рної продукції, варто вести деталізований облік за центрами ви-
трат щодо кожного об’єкта обліку з окремого виду продукції.

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» об’єкт витрат — це продукція,
роботи послуги або вид діяльності підприємства, які потребують
визначення пов’язаних з їх виробництвом витрат [2]. Питання
про ступінь деталізації об’єктів витрат є завданням внутрішньо-
господарського (управлінського) обліку окремого підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у
дослідження питань методології обліку витрат на виробництво
продукції рослинництва зробили вітчизняні вчені: Ф. Бутинець,
В. Палий, М. Чумаченко, Л. Хорунжий, О. Юрківський, В. Мос-
саковський, М. Дем’яненко, В. Лінник, П. Хомин, В. Дерій, О.
Радченко та ін. Однак проблеми визначення об’єктів обліку ви-
трат у рослинництві розкриваються не повною мірою.

Мета дослідження. Метою статті є розкриття особливостей
визначення об’єктів обліку витрат у рослинництві.

Виклад основного матеріалу. Згідно з Методичними рекоме-
ндаціями № 1315 [6] витрати, пов’язані з біологічними перетво-
реннями біологічних активів, визнаються витратами основної ді-
яльності. Облік витрат ведеться за окремими об’єктами обліку
витрат, які мають відповідати об’єктам обліку біологічних акти-
вів (окремі види біологічних активів та/або їх група) на рахунку
обліку виробництва, відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» [2] та
Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського об-
ліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій під-
приємств і організацій [4]. Тобто до об’єктів обліку витрат можна
зарахувати такі аналітичні ознаки, за якими групуються витрати,
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обчислюється собівартість і здійснюється облік. У рослинництві
такими об’єктами є види сільськогосподарських культур, однорі-
дні групи культур або безпосередньо окремі культури.

Професор В.Г. Лінник [7; с. 184], враховуючи особливості га-
лузі рослинництва, пропонував виділяти такі об’єкти:

− сільськогосподарські культури (групи культур);
− сільськогосподарські роботи;
− витрати, що підлягають розподілу.
Погоджуємось з таким традиційним поділом, але вважаємо,

що в умовах глобалізації економіки при використанні всередині
сільськогосподарських підприємств різних форм організації пра-
ці та її оплати об’єктами обліку витрат у рослинництві на рівні
управлінського обліку повинні стати етапи технологічних проце-
сів виробництва за госпрозрахунковими підрозділами (бригада-
ми, цехами, ланками та ін.), а на рівні підприємства в цілому —
етапи технологічних процесів за конкретними сільськогосподар-
ськими культурами (групами культур) і сільськогосподарські ро-
боти.

Вважаємо, що сільськогосподарські підприємства повинні ма-
ти право вибору організації обліку витрат за вказаними об’єктами
або на рівні виробничих підрозділів чи в центральній бухгалтерії
підприємства. Вибір повинен здійснюватися в обліковій політиці
з урахуванням особливостей підприємства, технології, спеціалі-
зації виробництва, а також необхідності і корисності для управ-
ління потоків інформації про витрати виробництва.

З об’єктами обліку витрат пов’язані також об’єкти калькулюван-
ня і можна навіть сказати, що ці поняття є тотожними. Об’єктом
калькулювання також можна вважати окремий вид продукції різно-
го ступеню готовності. Проте в деяких випадках вони не співпада-
ють. Зокрема, це стосується такої ситуації, коли, наприклад, облік
витрат ведеться за групою однорідних видів продукції, а калькуля-
цію необхідно складати за кожним видом продукції, що входить у
дану групу. Важливою умовою достовірної калькуляції є обґрунто-
вана номенклатура об’єктів калькулювання, тому в першу чергу не-
обхідно звернути увагу саме це для отримання необхідної інформа-
ції для розрахунку собівартості [8, с. 165].

Номенклатура об’єктів калькулювання, так як і об’єктів обліку
витрат, на кожному підприємстві індивідуальна та розробляється у
відповідності до типу та технології виробництва, асортименту про-
дукції, галузевої спеціалізації підприємства тощо. Також слід вра-
ховувати і нормативну базу, зокрема Методичні рекомендації [5].
Саме завдяки вказаному нормативному документу можна сформу-
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вати об’єкти обліку виробничих витрат і визначення собівартості
продукції рослинництва (табл. 1).

Певною складністю у калькуляції собівартості продукції є те,
що необхідно калькулювати собівартість різних видів продукції з
різними термінами дозрівання. А так як у галузі рослинництва
виробничий процес по вирощуванню сільськогосподарських
культур не обмежується календарним роком, то в даному випад-
ку одночасно можуть бути три групи витрат: 1) минулих років
під урожай поточного року; 2) даного року під урожай поточного
року; 3) даного року під урожай наступних років.

Таблиця 1
ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА [8, с. 166]

Об’єкти обліку
виробничих витрат

Об’єкти визначення
собівартості продукції

Одиниця визначення
собівартості

Пшениця Зерно, зернові відходи 1 центнер
Жито Зерно, зернові відходи 1 центнер
Ячмінь Зерно, зернові відходи 1 центнер
Овес Зерно, зернові відходи 1 центнер
Соняшник Насіння центнер
Кормові коренеплоди коренеплоди 1 центнер
Кукурудза на силос і зе-
лений корм Зелена маса 1 центнер

Багаторічні сіяні трави Сіно, насіння, солома, зе-
лена маса 1 центнер

Перші дві групи витрат з початку календарного року практич-
но збігаються: витрати минулих років списуються на відповідні
аналітичні рахунки витрат під урожай поточного року. Тому в
обліку виділяють витрати під урожай поточного року і витрати
під урожай майбутніх років.

Витрати під урожай майбутніх років обліковують на окремих
аналітичних рахунках за видами робіт, бо під час здійснення та-
ких витрат невідомо, на вирощування якої культури вони відно-
сяться. Ці витрати переходять на наступний рік як залишок неза-
вершеного виробництва. У наступному році витрати по посіву
озимих культур відносять постатейно на відповідні аналітичні
рахунки озимих культур урожаю поточного року.

Витрати минулого року на виконання сільськогосподарських
робіт розподіляють у поточному році після визначення фактич-
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них площ посіву під культури. Розподіл здійснюють постатейно
пропорційно до площ посіву. Для цього роблять окремий розра-
хунок, у якому розраховують суму витрат на 1 га, і множать її на
площу, що фактично зайнята відповідною культурою. Таким спо-
собом розподіляють витрати минулого року на підняття зябу,
лущення стерні, внесення органічних, мінеральних добрив, до-
гляд за парами, снігозатримання, зрошення, осушення тощо.

Окрему групу об’єктів обліку становлять витрати, які підляга-
ють розподілу. Наприклад, практика планування та обліку в галузі
рослинництва вимагає виділення об’єктів обліку виходу продукції
окремо на богарних, зрошуваних та осушуваних землях.

Витрати, пов’язані з підготовкою ґрунту, посівом багаторічних
трав, вартістю їх насіння та інші разові витрати, які обліковані в
складі незавершеного виробництва, рівномірно розподіляють за
роками залежно від терміну експлуатації посівів. Витрати на по-
ліпшення природних сіножатей, на створення культурних пасовищ
(дискування, підсів трав, внесення добрив, вартість насіння) роз-
глядаються як витрати на незавершене виробництво, які розподі-
ляються між продукцією, одержаною протягом 3—4 років.

Методичними рекомендаціями за № 132 [5] передбачено ви-
трати, які підлягають розподілу, обліковувати на рахунку 91 «За-
гальновиробничі витрати» і відносити на конкретні культури
шляхом розподілу. Проте такий розподіл проводиться тільки в
кінці року, а тому протягом року за рахунком 91 буде залишок за
дебетом, що не вписується у технологію бухгалтерського обліку.
Тому пропонуємо витрати рослинництва, які підлягають розподі-
лу в кінці року, обліковувати протягом року за дебетом рахунка
23 «Виробництво» на окремих аналітичних рахунках, а в кінці
року їх розподіляти за культурами, записуючи кореспонденцію за
дебетом і кредитом рахунка 23.

Висновки. Обґрунтований у статті підхід до визначення
об’єктів обліку витрат у рослинництві дасть можливість, врахо-
вуючи структуру управління і технологію виробництва, обрати
для сільськогосподарського підприємства найприйнятніші аналі-
тичні позиції для обліку фактичної собівартості. Така інформація
стає об’єктивною основою для визначення рентабельності, ціноу-
творення, прийняття управлінських рішень.
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У статті розглянуто сутність та поняття нематеріальних акти-
вів як об’єкта бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарюван-
ня. Виділено основні проблеми бухгалтерського обліку нематеріальних
активів на етапі розвитку ринкової економіки.
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В статье рассмотрена сущность понятия нематериальных акти-
вов как объекта бухгалтерского учета в современніх условиях ведения
хозяйства. Выделены основные проблемы бухгалтерского учета нема-
териальных активов на современном этапе развития экономики.

Ключевые слова: нематериальные активы, объект бухгалтерского
учета, бухгалтерский учет.

The article is devoted to the basics concepts for intangible assets as an
object of accounting in the current conditions of business entities. The main
problem of accounting for intangible assets allocated to the current stage of
economic development.

Keywords: intangible assets, project accounting, accounting.

Постановка проблеми. У процесі становлення ринкових від-
носин в Україні нематеріальні активи займають усе більшу част-
ку в активах підприємств.

Актуальність застосування нематеріальних активів у діяль-
ності підприємств зростає з переходом конкуренції в нецінову
форму, що стає можливим у зв’язку з наявністю відкритого до-
ступу до таких факторів виробництва як земля, праця і капітал.
Тому будь-яке сучасне підприємство для досягнення високих
результатів повинно зосереджувати свою увагу на ефективно-
му використанні нематеріальних активів, ефективну діяльність
компаній неможливо уявити за відсутності значної частини ін-
телектуальних знань і навиків працівників, отриманого досвіду
та правильного використання наявної інформації на свою ко-
ристь.

За таких умов бухгалтерський облік, як основна система, яка
забезпечує прийняття управлінських рішень повинна мати відпо-
відний методологічний інструментарій для бухгалтерського відо-
браження нематеріальних активів з метою задоволення зростаю-
чих потреб заінтересованих користувачів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному ета-
пі розвитку економіки дослідження сутності нематеріальних ак-
тивів висвітлені у монографіях зарубіжних та українських дослі-
дників, зокрема Б.О. Вороніна, М.В. Грачова, І.Ф. Коваля, Л.М.
Котенко, Польової Т.В. Давидюк, І.В. Замули та ін.

Щодо обліку нематеріальних активів, проблема розглядається
в роботах Т.М. Банасько, Н.М. Гудзенка, С.Ф. Голова, М.Ф.
Огійчука, В.Ф. Сопко, Н.В. Чебанова, Л. Федченко, І.О.Бланка,
Ф.Ф. Бутинця та ін.

Проте деякі питання досі не знайшли належного вирішення
щодо вартісної оцінки нематеріальних активів для обліку, а та-
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кож звітності, оскільки це займає важливе місце в управлінні
підприємством.

Постановка завдання Метою дослідження є пояснення сут-
ності та поняття нематеріальних активів як об’єкта бухгалтерсь-
кого обліку в сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нематеріальні
активи — це частина майна підприємства, організації чи устано-
ви, що являє собою визначений, негрошовий актив, який не пред-
ставлений фізичною формою, який застосовується у виробництві
або при постачанні товарів або послуг, для передачі в оренду, а
також для адміністративних цілей.

Економічні вигоди підприємства від використання немате-
ріального активу складаються з виручки від реалізації товарів і
надання послуг, або зменшення витрат підприємства, або інші
вигоди, наприклад, здійснення певної діяльності. Підприємст-
во повинно оцінювати ймовірність майбутніх економічних ви-
год, використовуючи вмотивовані припущення, що відобра-
жають найточнішу оцінку економічних умов, які існуватимуть
протягом усього часу використання певного нематеріального
активу.

Досить часто внутрішньогосподарські нематеріальні активи
взагалі не стають об’єктами фінансового обліку і не відобра-
жаються в складі активів. Такі нематеріальні активи, як рівень
якості управління, надійність покупців, гудвіл, торговельні та-
ємниці, висока кваліфікація працівників, наукові дослідження
та ін., до сьогодні не відображаються в балансі, хоча багато за-
рубіжних авторів вважають за доцільне визначати їх у складі
активів [5].

Нематеріальні активи являють собою складову частину потен-
ціалу підприємства, яка здатна забезпечувати економічну користь
протягом відносно тривалого періоду. Особливістю активів є
брак матеріальної основи здобування доходів і невизначеність
розмірів майбутнього прибутку від їхнього використання. Кате-
горія «нематеріальні активи» використовується також для визна-
чення сукупності об’єктів інтелектуальної власності. У свою чер-
гу об’єкти інтелектуальної власності — це права, які захищені
патентами, свідоцтвами, ліцензіями, авторським і суміжними
правами.

Отже, нематеріальні активи являють собою категорію, яка фо-
рмується внаслідок володіння підприємством правами на об’єкти
такої інтелектуальної для використання в господарській діяльно-
сті підприємства для отримання прибутку.
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На сучасному етапі відсутнє єдине розуміння категорії нема-
теріальних активів. Також сьогоднішній день законодавчі доку-
менти вміщують велику кількість різних визначень самої катего-
рії «нематеріальних активів». Наприклад, деякі з них:

1) нематеріальні активи — право власності на результати ін-
телектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а
також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності
(інтелектуальної власності), право користування майном і майно-
вими правами платника податку в установленому законодавством
порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством
порядку права користування природними ресурсами, майном і
майновими правами;

2) нематеріальні активи — об’єкти права інтелектуальної вла-
сності, інші об’єкти права власності користування;

3) нематеріальними активами вважаються немонетарні активи,
які не мають матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані
(незалежно від строку їх корисного використання (експлуатації)
[9].

Нематеріальні активи являють собою особливий об’єкт бухга-
лтерського обліку як у міжнародній практиці, так і в Україні. Сам
термін «нематеріальні активи» по різному трактуються в норма-
тивних актах.

Велика кількість нематеріальних активів, як об’єктів обліку,
викликає необхідність розподілу, систематизації та узагальнення
нормативної бази у сфері господарської діяльності, авторського,
винахідницького та патентного права тощо. При цьому, об’єкти
нематеріальних активів підприємства є прямим результатом інве-
стиційної діяльності у сфері інтелектуальних та інноваційних ін-
вестицій, які захищені законодавчою базою [9].

Різноманітність визначень і суджень щодо категорії часто
ускладнює процес обліку. В українській економічній літературі
для характеристики складових нематеріальних активів у широ-
кому розумінні використовують поняття «нематеріальні активи»,
«інтелектуальні активи», «інтелектуальна власність», «інтелекту-
альний капітал».

Беручи до уваги законодавство та сучасні дослідження можна
виділити загальні ознаки, які в широкому розумінні характери-
зують категорію нематеріальні активи:

• термін використання нематеріальних активів більше одного
року;

• перебувають на балансі підприємства з метою використання,
а не в якості інвестицій;
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• шляхом амортизації списується вартість, актива, а отже ак-
тиви втрачають свою початкову вартість;

• нематеріальні активи можуть мати цінність тільки для одно-
го підприємства, організації чи установи.

Облік нематеріальних активів на сучасному етапі розвитку
економіки складається з двох кроків [4]:

1) підготовка до постановки на облік. Керівництво підпри-
ємства має прийняти рішення про активізацію роботи, йде по-
шук (навчання) спеціалістів з облікової роботи з нематеріаль-
ними активами. Виділяються (створюються) організаційні та
фінансові ресурси для максимального сприяння всього процесу
роботи.

Спеціалісти, які відповідають за роботу з нематеріальним ак-
тивамина підприємстві, організують її в три етапи:

• вивчають законодавчі вимоги щодо визнання (невизнання)
активів такими, що можна віднести до нематеріальних активів і
весь спектр універсальних вимог і особливостей роботи та управ-
ління нематеріальними активами;

• розробляють завдання всім уповноваженим, керівникам від-
ділами (окремим спеціалістам) щодо пошуку в їхній сфері відпо-
відальності та компетенції нематеріальних активів. Результатом
має стати формування останніми відповідних списків. Важливо
зауважити, що до кожного окремого активу додається (створю-
ється, купується) первинна документація;

• списки потенційних нематеріальних активів підприємства
доповнюються інформацією з розрахунку вартості кожного окре-
мого активу за такою градацією: спосіб отримання активу (ство-
рені, отримані, обміняні, внесені до статутного капіталу);

Розрахунки вартості активів мають бути обгрунтовані, першо-
чергово враховуючи термін очікуваного використання та потен-
ційно очікуваний економічний ефект [8];

2) облікові операції з нематеріальними активами.
Всі наявні на підприємстві, організації чи установі нематеріа-

льні активи можуть обліковуватись у фінансовому та управлінсь-
кому обліку. Кожна операція, яка відбувається з активами, пови-
нна мати документальне супроводження як для фінансової звіт-
ності, так і для організаційних потреб.

У разі відсутності справедливого та повного висвітлення опе-
рації з нематеріальними активами знижується здатність підпри-
ємства ефективно використовувати наявні активи. Без налагод-
женого обліку та управління нематеріальними активами в Украї-
ні зменшується можливість швидкого та плідного розвитку про-
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мисловості, а також різних сфер підприємницва. Перш за все це
пов’язано з такими існуючими в Україні проблемами:

— облікова вартість нематеріальних активів часто явлється
набагато нижчою від ринкової вартості, що призводить до за-
ниження майнового стану підприємства, організації чи устано-
ви;

— сучасне законодавство зменшує склад нематеріальних ак-
тивів, зараховуючи витрати по створенню нематеріальних акти-
вів на витрати звітного періоду;

— оскільки в обліку унікальні нематеріальні активи часто не
враховують у балансі, наприклад, гудвіл не враховується в бала-
нсі підприємства до тих пір, поки не відбудеться акт купівлі-
продажу підприємства [8].

Також на даному етапі розвитку економіки можна виділити
такі проблеми в методології бухгалтерського обліку нематеріаль-
них активів в Україні:

• відсутність єдиного порядку визначення та різноманітність
трактування категорії «нематеріальні активи» в економічній літе-
ратурі;

• досить швидка зміна ринкової вартості нематеріальних ак-
тивів;

• відсутність достовірної інформації про нематеріальні активи
наявні на підприємстві, організації чи установі, це явище призво-
дить до зменшення вартості під час об’єднання підприємств, їх
приватизації та реструктуризації;

• проблеми щодо визначення строку служби нематеріального
активу.

Отже, категорія «нематеріальні активи» потребує всебічних і
глибоких досліджень. Значна кількість об’єктів не може бути
віднесена до складу нематеріальних активів за національними
П(С)БО через неможливість їх достовірної оцінки. Запорукою
ефективного здійснення господарської діяльності є наявність від-
повідних засобів праці. У період «інтелектуалізації» економіки
особливої уваги набувають нематеріальні складові активів під-
приємства.

Використання підприємствами у своїй діяльності нематеріа-
льних ресурсів надає переваги та визначає їх конкурентоспромо-
жність на ринку в умовах розвитку постіндустріальної економіки.
В умовах переорієнтації бухгалтерського обліку на задоволення
потреб інвесторів великого значення набуває необхідність визна-
чення вартості компанії.
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Унаслідок цього проблема правильності та справедливості ви-
значення та обліку нематеріальних активів набуває досить вели-
кої актуальності та значимості на сучасному етапі розвитку еко-
номіки держави.

Список використаних джерел
1. Міжнародний стандарт фінансової звітності (IAS) 38 «Нематеріальні

активи» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/ show/929_050.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні
активи» [Електронний ресурс] : Затв. постановою МФУ від 18 жовтня
1999 р. № 242. — Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/
uk/publish/archive/main?cat_id=293533.

3. Вишенська І.П., Папарига П.П. Нематеріальні активи, як важли-
вий фактор зростання в сучасних умовах господарювання // Облік, ана-
ліз і аудит у сучасному бізнесі: Міжнародна науково-практична конфе-
ренція — Львів: ПП «Компакт-ЛВ», 2004. — 398 с.

4. Гудзенко Н., Наконечний А. Особливості визнання та оцінки нема-
теріальних активів як об’єктів обліку та звітності [Електронний ресурс]
— Режим доступу: http://www.confcontact.com/2008dec/8
nakonechnij.htm

5. Гуменюк А. Аудит нематеріальних активів: методика проведення /
А. Гуменюк, В. Яцюк // Бухгалтерський облік і аудит. — № 2. — 2008.
— С. 57—62.

6. Дегтяренко Н.В. Ідентифікація і визначення нематеріальних акти-
вів та їх оцінка // Збірник наукових праць науково-практичної конфере-
нції магістрів та студентів. «Облік, аналіз і аудит: теорія, практика, пер-
спективи». — Мелітополь, 2007. — № 7. — 312 с.

7. Николюк М. Нематеріальні активи як об’єкт бухгалтерського об-
ліку: нові підходи до класифікації та визнання [Електронний ресурс] /
М. З. Николюк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського облі-
ку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. — 2008.
— Випуск 2 (11). — С. 270-277. — Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.
ua/ 4625/1/270.pdf.

8. Побережець О. Ідентифікація та класифікація нематеріальних ак-
тивів та проблеми їх визначення [Електронний ресурс] / О. В. Побере-
жець, К. В. Іванова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. — 2012.
— № 2 (3). — С. 98–104. — Режим доступу :
http://www.economics.opu.ua/n3.html

9. Рилеєв С.В., Романчук А.Л. Нематеріальні активи: окремі норма-
тивно-правові аспекти обліку [Електронний ресурс] / С. В. Рилєєв, А. Л.
Романчук // Науковий вісник . — 2013. — Вип. 1. — С. 368—374. —
Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvbdfa_2013_1_40.pdf



100

УДК 657.44 Кияниця О.Ю., магістрант∗
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ

НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У статті розглянуто організаційно-технологічні особливості дія-
льності малого підприємства ТОВ «Тракс» і їх вплив на побудову обліку
формування фінансових результатів, відображено та проаналізовано
результати його діяльності.

Ключові слова: облік, малі підприємства, фінансові результати,
особливості, організаційно-технічні, діяльність.

В статье рассмотрены организационно-технологические особенно-
сти деятельности малого предприятия ООО «Тракс» и их влияние на
построение учета формирования финансовых результатов, отражены
и проанализированы результаты его деятельности.

Ключевые слова: учет, малые предприятия, финансовые результа-
ты, особенности, организационно-технические, деятельность.

The article is devoted to the organizational and technological features of
activity of small enterprise «Traks» and determinated their influence on the
construction of accounting forming financidl results, reflected and analyzed
its performance.

Keywords: accounting, small enterprises, financial results, features,
organizational and technological, activity.

Вступ. Невід’ємною складовою частиною сучасного ринково-
го господарства є мале підприємництво, яке надає економіці пев-
ну гнучкість, мобілізує значні фінансові і виробничі ресурси на-
селення, накопичує в собі потужний антимонопольний потенціал,
служить серйозним фактором розв’язання соціальних завдань.
Але, на розвиток малих підприємств в Україні негативно впли-
вають проблеми недосконалості й обтяжливості системи оподат-
кування, адміністративні перешкоди у сфері підприємництва, не-
врегульованість питань фінансування і кредитування, зокрема
мікрокредитування малого підприємництва, практична відсут-
ність державної фінансової допомоги, нерозвиненість інфрастру-
ктури підтримки підприємництва. Таким чином, особливої акту-
альності набуває питання організаційно-технологічних особли-
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востей діяльності малих підприємств та їх вплив на побудову об-
ліку формування фінансових результатів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у
розвиток і вдосконалення обліку фінансових результатів в Украї-
ні зробили провідні вчені Безверхий К.В., Бутинець Ф.Ф., Валуєв
Б.І., Герасимович А.М., Гуцайлюк З.В., Давидов Г.М., Завгород-
ній В.П., Зубілевич С.Я., Кужельний М.В., Кузьмінський А.М.,
Коцупатрий М.М., Лінник В.Г., Пархоменко В.М., Сопко В.В.,
Чумаченко М.Г та ін. Проте питання виділення організаційно-
технічних особливостей діяльності малих підприємств та їх
вплив на побудову обліку формування фінансових результатів не
знайшло свого відображення в їх роботах.

Метою дослідження є виділення організаційно-технологічних
особливостей діяльності малих підприємств та їх вплив на побу-
дову обліку формування фінансових результатів.

Виклад основного матеріалу. Організація обліку на малому
підприємстві, як і на будь якому іншому, вимагає налагодження
чіткої системи бухгалтерського обліку, контролю і звітності.
Проте малі форми господарювання обумовлюють і ряд специфіч-
них особливостей у застосуванні методів і прийомів бухгалтерсь-
кого обліку. Серед організаційно-технологічних особливостей ді-
яльності підприємства, що впливають на побудову обліку,
необхідно виділити організаційну структуру (модель) самого
підприємства залежно від його величини: велике, середнє чи ма-
ле, внутрішні зв’язки між функціональними підрозділами підпри-
ємства. Так, коли загальна чисельність працюючих 20–30 осіб,
тоді обліковий апарат може складатися із одного бухгалтера, а то
й самого власника підприємства. І зовсім інша, коли працюючих
більше, наприклад, 1000 осіб.

Економіст Бухгалтер

ВодіїСлюсарі

Заступник директора
з економічних питань

Заступник
директора

Головний
бухгалтер

Директор

Інженер

Рис. 1. Організаційна структура підприємства ТОВ «Тракс»
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Для організації їх роботи потрібна й інша організаційна струк-
тура, і відповідно бухгалтерська служба. Вона повинна мати пев-
ну форму організації обліку, зокрема форму організації обліку та
контролю.

На підприємстві ТОВ «Тракс» працює 37 працівників. Схему
управління підприємством наведено на рис. 1.

Показники фінансового стану підприємства ТОВ «Тракс» за
2012–2013 р. наведено в табл. 1.

Так як коефіцієнт покриття на підприємстві ТОВ «Тракс» є
меншим 1, можна зробити висновок, що підприємство не здатне
оплатити свої короткострокові зобов’язання за рахунок оборот-
них коштів. Порівняно з 2012 р. ситуація і 2013 р. погіршилася,
адже показник зменшився на 0,44.

Таблиця 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

ТОВ «ТРАКС» ЗА 2012–2013 рр.

Значення
показників

№
з/п Показник Порядок

розрахунку Код рядка
2012
рік

2013
рік

Відхилення
(2013 р./
2012 р.)

1 Коефіцієнт пок-
риття загальний

Оборотні активи :
поточні зо-
бов’язання

ф. 1 ряд
(260 : 620) 0,77 0,33 –0,44

2
Коефіцієнт
швидкої
ліквідності

(Оборотні активи –
– запаси) : поточні
зобов’язання

ф. 1 ряд
(260 – 100 –

– 110 – 130) :
620

0,74 0,32 –0,42

3
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

Грошові активи :
: поточні

зобов’язання
ф. 1 ряд (220 +
+ 230+240): 620 0,004 0,0037 –0,0003

4 Чистий оборот-
ний капітал

Поточні активи –
поточні пасиви

ф. 1 ряд
(260 – 620) –574,5 –3426,3 –2851,8

5
Рентабельність
основної діяль-
ності

Виручка від реалі-
зації продукції :

: витрати на виро-
бництво продукції

ф. 2 ряд
(010:080) 0,75 0,95 0,2

6
Рівень рентабе-
льності підпри-
ємства

Чистий прибуток :
: чиста виручка
від реалізації

ф. 2 ряд
(150: 030) 0,0014 0,021 0,0196
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Теоретично значення коефіцієнта швидкої ліквідності вважа-
ється достатнім, якщо воно перевищує 0,6. Значення коефіцієнта
швидкої ліквідності у 2012 р. на підприємстві ТОВ «Тракс» було
більшим ніж 0,6. Це свідчило про можливість погашення поточ-
них зобов’язань підприємством за умови своєчасного здійснення
розрахунків з дебіторами. У 2013 р. даний коефіцієнт став мен-
ший ніж 0,6, а тому підприємство стало нездатним до своєчасно-
го погашення поточних зобов’язань.

Теоретично значення коефіцієнта абсолютної ліквідності вва-
жається достатнім, якщо воно перевищує 0,2–0,3. На практиці ж
значення бувають значно нижчі, і за цим показником не можна
відразу робити негативні висновки про можливості підприємства
негайно погасити свої борги, тому що малоймовірно, щоб всі
кредитори підприємства одночасно пред’явили б йому свої вимо-
ги.

Оскільки чистий оборотний капітал є від’ємним, це свідчить
про нездатність підприємства ТОВ «Тракс» вчасно погасити ко-
роткострокові зобов’язання.

Показник рентабельності основної діяльності у 2013 р.
збільшився на 0,2 порівняно з 2012 р., це свідчить про підви-
щення ефективності господарської діяльності підприємства
ТОВ «Тракс».

Висновки. Таким чином, серед основних організаційно-тех-
нічних особливостей діяльності малих підприємств, які вплива-
ють на побудову обліку формування фінансових результатів мо-
жна виділити такі: розмір підприємства та кількість працівників,
облікову політику підприємства та обрана ним форма ведення
бухгалтерського обліку, вид діяльності.
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

У статті досліджено сутність процесу управління грошовими ко-
штами. Обґрунтовано необхідність формування управлінських завдань.
Виокремлено основні методи управління грошовими коштами. Сфор-
мовано цілісний механізм управління грошовими коштами.

Ключові слова: грошові кошти, управління, механізм, завдання, ме-
тоди.

В статье исследовано сущность процесса управления денежными
средствами. Обоснованно необходимость формирования управленчес-
ких заданий. Выделены основные методы управления денежными сред-
ствами. Сформирован целостный механизм управления денежными
средствами.

Ключевые слова: денежные средства, управления, механизм, зада-
ние, методы.

In the article investigational essence of process of management a money.
Grounded necessity of forming of administrative tasks. The basic methods of
management a money are selected. The integral mechanism of management
a money is formed.

Keywords: money, managements, mechanism, task, methods.

Постановка проблеми. Ефективність і повноцінність сучас-
них суб’єктів підприємництва значною мірою залежить від стану
забезпеченості та ефективності функціонування грошових кош-
тів. У даному аспекті саме грошові кошти характеризують лікві-
дність і платоспроможність підприємстві у звітному та майбут-
ньому періодах.

Поширення в практичній діяльності суб’єктів підприємництва
нових форм господарювання, посилення конкуренції, нестабіль-
ність економічної ситуації в державі, все обумовлює гостру не-
обхідність розробки та впровадження адаптаційних механізмів
управління грошовими коштами.

Ефективне управління грошовими коштами підприємницьких
структур гарантує мінімізацію залученого капіталу, сприяє при-
швидшенню оборотності операційного циклу на загальному рів-
ні, знижує ризик банкрутства при недотриманні балансу грошо-
вих надходжень і витрат, характерну для сучасних підприємств.
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Аналіз останніх досліджень. Питанню сутності та побудові
ефективного механізму управління грошовими коштами присвя-
чено багато праць провідних вітчизняних і зарубіжних учених,
зокрема таких як: І.О. Бланк, Л.Д. Буряк, Г.О. Крамаренко,
Ф.Ф. Бутинця, В.В. Сопко, В.В. Бочаров, Є.В. Бикова, О.О. Тере-
щенко, Ю. Брігхем та інші.

Однак, у працях зазначених учених немає єдності щодо визна-
чення сутності та окреслення основних функціональних засад
побудови механізму управління грошовими коштами, що потре-
бує проведення подальших досліджень.

Метою статті є удосконалення теоретичних і практичних ас-
пектів формування та реалізації процесу управління грошовими
коштами.

Виклад основного матеріалу. Відсутність чіткого бачення
цілісності механізму управління грошовими коштами пов’язане,
перш за все, з суперечністю у трактуванні поняття «управління».

Відомий учений Ф.І. Хміль під поняття «управління» розумів
змістовну, ціле направлену, глибоку та громіздку дію, сферою за-
стосування котрої є як навколишнє середовище, в якому відбува-
ється існування індивідуума, так і різні види безпосередньо інди-
відуальної (людської) діяльності: управління автотранспортним
засобом, регіональним розвитком, державою [8].

У класичному варіанті під терміном «управління» розуміється
цілеспрямована дія (керівництво) направлена на певний об’єкт [3].

Найуживанішим є таке трактування сутності «управління» —
це цілеспрямована діяльність, в основу котрої закладено впоряд-
кування взаємодії певної множини елементів [1].

Таким чином, основою процесу управління виступають об’єкт
і суб’єкт. Об’єктом управління виступає господарська діяльність
підприємства з безпосереднім досягненням поставленої стратегі-
чної мети. А суб’єктом управління є керівний апарат підприємст-
ва та держава.

У контексті зазначеного, найудалішим, на нашу думку, є трак-
тування процесу управління грошовими коштами І.А. Бланком,
котрий зазначає, що процес управління грошовими коштами ви-
ступає окремою підсистемою загальної стратегії управління під-
приємством і забезпечує формування пріоритетних цілей грошо-
вого обороту й вибору оптимальних шляхів формування і
використання грошових коштів підприємства [2].

До складових елементів системи управління грошовими кош-
тами А.М. Поддерьогін відносить: завдання, методологічну базу,
критерії прийняття управлінських рішень [6].
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Розглянемо кожну складову детальніше.
Основою системи управління виступає раціональна постанов-

ка завдань. Від правильності та послідовності їх формування за-
лежить дієвість та адекватність всього механізму управління.

Сформуємо систему завдань за допомогою рис. 1.
Із рисунку цілком очевидним є те, що в основі управлінських

завдань є підтримка належного рівня грошових коштів і забезпе-
чення ефективного розподілу в процесі здійснення господарської
діяльності.

Методологічну основу процесу управління грошовими кош-
тами становлять методи, принципи та важелі управління креди-
торською і дебіторською заборгованістю, матеріальними запаса-
ми, фінансовими ризиками. Впровадження зазначених заходів
впливає на ефективність формування грошових коштів.

До сучасних методів управління грошовими потоками варто
віднести: планування, бюджетування, перевірка та затвердження
платежів, оперативне управління здійсненням платежів [4, с. 18].

Пришвидшення
оборотності гро-
шових коштів

Підтримка
мінімального залиш-
ку грошових коштів

Зменшення потреби
в наявних залишках
грошових коштів

Реалізація продукції та
послуг на умовах га-
рантованої оплати

Стягнення дебітор-
ської заборгованості

Активна реалізація
фінансових інвестицій

Оформлення
банківського кредиту з
вигідною ставкою

Залучення інвестицій

Скорочення
тривалості

фінансового і
операційного

циклів

Скорочення об-
сягів готівкових
розрахунків

Своєчасність
інкасації грошо-
вих розрахунків

Перенесення терміну
окремих платежів по

домовленості

Зарахування
зустрічних вимог

Впровадження та за-
стосування планових

платежів

Придбання необорот-
них активів на умовах

лізингу й оренди

Основні завдання процесу управління грошовими коштами

Рис. 1. Основні завдання процесу управління грошовими коштами

Основними серед зазначених є бюджетування та оперативне
планування. Бюджетування являє собою основу плану продажу
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та закупівлі — звідки формуються плани руху грошових коштів
на певний проміжок часу. Впровадження бюджетування покли-
кано регулювати відповідальність призначення, термінів, цілей,
обсягів використання грошових коштів.

У свою чергу оперативне планування призначене для управ-
ління поточними потребами та надходженнями грошових коштів
підприємства. На основі оперативного планування відбувається
побудова платіжного календаря, котрий дозволяє виявити касові
розриви точніше [7].

Що ж до оптимізації самих грошових потоків — переважна
більшість учених рекомендують до практичного використання:
методи збалансованості обсягів грошових потоків, методи син-
хронності їх формування у часі, методи максимізації чистого
грошового потоку [5].

Важливе значення в підборі методологічної основи управління
грошовими коштами відіграє, на нашу думку, систематичність і
послідовність — забезпечення ефективної основи формування та
розподілу.

Ґрунтуючись на основних складових системи управління гро-
шовими коштами пропонуємо такий алгоритм управління (рис.
2).

Етап 1 Формування
завдань управління

Врахування фінансового стану,
ймовірних ризиків, факторів
впливу  підприємства за

попередній період

Етап 2
Підбір

методологічної
основи

Обов’язкове використання
методів планування та

бюджетування

Етап 3

Систематизація
формування

грошових коштів

Забезпечення ефективного
контролю за збалансованістю

обсягів надходження та
витрачання грошових коштів та

їх синхронізацією в часі

Етап 4

Організація руху
коштів

Організація руху грошових
коштів будь-якого підприємства

пов’язана з операційною
діяльністю, а тому має бути
адекватною стратегії розвитку

і

Рис. 2. Механізм управління грошовими коштами
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Таким чином, основою управління грошовими коштами є сис-
тематизація всіх складових загального механізму з урахуванням
звітних і планових показників фінансового стану підприємниць-
ких структур.

Висновки. Згідно з проведеним дослідження ефективність
управління грошовими коштами залежить від правомірності фо-
рмування управлінських завдань, підборі методологічної основи
з урахуванням фінансового стану підприємства, систематичному
моніторингу ефективності вкладень та використань грошових
коштів. Зазначені складові дали можливість сформувати повно-
цінний алгоритм управління, що стане основою прийняття ефек-
тивних управлінських рішень.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ»

У статті досліджено сутність дебіторської заборгованості. Ви-
значено переваги і недоліки у визначеннях різних авторів. Запропонова-
но власне тлумачення даного поняття

Ключові слова: дебіторська заборгованість, дебітори, зобов’язання,
борг

В статье исследована сущность дебиторской задолженности.
Определены преимущества и недостатки в определениях разных авто-
ров. Предложено собственное толкование данного понятия

Ключевые слова: дебиторская задолженность, дебиторы, обязате-
льства, долг

This article explores the nature of the receivable. Advantages and
disadvantages of different definitions of the authors. A proper interpretation
of the concept

Keywords: accounts receivable, receivables, liabilities, debt

Вступ. В умовах економічної кризи часто виникають ситуації,
коли з певних причин підприємство не може стягнути борги зі
своїх контрагентів. Низька платоспроможність останніх викликає
ріст значних обсягів дебіторської заборгованості, яка, в свою чер-
гу, веде до погіршення фінансового стану підприємства, позбав-
ляє його інвестиційної привабливості, а інколи призводить до ба-
нкрутства. Тому, проблема ефективного управління дебіторсь-
кою заборгованістю виходить на перший план. При цьому необ-
хідним етапом розроблення стратегії управління дебіторською
заборгованістю є дослідження сутності такого поняття, як «дебі-
торська заборгованість», виявлення його особливостей та зако-
номірностей з метою використання набутих знань при розробці
стратегії та прийнятті управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обліку дебіторсь-
кої заборгованості присвятили праці З. Боді, Р. Мертон, Д. Стоун,
К. Хітчинг, І. Бернар, М. Білик, М. Дембінський, І. Бланк,
Ф. Бутинець, М. Кужельний, В. Лінник, В. Палій, В. Сопко, К. Су-
рніна, А. Черній. Незважаючи на велику кількість публікацій,
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присвячених вивченню економічної сутності поняття «дебіторсь-
ка заборгованість», дане поняття настільки багатогранне, що і в
даний час не існує єдиного підходу до його визначення.

Мета дослідження. Метою дослідження є уточнення визна-
чення поняття «дебіторська заборгованість» та її класифікації з
метою подальшого використання, а також при розробці стратегії
управління дебіторською заборгованістю.

Виклад основного матеріалу. Теоретичним підґрунтям для
розгляду сутності поняття «дебіторська заборгованість» є роз-
криття сутності таких категорій, як: «борг», «заборгованість»,
«дебітор», «розрахунки».

Дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіто-
рів підприємству на певну дату. Дебітори — юридичні та фізичні
особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству
певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість, як і інші активи підприємства, ві-
дображається в балансі тільки при дотриманні загальної вимоги,
яка пред’являється до активів національними стандартами, а саме:

— може бути достовірно визначена грошова оцінка цієї дебі-
торської заборгованості;

— у майбутньому очікується одержання від неї економічних
вигод, тобто одержання грошових коштів, товарів, інших активів
або зменшення зобов’язань.

Публікації вчених, які займалися проблемами визначення сут-
ності поняття дебіторської заборгованості, свідчать про склад-
ність досліджуваної категорії.

Дебіторську заборгованість можна розглядати в трьох аспек-
тах: по-перше, як засіб погашення заборгованості, по-друге, як
частину продукції, проданої покупцям, але ще не оплаченої, і по-
третє, як один із елементів оборотних активів, які фінансуються
за рахунок власних або позикових коштів.

 Так, автори фінансового словника Загородній А.Г., Вознюк
Г.Л., Смовженко Т.С. дають визначення заборгованості як сумі
фінансових зобов’язань чи грошового боргу, яке підлягає пога-
шенню [6]. Майже ідентичним є поняття заборгованості у еконо-
мічному словнику, а саме як сумі невиконаного зобов’язання, не-
сплаченого боргу. Ми погоджуємося з думкою авторів щодо
виділення окремо таких категорій, як зобов’язання і борг. Борг —
це грошова сума, взята в позичку на певний термін і на певних
умовах . Поняття боргу є вужчим, ніж поняття зобов’язання. Так,
зобов’язання у бухгалтерському обліку визначається як оформ-
лені договором цивільно-правові відносини, в силу яких одна
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сторона зобов’язана здійснити на користь іншої сторони певні дії
або утриматись від певних дій, та як сума коштів, яка повинна
бути сплачена на певну дату в майбутньому, або існуючі (завдяки
минулим операціям чи подіям) зобов’язання підприємства щодо
передачі певних активів чи надання послуг іншому підприємству
у майбутньому. Зобов’язання існує тільки тоді, коли йому відпо-
відає нормативно-правовий документ. Тобто, зобов’язання — це
виконання певних дій або, навпаки, утримання від дій. Слід за-
значити, що М.Д. Білик також розрізняє поняття «зобов’язання» і
«борг», але разом з тим дає визначення боргу як зобов’язанню
особи перед іншою особою, що є не досить коректним [2].

Категорія «зобов’язання» тісно пов’язана з категоріями «роз-
рахунки» і «заборгованість». При визначенні терміну «розрахун-
ки» виникають дискусії, які можна виділити в три основні пози-
ції. Відповідно до першої з них, розрахунки — це система
взаємовідносин. Прихильники другої позиції вважають розраху-
нки безпосередньо взаємовідносинами (без використання слова
«система»). Третя група вчених лише пояснює економічну сут-
ність розрахунків без наведення їх визначення.

Іншим ключовим поняттям, яке розкриває сутність дебіторсь-
кої заборгованості є «дебітор» (від латинського debitum — борг,
обов’язок). Згідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»,
дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату, а дебітори — юридичні та фізичні
особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні
суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [9].

Слід зазначити, що закордонні та вітчизняні вчені визначають
термін «дебіторська заборгованість» по-різному. Тлумачення да-
ного поняття різними науковцями зазначено в табл. 1. Цікавий
підхід до тлумачення дебіторської заборгованості у закордонних
авторів. Так, accounts receivable (анг.) поряд із дебіторською за-
боргованістю має такі варіанти перекладу: рахунки до отриман-
ня, рахунки дебіторів, дебітор за розрахунками. Зокрема, як за-
значають Д. Стоун та К. Хітчинг: дебіторська заборгованість має
назву «рахунки до отримання», а дебітори — це особи, які винні
гроші за товари і послуги, вже одержані, але не оплачені ними.

Професори Гарвардського університету Зві Боді і Роберт
К. Мертон визначають дебіторську заборгованість як «рахунки
до отримання» [3], зазначаючи, що це та сума, яку покупці про-
дукції повинні виплатити корпорації (підприємству).

На нашу думку, більшість наведених визначень є неповними.
Вважаємо найудалішими визначення авторів Г.Г. Кірейцева, О.А.
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Боровик, Л.О. Лігоненка, Н.М. Новикової, але й вони потребують
доповнення. На нашу думку, зрозумілішим було б таке визначен-
ня дебіторської заборгованості: дебіторська заборгованість — це
зобов’язання боржника з передачі майна, виконання робіт, на-
дання послуг, сплаті грошових коштів на визначену дату. Тобто
виникнення дебіторської заборгованості є об’єктивним процесом,
який зумовлений існуванням ризиків під час проведення взаємо-
розрахунків між контрагентами.

Таблиця 1
ПІДХОДИ НАУКОВЦІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ

ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

№
п/п Автор Визначення поняття Примітка

1 П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість»,Ф.Ф.Бутинець,
С.М.Гольцов, Лишиленко О.В., 
Б.Юрловський [8;10, с.12]

сума за боргованості
дебіторів підприємству 
на певну дату

не розкриває економічної 
сутності поняття

2 А.Б.Борисов, І.Бернар,  
Н.Е.Глушков,Ж-К Коллі [1, 
с.567 ;5]

грошова сума взята
на певний строк на
певних умовах і 
підлягає поверненню

розглядаються з точки 
зору терміну їхнього 
виконання

3 Л.Е.Алексєєва,О.М.Бандурк,
 І.А.Бланк, Е.П.Козлова,
М.Я.Коробов,С.М.Мочерний,С.
Л.Береза [4, с.32]

сума боргів на користь 
підприємства

дебітор походить від 
слова дебет = борг

4 М.Д.Білик, Є.О.Іванов, 
К.С.Сурніна [2, с.24]

майно, що неоплачене 
контрагентами або 
готівка, що вилучена з 
кругообігу оборотних 
засобів

недоцільно виділяти 
готівку, оскільки вона є 
частиною майна

5 Г.Г. Кірейцев, О.А. Боровик, 
Л.О. Лігоненко, Н.М. Новикова 
[7, с.275]

як вимоги до оплати дане визначення 
доцільним, оскільки 
дебіторська 
заборгованість як 
боргова вимога 

6 М.В. Дембінський, І. 
А.Єфремов, Ю.С. Ігумнов [2, 
с.24]

дебіторська 
заборгованість як 
кошти у розрахунках

дане визначення є 
неповним

Отже, на підставі проведеного дослідження визначення сутно-
сті поняття «дебіторської заборгованості» пропонуємо власне
тлумачення даного терміну, а саме як показника фінансового
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стану підприємства, який являє собою суму заборгованості на
користь підприємства на певну дату за наданий комерційний і
споживчий кредити покупцям, а також авансування постачальни-
ків, щодо яких у підприємства з’являється майнове право вимоги
оплати боргу.

Висновки. Результатом проведення даного дослідження є
ґрунтовний аналіз сутності поняття «дебіторська заборгованість».
Також виявлено, що науковці, даючи визначення поняття «дебі-
торська заборгованість», розглядають тільки один бік досліджен-
ня що є недоліком. Ми вважаємо, що дебіторська заборгованість
— показник фінансового стану підприємства, який являє собою
суму заборгованості на користь підприємства на певну дату за
наданий комерційний і споживчий кредити покупцям, а також
авансування постачальників, щодо яких у підприємства з’яв-
ляється майнове право вимоги оплати боргу.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ

У статті розглянуто економічну сутність податків.
Ключові слова: облік, податок на прибуток, податки, Пoдaткoвий

кoдeкс Укрaїни,

В статье рассмотрена экономическая сущность налогов.
Ключевые слова : учет, налог на прибыль, налоги, Налоговый кoдeкс

Укрaины.

The article deals with the economic substance of the taxes reflected in
their accounting and features of organization of primary account of
calculations are after an income tax

Tags: audit, internal control, accounting, income tax, taxes, internal
revenue code of Ukraine, calculations

Актуальність теми. Oснoвним джeрeлoм фoрмувaння фiнaн-
сoвих рeсурсiв для iснувaння дeржaви i викoнaння нeю свoїх
функцiй є пoдaтки, oтримувaнi вiд фiзичних i юридичних oсiб,
суб’єктiв eкoнoмiчнoгo життя.

Зa свoєю прирoдoю пoдaтки прoнизують усi сфeри суспiль-
нoгo життя. Як eкoнoмiчнe явищe пoдaтки нoсять вiднoснo
сaмoстiйний хaрaктeр. Їх рoзвитoк вiдбувaється нa oснoвi свoїх
влaсних oб’єктивних зaкoнoмiрнoстeй.

Зa eкoнoмiчнoю сутнiстю пoдaтки є oбoв’язкoвими плaтeжa-
ми, щo вилучaються дeржaвoю з дoхoдiв юридичних чи фiзичних
oсiб дo вiдпoвiднoгo бюджeту для фiнaнсувaння витрaт дeржaви,
пeрeдбaчeних її кoнституцiєю тa iншими зaкoнoдaвчими aктaми.

Метою статті є аналіз існуючих підходів до визначення сут-
ності податків.

                   
∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент В.Ф. Мервенецька
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Виклад основного матерілау дослідження. Пoдaтoк признa-
чeний для утримaння дeржaвних структур i для фiнaнсoвoгo
зaбeзпeчeння викoнaння ними свoїх функцiй.

Пoдaтки — цe зaкoнoмiрнe oб’єктивнo-суб’єктивнe явищe,
систeмa сoцiaльнo-eкoнoмiчних тa oргaнiзaцiйнo-прaвoвих вiднo-
син, щo склaдaються мiж дeржaвoю, юридичними i фiзичними
oсoбaми з привoду мoбiлiзaцiї дo бюджeту дeржaви i викoрис-
тaння чaстини вaртoстi ВВП, якi нe мaють кoнкрeтнoгo цiльoвoгo
признaчeння i дiють зaкoнoдaвчo нa будь-якiй стaдiї рoзвитку
суспiльствa з мeтoю фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння викoнaння дeржa-
вoю свoїх функцiй, сoцiaльнo-eкoнoмiчнoї пiдтримки нaсeлeння
тa суб’єктiв гoспoдaрювaння [2, с. 42].

Пoдaтoк — цe oбoв’язкoвий рeгулярний плaтiж юридичних
aбo фiзичних oсiб дo бюджeту дeржaви aбo мiсцeвoгo бюджeту,
визнaчeний зaкoнoдaвчo.

Згiднo дo Пoдaткoвoгo кoдeксу Укрaїни [5], пoдaтoк — цe
oбoв’язкoвий, бeзумoвний плaтiж дo вiдпoвiднoгo бюджeту, щo
спрaвляється з плaтникiв пoдaтку.

Стягнeння пoдaткiв здiйснюється лишe зa нaявнoстi фaктич-
нoгo склaду oб’єктa oпoдaткувaння, пeрeдбaчeнoгo у нoрмaтив-
них aктaх. Oбoв’язкoвoю умoвoю для зaлучeння дo oпoдaтку-
вaння виступaє нaявнiсть у плaтникa сaмoстiйнoгo джeрeлa дo-
хoду aбo пeвнoгo мaйнa.

Хaрaктeрнi oсoбливoстi пoдaткiв нaвeдeно нa рис. 1.

вiдсутнiсть цiльoвoгo признaчeння (пoдaтки спрямoвaнi нa зaдoвoлeння
суспiльних пoтрeб, якi визнaчaються дeржaвoю)

Хaрaктeрнi oсoбливoстi пoдaткiв

oбoв’язкoвiсть плaтeжу (зa пoрушeння встaнoвлeнoгo тeрмiну сплaти,
рoзмiру плaтeжу чи ухиляння вiд сплaти пeрeдбaчaється

вiдпoвiдaльнiсть плaтникa)

пeрeхiд прaвa влaснoстi при сплaтi пoдaтку (чaстинa кoштiв iз
влaснoстi пiдприємствa чи грoмaдян пeрeхoдить у влaснiсть дeржaви)

бeзoплaтний хaрaктeр (дeржaвa нe бeрe нa сeбe зoбoв’язaння нaдaти
кoжнoму oкрeмoму плaтнику пeвний eквiвaлeнт йoгo плaтeжу)

зaкoнoдaвчa рeглaмeнтaцiя (пoдaтки є виключнo aтрибутoм дeржaви i
бaзуються нa aктaх вищoю юридичнoї сили)

Рис. 1. Хaрaктeрнi oсoбливoстi пoдaткiв
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Пoдaтoк мoжe стягувaтись у фoрмi нaтурaльнoї чи грoшoвoї
сплaти. Oднaк зa сучaсних умoв грoшoвa фoрмa сплaти пoдaткiв —
єдинa, a нaтурaльнa iснувaлa нa рaннiх eтaпaх рoзвитку суспiль-
ствa.

При сплaтi пoдaтку вiдбувaється пeрeхiд чaстини кoштiв iз
влaснoстi oкрeмих плaтникiв у влaснiсть усiєї дeржaви. Iншими
слoвaми, пoдaткoвi нaдхoджeння мaють, як прaвилo, oднoстo-
рoннiй хaрaктeр i пoв’язaнi з пeрeрoзпoдiлoм чaстини вaртoстi
ВВП вiд юридичних i фiзичних oсiб дo дeржaви.

Для пoдaтку хaрaктeрнa рeгулярнiсть йoгo стягнeння, a цe
oзнaчaє, щo дaний плaтiж внoситься пeрioдичнo, у чiткo встaнoв-
лeнi зaкoнoдaвствoм стрoки [2, с. 43].

Сутнiсть пoдaткiв як eкoнoмiчнoї кaтeгoрiї прoявляється у
функцiях, якi вoни викoнують: фiскaльнa, рeгулюючa i рoз-
пoдiльчa.

дoсягнeння мaксимaльнo мoжливoгo бaлaнсу мiж дoхoдaми тa
видaткaми бюджeту дeржaви

рiвнoмiрний рoзпoдiл сум пoдaткoвих нaдхoджeнь мiж сфeрaми
бюджeтнoї систeми

стaбiлiзaцiю рeгioнaльнoгo рiвня сoцiaльнoгo зaбeзпeчeння
грoмaдян тa зaбeзпeчeння сoцiaльних гaрaнтiй

дoсягнeння висoкoгo рiвня сoцiaльнoї iнфрaструктури в дeржaвi тa
рiвня сoцiaльних гaрaнтiй в oкрeмoму рeгioнi

зaбeзпeчeння пoтрeб нaуки, oсвiти, oхoрoни здoрoв’я, oбoрoни тa
упрaвлiння

Фiскaльнa функцiя пoдaткiв зaбeзпeчує

Рис. 2. Фiскaльнa функцiя пoдaткiв

Фiскaльнa функцiя пoдaткiв спрямoвaнa нa фoрмувaння фiнaн-
сoвих рeсурсiв дeржaви шляхoм зaлучeння пoдaткiв. Вoнa
зaбeзпeчує oб’єктивнi умoви для фoрмувaння мaтeрiaльнoї
oснoви функцioнувaння суспiльствa (рис. 2).

З oгляду нa цю функцiю, пoдaтки пoвиннi вiдпoвiдaти тaким
вимoгaм, як:

♦ рiвнoнaпружeнiсть — нaдхoджeння пoдaткiв пoвиннo бути
рiвнoмiрним прoтягoм бюджeтнoгo рoку;
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♦ стaбiльнiсть — визнaчaються гaрaнтiї тoгo, щo пeрeдбaчeнi
зaкoнoм пoдaткoвi нaдхoджeння будуть oтримaнi у пoвнoму
oбсязi;

♦ рiвнoмiрнiсть — пoдaтки пoвиннi рiвнoмiрнo нaдхoдити пo
всiх тeритoрiaльних рiвнях.

Рeгулюючa функцiя пoдaткiв пoлягaє в тoму, щo зaвдяки пo-
дaткaм, дeржaвa мoжe рeгулювaти рiзнi aспeкти сoцiaльнo-eкo-
нoмiчнoгo життя нa всiх рiвнях eкoнoмiки. Зa дoпoмoгoю цiєї
функцiї ствoрюються спeцiaльнi мeхaнiзми, якi зaбeзпeчують
бaлaнс eкoнoмiчних iнтeрeсiв дeржaви, юридичних i фiзичних
oсiб.

Рeгулюючa функцiя пoдaткiв рeaлiзується зa дoпoмoгoю тaких
iнструмeнтiв:

 визнaчeння oб’єктa oпoдaткувaння;
 визнaчeння джeрeл сплaти пoдaткiв;
 встaнoвлeння стaвoк пoдaткiв;
 встaнoвлeння тeрмiнiв сплaти пoдaткiв;
 нaдaння пoдaткoвий пiльг;
 встaнoвлeння штрaфних сaнкцiй зa пoрушeння пoдaткoвoгo

зaкoнoдaвствa.
У склaдi рeгулюючoї функцiї пoдaткiв рoзглядaється i стиму-

люючa функцiя.
Oскiльки пoдaтки пoвиннi бути тaкoж стимулoм для рoзвитку

пiдприємницькoї дiяльнoстi.
Кoнтрoльнa функцiя пoдaткiв рoзкривaється у тoму, щo

пoдaтки є сигнaлiзaтoрoм якiсних тa кiлькiсних прoпoрцiй, якi склa-
дaються в сoцiaльнo-eкoнoмiчнoму життi суспiльствa в рeзультaтi
рoзпoдiлу i пeрeрoзпoдiлу ВВП. Цe ствoрює мoжливoстi для
викoристaння пoдaткiв як зaсoбiв кoнтрoлю. Функцiю кoнтрoлю
здiйснюють пoдaткoвi органи.

Сoцiaльнo-eкoнoмiчний хaрaктeр пoдaткiв виявляється в
oднoчaснoму пoєднaннi всiх трьoх функцiй.

Oтжe, пoдaтки є нeвiд’ємним aтрибутoм дeржaви, який устa-
нoвлюється для фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння викoнaння нeю свoїх
функцiй i сoцiaльнo-eкoнoмiчнoї пiдтримки нaсeлeння тa гoс-
пoдaрчих структур.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

У статті досліджено основні аспекти визначення економічної сут-
ності основних засобів підприємства.

Ключові слова: основні засоби, економічна сутність.

В статье исследуются основные аспекты определения экономичес-
кой сущности основных средств предприятия.

Ключевые слова: основные средства, экономическая сущность.

The article deals with the main aspects of economic essence definition of
the enterprising basic means.

The key words: economic essence, basic means.

Вступ. Виробничий процес на підприємстві забезпечується
основними засобами. Саме ця складова визначає сучасний рівень
та ефективність процесу виробництва, виконання робіт, надання
послуг. У зв’язку із запровадженням використання програм з об-
ліку, аналізу та аудиту, управління основними засобами набуває
великого значення. Завданням бухгалтерського обліку є забезпе-
чення якісною інформацією системи управління з метою пода-
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льшого раціонального використання матеріальних активів під-
приємства. Порядок обліку основних засобів має низку проблем,
серед яких потребує уваги визначення їх економічної сутності,
що із-за численних змін у нормативно-правовій базі не були чітко
врегульовані. Крім того, відсутність взаємозв’язку між фінансо-
вим і податковим обліком основних засобів викликали труднощі
у об’єктивності їх сприйняття. Таким чином, існуючий порядок
організації обліку операцій з основними засобами не в змозі на-
разі забезпечити умови щодо повного економічного аналізу ін-
формації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у
розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку основних
засобів належить українським та іноземним ученим: Ф.Ф. Бути-
нець, В.В. Сопко, О.С. Бородкін, М.С. Пушкар, А.М. Герасимо-
вич, Г.Г. Кірейцев, Є.В. Мних, А.В. Лишиленко, М.В. Кужель-
ний, М.Г. Чумаченко, М.І. Баканов, В.Ф. Мец, Г.В. Савицька, Б.І.
Валуєв, В.Г. Линник, І.А. Бланк, Л.В. Нападовська та інші.

Метою роботи є дослідження проблематики визначення еко-
номічної сутності поняття «основні засоби».

Виклад основного матеріалу. Неоднозначність трактування
поняття «основні засоби» призводить до складнощів щодо визна-
чення їх економічної сутності.

Так, у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби» визначено, що основні засоби — це матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва
або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим осо-
бам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних фун-
кцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких бі-
льше одного року (або операційного циклу, якщо від довший за рік)
[7].

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні
засоби» визначає їх, як матеріальні об’єкти, що:

а) утримують для використання у виробництві або постачанні
товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адмініст-
ративних цілей;

б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше од-
ного періоду [4].

За податковими нормами, у пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 ПКУ
«основні засоби — матеріальні активи, у тому числі запаси кори-
сних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартос-
ті землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних
доріг загального користування, бібліотечних фондів, матеріаль-
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них активів, вартість яких не перевищує 2500 грн, невиробничих
основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються
платником податку для використання у господарській діяльності
платника податку, вартість яких перевищує 2500 грн і поступово
зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очі-
куваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати
введення в експлуатацію становить понад один рік (або опера-
ційний цикл, якщо він довший за рік)» [5].

Вчені мають свою думку. Адам Сміт у своїй економічній пра-
ці не відділяв поняття «основні засоби» від «основного капіталу».
Капіталом він називав особливий фонд виробництва, суму засо-
бів виробництва, речовий фактор виробництва. А. Сміт поділяв
капітал на основний та оборотний. Та його частина, яка не брала
участі в обороті, дістала назву «основний капітал». А та, що зна-
ходилася в обороті, — оборотний капітал. І той, і інший, на дум-
ку А. Сміта, повинен приносити дохід [9].

Д. Рікардо мав схожу думку. Він, характеризуючи капітал, ви-
значав його, як головний фактор розвитку виробничих сил, фонд
виробництва, запас засобів виробництва [8].

За К. Марксом, основні засоби входять до поняття «капітал» і
визначаються як засоби праці. Капітал, у свою чергу, поділяється
на постійний і перемінний. Головна розбіжність між ними поля-
гає у способі перенесення своєї вартості на виготовлений про-
дукт. За визначення К. Маркса основні засоби по відношенню до
продукту зберігають свою форму, беручи до уваги весь процес їх
функціонування. При цьому, витрачаючи на придбання засобів
праці весь капітал, слід враховувати, що в обороті брати участь
він буде частинами (по мірі зносу засобів праці) [3].

На думку Т.А. Бутинець, основні засоби треба розглядати, як
вкладений капітал, і приймати за ресурс, що повинен обліковува-
тися за собівартістю і може включатися до витрат майбутніх пе-
ріодів [1, с. 22—36].

М.С. Пушкар вважає, що основні засоби мають значну питому
вагу в загальній сумі активів підприємства, і тому за допомогою
таких засобів людина впливає на предмет праці з метою транс-
формування вхідних матеріальних ресурсів у готовий продукт.
«До основних засобів, завдяки яким у процесі виробництва пра-
цівник впливає на матеріальні ресурси, відносяться матеріальні
об’єкти (виробничі будинки, споруди, машини, транспортні засо-
би), а також комунікації, що забезпечують виробничий процес
(шляхи сполучення, мости, лінії електропередач та ін.)» [6, с.
150–151].
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У світовій практиці, як ужезазначалося, термін «основні засо-
би» відрізняється від української інтерпретації. Тому і в бухгал-
терському обліку є відмінності. Так, у Швейцарії основні засоби —
це об’єднані в активі балансу необоротні активи. В країнах англо-
американської системи обліку це довгострокові активи, що
включені до складу необоротних активів. В Австралії, основні за-
соби представлені в розділі основного капіталу. У Польщі основ-
ні засоби включаються до необоротних активів, які в свою чергу
є позаоборотними і поділяються на матеріальні та нематеріальні.
«До перших належать: будівлі, споруди, механізми і обладнання,
транспортні засоби, худоба тощо». У Франції основні засоби об-
ліковуються в балансі підприємства, як корпоративні засоби:
«…відображають право на реальний основний капітал і склада-
ються із земель (власником яких є підприємство), обладнання,
конструкцій (будинків, обладнання інфраструктури), технічного
оснащення та виробничого інвентарю (верстатів, інструментів,
машин тощо), інших видів основних засобів (транспортні засоби,
меблі, конторське приладдя, електролічильне обладнання, зворот-
на тара), незавершеного капітального будівництва» [2, с. 296—300].

Висновки. Основні засоби є мірилом розвитку процесу праці і
визначально впливають на її продуктивність. Неоднозначність
трактування поняття «основні засоби» призводить до складнощів
щодо визначення їх економічної сутності. На нашу думку, удо-
сконалення українського законодавства щодо подолання розбіж-
ностей між нормативно-законодавчими актами (П(С)БО та
МСБО) допоможуть краще розуміти економічну сутність основ-
них засобів, що, в свою чергу, покращить обліковий процес.
Адже від цього залежить правильна класифікація основних засо-
бів, що є передумовою забезпечення повного економічного аналі-
зу інформації для раціонального використання матеріальних ак-
тивів підприємства.
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У статті розглянуто сутність розрахунків із загальнообов’яз-
кового соціального страхування та їх нормативно-правове регулю-
вання.
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The article discusses the nature of settlements with social insurance and
their normative regulation .
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Вступ. Право громадян України на соціальний захист перед-
бачено Конституцією України [1]. Сьогодні в Україні поряд із
системою оподаткування діє ще одна загальнообов’язкова держа-
вна система — система соціального страхування.

                   
∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент М.М. Кругла



123

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування — це
система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соці-
ального захисту.

Цивілізована держава зобов’язана захищати права громадян
від негативних соціальних наслідків ринкової економіки, від со-
ціальних ризиків, пов’язаних з утратою роботи, доходу та праце-
здатності. Сучасна ринкова економіка створює адекватну систе-
му соціального захисту населення, найважливішою ланкою якої є
соціальне страхування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку
розрахунків за соціальним страхуванням розглянуто в працях та-
ких науковців, як Бабич А., Єгоров Є, Жильцов Є., Бланкарт Ш.,
Вігдорчик М., Загородний А., Кінащук Л., Краснокутський О.,
Акулова О., Кичко І. та інших.

Мета дослідження. Метою дослідження є визначення сутнос-
ті соціального страхування в Україні, його значення, видів соціа-
льного страхування в Україні, їх нормативно-правового регулю-
вання як теоретичної основи обліку розрахунків за соціальним
страхуванням.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України
«Основи законодавства України про загальнообов’язкове держа-
вне соціальне страхування» загальнообов’язкове державне соціа-
льне страхування — це система прав, зобов’язань і гарантій, які
передбачають надання соціального захисту, яка включає матеріа-
льне забезпечення громадян у разі захворювання, повної, частко-
вої або тимчасової непрацездатності, втрати годувальника, без-
робіття за незалежними від них причинами, а також за віком і в
інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових
фондів, які формуються шляхом сплати страхових внесків влас-
ником або уповноваженим ним органом (роботодавцем), а також
з бюджетних та інших джерел, передбачених законом [8]. Реалі-
зація соціальних гарантій здійснюється завдяки нарахуванню та
сплаті єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування.

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного со-
ціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі — єдиний соціальний вне-
сок) — консолідований страховий внесок, збір якого здійснюєть-
ся до системи загальнообов’язкового державного соціального
страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з
метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законо-
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давством, прав застрахованих осіб і членів їхніх сімей на отри-
мання страхових виплат (послуг) за діючими видами загально-
обов’язкового державного соціального страхування [7]. Цей За-
кон є головним джерелом інформації щодо порядку нарахування
й обліку внесків на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.

Виключно цим Законом визначаються: принципи збору та ве-
дення обліку єдиного соціального внеску; платники єдиного со-
ціального внеску; порядок нарахування, обчислення та сплати
єдиного соціального внеску; розмір єдиного соціального внеску
та пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування; орган, що здійснює збір і
веде облік єдиного соціального внеску, його повноваження та
відповідальність; склад, порядок ведення і використання даних
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування; порядок здійснення державного нагляду за
збором і веденням обліку єдиного соціального внеску .

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного
соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» базою нарахування єдиного соціального внеску, як
для роботодавців, так і застрахованих осіб визначаються суми
нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають
основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що ви-
значаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України «Про оплату праці» (у тому числі
на суми збереженого заробітку у перші п’ять днів тимчасової не-
працездатності внаслідок захворювання або травми), виплату ви-
нагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за
угодами цивільно-правового характеру, що підлягають оподатку-
ванню податком на доходи фізичних осіб, на суми допомоги по
тимчасовій непрацездатності й допомоги по вагітності та по-
логах [7].

Єдиний соціальний внесок встановлюється у відсотках до ви-
значеної бази нарахування єдиного соціального внеску відповід-
но до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесе-
но платників єдиного соціального внеску, з урахуванням видів їх
економічної діяльності [3 ].

Суми єдиного соціального внеску розподіляються за видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування про-
порційно до сум єдиного соціального внеску (у відсотках).



125

Таблиця 1
ВИДИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Вид соціального страхування Уповноважений орган

Загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування на випадок безробіття

Фонд загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування
України на випадок безробіття

Загальнообов’язкове державне соціа-
льне страхування у зв’язку з тимчасо-
вою втратою працездатності та витра-
тами, зумовленими похованням

Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності

Загальнообов’язкове державне соціа-
льне страхування від нещасного випа-
дку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату
працездатності

Фонд соціального страхування від не-
щасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України

Загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування

Пенсійний фонд України та недер-
жавні пенсійні фонди

Відповідно до чинного законодавства в Україні діють такі ви-
ди загальнообов’язкового державного соціального страхування:

Ведення обліку надходжень від сплати єдиного соціального
внеску та здійснення контролю за сплатою єдиного соціального
внеску здійснюється Пенсійним фондом [3—6].

Законом України «Про збір та облік єдиного соціального вне-
ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
встановлено, що з 1 січня 2011 року Україна перейшла на систе-
му єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування [7]. Це означає, що звична сплата соціаль-
них внесків до чотирьох фондів соціального страхування заміню-
ється одним платежем — до Пенсійного фонду України. Недер-
жавні пенсійні страхові фонди — це некомерційні самоврядні
організації, які не можуть займатися іншими видами діяльності,
окрім тієї, заради якої їх створено, та не мають права використо-
вувати свої кошти для цілей, відмінних від тих, що визначають
їхню страхову діяльність.

Об’єктом загальнообов’язкового державного страхування є
страховий випадок — подія, із настанням якої у застрахованої
особи (члена її сім’ї, іншої особи) виникає право на отримання
матеріального забезпечення та соціальних послуг.
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Єдиний соціальний внесок нараховується на виплати, які здій-
снюються як у грошовій, так і в натуральній формі [7].

Висновки. Отже, загальнообов’язкове державне соціальне
страхування — це система прав, зобов’язань і гарантій, які пе-
редбачають надання соціального захисту, яка включає матеріаль-
не забезпечення громадян у разі захворювання, повної, часткової
або тимчасової непрацездатності, втрати годувальника, безробіт-
тя за незалежними від них причинами, а також за віком і в інших
випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів,
які формуються шляхом сплати страхових внесків власником або
уповноваженим ним органом (роботодавцем), а також з бюджет-
них та інших джерел, передбачених законом.

Реалізація соціальних гарантій здійснюється завдяки нараху-
ванню та сплаті єдиного соціального внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування.
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СУТНІСТЬ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто різні методи нарахування амортизації, пере-
ваги та недоліки кожного з методів, теоретичні та методичні особ-
ливості та порядок їх розрахунку.
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метод, виробничий метод, метод зменшення залишкової вартості,
метод прискореного зменшення залишкової вартості.

В статье рассмотрены различные методы начисления амортиза-
ции, преимущества и недостатки каждого из методов, теоретические
и методические особенности и порядок их расчета.

Ключевые слова: амортизация, прямолинейный метод, кумулятив-
ный метод, производственный метод, метод уменьшения остаточной
стоимости, метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости.

This paper considers different methods of depreciation, advantages and
disadvantages of each method, theoretical and methodological features and
procedure of their calculation.

Keywords: depreciation, straight-line method, the cumulative method,
manufacturing method, the residual value method for rapid reduction of
residual value.

Вступ. Розвиток ринкових відносин в Україні підвищує рівень
відповідальності суб’єктів господарювання за результати своєї
діяльності, які залежать від забезпечення основними засобами, їх
технічного стану та ефективності використання. Своєчасне від-
творення основних засобів є необхідною умовою забезпечення
технічного розвитку підприємства відповідно до сучасних вимог.
Однією із найвагоміших складових регулювання процесу відтво-
рення основних засобів на підприємстві, його фінансовою осно-
вою формування є амортизаційна політика. Саме вона є складо-
вою облікової, інвестиційної та загальної фінансової політики
підприємства, що сприяє зміцненню фінансової бази та визна-
чення його інноваційної орієнтації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у
розробку теоретичних і методичних підходів до вирішення пи-
тань амортизаційної політики зробили українські вчені: А. Нікі-
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тіна, П. Орлова, П. Тальміна, М. Василюк, С. Голов, Г. Кірейцев,
В. Орлова, М. Пушкар. Однак проблема розуміння сутності амо-
ртизаційної політики є предметом особливої уваги економічної
науки, оскільки залишається проблемним для вітчизняних під-
приємств визначення вартості, що амортизується, строки експлу-
атації основних засобів, методи нарахування амортизації та
пов’язані з цим процесом питання.

Метою дослідження є висвітлення теоретичних і методичних
особливостей амортизаційної політики підприємства загалом та
окремих її складових.

Виклад основного матеріалу. Однією із найважливіших сфер
економічних відносин у державі є процес відтворення виробни-
чого апарату. Значною мірою процес відтворення основних фон-
дів визначає ефективність суспільного виробництва, темпи впро-
вадження науково-технічного прогресу, зростання національного
доходу та добробуту населення.

Амортизаційна політика — це цілеспрямова діяльність під-
приємства з вибору та застосування одного з можливих методів
амортизації з метою максимізації обсягу власних фінансових ре-
сурсів протягом амортизаційного періоду.

Основним проблемним питанням амортизаційної політики є
вибір методу амортизаційних відрахувань.

Амортизаційні відрахування — це частина вартості необорот-
них активів, які переносять свою вартість на вироблену про-
дукцію.

Амортизаційна політика є складовою або елементом фінансо-
вої політики підприємства. Як відомо, від правильного, виваже-
ного вибору напрямків фінансової політики залежить результат
функціонування підприємства.

Амортизаційна політика, як і будь яка політика, має свою
стратегію і тактику. Стратегія амортизаційної політики сполучає
в собі цілі та методи довгострокового характеру. Мета амортиза-
ційної стратегії полягає у зміцненні темпів і спрямування інвес-
тиційного процесу в економіці.

Амортизаційна політикає складовою частиною зовнішнього
керування відтворення зношених основних засобів підприємства.
Вона визначає рівень індивідуалізації та можливість внутрішньо-
го вибору різних варіантів амортизаційної політики окремого
підприємства.

Отже, амортизаційну політику можна визначити як відносини
між господарюючими суб’єктами в процесі формування умов
здійснення відтворювального процесу шляхом визначення норм
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амортизації, способу амортизації, формування, розподіл і вико-
ристання засобів амортизації з метою задоволення потреб еконо-
міки в основному капіталі на рівні підприємства та рівні держави
вцілому.

Амортизаційні відрахування в значній мірі впливають на
отриманий прибуток. Таким чином, величина прибутку буде змі-
нюватись залежно від застосованих ставок амортизаційних відра-
хувань, які у свою чергу залежать від обраного методу нараху-
вання амортизації.

Амортизація є статтею витрат, що зменшує прибуток, але не
впливає на рух коштів, так як вона є одночасно і статтею витрат, і
статтею доходів. Амортизацію необхідно розглядати як необхід-
ну стадію кругообігу основних засобів.

Амортизаційні відрахування є основним джерелом відтворен-
ня основних засобів. Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби»
підприємствам надані широкі права щодо встановлення строків
корисного використання окремих об’єктів основних засобів і ме-
тодів нарахування амортизації виходячи з умов їх використання.
Від економічно обґрунтованого вибору цих фактів залежить і су-
ма накопичених амортизаційних відрахувань, які підприємство
має право використовувати для відтворення і поліпшення основ-
них засобів у міру необхідності [1]. Слід врахувати, що аморти-
зація впливає на податкові відносини між державою і підприємс-
твом. Від рівня амортизації залежить, з одного боку, величина
податкових платежів до державного бюджету, з іншого, — чис-
того прибутку підприємств.

Незалежно від обраного методу нарахування амортизації не-
обхідною умовою для забезпечення зіставності результатів дія-
льності підприємства за різні періоди є його послідовне застосу-
вання — від одного періоду до іншого, що відповідає вимогам
МСБО (Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку).
У зарубіжних країнах уряд за допомогою введення різного роду
пільг по амортизації, які зменшують прибуток, що підлягає опо-
даткуванню, фактично субсидує окремі галузі чи підприємства за
рахунок державного бюджету [2].

Основними напрямами амортизаційної політики ряду зарубі-
жних країн в останні роки є підвищення норм амортизаційних
відрахувань, розширення сфери застосування норм прискореної
амортизації, надання пріоритетів розвитку стратегічно важливим
галузям економіки. Все це створює умови для формування влас-
них фінансових ресурсів, запобіганню втрат від морального зно-
су основного капіталу [3, с. 101]. 
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Висновки з проведеного дослідження. У процесі реформуван-
ня економічних відносин загалом і системи бухгалтерського обліку
зокрема підприємства отримали можливість формувати власну амо-
ртизаційну політику. Амортизаційна політика є важливою складо-
вою господарсько-фінансової діяльності підприємства. Вона дозво-
ляє альтернативно підійти до визначення розмірів амортизаційних
відрахувань, здійснювати управління витратами і фінансовими ре-
зультатами, накопичувати необхідні фінансові ресурси і раціональ-
но використовувати їх на потреби відтворення необоротних активів
тощо. Обраний у процесі амортизаційної політики підприємства ме-
тод амортизації повинен враховувати всі чинники, пов’язані з екс-
плуатацією об’єкта основних засобів.
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У статті досліджено сутність банкрутства, порядок визнання
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правовое регулирование процесса ликвидации предприятия-банкрота.

Ключовые слова: банкротство, неплатежеспособность, кредитор,
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The article studies the nature of bankruptcy procedure for recognition of
the company bankrupt and types of bankruptcies, considers Legal regulation
of the liquidation of bankrupt enterprises.

Keywords: bbankruptcy, insolvency, creditors, bankrupt, liquidation,
liquidation, restructuring, reorganization.

Постановка проблеми. У зв’язку із введенням інституту бан-
крутства особливе значення має приділятися визначенню банк-
рутства як передумові процесів ліквідації та реорганізації підпри-
ємств. У цих умовах набуває важливого значення вдосконалення
інформаційного забезпечення ліквідаційних процедур, що підви-
щує ефективність арбітражного керування, дозволяє грамотно
реагувати на фундаментальні положення бухгалтерського і пода-
ткового законодавства. Саме тому актуальність проблеми розро-
бки методології і методики ведення обліку при ліквідації органі-
зації настільки велика. Важливість її пов’язана ще і з тим, що ця
тема не отримала необхідного відображення в науковій, методи-
чній і навчальній літературі.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Теоретичною і методо-
логічною основою дослідження стали праці сучасних вітчизня-
них учених і фахівців в області бухгалтерського обліку, контролю
і аналізу серед яких А. П. Бархатов, П. С. Безруких, О. В. Єфімова,
М. П. Кондраков, В.Д. Новодворський, В. Ф. Палій, В. І. По-
дольський та інші.

Метою статті є визначення сутності банкрутства, порядку ви-
знання підприємства банкрутом, видів банкрутства та досліджен-
ня особливості нормативно-правового регулювання процесу лік-
відації підприємства-банкрута

Виклад основного матеріалу дослідження. У наш час про
банкрутство вітчизняних підприємств приходиться говорити не
тільки теоретично. Дане явище все більше має місце на практиці
в зв’язку з кризовим станом економіки держави. Ринкова еконо-
міка господарювання офіційно визнає банкрутство як економічне
явище.

Загальноприйнятими є визначення неплатоспроможності та
банкрутства, що передбачені Законом України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від
30 червня 1999 року.

Неплатоспроможність — неспроможність суб’єкта підприєм-
ницької діяльності виконати після настання встановленого стро-
ку їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, в тому чи-
слі за заробітною платою, а також виконати зобов’язання щодо



132

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування, податків і зборів (обов’язкових платежів) не ін-
акше як через відновлення платоспроможності [1].

Банкрутство — визнана господарським судом неспроможність
боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити ви-
знані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування
ліквідаційної процедури [1].

Суб’єкт банкрутства (далі — банкрут) — боржник, неспромо-
жність якого виконати свої грошові зобов’язання встановлена го-
сподарським судом. Суб’єктами банкрутства не можуть бути ві-
докремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії,
представництва, відділення тощо), а також фізичні особи — під-
приємці за грошовими зобов’язаннями, що виникли безпосеред-
ньо у фізичної особи на підставах, не пов’язаних із здійсненням
такою особою підприємницької діяльності[1].

Кредитор — юридична або фізична особа, яка має у встанов-
леному порядку підтверджені документами вимоги щодо грошо-
вих зобов’язань до боржника, щодо виплати заборгованості за за-
робітною платою працівникам боржника, а також органи держа-
вної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють
контроль за правильністю та своєчасністю справляння єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
податків і зборів (обов’язкових платежів) [1].

В умовах ринкової економіки підприємства розвиваються не-
рівномірно. Це проявляється в зміні обсягів виготовлюваної ними
продукції та можливостями її збуту. В результаті може відбува-
тися значний спад виробництва, що характеризується як кризо-
вий стан підприємства. Якщо за такої ситуації не вживати певних
профілактичних заходів, це може призвести до значного розбала-
нсування економіки підприємства. Отже, за такого стану підпри-
ємство не спроможне забезпечити необхідне фінансування своєї
діяльності, що кваліфікується як його банкрутство.

Причинами банкрутства можуть бути зовнішні і внутрішні
чинники.

Зовнішні чинники впливу:
1. недосконалість законодавчої системи;
2. високий рівень інфляції;
3. кризові явища в інвестиційнії політиці;
4. необгрунтована економічна політика уряду;
5. політична нестабільність суспільства;
6. неефективне використання іноземних інвестицій;
7. несприятлива митна політика;
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8. нестабільний стан світової фінансової системи;
9. погіршення кон’юнктури світових товарних ринків;
10. інфляційні процеси в економіці;
11. посилення конкуренції в галузі;
12. стагнація окремої галузі.
Внутрішні чинники впливу:
1) недосконалість системи стратегічного планування;
2) нераціональне управління;
3) недосконалість механізму ціноутворення;
4) недостатній рівень організації виробництва і нераціональ-
на організаційна структура;
5) низький технічний рівень виробництва;
6) нрорахунки в організації праці (утримання зайвих робочих
місць);
7) збільшення кредиторської та дебіторської заборгованості;
8) дефіцит власних оборотних коштів;
9) брак довготермінового інвестування;
10) неефективна інвестиційна політика розвитку та на фінан-
совому ринку;
11) недоліки фінансового планування залучення та розміщен-
ня капіталу [7, с. 422—423; 8, с. 277—278].
У законодавчій і фінансово-економічній практиці розрізняють

такі види банкрутства підприємств:
− реальне банкрутство, яке характеризує повну неспромож-

ність підприємства відновити в найближчий період свою фінан-
сову стабільність і платоспроможність через втрату капіталу,
тобто юридичне банкрутство;

− технічне банкрутство — неплатоспроможність підприємс-
тва, спричинена суттєвим простроченням його дебіторської забо-
ргованості.

− навмисне банкрутство — неплатоспроможність підприємс-
тва, яка створена штучно його керівництвом або власником;

− фіктивне банкрутство — характеризується неправдивим
оголошенням підприємства про своє банкрутство з метою одер-
жання відстрочки по виконанню своїх кредитних зобов`язань [2,
с.186];

− приховане банкрутство — навмисне приховування факту
стійкої фінансової неспроможності поданням недостовірних да-
них кредиторам, державним органам та іншим зацікавленим осо-
бам [9, с. 462].

Процедура порушення справи про банкрутство включає на-
самперед подання письмової заяви про банкрутство або боржни-
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ком, або кредитором, або податковою службою, або контрольно-
ревізійною службою. Заява подається в господарський суд, який
у місячний термін виносить ухвалу про скликання зборів креди-
торів. У той же час до господарського суду подається заява тих
осіб, які бажають взяти участь у реструктуризації, або санації бо-
ржника.

Раніше будь-який кредитор міг порушити справу про банкрут-
ство, але згідно із новим законом такої можливості вже немає.
Мінімальний розмір доведеної заборгованості боржника одному
або більше кредиторам складає не менше трьохсот мінімальних
заробітних плат [1, ст. 11 п.3], за умови, що вона є непогашеною
протягом трьох місяців з моменту настання строку платежу.

Протягом 30 днів після опублікування оголошення про порушення
справи про банкрутство конкурсні кредитори мають право подати до
господарського суду заяву з вимогами до боржника. Якщо цього не
сталося, такі вимоги вважаються погашеними [3, с. 677].

Загальні підстави припинення діяльності підприємств усіх ви-
дів і форм власності регулюються Господарським кодексом
України, Законом України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом» [4, с. 477].

Державну політику щодо запобігання банкрутству, а також забез-
печення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності бо-
ржника або визнання його банкрутом стосовно державних підпри-
ємств і суб’єктів підприємницької діяльності інших форм власності у
випадках, передбачених цим Законом, здійснює державний орган з пи-
тань банкрутства, який діє на підставі положення, затвердженого у
встановленому порядку [1, ст. 1].

Ліквідація — припинення діяльності суб’єкта підприємниць-
кої діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з ме-
тою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог
кредиторів шляхом продажу його майна [1, ст. 1].

Ліквідатор — фізична особа, яка відповідно до рішення гос-
подарського суду організовує здійснення ліквідаційної процеду-
ри боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення
визнаних судом вимог кредиторів у встановленому цим Законом
порядку [1, ст.1].

Єдиного документа, що регламентує порядок ліквідації під-
приємства, не існує. Різні етапи ліквідації юридичної особи регу-
люються окремими нормативними документами.

Внутрішній порядок ліквідації має бути передбачено установ-
чими документами підприємства. Без цього підприємству може
бути відмовлено в державній реєстрації [2, ст. 57]. Але, як прави-
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ло, в установчих документах дублюються законодавчі норми без
їх уточнення для конкретного підприємства. Слід відзначити, що
на якій би стадії розвитку не перебувало підприємство, завжди
можуть виникнути ймовірні причини, які обумовлять банкрутство.

Таблиця 1
ПРОЦЕДУРА ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

№
з/п

Термін
виконання Процедура, що здійснюється

1 1-й день Подання заяви про порушення справи про банкрутство:
кредитори (в т.ч. органи ДПС, КРУ, працівники підприємства);
об’єднана заява кредиторів;
боржник

2 5-й день Ухвала про порушення справи про банкрутство:
призначення розпорядника майном;
призначення дати проведення підготовчого засідання суду;
введення мораторію на задоволення вимог кредиторів

3 35-й день Підготовче засідання господарського суду:
оцінка відзиву боржника;
призначення експертизи фінансового стану боржника
з’ясування ознак платоспроможності боржника;
зобов’язання заявника подати до офіційних друкованих орга-
нів оголошення щодо порушення справи про банкрутство;
призначення дати складання розпорядником майна реєст-
ру вимог кредиторів, дати попереднього засідання суду,
дати скликання перших загальних зборів кредиторів, дати
засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про сана-
цію боржника або визнання його банкрутом

4 125-ий день Попереднє засідання господарського суду:
розгляд реєстру вимог кредиторів;
визначення розмірів визнаних судом вимог кредиторів, які
включаються розпорядником майна до реєстру вимог кре-
диторів і затвердження реєстру;
призначення дати проведення зборів кредиторів

5 145-ий день Проведення зборів кредиторів та створення комітету
кредиторів, звернення до суду з клопотанням:
відкриття процедури санації;
укладення мирової угоди;
визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної
процедури

6 215-ий день Підсумкове засідання суду:
ухвала про санацію;
ухвала про складання мирової угоди;
постанова про визнання боржника банкрутом
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Мова йде про стадії зародження підприємства, прискореного
зростання, стадії зрілості, стадії спаду. Інколи тільки-но створе-
не підприємство тут же зазнає банкрутства за причин неточно-
го, не обґрунтовано визначення генеральної стратегії підприєм-
ства, а також її функціональних і ресурсних стратегій. І навіть
коли у підприємства справи йдуть дуже добре, банкрутство мо-
же наступити внаслідок несвоєчасності розрахунків зі своїми
кредиторами.

У випадку, коли ліквідація є наслідком визнання підприємства
банкрутом, їй передує безпосередньо процедура порушення
справи про банкрутство та визнання підприємства банкрутом.

Ліквідація підприємства-банкрута здійснюється відповідно до
ліквідаційної процедури, визначеної Законом України «Про від-
новлення платоспроможності боржника і визнання його банкру-
том» [9, с. 468—469].

При визнанні боржника банкрутом господарський суд відкри-
ває ліквідаційну процедуру.

Після прийняття рішення про ліквідацію учасники юридичної
особи зобов’язані негайно письмово повідомити про це орган, що
здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного держав-
ного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у
процесі припинення (частина перша ст. 105 Цивільного кодексу).
Для цього згідно зі ст. 34 Закону України «Про державну реєст-
рацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 тра-
вня 2003 року № 755-IV заявник повинен подати (надіслати ре-
комендованим листом з описом вкладення) державному реєстра-
тору документи, що зазначені ст. 34 Законом України «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
[10].

Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати двана-
дцяти місяців. Господарський суд може продовжити цей строк на
шість місяців.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржни-
ка або визнання його банкрутом», Цивільний і Господарський
кодекси України визначають функції господарського суду у лік-
відаційній процедурі, повноваження ліквідатора та членів лікві-
даційної комісії, порядок передачі ліквідатору органами управ-
ління банкрута бухгалтерської звітності та іншої документації
банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей
банкрута, відповідальність за невиконання особами цих поло-
жень [6, с. 706].
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Як зазначено у частині п’ятій ст. 60 Господарського кодексу,
ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб’єкта господарю-
вання, який ліквідується. Тобто організацією процесу оцінки
майна займається ліквідаційна комісія.

Слід звернути увагу, що відповідно до ст. 7 Закону «Про оцін-
ку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III (зі змінами та доповнення-
ми) при ліквідації державних, комунальних підприємств і під-
приємств (господарських товариств) із державною (комуналь-
ною) часткою майна проведення оцінки майна є обов’язковим.
Зауважимо, що проведення оцінки майна є обов’язковим і при
проведенні переоцінки основних засобів для цілей бухгалтерсь-
кого обліку [10].

Продаж майна підприємств-банкрутів, заснованих на держав-
ній власності, здійснюється з урахуванням вимог Закону України
«Про приватизацію державного майна» від 4 березня 1992 року
№ 2163-ХІІ, зі змінами і доповненнями, та інших нормативно-
правових актів з питань приватизації.

Порядок продажу активів платника податків у рахунок пога-
шення податкового боргу затверджено Наказом Міністерства
економіки України від 7 червня 2001 року № 123[10, с. 473—474].

Відповідно до частини першої ст. 111 Цивільного кодексу лік-
відаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення ви-
мог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який
містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквіду-
ється, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про ре-
зультати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками
юридичної особи або органом, який прийняв рішення про лікві-
дацію юридичної особи.

Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що лік-
відується, провадиться у порядку черговості, встановленої ст. 112
Цивільного кодексу, відповідно до проміжного ліквідаційного
балансу починаючи від дня його затвердження, за винятком кре-
диторів четвертої черги, виплати яким провадяться після закін-
чення місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного
балансу.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна ко-
місія складає акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом,
який підписується головою та всіма членами ліквідаційної комі-
сії, а також затверджується рішенням засновників (учасників) або
уповноваженого ними органу [3, ст. 11].
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Ліквідаційний баланс складається в обсязі, визначеному для
річної фінансової звітності і включає: баланс, звіт про фінан-
сові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про влас-
ний капітал і примітки до звітів [1, ст.11]. Для суб’єктів малого
підприємництва і представництв іноземних суб’єктів госпо-
дарської діяльності — баланс і звіт про фінансові результати
[26].

Підприємство вважається ліквідованих з моменту виключення
його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ).

Висновки з проведеного дослідження. Таке явище, як банк-
рутство все більше має місце на практиці у зв’язку з кризовим
станом економіки держави. Ринкова економіка господарювання
офіційно визнає банкрутство як економічне явище. Загальні під-
стави припинення діяльності підприємств усіх видів і форм влас-
ності регулюються Господарським кодексом України, Законом
України «Про відновлення платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом» з рахуванням вимог інших законодавчих
актів.
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ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЄДИНИМ ПОДАТКОМ У 2014 РОЦІ

У статті розглянуто зміни в податковому законодавстві в частині
оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності єдиним податком
у 2014 році.

Ключові слова: оподаткування, єдиний податок, зміни в податко-
вому законодавстві.

В статье рассмотрены изменения в налоговом законодательстве в
части налогообложения субъектов предпринимательской деятельнос-
ти единым налогом в 2014 году.

Ключевые слова: налогообложение, единый налог, изменения в нало-
говом законодательстве.

The article is devoted to changes in tax legislation during 2014, namely
changes in terms of the single tax.

Keywords: tax, single tax, changes in tax legislation

Вступ. За роки незалежності поступово відбувається розвиток
національної економіки, одним з основних напрямів якої є спря-
мування підприємницької діяльності шляхом створення сприят-
ливих умов її оподаткування. Останнім часом у податковому за-
конодавстві відбуваються зміни, які зумовлені актуальністю
податкового регулювання діяльності підприємств і вимагають
додаткової уваги науковців до проблем оподаткування в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням пи-
тань застосування спрощеної системи оподаткування займалися
вітчизняні вчені Н. Білова, І. Зоріна, А. Василенко, Н. Хоцянів-
ська та ін. Однак необхідно відзначити недовершеність існуючої
податкової системи та постійне запровадження нових змін у за-
конодавстві щодо єдиного податку та умов його застосування.

Метою дослідження є вивчення змін у податковому законо-
давстві щодо оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.

Виклад основного матеріалу. Єдиний податок завжди був і
залишається вагомим джерелом надходжень місцевих бюджетів і
є серйозним важелем державного регулювання діяльності
суб’єктів спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

                   
∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент М.М. Кругла
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Платниками єдиного податку є як юридичні особи (суб’єктів гос-
подарювання будь-якої організаційно-правової форми), так і фі-
зичні особи-підприємці, які поділяють на шість груп залежно від
обсягу річного доходу і кількості найманих працівників. До пер-
шої, другої, третьої, п’ятої груп входять фізичні особи-
підприємці, до четвертої і шостої групи — юридичні особи.

На початку 2014 року набули чинності чимало нормативно-
правових актів, які внесли зміни до податкового законодавства і
внесено ряд інших змін до положень Податкового Кодексу
України, зокрема, Закон України «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників по-
датків та удосконалення деяких положень» № 657-VII і Закон
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо реєстрації осіб як платників податків» № 443-VII, що набу-
ли чинності з 01.01.2014 року.

Розглянемо детальніше зміни, які несуть прийняті закони для
оподаткування єдиного податку.

Зміни внесені Законом № 657 щодо єдиного податку, в основ-
ному стосуються питання відміни свідоцтва єдиного податку та
створення реєстру платників єдиного податку.

Аналогічно змінам внесених у частині оподаткування ПДВ,
зареєструватись платником єдиного податку, відтепер можна бу-
де під час державної реєстрації юридичної особи або фізичної
особи — підприємця [2]. Підтвердженням того, що особа є плат-
ником єдиного податку, є витяг з реєстру платників єдиного по-
датку, що видається контролюючим органом за запитом такого
платника [2].

Для постійного забезпечення органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб інформа-
цією Фіскальна служба України щоденно оприлюднює для безо-
платного та вільного доступу на єдиному державному реєстра-
ційному веб-порталі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців
і власному офіційному веб-сайті дані з Реєстру платників єдиного
податку. Серед даних наводиться:

— податковий номер (для юридичної особи);
— найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по-

батькові для фізичної особи»
— дату (період) обрання або переходу на спрощену систему

оподаткування;
— ставку єдиного податку;
— групу платника податку;
— види діяльності першої та другої груп;
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— дату виключення з Реєстру платників єдиного податку [1].
Утім свідоцтва, що були видані підприємцям до 1 січня 2014

року, дійсні та будуть протягом цього року засвідчувати, що та-
кий платник знаходиться на спрощеній системі оподаткування,
до отримання ним виписки з реєстру платників єдиного податку.
Прийняті зміни в податковому законодавстві відносяться до всіх
платників єдиного податку.

Внесеними змінами чіткo встанoвленo перелік підстав для
прийняття кoнтрoлюючим oрганoм рішення прo відмoву у реєст-
рації суб’єкта гoспoдарювання як платника єдинoго податку. Від-
мoва про реєстрацію може надаватись у разі недотримання таких
умов:

• невідпoвідність такoгo суб’єкта вимoгам, устанoвленим
ПКУ (загальні вимоги щoдo обсягів доходів, видів діяльності,
кількoсті найманих осіб тoщo);

• наявність у суб’єкта гoспoдарювання, який утвoрюється у
результаті реорганізації (крім перетвoрення) будь-якoго платника
податку, непогашених податкових зoбoв’язань чи податкового
боргу, щo виникли дo такoї реoрганізації;

• недoтримання таким суб’єктoм вимoг, встанoвлених пп.
298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ.

У разі відмoви у реєстрації платника єдиного податку кoнтрo-
люючий орган зобoв’язаний пoдати прoтягoм двoх рoбoчих днів з
дня пoдання суб’єктoм гoспoдарювання відпoвіднoї заяви пись-
мoву мoтивoвану відмoву, яка мoже бути oскаржена суб’єктoм
гoспoдарювання в устанoвленoму пoрядку.

Встановлено, що штрафні санкції за неподання або порушення
терміну подання фізичними особами до контролюючих органів
відомостей про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру
фізичних осіб — платників податків, не застосовуватимуться до 1
січня 2016 року (до змін ця норма припиняла дію з 01.01.2014 р.).

Верховною Радою України 14.08.2014 року було в першому
читанні прийнято проект Закону «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України (про тимчасові заходи на період проведен-
ня антитерористичної операції)», в якому пропонуєтеся для фізи-
чних осіб-підприємців, що здійснюють діяльність в зоні прове-
дення тимчасової антитерористичної операції, визначити спро-
щений механізм відмови від спрощеної системи оподаткування у
зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів. Згідно зі
змінами, на території проведення АТО, для платників податку,
строком сплати податків і зборів визнаватиметься наступний пе-
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ріод, який починається після закінчення антитерористичної опе-
рації.

Висновки. Таким чином, основні нововведення, які були при-
йняті в частині єдиного податку, такі:

• замість свідоцтва платника єдиного податку введено Реєстр
платників єдиного податку. Реєстрація, унесення змін й анулю-
вання реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного
податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до
Реєстру платників єдиного податку. При цьому Свідоцтво плат-
ника єдиного податку вже не видаватиметься;

• у разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за
рішенням податкових органів суб’єкт господарювання може зно-
ву перейти на спрощену систему оподаткування лише після чо-
тирьох послідовних кварталів;

• анулювання реєстрації платника єдиного податку здійсню-
ється у разі наявності податкового боргу на кожне перше число
місяця протягом двух кварталів поспіль.
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У статті досліджено сутність грошових потоків, їх значущість
для підприємства, а також систематизовано науково-методичний
підхід до формування системи управління грошовими потоками, визна-
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чено місце та механізм контролінгу грошових потоків у загальній сис-
темі управління.

Ключеві слова: грошовий потік, управління, модель управління, ета-
пи, контролінг

В статье исследована сущность денежных потоков, их значимость
для предприятия, а также систематизированы научно-методический
подход к формированию системы управления денежными потоками,
определено место и механизм контроллинга денежных потоков в об-
щей системе управления.

Ключевые слова: денежный поток, управление, модель управления,
этапы, контроллинг.

The paper studies the nature of cash flows, their importance for the
company, and developed scientific and methodical approach to the
formation of a system of cash management, the place and the mechanism
controlling the cash flows in the overall control system.

Keywords: cash flow management, model management, stages, cont-
rolling.

Постановка проблеми. У ринковій економіці життєздат-
ність економічної системи в значній мірі визначається спро-
можністю забезпечувати достатнє надходження та ефективне
використання грошових коштів. Процес одержання грошових
надходжень і здійснення грошових виплат (формування вхід-
них і вихідних грошових потоків) є передумовою безперервно-
го та стабільного функціонування підприємства. Ліквідність,
тобто спроможність у встановлені терміни виконувати свої фі-
нансові зобов’язання, що становить одну з необхідних умов
успішного функціонування підприємства, забезпечується не
тільки наявністю, але й поточним надходженням коштів. Тому,
формування системи управління грошовими потоками є актуа-
льним питанням і має високе практичне значення, оскільки в
умовах економічної нестабільності особливої важливості набу-
ває підвищення якості та ефективності формування грошових
потоків як одного із основних результативних показників дія-
льності підприємства.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Концептуальні основи
сутності, виникнення та руху грошових потоків достатньо широ-
ко розглянуті в економічній літературі. Дослідженню проблема-
тики грошових потоків присвятили свої роботи вчені А.В. Бодюк
[1], Т.В. Артюх [2], В.А. Лук’янов [3], фахівці — С.І. Надточій [5]
та інші.
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Метою статті є дослідження економічної сутності грошових
потоків підприємства, а також систематизація та узагальнення
теоретичних досліджень та обґрунтування системи управління
грошовими потоками підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вітчизняні аналі-
тики почали широко оперувати терміном «грошовий потік» лише
з початком ринкового реформування української економіки, де
поява нової дефініції поряд з існуванням категорії коштів є ціл-
ком виправданою.

Аналіз літературних джерел свідчить, що єдиної позиції щодо
трактування поняття «грошовий потік» на сьогодні не існує,
оскільки є суттєві розбіжності у підходах науковців до формулю-
вання і тлумачення змісту цього об’єкта фінансового менеджмен-
ту. Як результат, можна виділити два підходи до визначення по-
няття грошового потоку, а саме як різницю між отриманими і
виплаченими підприємством грошовими коштами, та як рух
грошових коштів. Вважаємо, що логічнішим є виклад положень
другої позиції та визнання грошового потоку як руху грошових
коштів, адже «потік» — це є «рух», тобто надходження та вико-
ристання грошових коштів [1].

Тож поняття «грошовий потік» характеризує рух капіталу,
грошових коштів, як готівкових, так і безготівкових, а також обо-
рот окремих фінансових інструментів.

Таким чином, нами пропонується визначати грошовий потік
як динамічне явище, що характеризує безперервний рух грошо-
вих коштів та їх еквівалентів у результаті операційної, інвести-
ційної, фінансової діяльності підприємства, пов’язане з надхо-
дженням чи витрачанням грошових ресурсів, рух яких
пов’язаний із факторами часу, простору, структури, ризику і лік-
відності, може мати готівкову або безготівкову форму вираження
в національній чи іноземній валюті та пов’язаний із певним мо-
ментом часу, однак може бути приведений до іншого [2].

Незважаючи на відмінності в деталях, усі підходи до тлума-
чення поняття грошового потоку актуалізують його виняткову
значущість для функціонування суб’єкта господарювання і за-
безпечення створення доданої вартості та достатку власників та-
кого підприємства. Генеровані в результаті прийняття управлін-
ських фінансових рішень, грошові потоки мають слугувати збіль-
шенню загальної ефективності, під якою слід розуміти забезпе-
чення перманентного зростання вартості підприємства як ціліс-
ного майнового комплексу в довгостроковій перспективі. При
цьому досягнення головної мети фінансового управління госпо-
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дарською діяльністю підприємства забезпечується безпосередньо
за рахунок ефективного управління грошовими потоками через
формування оптимальних значень якісних і кількісних їх параме-
трів з найменуванням позикових коштів (кредитів банку) [4].

Ефективне управління потоками грошових коштів дозволяє
підприємству забезпечити високий рівень оборотності його капі-
талу, ритмічність діяльності, знизити ризик неплатоспроможності
і підвищити ступінь фінансової рівноваги.

Основною метою управління грошовими потоками є забезпе-
чення фінансової рівноваги та стабільної платоспроможності
підприємства в процесі його господарської діяльності шляхом
оптимізації грошових потоків за надходженнями та видатками, їх
синхронізації в часі [5].

При цьому управління грошовими потоками компанії є важ-
ливою складовою частиною загальної системи управління її дія-
льністю, що слід розглядати як послідовний процес постановки
завдань та їх виконання. Ефективне управління грошовими пото-
ками вимагає формування спеціальної політики як частини фі-
нансової стратегії компанії. Процес реалізації цієї політики здій-
снюється за етапами, які наведено на рис. 1.

Забезпечення повного та достовірного
обліку формування  звітності

Забезпечення контроль
за грошовими потоками

Ретроспективний аналіз
грошових потоків

Планування грошового потоку
в розрізі окремих видів

Оптимізація грошових
потоків

Рис. 1. Етапи формування грошовими потоками [5]

У сучасних умовах ведення бізнесу необхідною складовою
успіху є своєчасне отримання інформації та оперативне реагу-
вання на неї, тож беззаперечною є необхідність побудови моделі
управління грошовими потоками саме на підґрунті інформації,
яку підприємство може отримати зі своїх внутрішніх спеціалізо-
ваних служб. Для цього надзвичайно важливим є збирання пото-
чної інформації та забезпечення повного й достовірного обліку
грошових потоків підприємства, формування необхідної бухгал-
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терської звітності з обов’язковим її аналізом, адже саме бухгал-
терська звітність являє собою комплекс взаємопов’язаних показ-
ників фінансово-господарської діяльності, які дають змогу роз-
глянути динаміку діяльності підприємства [6].

Аналіз грошових потоків підприємства є процесом дослі-
дження системи показників, їх формування на підприємстві, ви-
явлення основних тенденцій і закономірностей з метою з’ясуван-
ня резервів подальшого підвищення ефективності управління
ними.

Наступним етапом є оптимізація грошових потоків, яка здійс-
нюється шляхом вибору найкращих форм їх організації на під-
приємстві з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів.

Враховуючи специфіку діяльності вітчизняних підприємств,
доцільно виокремити основні напрямки оптимізації грошових
потоків:

— удосконалення системи обліку з метою здійснення достові-
рного ретроспективного аналізу;

— подальше вдосконалення технології фінансових розрахун-
ків для скорочення операційних потреб підприємства у необхід-
них коштах;

— виявлення та реалізації резервів, які допомагають зменши-
ти залежність підприємства від залучених зовнішніх джерел коштів;

— забезпечення повної збалансованості додатних та від’ємних
грошових потоків у часі та за центрами відповідальності [7].

Найпоширенішими плановими фінансовими документами для
організації та управління грошовими потоками підприємства ко-
штів є:

• касовий бюджет — план надходження та витрачання грошо-
вих коштів, що розробляються на фінансовий рік із помісячною
сегментацією;

• платіжний календар — короткотерміновий план (прогноз)
надходження і витрачання коштів підприємства.

У загальному випадку модель управління грошовими потоками
визначається підприємством самостійно і є індивідуальною, оскіль-
ки має враховувати особливості його фінансово-господарської дія-
льності, положення фінансової стратегії, а також специфічні риси
зовнішнього та внутрішнього середовища її реалізації [3].

У результаті поступового переходу до ринкової економіки ви-
явилася необхідність розробки нових підходів до управління і
саме поява контролінгу як функціонально відособленого напряму
фінансово-економічної роботи на підприємстві допомогла вирі-
шити цю проблему [7].
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Під контролінгом грошових потоків, на нашу думку, слід вва-
жати специфічну контролюючу систему, що забезпечує взаємо-
зв’язок між формуванням прогнозу грошових потоків, аналізом,
плануванням, регулюванням і збалансуванням руху грошових
коштів на базі принципу «управління за відхиленнями», метою
якого є управління рухом грошових коштів, їх оптимізація та ви-
користання з якомога більшою ефективністю [3].

Висновки з проведеного дослідження. Важливість вивчення
грошових потоків обумовлюється тим, що вони обслуговують го-
сподарську діяльність підприємства в усіх її напрямках і від якіс-
ного управління ними залежить подальший розвиток підприємст-
ва та кінцевий результат його господарської діяльності. Розробка
стратегії управління грошовими потоками підприємства має
спрямовуватись на реалізацію місії підприємства, враховувати
обраний тип корпоративної стратегії, а також зміст, мету, завдан-
ня функціональних стратегій і враховувати вплив зовнішніх і
внутрішніх параметрів, що характеризують можливості й обме-
ження щодо грошових потоків підприємства.

Продумане впровадження контролінгу грошових потоків для ві-
тчизняних підприємств є стратегічним завданням для забезпечення
їх виживання на ринку, оскільки дозволить не лише підвищити рі-
вень фінансового менеджменту, але й у значній мірі нейтралізувати
вплив зовнішніх негативних факторів на його діяльність.
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТЬ
«ЗАРОБІТНА ПЛАТА» ТА «ОПЛАТА ПРАЦІ»,

ВИЗНАЧЕНИХ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВІЙ БАЗІ УКРАЇНИ

У статті досліджено важливі аспекти ефективної регламентації
трудових відносин між роботодавцем і працівниками шляхом аналізу
та розмежування основних теоретичних і правових засад чинної нор-
мативно-правової бази України, пов’язаних з визначенням сутності по-
нять «заробітна плата» та «оплата праці», а також відмінностей
між ними.

Ключові слова: заробітна плата, оплата праці, працівники, робото-
давець, вкладений капітал, трансформація.

В статье исследованы важные аспекты эффективной регламента-
ции трудовых отношений между работодателем и работниками пу-
тем анализа и разграничения основных теоретических и правовых ос-
нов действующей нормативно-правовой базы Украины, связанных с
определением сущности понятий «заработная плата» и «оплата тру-
да», а также различий между ними.

Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, работники, ра-
ботодатель, вложенный капитал, трансформация.

The article reveals important aspects of effective improvement of
relations between an employer and workers with the help of analysis and
delimitation of main theoretical and law basis in Ukraine. Thus it’s
necessary to bring in changes and additions to present legislative acts
regarding the definition of conception «Employee Benefit», taking into
account that appropriate elements of this category are in these suggested
documents.

Keywords: Employee Benefit, wages, workers, employer, invested capi-
tal, transformation.
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Вступ. На сучасному етапі розвитку країни для ефективної ре-
гламентації трудових відносин між роботодавцем і працівниками,
як на підприємствах, так і в державі в цілому, необхідно аналізу-
вати та чітко розмежовувати основні теоретичні та правові засади
бухгалтерського, трудового і податкового законодавства. Найпе-
ршим кроком до такого аналізу є розуміння сутності понять «за-
робітна плата» та «оплата праці», а також різниці між цими по-
няттями. Актуальність зазначеного питання та своєчасність
розгляду обумовлена частими змінами в нормативно-правовій ба-
зі, пов’язаній з трудовими відносинами в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та
практичні питання удосконалення трудових правовідносин між
працівником і роботодавцем і пов’язаних з ними понять «заробі-
тна плата» та «оплата праці» знайшли своє відображення в пра-
цях вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема Білухи М.Т.,
Бланка І.О., Богині Д.П., Бутинця Ф.Ф., Колота А.М., Овсюка Н.
В., Сопка В.В., Соколовської А.М. та ін.

Мета дослідження. Питання вдосконалення нормативно-
правової бази зазначеної ділянки фінансово-господарської діяль-
ності суб’єктів підприємництва потребує відповідних змін у
зв’язку з трансформаційними процесами, що відбуваються в еко-
номіці нашої держави. Вказане обумовлює необхідність: визна-
чити сутність понять «заробітна плата» та «оплата праці» в умо-
вах формування ринкових відносин; з’ясувати зміст указаних
понять, наведений у законодавчих і нормативних документах, що
регулюють їх здійснення; встановити відмінності між термінами
«заробітна плата» та «оплата праці» з урахуванням змін у механі-
змі формування заробітку персоналу підприємства.

Метою написання статті є дослідження теоретико-методоло-
гічних аспектів сутності та особливостей понять «заробітна пла-
та» та «оплата праці».

Викладення основного матеріалу. На даний час у законах та
інших нормативних актах України, а також у науковій і періодичній
літературі, спостерігається чітка закономірність: поняття «заробітна
плата» та «оплата праці» сприймаються як тотожні. На жаль, навіть
у нормативних документах відсутнє єдине трактування цих понять.
У багатьох законодавчих актах України, які стосуються питань
оплати праці, визначено лише сутність поняття «заробітна плата».
Яскравим прикладом є глава VII Кодексу законів про працю (КЗпП)
під назвою «Оплата праці», в якій немає чіткого трактування понят-
тя «оплата праці», а одразу у ст. 94 наведено таке визначення заро-
бітної плати: «винагорода, обчислена, як правило, у грошовому ви-
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разі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівни-
кові за виконану ним роботу» [2]. Тобто, аналізуючи главу VII
КЗпП України, слід зробити логічний висновок, що попри досить
якісний зміст даної глави, все ж таки, на наш погляд, слід було б за-
значити, що заробітна плата є складовою цілої низки трудових від-
носин та засад, що виникають між роботодавцем і працівником з
приводу виконаних трудових обов’язків в інтересах підприємства,
які формують собою категорію оплати праці. Такий недолік є при-
таманним не лише КЗпП України, а й іншим нормативним докуме-
нтам, що стосуються оплати праці.

Найяскравішим прикладом є Закон України «Про оплату праці»
[1], який визначає економічні, правові та організаційні засади оплати
праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, та сфери
державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований
на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної
плати. Але, попри назву закону та його мету, він не містить чіткого
визначення поняття «оплата праці», а дефініція заробітної плати дуб-
люється також у решті нормативних документів. Проте, в ст. 4 цього
закону визначено, що джерелом коштів на оплату праці працівників
госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші кошти,
одержані внаслідок їх господарської діяльності.

Отже, є підстава погодитись з твердженням, що з позиції пра-
вового аспекту термін «оплата праці» ширший і його цільове
призначення спрямоване на організацію оплати праці, регламен-
тацію її окремих елементів і всієї системи правових засобів у цій
сфері, тоді як поняття «заробітна плата» спрямоване на право
окремого працівника отримувати грошову винагороду, тобто за-
робітна плата є складовою поняття «оплата праці».

Існуючі підходи до розуміння сутності і регулювання понять
«заробітна плата» та «оплата праці» з урахуванням чинної нор-
мативно-правової бази, викладені в праці Н. В. Овсюка [5, ст. 59],
наведено на рис. 1.

З точки зору прав та обов’язків сторін трудового договору по-
няття «заробітна плата» та «оплата праці» є синонімами. Різниця
між ними полягає лише в тому, що поняття заробітної плати ак-
центує увагу на об’єкті правовідносин між працівником і робото-
давцем, а категорія оплати праці вказує на дію роботодавця, яку
він повинен здійснити на підставі наявних трудових правовідно-
син. Виявити ж будь-які особливості прав і обов’язків, умов їх
реалізації та наслідків невиконання обов’язків залежно від засто-
сування в тому чи тому нормативно-правовому акті одного з двох
названих понять неможливо.
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Статтею 14, п/п. 14.1.48 Податкового кодексу України зазна-
чено, що під терміном «заробітна плата» слід розуміти «основну
та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенса-
ційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у
зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом» [3]. За-
значимо, що основною метою трактування заробітної плати по-
датковим законодавством є, звичайно, оподаткування доходів фі-
зичних осіб. Тому, на наш погляд, відсутність визначення термі-
ну «оплата праці» та встановлення її відмінностей від заробітної
плати саме в цьому документі є недоцільним, оскільки основна
мета Податкового кодексу стосовно заробітної плати є цілком
сформованою у наведеному трактуванні зарплати.

Висновки. Отже, в результаті аналізу бухгалтерського, трудо-
вого та податкового законодавства України можна зробити ви-
сновки, що на даний час у нашій країні немає чіткого розмежу-
вання таких понять, як «заробітна плата» і «оплата праці».
Стосовно поняття «оплата праці» у податковому законодавст-
ві, на основі поточної бухгалтерської практики оподаткування
виплат працівникам, можна зробити висновок, що в цілому,
попри досить малий обсяг обґрунтування та визначення заро-
бітної плати, мета ПКУ є досить чітко сформованою, зрозумі-
лою та обґрунтованою. А от трудові та бухгалтерські нормати-
вні документи фактично ототожнюють дані категорії, надаючи
таким чином лише офіційне та загальноприйняте визначення за-
робітної плати, описуючи одночасно в законодавчих рамках
дещо більше, аніж питання регулювання заробітної плати.
Очевидно, що і в Кодексі законів про працю України, і в Зако-
ні України «Про оплату праці» слід зробити доповнення, яке
стосується розшифрування змісту поняття «оплата праці»,
зважаючи на те, що всі складові категорії оплати праці міс-
тяться у даних документах.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ
ТА ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ ПО ВАГІТНОСТІ

ТА ПОЛОГАХ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті розкрито особливості виплат за соціальним страхуван-
ням персоналу підприємства, а саме розрахунки за виплатами допомо-
ги по вагітності та пологах. Вивчено особливості побудови системи
рахунків бухгалтерського обліку для достовірного відображення розра-
хунків за соціальним страхуванням персоналу підприємства.

Ключові слова: розрахунки за соціальним страхуванням персоналу
підприємства, рахунки обліку, соціальне страхування.

В статье раскрыты особенности построения учета расчетов по
социальному страхованию персонала предприятия, а именно расчеты
по выплатам пособия по беременности и родам. Изучены особенности
построения системы счетов бухгалтерского учета для достоверного
отражения расчетов по социальному страхованию персонала пред-
приятия.

Ключевые слова: расчеты по социальному страхованию персонала
предприятия, счета учета, социальное страхование.

In the article the features of construction for social insurance personnel
such as payments for the payment of maternity benefit. The features of
construction of set of accounts for record-keeping are studied for the
reliable reflection payments for social insurance personnel.

Keywords: payments for social insurance personnel, accounts records,
social security.

Вступ. Система загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування становить основну роль у фінансуванні соціальної
сфери держави. На сьогодні система соціального страхування є
невід’ємною складовою соціальної політики держави, оскільки

                   
∗ Науковий керівник — к.е.н., доцент В.В. Мельничук



154

відіграє важливу роль, створюючи умови для відтворення робо-
чої сили і тим самим забезпечуючи надійні умови соціально-
економічного захисту громадян.

Реформування системи соціального страхування в Україні че-
рез запровадження єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування видається вельми актуальним пи-
танням та останнім часом відбувається досить стрімко, хоча
потребує, з одного боку, постійного вдосконалення, а з іншого —
уявлення, який шлях реформ крок за кроком буде сприяти побу-
дові чіткої та зрозумілої як для держави, так і для роботодавців
системи збору та обліку внесків до відповідної системи [9, с.
438].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки ви-
вченню проблем особливостей обліку розрахунків за соціальним
страхуванням персоналу підприємства присвятили свої наукові
праці вчені М. Білуха, О. Бородкін, С. Голов, В. Єфименко, М.
Кужельний, В. Лінник, В. Швець, С. Шкарабан, І. Басманов, В.
Івашкевич, В. Палій, Я. Соколов, П. Фрідман, О.Є. Губар. Хоча
існує багато вагомих напрацювань у цій сфері, але дослідження
обліку розрахунків за соціальним страхуванням персоналу під-
приємства залишається актуальною та відкритою.

Мета дослідження. Метою дослідження є теоретико-методо-
логічних аспектів обліку розрахунків за соціальним страхуван-
ням персоналу підприємства та розробка рекомендацій щодо їх
удосконалення.

Викладення основного матеріалу. У сучасному суспільстві
все більшого значення набуває інститут соціального страхування,
сутність якого полягає у задоволенні однієї з основних потреб
кожного члена суспільства — потреби в захисті від соціальних
ризиків, якими стають втрата роботи, різні види травмувань та
захворювань. Удосконалення соціального забезпечення в галузі
справляння зборів до фондів соціального страхування було здій-
снено шляхом введення з 1 січня 2011 року єдиного соціального
внеску, що повинно було сприяти уніфікації нарахування та
справляння внесків до фондів соціального страхування. Облік
нарахування та сплати єдиного соціального внеску до Державної
фіскальної служби України слугує безпосередньою підставою
для майбутньої виплати у момент настання страхового випадку.
Саме тому, важливою є правильна організація обліку розрахунків
за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування [8, с. 170].
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За рахунок коштів Фонду соціального страхування виплачу-
ється допомога з : тимчасової втрати працездатності (з 6 дня хво-
роби), вагітності та пологів, догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, забезпечення одноразових заходів, а саме
оплата путівок на санаторно-курортне лікування та часткова
компенсація витрат, зумовленими похованням застрахованої осо-
би або членів її сім’ї), а також інші розрахунки.

До 1 січня 2011 року суб’єкти господарювання фізичні та
юридичні особи, що мають найманих працівників мали пода-
вати чотири звіти та сплачувати внески до чотирьох фондів за-
гальнообов’язкового державного соціального страхування, а
саме до: Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування України на випа-
док безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, Фонду соціального страхування від не-
щасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України [7, c. 439].

У 2011 році, разом із вступом в силу з 01.01.2011 року Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування», затверджений 08.07.2010 р.,
№ 2464-VI) відбулися зміни. В Україні запроваджено єдиний со-
ціальний внесок, який слугує аналогом колишніх чотирьох пла-
тежів, які сплачувались платниками податків як збори на загаль-
нообов’язкове державне соціальне і пенсійне страхування. Від-
повідно до ст. 1 даного Закону України, єдиний внесок на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування — консолідова-
ний страховий внесок, збір якого здійснюється до системи зага-
льнообов’язкового державного соціального страхування в
обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпе-
чення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав
застрахованих осіб і членів їхніх сімей на отримання страхових
виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування.

Облік розрахунків за загальнообов’язковим державним соціа-
льним страхуванням ведеться на рахунку 65 «Розрахунки за
страхуванням», до якого Планом рахунків бухгалтерського облі-
ку передбачено субрахунок 651 «За розрахунками із загальноде-
ржавного соціального страхування», та 652 «За соціальним стра-
хуванням» який використовують для обліку єдиного внеску. В
Законі України передбачені різні ставки ЄСВ для різних катего-
рій юридичних та фізичних осіб [6, с.85].
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З 1 липня 2013 року набрав чинності Закон України «Про
внесення змін до деяких законів Украіни щодо призначення та
індексації пенсії» від 14.05.2013 року № 231-VII, яким урегу-
льовано питання щодо зарахування до страхового стажу часу
перебування осіб у відпустці у зв’язку з вагітністю та полога-
ми, що відіграло важливу роль у розрахунках за соціальним
страхуванням.

Нагадаємо, що раніше згідно п. 4.3. Інструкції № 21-5 визна-
чення видів виплат, що належать до основної, додаткової заробі-
тної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат,
при нарухуванні єдиного внеску передбачено Інструкцію № 5,
відповідно до якої допомога по вагітності та пологах не входить
до фонд оплати праці, тому така допомога не є об’єктом для на-
рахування та утримання єдиного внеску.

Право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами та
отримання допомоги по вагітності та пологах на підприємствах, в
установах, організаціях мають застраховані вагітні жінки та осо-
би, які всиновили новонароджених дітей безпосередньо з полого-
вого будинку. Докладно про тривалість декретної відпустки
йдеться в ст. 179, 182 КЗпП, ст. 17 Закону про відпустки та ст. 30
Закону № 796.

Допомога по вагітності та пологах надається незалежно від
тривалості страхового стажу в розмірі 100 % середньої заробітної
плати. Допомога виплачується фондом загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок тимчасової
втрати працездатності за календарні дні. Підставою для призна-
чення допомоги є тільки виданий в установленому порядку лис-
ток непрацездатності [4].

З 1 липня 2013 року допомогу по вагітності та пологах
включено до бази для нарахування та утримання єдиного внес-
ку. Єдиний внесок має нараховуватись на суму допомоги та
утримуватись з неї за тими ставками, що й для допомоги по
тимчасовій непрацездатності: для нарахування — 33,2 % і для
утримання — 2 %.

У бухгалтерському обліку нарахування декретних відобража-
ємо проводками, наведеними в табл. 1.

У звіті за єдиним внеском ф. № Д4 суми декретних потрапля-
ють до табл. 1 і 6. При цьому в табл. 6 суми декретних потрібно
розподілити по місяцях за які її нараховано. Крім того, у місяці
виходу жінки в декретну відпустку потрібно буде заповнити
табл. 5 цього звіту.
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Таблиця 1
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ

ЗА ВИПЛАТАМИ ДОПОМОГИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ

Кореспонденції
рахунків№ з/п Зміст господарської операції

Дт Кт
Сума, грн

1 Нараховано допомогу по вагітності та
пологах 378 663 12600,00

2
Нараховано єдиний внесок на суму
допомоги по вагітності та пологах
(33,2 %)

949 651 4183,20

3 Утримано єдиний внесок з допомоги
по вагітності та пологах (2 %) 663 651 252,00

4 Одержано від Фонду кошти на оплату
декретних 311/спец 378 12600,00

5 Сплачено нарахований єдиний внесок 651 311 4183,20

6 Сплачено утриманий єдиний внесок 651 311/спец 252,00

7 Виплачено декретні на картку праців-
ниці 663 311/спец 12348,00

При цьому механізм виплати допомоги по вагітності та поло-
гах залишено без змін. Як і раніше, її виплачують за кошти Фон-
ду страхування від непрацездатності на підставі заяви-розра-
хунку, оформленої страхувальником. Робочий орган Фонду пере-
раховує на окремий рахунок суму нарахованої допомоги, що
включає суму єдиного внеску в частині утримань. Суму допомо-
ги за мінусом утриманого внеску роботодавець повинен виплати-
ти працівниці, а утриманий внесок сплатити не пізніше 20 числа
місяця, наступного за місяцем її нарахування.

Висновки. Облік розрахунків за соціальним страхуванням по-
сідає одне з найважливіших місць у бухгалтерському обліку тому
підприємству необхідно велике значення приділяти даному роз-
рахунку.

Проте система соціального страхування в Україні функціонує
не досить ефективно, тому є потреба в її удосконаленні, доціль-
но: вести «Відомість утримань і нарахувань єдиного соціального
внеску із заробітної плати».

Впровадження і використання зазначених вдосконалень дасть
можливість працівникам бухгалтерії надавати деталізовану та ві-
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рну інформацію щодо єдиного соціального внеску. Але зазначені
вдосконалення будуть більш ефективними тільки за умови вне-
сення змін в механізм обліку розрахунків за загальнообов’яз-
ковим державним соціальним страхуванням на законодавчому
рівні, адже соціальне страхування є стратегічно важливою скла-
довою соціальної політики Української держави.
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Постановка проблеми. Основою розвитку матеріального ви-
робництва будь-якої країни є капітальні інвестиції, здійснення
яких забезпечує впровадження у виробництво новітніх техноло-
гій, забезпечує підвищення конкурентоздатності господарюючих
суб’єктів.

Для правильної організації обліку і контролю за здійсненням
капітальних інвестицій важливе значення має науково обґрунто-
вана їх класифікація, що і зумовлює актуальність дослідження.

Аналіз основних джерел і публікацій. У вітчизняний еконо-
мічній літературі досі немає єдиного підходу щодо визначення
інвестицій як економічної категорії. Отже, потрібно передусім,
визнатити сутність ключогово поняття « капітальні інвестиції»
різними авторами. Так, на думку Ф.Ф. Бутинця та Н.В. Шатило,
«капітальні вкладення» — це витрати на будівельно-монтажні
роботи, придбання будівель або їх частин, інструменту, інвента-
рю, інші капітальні роботи та витрати на проектно-пошукові гео-
логорозвідувальні та бурові роботи, а також витрати на відведен-
ня земельних ділянок і переселення у зв’язку з будівництвом, під-
готовку кадрів для підприємств, що будуються, тощо. Н.Г. Волков
розглядає капітальні інвестиції як сукупність витрат на розшире-
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не відтворення основних фондів народного господарства і по-
кращення їх якісного складу. Н.С. Стражева та А.В. Стражев
вважають, що капітальні інвестиції — це витрати на будівництво
основних заобів, їх придбання, технічне переозброєння, в т. ч.
проектно-пошукові та інші роботи з покращення земельних діля-
нок, водойм, що знаходяться в користуванні або власності під-
приємства, відведення земельних ділянок, переселення жителів з
будинків та ін. [3].

Узагальнюючи підходи вчених, можна зробити висновок, що
капітальні інвестиції — це витрати на будівництво, реконструк-
цію та придбання основних засобів.

Метою статті є дослідження сутності капітальних інвестицій
та їх класифікація.

Виклад основного матеріалу. Термін «інвестиції» походить
від латинського слова «investio», що означає «одягаю, наділяю».

У п.4 П(С)БО 7 «Основні засоби» наведено лише визначення
терміну «капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи» —
витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші по-
ліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виго-
товлення, придбання об’єктів матеріальних необоротних активів
(у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених
для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюють-
ся підприємством [1].

Інвестиції відіграють важливу роль у розвитку та ефективно-
му функціонуванні економіки країни і здійснюються в різних фо-
рмах.

Капітальні інвестиції слід розглядати в трьох аспектах таких
як, відтворювальний, вартісний і технологічний [3].

З вартісної точки зору капітальні інвестиції — це вартість фі-
нансових, матеріальних, трудових, інтелектуальних та інших ре-
сурсів спрямованих на придбання (створення) необоротних акти-
вів, що капіталізується .

З технологічної точки зору, капітальні інвестиції — сукуп-
ність технологічних процесів (будівельно-монтажні роботи, при-
дбання будівель або їх частин, обладнання, інструменту, інвента-
рю, інші капітальні роботи, проектно-пошукові, геологорозвіду-
вальні і бурові роботи, пусконалагоджувальні роботи тощо), а та-
кож модернізація, модифікація, добудова, реконструкція й техні-
чне переобладнання основних засобів [4].

Крім того, необхідно відзначити ще одну важливу рису капі-
тальних інвестицій — підприємство повинне одержати в майбут-
ньому економічний ефект, вигоду від їхнього використання. Та-
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кий ефект може виражатися в економії ресурсів підприємства
(матеріальних, трудових), скороченні тривалості виробничого
циклу та інших.

Отже, капітальні інвестиції — це сукупність витрат підприємс-
тва, спрямованих на придбання, виготовлення, розширення, моде-
рнізацію чи реконструкцію основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів та нематеріальних необоротних активів, з
метою отримання доходу чи економічної вигоди в майбутньому.

Для правильної організації обліку і контролю за здійсненням
капітальних інвестицій важливе значення має науково обґрунто-
вана їх класифікація.

Залежно від об’єктів інвестування виділимо такі групи капіта-
льних інвестицій [5]:

1) капітальні інвестиції в основні засоби (земельні ділянки,
капітальні витрати наполіпшення земель, будинки,споруди, ма-
шини та обладнання, робочу і продуктивну худобу, інші основні
засоби);

2) капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи
(бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи,
тимчасові споруди, інвентарна тара, інші необоротні матеріальні-
активи);

3) капітальні інвестиції в нематеріальні активи (права корис-
тування природними ресурсами права користування майном, ав-
торські та суміжні з ними права, незавершені капітальні інвести-
ції внематеріальні активи, інші нематеріальні активи).

Класифікацію капітальних інвестицій наведено в табл. 1
Таблиця 1

КЛАСИФІКАЦІЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Ознака Види капітальних інвестицій

За структурою капітальне будівництво;
придбання і виготовлення основних засобів;
придбання і виготовлення інших необоротних матеріаль-
них активів;
придбання і створення нематеріальних активів;
придбання і вирощування довгострокових біологічних ак-
тивів

За призначен-
ням

для виробничої сфери;
для невиробничої сфери

За способом
організації

господарський;
змішаний;
підрядний



162

Закінчення табл. 1

Ознака Види капітальних інвестицій

За ступенем
готовності

завершене будівництво, монтаж і виготовлення об’єктів
та інших необоротних матеріальних активів;
незавершене будівництво;
незавершений монтаж;
незавершене виготовлення

За напрямом нове будівництво;
розширення діючого підприємства;
реконструкція діючого підприємства;
технічне переоснащення діючих підприємств

За видами державні — інвестиції, спрямовані на створення і віднов-
лення основних засобів, джерелом фінансування яких є
кошти державного бюджету, державних підприємств та
організацій, а також місцевих бюджетів;
недержавні — інвестиції, спрямовані на створення і відно-
влення основних засобів, джерелом фінансування яких є
кошти фізичних і юридичних осіб;
змішані — інвестиції, що спрямовуються на фінансування
основних засобів, у загальному обсязі яких є частка держа-
вних капітальних вкладень

За джерелами
фінансування

власні фінансові ресурси;
бюджетне фінансування;
залученні фінансові ресурси (облігації);
позикові фінансові ресурси;
фінансування сторонніх фізичних та юридичних осіб у по-
рядку пайової участі;
безоплатні і благодійні внески та пожертвування фізичних
та юридичних осіб

Недосконало дослідженим у сучасній бухгалтерській науці є
теоретичне обґрунтування обліку капітальних інвестицій.

Особливої уваги потребує удосконалення Плану рахунків бух-
галтерського обліку з виокремленням додаткових субрахунків до
рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Можна було би ввести дода-
тковий субрахунку 156 «Поліпшення та відновлення ОЗ» та збі-
льшення переліку операцій, які відображують за дебетом рахунку
15 згідно з Інструкцією. Капітальні витрати на поліпшення зе-
мель можна враховувати на окремому субрахунку 157. Щодо об-
ліку інших капітальних робіт і витрат необхідно виділити окре-
мий субрахунок 158 «Інші капітальні інвестиції» і розподіляти
пропорційно контрактній вартості витрат на будівельно-мон-
тажні роботи і устаткування. 
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Поглиблена деталізація структури Плану рахунків бухгалтер-
ського обліку забезпечить відповідність методики обліку капіта-
льних інвестицій, що діє на підприємствах із законодавством
України про інвестиційну діяльність, а також отримати, як зов-
нішнім, так і внутрішнім користувачам повнішу інформацію сто-
совно обліку капітальних інвестицій.

Висновки з проведеного дослідження. У статті розглянуто
економічну сутність і класифікацію капітальних інвестицій, за-
вдяки якій можна оптимізувати їх структуру — забезпечити ефе-
ктивне використання капітальних інвестицій. Отже, капітальні
інвестиції — це витрати на створення, придбання, реконструкцію
основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, не-
матеріальних активів і довгострокових біологічних активів.
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В статье рассмотрены особенности документального оформления
операций с основными средствами.
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The article is devoted to the features of documenting operations with
fixed assets.

Keywords: assets, accounting, primary documents.

Актуальність теми дослідження. Документальне оформлен-
ня та відображення в обліку операцій, пов’язаних з основними
засобами підприємства, і надалі залишається непростою ділян-
кою обліку. Дане питання є надзвичайно актуальним, адже від
правильності ведення первинного обліку основних засобів зале-
жить весь подальший процес бухгалтерського обліку та викорис-
тання основних засобів господарства, без яких неможливо уявити
виробництво продукції (товарів, послуг).

Аналіз публікацій. У П(С)БО 7 «Основні засоби»[2] викладе-
ні основні принципи формування інформації про основні засоби
та інші необоротні матеріальні активи підприємства, а саме: ви-
знання, оцінка та склад основних засобів, порядок нарахування
амортизації основних засобів та інших необоротних активів. Ос-
нови організації обліку основних засобів викладені також у Ме-
тодичних рекомендаціях по обліку основних засобів [4]. Питання
обліку операцій з основними засобами стали предметом дослі-
дження багатьох учених-економістів, а саме: А. Бєлосова, О.О.
Жарікової, І. Назаренко, Т. Поверенной, С.В. Салошенко тощо.
Проведені ними дослідження проблем теоретичного та практич-
ного характеру вплинули на розвиток методики обліку основних
засобів.

Метою статті є проведення дослідження існуючих типових
форм обліку основних засобів на підприємствах і розробка пев-
них рекомендацій щодо їх удосконалення.

Документування господарських операцій є важливим первин-
ним етапом бухгалтерського обліку і становить собою організо-
ваний процес спостереження, вимірювання та записування даних
про господарські операції в документах типової форми або ство-
рених на підприємстві згідно з вимогами нормативних актів;
включає сукупність даних і бухгалтерських документів у пись-
мовій або електронній формі, у яких ведеться реєстрація фактів
господарської діяльності підприємства.

Для обліку основних засобів (далі ОЗ) наказом «Про затвер-
дження типових форм первинного обліку основних засобів»
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№ 352 [3] затверджено типові форми первинної облікової доку-
ментації. Наведемо основні з них.

1) Типова форма ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрі-
шнього переміщення) основних засобів». Оформляється у разі
зарахування окремих об’єктів до складу ОЗ, у разі введення в
експлуатацію , у разі внутрішнього переміщення, у разі передачі
іншим підприємствам або іншим підприємствам або фізичним
особам (за плату вразі продажу; без оплати — у разі передачі в
оренду). Акт складається на кожен окремий об’єкт ОЗ комісією, і
затверджується керівником підприємства.

2) Типова форма ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремон-
тованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів».
Оформляється у разі виконання робіт з ремонту, реконструкції
та модернізації об’єктів ОЗ власними силами підприємства і
сторон-німи організаціями. Підписується представником вико-
навця робіт і замовником (відповідальним працівником під-
приємства).

3) Типова форма ОЗ-3 «Акт списання основних засобів».
Оформляється в усіх випадках вибуття окремих об’єктів ОЗ у ра-
зі їх повної або часткової ліквідації (через повний фізичний або
моральний знос, аварійний стан, розкрадання, знищення), а також
у разі продажу або безкоштовної передачі тощо.

4) Типова формаОЗ-4 «Акт списання автотранспортних
засобів». Оформляється у разі вибуття автотранспорту.

5) Типова форма ОЗ-5 «Акт про встановлення, пуск і де-
монтаж будівельної машини». Оформляється у разі виконання
зазначених у назві робіт з будівельної машини, взятої напрокат.
Підписується представниками виконавця та замовника таких
робіт.

6) Типова форма ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основ-
них засобів. Призначена для ведення аналітичного обліку окре-
мого об’єкта (групи однорідних об’єктів). У картку записують
дані про технічні особливості об’єкта, норми амортизації, дату і
вартість проведених ремонтів, переоцінку об’єктів тощо.

7) Типова форма ОЗ-7 «Опис інвентарних карток по обліку
основних засобів». Застосовується для реєстрації інвентарних
карток з метою контролю за їх зберіганням.

8) Типова форма ОЗ-8 «Картка обліку руху основних засо-
бів». Застосовується для обліку руху ОЗ за групами.

9) Типова форма ОЗ-9 «Інвентарний опис основних засо-
бів». Застосовується в місцях експлуатації ОЗ для обліку кожного
об’єкта в розрізі матеріально відповідальних осіб [6].
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Операції з основ-
ними засобами

Господарські
процеси

Первинні
документи

Придбання за плату,
безоплатне надхо-
дження, безоплатна

передача

Інвентарний облік

Нарахування аморти-
зації

Ремонт, мо-
дернізація, реконст-
рукція, консервація

Акт приймання-пере-
дачі (внутрішнього пе-
реміщення) основних
засобів (форма ОЗ-1)

Акт приймання-пе-
редачі (внутрішнього
переміщення) основних
засобів (форма ОЗ-1)

Інвентарна картка обліку
основних засобів (форма
ОЗ-6), Опис інвентарних
карток по обліку основ-
них засобів (форма ОЗ-7),
Інвентарний список осно-
вних засобів (форма ОЗ-9)

Відомість нарахування
амортизації основних
засобів за методом, пе-
редбаченим податковим

законодавством
(форма ОЗСГ-8)

Акт прийому-здачі відре-
монтованих, реконструйо-
ваних і модернізованих
об’єктів (форма ОЗ-2), Акт
про прийняття основних
засобів на консервацію*

Акт про списання
основних засобів

(форма ОЗ-3)

Інші операції
з основними
засобами

Операції надхо-
дження основ-
них засобів на
підприємство

Операції з основ-
ними засобами

всередині підпри-
ємства

Операції наявнос-
ті  та зберігання
основних засобів
підприємства

Внутрішнє перемі-
щення

Операції з вико-
ристання основ-
них засобів

Операції вибуття
основних засобів з
підприємства

Списання, продаж,
безоплатна передача,

обмін

Рис. 1. Документальне оформлення операцій з основними засобами

Процес документального оформлення операцій з основними
засобами має бути чітким і структурованим. При цьому підпри-
ємства повинні дотримуватись логічності та послідовності здійс-
нюваних операцій. На рис. 1 наведено первинні документи, які
необхідні для відображення різного типу операцій, пов’язаних з
основними засобами. Особливої уваги заслуговує ситуація, коли
об’єкт ОЗ якийсь час не використовується в діяльності підприєм-



167

ства (наприклад, у зв’язку з тимчасовим скороченням виробницт-
ва), тобто виводиться на консервацію. Як показали дослідження,
на законодавчому рівні не затверджено типової форми для офор-
млення таких операцій. Враховуючи сказане, пропонуємо само-
стійно розроблену форму акта про прийняття основних засобів на
консервацію, що наведена на рис. 2. Вважаємо, що дана форма
вдосконалить певні аспекти ведення первинного обліку ОЗ і до-
зволить управлінському персоналу вчасно отримувати достовір-
ну інформацію про об’єкти ОЗ, що знаходяться на консервації.

Акт
про прийняття

основних засобів на консервацію
Ми, що підписалися нижче, комісія у складі:

Голова комісії начальник госпвідділу (підпис)         О.С. Хом’яков

Члени комісії комірник (підпис)         О.Д. Іващенко
продавець (підпис)         Є.А. Кабанова

Склали цей акт про те, що 21 серпня 2014 року проведено консервацію такого
основного засобу:

№
п/п

Інвентарний
номер

Найменування
основних
засобів

Первісна
вартість,
грн.

Залишков
а вартість,

грн.

Дата
введення

в
експлуата

цію
1 2 3 4 5 6

1 25465 Вітрина низько-
температурна 8 500 5 600 31.12.12 р.

Причини консервації основного засобу: зниження обсягу закупівель
замороженої продукції та закриття торговельної точки.

Консервацію вищезгадоного обладнання проведено на строк до 21 серпня
2015 року.
Голова комісії начальник госпвідділу (підпис)         О.С. Хом’яков
Члени комісії комірник (підпис)         О.Д. Іващенко

продавець (підпис)         Є.А. Кабанова

Рис. 2. Акт про прийняття основних засобів на консервацію
Для узагальнення інформації про наявність і рух основних за-

собів, їх знос призначений Журнал-ордер № 4-А с/г. Записи в Жу-
рналі-ордері № 4-А с/г ведуться на підставі первинних і зведених
документів (акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення)
основних засобів), акта списання, розрахунку амортизації та ін. [5].
У тих випадках, коли необхідну аналітичну деталізацію показників
за об’єктами обліку на окремих рахунках безпосередньо в журна-
лах забезпечити не можливо, то заздалегідь дані первинних доку-
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ментів в необхідному аналітичному розрізі групуються (накопи-
чуються) у допоміжних відомостях (листах-розшифровках), з яких
підсумки записуються до журналів [5].

Висновки. Отже, документування операцій пов’язаних з облі-
ком основних засобів являє собою систематичний, безперервний
та послідовний процес. Основні засоби оформлені відповідними
первинними документами підлягають відображенню у бухгал-
терському обліку, де відбувається їх узагальнення в синтетичних
регістрах (журналах, головних книгах) і формах звітності.
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Стаття присвячена аналізу особливостей розвитку облікової полі-
тики підприємств у частині ведення бухгалтерського обліку нематері-
альних активів, які впливають на якість інформації розкритої у фінан-
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совій звітності. Розкрито основні елементи облікової політики щодо
нематеріальних активів відповідно до чинного законодавства, які да-
дуть можливість підвищити достовірність даних фінансової звітно-
сті при управлінні нематеріальними активами підприємства.

Ключові слова: облікова політика, нематеріальні активи, право,
елементи.

Статья посвящена анализу особенностей развития учетной поли-
тики предприятий в части ведения бухгалтерского учета нематериа-
льных активов, которые влияют на качество информации раскрытой в
финансовой отчетности. Раскрыты основные элементы учетной по-
литики относительно нематериальных активов в соответствии с
действующим законодательством, которые дадут возможность по-
высить достоверность данных финансовой отчетности при управле-
нии нематериальными активами предприятия.

Ключевые слова: учетная политика, нематериальные активы, пра-
во, элементы.

The article is sanctified to the analysis of features of development of
registration politics of enterprises in part of conduct of record-keeping of
non-material assets that influence on quality of information exposed in the
financial reporting. The basic elements of registration politics are exposed
in relation to non-material assets in accordance with a current legislation,
that will give an opportunity to promote authenticity of data of the financial
reporting at the management of intangible assets of enterprise.

Keywords: registration politics, non-material assets, right, elements.

Вступ. Реформуванням системи бухгалтерського обліку від-
повідно до міжнародних стандартів фінансової звітності надає
господарюючим суб’єктам більше самостійності в організації бу-
хгалтерського обліку та виборі способів і методів ведення бухга-
лтерського обліку. Така самостійність реалізується шляхом фор-
мування облікової політики підприємства, що здійснюється на
підставі положень чинного законодавства. Ступінь свободи під-
приємства у формуванні облікової політики обмежений держав-
ною регламентацією обліку, але серед існуючого переліку мето-
дик і облікових процедур допустимі альтернативні варіанти для
підприємства.

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
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достовірної інформації для управління нематеріальними актива-
ми для пошуку невикористаних потужностей, інформацію про які
надає система бухгалтерського обліку, яка не може безперебійно
та ефективно функціонувати без досконалої облікової політики
щодо нематеріальних активів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню облікової
політики належну увагу почали приділяти нещодавно, проте на сьо-
годні сформувалися стійкі погляди авторів на об’єкти, які слід роз-
глядати в обліковій політиці підприємства. До них відносять також і
нематеріальні активи. Серед вітчизняних фахівців, які досліджували
питання облікової політики, О. Бірюк, Н. Боярко, В. Гаврилюк,
В. Жук, Т. Кучеренко, М. Михайлов, Л. Пантелейчук, О. Подолян-
чук, І. Чалий та ін. Формування облікової політики в частині необо-
ротних активів знайшло своє відображення в працях таких відомих
вчених, як Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, В.П. Гончар, Н.М. Ма-
люга, О.Ю. Попова, М.С. Пушкар, Р.Л. Хом’як.

Проте незважаючи на значну кількість наукових праць, неви-
рішеними залишається ряд питань, пов’язаних з обліком немате-
ріальних активів, які, на нашу думку, слід зазначати в обліковій
політиці підприємства та які потребують подальшого досліджен-
ня і розробки пропозицій для застосування в практичній діяльно-
сті підприємств.

Мета дослідження — дослідити процес формування обліко-
вої політики, визначення основних складових інформації про не-
матеріальні активи в наказі про облікову політику підприємства.

Виклад основного матеріалу. Згідно з Положенням (станда-
ртом) бухгалтерського обліку 8  «Нематеріальні активи» [2], не-
матеріальний актив — це немонетарний актив, який не має мате-
ріальної форми та може бути ідентифікований.

Елементи облікової політики щодо нематеріальних активів
встановлюються Положенням (стандартом) бухгалтерського об-
ліку 8  «Нематеріальні активи» [2], розкриваються у Методичних
рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних активів
[4] і Методичних рекомендаціях щодо облікової політики під-
приємства [5] (табл. 1).

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Не-
матеріальні активи» (п. 25) [2] при визначенні строку корисного вико-
ристання 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;
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– очікуваний спосіб використання нематеріального активу
підприємством;

– залежність строку корисного використання нематеріального
активу від строку корисного використання інших активів підпри-
ємства.

Таблиця 1
ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Критерії, що реалізуються
обліковою політикою Альтернативні варіанти

Строк корисного вико-
ристання нематеріаль-
них активів

Самостійно встановлюється підприємством

Ліквідаційна вартість
об’єкта нематеріальних
активів

Самостійно встановлюється підприємством за на-
ступних умов:
– якщо існує невідмовне зобов’язання іншої осо-
би щодо придбання цього об’єкта наприкінці
строку його корисного використання;
– якщо ліквідаційна вартість може бути визначе-
на на підставі інформації існуючого активного
ринку і очікується, що такий ринок існуватиме
наприкінці строку корисного використання

Методи амортизації
нематеріальних активів

– прямолінійний;
– зменшення залишкової вартості;
– прискореного зменшення залишкової вартості;
– кумулятивний;
– виробничий

Критерій суттєвості і по-
рядок проведення пере-
оцінки

Самостійно встановлюється підприємством, за
умови, що для нематеріального активу існує ак-
тивний ринок

Для нарахування амортизації нематеріальних активів підпри-
ємство також може застосовувати строки їх корисного викорис-
тання, встановлені Податковим кодексом України (п. 145.1.1) [1].

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

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8
«Нематеріальні активи» [2], виходячи з умов отримання майбут-
ніх економічних вигод підприємство самостійно обирає метод
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нарахування амортизації нематеріальних активів. Прямолінійний
метод нарахування амортизації є найпоширенішим і застосову-
ється також у випадку, коли умови отримання майбутніх еконо-
мічних вигід визначити неможливо. Крім прямолінійного методу
нарахування амортизації підприємство може обрати інший метод
амортизації, який краще враховує форму надходження економіч-
них вигод від використання нематеріального активу [6].

При розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вар-
тість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випад-
ків, передбачених п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 8 «Нематеріальні активи» [2].

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного ви-
користання амортизації не підлягають. До нематеріальних акти-
вів з невизначеним строком корисного використання належать ті,
щодо яких підприємством не визначено обмеження строку, про-
тягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх екві-
валентів) від використання таких нематеріальних активів [6].

Критерій суттєвості і порядок проведення переоцінки встано-
влюється підприємством самостійно. Критерій суттєвості встано-
влюється залежно від потреби підприємства проводити переоцін-
ку. Слід врахувати, що переоцінці підлягають тільки такі не-
матеріальні активи, щодо яких існує активний ринок. Якщо у
підприємства у складі нематеріальних активів обліковуються ак-
тиви, які не мають аналогів на ринку, такі активи не підлягають
переоцінці [3]. У разі переоцінки окремого об’єкта нематеріаль-
ного активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої
належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не іс-
нує активного ринку). Переоцінка нематеріальних активів тієї
групи, об’єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводи-
тися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату
балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості [6].

Висновки. Можливість вибору облікової політики дає широ-
кі можливості суб’єктам господарювання впливати на результа-
ти їх діяльності. В наказі про облікову політику слід висвітлити
такі елементи в частині обліку нематеріальних активів: групи
(класифікацію) нематеріальних активів для нарахування амор-
тизації і їх переоцінки; порядок оцінки нематеріальних активів;
строк корисного використання нематеріальних активів і порядок
його зміни; методи нарахування амортизації нематеріальних ак-
тивів; порядок визначення ліквідаційної вартості нематеріаль-
них активів.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ

У статті розглянуто сутність інвентаризації як метод контролю,
її зміст, кваліфікаційні види інвентаризації, основні завдання і порядок
проведення.
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В статье рассмотрена сущность инвентаризации как метод конт-
роля, ее содержание, квалификационные виды инвентаризации, основ-
ные задачи и порядок проведения.
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The article is devoted to the essence of inventory as a method of control,
its contents, qualification types of inventory, main tasks and order of
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Вступ. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського
обліку і фінансової звітності підприємства виникає об’єктивна
необхідність у інвентаризації як елементі методу бухгалтерського
обліку, що забезпечує достовірність даних бухгалтерського облі-
ку та фінансової звітності . Питання організації та методики про-
ведення інвентаризації на підприємстві на сьогодні є досить ак-
туальним і потребує подальшого вивчення. Інвентаризація
дозволяє з’ясувати розходження між даними бухгалтерського об-
ліку та реальною наявністю, станом і оцінкою активів, власного
капіталу та зобов’язань підприємства, перевірити повноту доку-
ментального оформлення і відображення в обліку господарських
операцій, підтвердити достовірність показників фінансової звіт-
ності підприємства. Результати інвентаризації є основою для по-
дальшого виправлення, уточнення та коригування облікових да-
них. Крім того, інвентаризація є дієвою формою контролю за
роботою матеріально відповідальних осіб, ефективним засобом
підвищення внутрішньої дисципліни на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі проблеми,
що стосуються процесу організації та здійснення інвентаризації,
в своїх працях розглядали С.В. Бардаш, Ф.Ф. Бутинець, І.М. До-
нець, Д.Л. Кузьмін, О.С. Лемішовський, Н.М. Малюга, В. Нагор-
ний, В.В. Рукін, Н.І. Петренко, Л. Сук, О. Хамайдюк, В. Чудо-
вець, С. Щербіна.

Метою дослідження є визначення сутності, змісту, ролі інве-
нтаризації в господарській діяльності, обґрунтування значення
інвентаризації як методу контролю.

Виклад основного матеріалу. Майно підприємства потребує
уваги задля збереження та контролю за раціональним викорис-
танням. Такий контроль може забезпечити інвентаризація за до-
помогою підрахунку, опису, вимірювання, оцінки, звірки отри-
маних даних у натуральному чи вартісному вимірюванні з
даними поточного обліку інвентаризації [3, с. 25].

Забезпечити достовірність показників обліку і запобігти мож-
ливим відхиленням покликана інвентаризація — один із голо-
вних методів обліку і контролю. Її проведення дає змогу з’ясу-
вати розходження між даними бухгалтерського обліку та факти-
чною наявністю, станом і оцінкою активів, власного капіталу і
зобов’язань підприємства, перевірити повноту документального
оформлення і відображення в обліку господарських операцій,
підтвердити реальність показників звітності підприємства. Крім
того, інвентаризація є дієвою формою контролю за роботою ма-
теріально відповідальних осіб, облікових працівників, ефектив-
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ним засобом підвищення внутрішньої дисципліни на підприємст-
ві [5, с. 13].

Зміст поняття інвентаризації розкривається через мету та за-
вдання, які вона покликана вирішувати. Інвентаризація прово-
диться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерсько-
го обліку і фінансової звітності та контролю за збереженням
майна підприємства [6, с. 8].

Відповідно до п. 7 Інструкції № 69 у ході інвентаризації вирі-
шуються такі завдання [1]:

 виявлення фактичної наявності основних фондів, нематері-
альних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних
паперів та інших грошових документів, а також обсягів незавер-
шеного виробництва в натурі;

 установлення надлишку або нестачі цінностей і коштів
шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерсь-
кого обліку;

 виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково
втратили свою первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а
також матеріальних цінностей і нематеріальних активів, що не
використовуються;

 перевірка дотримання умов та порядку збереження матері-
альних і грошових цінностей, а також правил утримання та екс-
плуатації основних фондів;

 перевірка реальності вартості зарахованих на баланс ос-
новних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей, цінних паперів і фінансових вкладень, сум грошей у
касах, на розрахунковому, валютному та інших рахунках в
установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторсь-
кої заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбу-
тніх періодів, забезпечень і резервів наступних витрат і плате-
жів.

Важливе значення для отримання всебічної характеристики
сутності інвентаризаційної роботи має науково-обґрунтована
класифікація. Обґрунтована класифікація видів інвентаризації
дозволяє глибше зрозуміти роль інвентаризації, функції та по-
вніше використовувати результати інвентаризації в здійсненні
господарського контролю. Існують різні підходи до кваліфіка-
ційних груп інвентаризації (табл. 1).

Як свідчать наведені дані, серед науковців немає єдності у ви-
борі ознак класифікації. Але перш ніж вибирати ознаку класифі-
кації слід розібратись для чого потрібен той чи той вид інвента-
ризації.
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Таблиця 1
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ [4]
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Ф.Ф. Бутинець,
Ю.С. Цал-Цалко + + +

М.Т. Білуха + + + + + +

О.С. Лемішовська + + + +

В.В. Рукін,
Б.Н. Соколов + + + +

Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємствах за на-
казом керівника створюються постійно діючі інвентаризаційні комісії
у складі керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера. Ін-
вентаризаційну комісію очолює керівник підприємства або його засту-
пник. Щорічно керівник підприємства наказом визначає терміни поча-
тку та закінчення та об’єкти проведення та на підприємствах, на яких
через великий обсяг робіт проведення інвентаризації не бути забезпе-
чено постійно діючою комісією, за керівника підприємства створю-
ються робочі комісії у складі інженера, технолога, механіка, робіт, то-
варознавця, економіста, бухгалтера та інших досвідчених працівників,
які добре знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік [3, с.
55].

Робочі інвентаризаційні комісії очолюються представником
керівника підприємства, який призначив інвентаризацію. Заборо-
няється призначати головою робочої інвентаризаційної комісії з
матеріально відповідальних осіб одного й того самого працівника
два роки підряд. Також забороняється проводити інвентаризацію
цінностей при неповному складі членів інвентаризаційної комісії,
тобто відсутність хоча б одного члена комісії при проведенні ін-
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вентаризації є підставою для визнання результатів інвентаризації
недійсними [2, с. 157].

Висновки. Таким чином, для забезпечення ефективного кон-
тролю на підприємстві варто здійснювати контроль за своєчас-
ністю і повнотою проведення інвентаризації; контролювати
надходження матеріалів інвентаризацій в бухгалтерську службу;
стежити за своєчасним завершенням інвентаризацій і докумен-
тальним оформленням їх результатів; відображати на рахунках
бухгалтерського обліку виявлені при інвентаризації розбіжності
між фактичною наявністю майна і даними бухгалтерського
обліку.

Саме завдяки зазначеним заходам керівництво та власники
підприємства мають можливість перетворити інвентаризацію з
формальності на дійсно важливий інструмент господарського ко-
нтролю.
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ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА

У статті розглянуто особливості обліку витрат і визначення собі-
вартості продукції бджільництва в процесі її виробництва.

Ключові слова: облік, витрати, собівартість, бджільництво.

В статте раасматриваются особенности учёта затрат и опреде-
ления себестоимости продукции пчеловодства.

Ключевые слова: учёт, затраты, себестоимость, пчеловодство.

The article points out the peculiarities of the expenditure accounting and
the determination of the self cost of apicultural products in the process of its
production.

Key words: accounting, expenditure, self cost, apiculture.

Вступ. Кардинальні зміни в структурі та формах власності, в
організації та управлінні виробництвом зумовлюють необхід-
ність вдосконалення системи облікової інформації, яка викорис-
товується для прийняття управлінських рішень. Підвищення ефек-
тивності агропромислового комплексу як найважливішого секто-
ра економіки України залежить від прийняття своєчасних опера-
тивних та обґрунтованих рішень щодо управління виробництвом.
У системі управління виробництвом чільне місце посідає облік
витрат на виробництво та аналіз собівартості продукції, за допо-
могою яких здійснюється контроль за ефективним використан-
ням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення питань
економіки бджільництва та обліку витрат у ньому були присвя-
чені роботи вчених Івашкіної Ю.Є., Горбієнко П.А, Черевко Л.Д.,
Миронова В.Г., Бєлого І.М.

Метою дослідження є аналіз існуючої системи документар-
ного оформлення процесу обліку витрат і виходу продукції бджі-
льництва, а також визначення її собівартості.

Виклад основного матеріалу. Бухгалтерський облік у бджі-
льництві забезпечує не тільки відображення операцій і процесів у
системі рахунків бухгалтерського обліку, а й поточний контроль
за витратами і виходом продукції, виконанням господарських
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розрахункових завдань і цим самим сприяє впровадженню дієво-
го внутрішньогосподарського розрахунку. Дані його необхідні
для визначення собівартості виробленої продукції і складання
звітності.

Бджільництво — специфічна галузь АПК, у якій одержують
кілька видів продукції. Отже, й облік тут ведуть кожного конкре-
тного виду продукції окремо (меду, воску, бджолиного обніжжя,
бджолиних маток, бджолопакетів, прополісу, маточного молочка
та ін.). Без належного догляду за бджолиними сім’ями виробниц-
тво продукції неможливе. Тому в бджільництві важливо врахову-
вати матеріальні та трудові витрати не тільки на виробництво
продукції, а й на догляд за бджолиними сім’ями [6].

Згідно Методичних рекомендацій з планування, обліку та
калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг), затверджених
Наказом Мінагрополітики від 18.05.2001р. № 132,  основними
витратами для виробництва продукції бджільництва є:

 витрати на оплату праці;
 відрахування на соціальні заходи;
 корми;
 роботи та послуги;
 засоби захисту тварин;
 паливо та мастильні матеріали;
 витрати на ремонт необоротних активів;
 інші витрати на утримання основних засобів;
 інші витрати;
 витрати від падежу бджіл;
 загальновиробничі витрати [3].
До статті «Витрати на оплату праці» включається основна і

додаткова оплата праці працівників, безпосередньо зайнятих в
технологічному процесі виробництва продукції бджільництва.

До статті «Відрахування на соціальні заходи» включається:
відрахування єдиного соціального внеску на пенсійне забезпе-
чення, відрахування на інші соціальні заходи.

У статті «Корми» відображаються вартість використаних кор-
мів власного виробництва та придбаних. У бджільництві до кор-
мів відносять — цукор, який використовують на годівлю бджо-
лосімей, а також мед, залишений у вуликах на зимовий період.

У статті «Роботи та послуги» відображаються витрати на ро-
боти та послуги власних допоміжних виробництв, які забезпечу-
ють виробничі потреби, та вартість послуг виробничого характе-
ру, наданих сторонніми підприємствами, включаючи плату за
воду, транспортні послуги та інше.
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До статті «Засоби захисту тварин» включається вартість вико-
ристаних ліків, ветпрепаратів та профілактичних засобів від хво-
роб на утриманні бджолиних сімей.

За статтею «Паливо і мастильні матеріали» відображають
комплексну ціну палива, в яку входять його вартість на виконан-
ня технологічних операцій, а також вартість мастил тощо.

До складу статті «Витрати на ремонт необоротних активів»
включають витрати на обслуговування і ремонт зимівників, май-
стерень, вуликів та інше.

До статті «Інші витрати на утримання необоротних активів»
включається амортизація вуликів і зимівників та інше.

У статті «Інші витрати» відображаються витрати, що безпосе-
редньо пов’язані з виробництвом продукції і не включені ні до
однієї з вищенаведених статей, а саме: вартість спецодягу персо-
налу, який працює безпосередньо на пасіці, платежі за страху-
вання пасіки від падежу та інші.

До складу статті «Непродуктивні витрати» (в обліку) включа-
ють втрати від падежу бджолосімей.

 У статті «Загальновиробничі витрати» відображаються зага-
льновиробничі витрати [4].

Балансова вартість бджолиної сім’ї складається із собівартості
її бджіл та матки.

Одержаний приріст бджолиних сімей бухгалтерія оприбутко-
вує через місяць після того, як вони сформовані [9, с. 87].

У бухгалтерському обліку відображають весь валовий вихід
меду: як одержаний (викачаний) і зданий на склад, так і залише-
ний у вуликах на зиму для годівлі бджіл. Для контролю за ходом
медозбору, а також розвитком бджолосімей проводять спостере-
ження за контрольним вуликом. Його ставлять на ваги і щоденно
зважують [12, с. 216].

Відкачаний мед із стільників пасічник здає в комору господарс-
тва за накладною, яку передає в бухгалтерію, де його оприбутко-
вують. Відкачаний з стільників мед є товарною продукцією пасіки
незалежно від того, скільки його залишилось у вуликах. Залише-
ний на зимівлю мед як корм для бджіл бухгалтерія оприбутковує
за актом і відомістю післявзяткової ревізії пасіки. Цей мед спи-
сують як витрати на пасіку в міру його споживання бджолами.

На відміну від товарного меду на товарний віск встановлено
інший порядок обліку. На кожну бджолину сім’ю у вуликах-
лежаках залишають 2,5 кг воску у вигляді стільників, а в багато-
корпусних і двокорпусних — 3 кг. Решта воску є товарною про-
дукцією і може бути реалізована.
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Бухгалтерія господарства оприбутковує віск, витоплений із
вибракуваних стільників, медової печатки, з стільників воскобу-
дівельних рамок і зданий за накладною в комору господарства.

За накладними також оприбутковують квітковий пилок, віді-
браний у бджіл у вигляді обніжок і висушений або законсервова-
ний для зберігання, зібраний прополіс, відібрану у бджіл бджо-
лину отруту, маточне молочко, бджолопакети та виведені бджо-
лині матки на реалізацію [13, с. 198].

Оскільки бджільництво — це поточні біологічні активи тва-
ринництва, то аналітичний облік ведеться на рахунку 21 «Поточ-
ні біологічні активи» (сім’ї бджіл) [5].

А усі витрати пов’язані з виготовленням продуції бджільницт-
ва розраховують на калькуляційному рахунку 23 «Виробництво»,
субрахунок 232 «Бджільництво».

У бджільництві одержують різну продукцію, яку оприбутко-
вують на основі первинних документів за плановою собівартістю
і відображають за дебетом рахунку 27 «Продукція сільськогоспо-
дарського виробництва» і кредитом рахунку 23, субрахунок 232
«Бджільництво».

Нові бджолині сім’ї за плановою собівартістю відображають
за дебетом рахунку 21 «Поточні біологічні активи» («Бджолині
сім’ї») і кредитом субрахунка 232 «Бджільництво».

Побічну продукцію у бджільництві відображають за ціною ре-
алізації (прополіс, перга, отрута та ін.) і оприбутковують за дебе-
том рахунку 272 «Продукція тваринництва» і кредиту рахунку
232 «Бджільництво» [7, с. 87].

Що ж до оплати праці у бджільництві, то вона має свої особ-
ливості, наприклад, праця робітників, що обслуговують пасіки
державних сільськогосподарських підприємств у час перевозу
бджіл за межі землекористування господарства, оплачується за
підвищеними тарифними ставками (40 %).

Нарахування заробітної плати працівникам кормоцеху відно-
сять на окремий аналітичний рахунок того ж субрахунку, а опла-
ту праці спеціалістів — на рахунок «Загальновиробничі витрати».

Керівники господарств мають право видавати працівникам
підрядних колективів до 25 % продукції, одержаної понад обсягу,
зазначеного у договорі, у вигляді натуральної оплати праці.

Вартість використаних кормів (меду) згідно з відомістю (ф.
№ ВЗСГ-9) дебетують на рахунок 232 «Бджільництво» і кредитують
рахунок 272 «Продукція тваринництва».

За кредитом субрахунку 232 «Бджільництво» протягом року
відображають кількість і вартість отриманої основної та побічної
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продукції бджільництва за плановою собівартістю, а у кінці року
сюди відносять також суми коригуючої різниці між фактичною
та плановою собівартістю цієї продукції. На кредит цього субра-
хунку відносять також отриманий від загиблих бджолосімей —
віск, прополіс та оприбутковують як вихід побічної продукції з
кредиту субрахунка 232 «Бджільництво» на дебет рахунку 27
«Продукція сільськогосподарського виробництва» [9, c. 137].

Якщо в підприємстві для потреб бджільництва використову-
ють спеціально посіяні медоносні культури, то витрати на їх ви-
рощування обліковують за дебетом субрахунка 231 «Рослинниц-
тво». Одержану продукцію від цих культур (сіно, солома,
насіння) оприбутковують за розрахунковими цінами. На цю суму
зменшують розмір витрат, що відносяться на бджільництво: де-
бет субрахунку 232 (аналітичний рахунок по обліку витрат бджі-
льництва) і кредит субрахунку 231 (аналітичний рахунок обліку
витрат на медоносну культуру) [13, с. 12].

У запилювальному бджільництві, наприклад, у теплиці, всі
витрати на утримання бджіл (за мінусом вартості одержаного ме-
ду, воску та іншої продукції бджільництва, яка оцінюється за
справедливою вартістю) відносять на собівартість продукції від
культур, які запилюються.

 Отже, протягом року продукцію бджільництва оприбуткову-
ють з кредиту рахунка 23 на дебет рахунків 23, 21 і 27 [7 ].

Таким чином, за дебетом рахунку 23 протягом року відобра-
жають усі прямі витрати бджільництва. У кінці року на дебет
цього ж рахунку додатково відносять різницю між плановою та
фактичною собівартістю кормів власного виробництва поточного
року, витрачених на корм бджолам, і робіт допоміжних вироб-
ництв. У кінці року за дебетом рахунку 23 збираються усі витра-
ти на утримання бджолиних сімей, що дає можливість розрахува-
ти собівартість продукції бджільництва [11, c. 42].

По дебету даного субрахунку враховують також вартість ли-
чинок і бджолосімей, що загинули (за виключенням гибелі по
вині матеріально-відповідальних осіб і в результаті епізоотії і
стихійного лиха).

Висновки. Бджільництво — важлива галузь сільського госпо-
дарства, завдяки їй суспільство отримує дуже важливі продукти, що
необхідні для існування людини. Важливе значення має також і за-
пилення бджолами ектофільних культур. Для перспективного роз-
витку галузі необхідний чіткий правильний облік, який дає інфор-
мацію про фактично понесені витрати на виробництво продукції,
кількість і якість одержаної продукції та її собівартість.
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В статье рассмотрено формирование налоговых расходов предпри-
ятия при предоставлении благотворительной помощи для нужд АТО

Ключевые слова: налоговые расходы, анти-террористическая опе-
рация (АТО), благотворительная помощь, учет

The article is devoted to the formation of the enterprise income tax
charge in providing charity care for the needs of ATO.

Keywords: tax expenses, anti-terrorist operation (ATO), charitable aid,
accounting.

Вступ. У зв’язку із проведенням антитерористичної операції
(далі АТО) на сході України чимало підприємств охоче йдуть на
допомогу захисникам Вітчизни, виділяючи допомогу в матеріальній
або грошовій формі. Зважаючи на те, в якій складній економічній
ситуації перебуває наша держава, уряд всіляко намагаються стиму-
лювати підприємства, що підтримують учасників АТО.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження тео-
ретичних і практичних аспектів надання благодійної допомоги в
умовах АТО розглянуто у публікаціях вітчизняних бухгалтерів-
практиків, серед яких В. Вальківський, О.В. Яткевич, Л.П. Зайн-
чуковська. Проте враховуючи зміни, які постійно відбуваються в
законодавстві, питання обліку формування витрат підприємства
за операціями надання благодійної допомоги для потреб АТО з
метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток
є важливими та актуальними.

Мета дослідження полягає у висвітленні обліку формування
витрат підприємства за операціями надання благодійної допомо-
ги для потреб АТО з метою визначення об’єкта оподаткування
податком на прибуток.

Виклад основного матеріалу. Швидка зміна напруженої си-
туації на сході держави змусила уряд прийняти закон, який сти-
мулює підприємства, які не шкодуючи своїх коштів, підтримують
учасників АТО. Йдеться про Закон України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподатку-
вання благодійної допомоги» від 02.09.14р. № 1668-VII (далі —
Закон № 1668) [3].

Податковий кодекс України, а саме пп. 138.10.6 п. 138.10 ст.
138, передбачає право підприємства відносити до інших витрат
звичайної діяльності допомогу (грошові або майнові внески, ви-
конані роботи, надані послуги) в межах 4 % оподатковуваного
прибутку попереднього звітного року підприємства [4]. Але згід-
но Закону № 1668, тимчасово, на період проведення антитерори-
стичної операції, до інших витрат звичайної діяльності без обме-
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жень, передбачених підпунктом «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 с. 138
Податкового кодексу України, включаються суми коштів або ва-
ртість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бро-
нежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів),
технічних засобів спостереження, лікарських засобів і медичних
виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предме-
тів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних ро-
біт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Мі-
ністрів України, які добровільно перераховані (передані) Зброй-
ним Силам України, Національній гвардії України, Службі без-
пеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній
прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ
України, Управлінню державної охорони України, Державній
службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, ін-
шим утвореним відповідно до законів України військовим фор-
муванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам,
установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів
державного бюджету, для потреб забезпечення проведення анти-
терористичної операції [1].

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», благодійну допомогу
слід класифікувати як інші витрати звичайної діяльності з відпо-
відним відображенням за рахунком 977 «Інші витрати діяльнос-
ті» в кореспонденції з рахунком 685 «Розрахунки з іншими кре-
диторами».

Таблиця 1
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ,

ЩО НАДАЄТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО

Кореспонденція
рахунків№

п/п Зміст операції
Дебет Кредит

Сума, грн

1 Придбано у постачальників ТМЦ (бла-
годійна допомога для потреб АТО)

20
631

631
311 20 000

2
Нараховано витрати в сумі вартості
переданих ТМЦ для учасників бойових
дій (відповідно до розпорядження ке-
рівника)

977 20 20 000

3 Відображено податкове зобов’язання з
ПДВ і віднесено на витрати діяльності 977 641 4 000
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Закінчення табл. 1

Кореспонденція
рахунків№

п/п Зміст операції
Дебет Кредит

Сума, грн

4
Відповідно до розпорядження керівника
перераховано грошові кошти на поточ-
ний рахунок учасників бойових дій АТО

685 311 30 000

5 Нараховано витрати в сумі коштів пере-
рахованих учасникам бойових дій АТО 977 685 30 000

Підприємствам-благодійникам слід приділяти додаткову ува-
гу документальному оформленню вказаних вище операцій, що
дозволить підтвердити достовірність цільового призначення до-
помоги [2]. Такими документами є: договір або лист-клопотання
одержувача про надання благодійної допомоги з переліком кон-
кретних товарів/послуг, у разі необхідності грошової допомоги
— із зазначенням банківських реквізитів, видаткова накладна на
відпуск товару, довіреність на одержання товарно-матеріальних
цінностей від організації-одержувача благодійної допомоги,
тощо [5, 6].

Висновки. Отже, відповідно до змін внесених Законом
№ 1668 підприємства отримали право відносити до податкових
витрат благодійну допомогу для потреб АТО і відповідно цим
самим зменшувати об’єкт оподаткування податком на прибуток.
Проте, щоб скористатись цим правом така допомога повинна на-
даватись підприємством виключно відповідним отримувачам, та
у формі, передбаченій ПКУ, і бути належним чином підтвердже-
на первинною документацією.
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У статті досліджено питання щодо особливостей організації облі-
ку інструментів і пристроїв, що перебувають в експлуатації на під-
приємстві відповідно до чинного законодавства України.

Ключові слова: малоцінні та швидкозношувані предмети, інструме-
нти, пристрої, оборотні активи, облік.

В статье исследован вопрос про особенности организации учёта
инструментов и устройств, которые находятся в эксплуатации на
предприятии в соответствии из действующим законодательством
Украины.
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In the article a question is investigational about the features of
organization of account of circulating instruments and devices which are in
exploitation on an enterprise in accordance from by the current legislation
of Ukraine.

Key words: malocennye and quickweared objects, instruments, devices,
circulating assets.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Мало-
цінні предмети є невід’ємною складовою будь-якого виду діяль-
ності. Тому важливою ділянкою обліку для підприємств всіх
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форм власності є облік таких предметів, які можуть бути пред-
ставлені як у складі необоротних активів (у вигляді інших необо-
ротних матеріальних активів), так і у складі оборотних активів (у
вигляді малоцінних і швидкозношуваних предметів (далі —
МШП)). Об’єктивність і достовірність інформації, що формуєть-
ся при обліку малоцінних предметів, впливає на собівартість
продукції та інші фінансові показники підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.
Питання та проблеми організації обліку малоцінних предметів
знайшли своє відображення у працях Ф.Ф. Бутинця, Н.І. Вацика,
Г.В. Власюка, ІА. Волкова, П.М. Гарасима, С.Ф. Голова, Г.Л.
Журавеля, М.Ф Огійчука., Т.П. Остапчук, І. Солодченко та інших
науковців, які в своїх працях в основному досліджують питання
щодо віднесення малоцінних предметів до складу необоротних
чи оборотних матеріальних активів. Також у періодичних видан-
нях має місце дуже багато консультацій, проте вони розглядають
загальні питання щодо організації синтетичного і аналітичного
обліку таких активів.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується означена стаття. Незважаючи на те,
що питання обліку малоцінних предметів розглядаються у бага-
тьох економічних джерелах, дослідження питання щодо особли-
востей організації обліку інструментів та пристроїв, що перебу-
вають в експлуатації на підприємстві та є складовою оборотних
активів (у вигляді МШП).

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Згідно
із чинним законодавством, МШП — це запаси, які використову-
ються підприємством протягом не більше одного року або нор-
мального операційного циклу, якщо він більше одного року [1].
На МШП, які відносяться до запасів, не нараховується знос, а ва-
ртість переданих таких предметів в експлуатацію виключається зі
складу активів (списується з балансу на витрати) з подальшою
організацією оперативного кількісного обліку за місцями їх екс-
плуатації та відповідальними особами протягом терміну фактич-
ного використання таких предметів. При цьому сам механізм ор-
ганізації оперативно-кількісного обліку таких активів законо-
давчо не прописаний. Реалізація правильної організації бухгал-
терського обліку МШП на підприємстві передбачає своєчасне
складання первинних документів, дотримання правил при при-
йманні МШП на склад і відпуску їх в експлуатацію. Враховуючи
це, метою статті є дослідження особливостей організації обліку
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інструментів і пристроїв, що перебувають в експлуатації на під-
приємстві з метою контролю за їх перебуванням в період експлу-
атації в цехах і відділеннях підприємства, а також контролю за
правильністю використання МШП під час їх експлуатації.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. У результаті до-
слідження організації обліку інструментів і пристроїв, що пере-
бувають в експлуатації були виділені такі особливості.

Існує кілька варіантів організації обліку інструментів і при-
строїв в експлуатації.
За першим варіантом організація обліку передбачає поря-

док, за яким операції з одержання інструментів і пристроїв зі
складу, повернення їх на склад, що стали непридатними, та не-
придатних до експлуатації інструментів оформлюються пер-
винними документами з обліку матеріалів, використання яких
регламентовано наказом Мінстат України № 193 [2], зокрема:
при одержані інструментів і пристроїв зі складу — оформлю-
ють виписку вимогу або лімітні картки; при повернені інстру-
ментів і пристроїв на склад — оформлюють виписку наклад-
них або здійснюють записи в лімітних картках; при списані
решти непридатних інструментів і пристроїв у вигляді брухту,
утилю — оформлюють накладними.
За другим варіантом організація обліку передбачає порядок,

за яким оформлюються лише операції з передачі інструмента і
пристроїв, що спричиняють їх зміну у відповідальних підрозділах
(метод обліку оборотного (обмінного) фонду інструментів в екс-
плуатації). За таких умов відповідальні підрозділи обмінюють на
складі непридатні інструменти і пристрої на придатні штука за
штуку. Такий варіант доцільно використовувати на підприємст-
вах із добре організованою системою складського й інструмента-
льного господарства, а також належною організацією обліку і ко-
нтролю. При цьому перелік інструментів і пристосувань, які
включаються в обмінний фонд, визначається посадовими особа-
ми підприємства, на які керівником покладена відповідальність
за забезпечення виробництва необхідними інструментами й при-
стосуваннями.

При здійсненні організації обліку за другим варіантом інстру-
менти і пристрої, що знаходяться в експлуатації можуть видава-
тися працівникам підприємства, поповнюватися і вилучатися із
постійного запасу, ремонтуватися і заточуватися, списуватися за
непридатністю. Кожен такий рух оборотних інструментів і при-
строїв повинен бути документально оформлений в обліку.
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Видача з обмінного фонду працівникам підприємства або ке-
рівнику структурного підрозділу (для передачі підлеглим йому
працівникам) інструментів і пристосувань для їхнього викорис-
тання оформляється комірником (окремо на кожного працівника
або керівника структурного підрозділу) в «Картці обліку мало-
цінних і швидкозношуваних предметів» (типова форма МШ-2),
використання і заповнення якої регламентовано наказом Мінста-
ту України № 145 [3].

Зберігаються інструменти й пристосування, що входять до
обмінного фонду, на складі (коморі) цеху (ділянки, зміни й т.д.) в
спеціально обладнаній інструментально-роздавальній коморі під
матеріальною відповідальністю завідуючого складом (комірни-
ка). Зміна кількісного складу (збільшення або зменшення) обмін-
ного фонду здійснюється за розпорядженням начальника цеху
(майстра, бригадира й т.д.) і начальника планового відділу. Офо-
рмляється така операція «Відомістю поповнення (вилучення) на
________ постійного запасу інструментів (пристосувань)» (типо-
ва форма № МШ-1), використання і заповнення якої регламенто-
вано наказом Мінстату України № 145 [3].

Інструменти та пристосування періодично вимагають ремонту
або заточення. Якщо на підприємстві такі роботи виконуються
централізовано, то передача інструментів і пристосувань для ви-
конання таких робіт оформляється «Заявкою на ремонт або зато-
чення інструментів (пристосувань)» (типова форма № МШ-3),
використання і заповнення якої регламентовано наказом Мінста-
ту України № 145 [3].

Інструменти і пристрої, що стали непридатними для викорис-
тання, списуються на підставі «Акту на списання інструментів
(пристроїв) та обмін їх на придатні» (типова форма № МШ-5),
використання та заповнення якої регламентовано наказом Мін-
стату України № 145 [3].

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших
розвідок у даному напрямку. Існує два варіанти обліку оборот-
них інструментів і пристроїв, що знаходяться в експлуатації. За
першим варіантом організація їх обліку здійснюється згідно на-
казу Мінстату України № 193 і використовується на підприємст-
вах в яких не створюється обмінний фонд. Другий варіант (метод
обліку оборотного (обмінного) фонду інструментів в експлуата-
ції) здійснюється згідно із наказом Мінстату України № 145 і ви-
користовують на підприємствах із добре організованою систе-
мою складського й інструментального господарства.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

У статті узагальнено методичні підходи до організації складання
фінансової звітності підприємства та розроблено рекомендації щодо
удосконалення цього процесу.

Ключові слова: фінансова звітність, організація, облік, облікові ре-
гістри.

В статье обобщены методические подходы к организации состав-
ления финансовой отчетности предприятия и разработаны рекомен-
дации по совершенствованию этого процесса.

Ключевые слова: финансовая отчетность, организация, учет, уче-
тные регистры.

This article summarizes methodological approaches to the preparation of
financial statements and recommendations for improving the process.

Keywords: financial reporting, organization, accounting, accounting
records.

Вступ. Роль фінансово-економічної інформації як системи фі-
нансових показників визначається впливом на обґрунтування і
прийняття рішень користувачів. Саме бухгалтерська фінансова
звітність, відображаючи всі суттєві зміни в структурі господарсь-
ких засобів і їх джерел, а також результати фінансово-госпо-
дарської діяльності, надає в скомпонованому вигляді значний об-
сяг інформації необхідної зовнішнім і внутрішнім користувачам.
Зміна мети складання та адресності подання, розширення кола
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суб’єктів, що приймають господарські рішення, спираючись при
цьому на звітну інформацію, дозволило визначити бухгалтерську
фінансову звітність як ланку зв’язку між підприємством і зовні-
шнім середовищем, що покликана адекватно розкривати ті про-
цеси, що відбуваються на підприємстві, з одного боку, та задово-
льняти інформаційні потреби користувачів, з іншого. При цьому
акцент ставиться на якість звітної інформації, що забезпечується
за рахунок дотримання організаційних основ її формування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язанню тео-
ретичних і методологічних питань організації складання фінан-
сової звітності присвячена значна кількість досліджень вітчизня-
них учених: Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, М.Я. Дем’яненка, Г.Г.
Кірейцева, В.К. Савчука, В.В. Сопка, В.Д. Слободяна, В.О. Шев-
чука, П.Я. Хомина, Л.В. Чижевської та інших учених. Крім того,
проблеми звітності, процедури її складання та аналізу в умовах
ринкової економіки досить повно висвітлені в працях вчених
країн близького і далекого зарубіжжя: П.С. Безруких, В.В. Кова-
льова, О.В. Єфімової, Н.П. Кондракова, Я.В. Соколова, А.Д. Ше-
ремета, Л. Бернстайна, Г. Велша, Ван Бреди, Ж. Рішара, Т. Карлі-
на, Д. Колдуела, Б. Нідлза, Е.С. Хендріксена та інших.

Мета дослідження. Метою статті є вивчення організаційних
аспектів складання фінансової звітності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Термін «організація» взагалі
має різні відтінки свого значення. У найзагальнішому вигляді — це
впорядкування, налагодження, приведення в певний порядок чо-
го-небудь. За змістом організація включає в себе порядок, збере-
ження і підтримання стану певного впорядкування елементів си-
стеми в цілому, підтримання якісної її визначеності.

Роботи, пов’язані з річним узагальненням даних у системі бу-
хгалтерського обліку, виділяють у самостійний організаційний
комплекс, що пов’язано з тривалістю періоду та складністю ро-
біт. Робота зі складання річної звітності охоплює період з верес-
ня–жовтня звітного року по лютий наступного року. Таким чи-
ном, за період, що триватиме 5–6 місяців, залучаються до роботи,
крім обліковців, також працівники інших структурних підрозді-
лів підприємства, що і обумовлює необхідність правильно запла-
нувати роботу з річного узагальнення.

Взагалі, підсумковий облік є завершальним етапом облікового
процесу. У найзагальнішому вигляді його можна характеризува-
ти як впорядковану сукупність з формування показників, що ві-
дображають результати виробничо-господарської діяльності під-
приємства за певний період.
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Організація підсумкового обліку та складання звітності зале-
жить від рівня організації обліку на попередніх етапах.

Формування підсумкових показників і складання звітних
форм підприємства за рік — один із трудомістких ділянок облі-
кової роботи, так як за обмежений період часу необхідно сфор-
мувати велику кількість показників і заповнити значну кількість
складних різноманітних форм. Складність організації полягає в
тому, що для формування підсумкових показників і заповнення
форм використовуються не тільки дані первинного обліку, але і
показники за попередній звітний період, дані оперативного та
статистичного обліку тощо. Наявність таких показників дозволяє
не тільки оцінити роботу, але й з’ясувати динаміку їх розвитку.
На цьому етапі облікового процесу, як і на етапі первинного об-
ліку, беруть участь робітники інших служб — економічного про-
гнозування та планування, фінансово-аналітичної праці і заробіт-
ної плати, інженерної, головного механіка тощо.

На етапі підсумкового обліку носіями є реєстри синтетичного
обліку, зведені дані аналітичного обліку та розрахункові таблиці.
Від часу та якості їх складання залежить організація наступного
етапу облікового процесу — складання звітності. Тому дуже ва-
жливо завчасно продумати форми носіїв і їх зміст і систему руху
носіїв інформації в часі і просторі. Складання графіків, табелів,
схем підготовки зведених даних здійснюється аналогічно, як і по
будь-якій ділянці обліку. Своєрідною є організація складання зві-
тності, що і розглянемо детальніше.

При організації будь-якої ділянки обліку спочатку визначають
облікові номенклатури, а вже потім носіїв і їх рух. А при органі-
зації складання звітності навпаки — спочатку необхідно визна-
чити носії (тобто форми звітності), а вже потім облікові номенк-
латури (показники звітності). Тобто, першим фактором, що впли-
ває на організацію складання звітності, є визначення носіїв — форм
звітності, які за характером, змістом, періодичністю складання,
строками подання, джерелами одержання, напрямами подання,
рівнями управління тощо поділяються на різні види.

При організації складання звітності необхідно визначити:
− форми звітності складатиме підприємство за видами (фі-

нансова, податкова, статистична);
− конкретний перелік усіх форм звітності, які складатиме

підприємство за кожним видом;
− строки подання звітності;
− максимальні терміни підготовки звітності на підприємстві

відповідно до строків подання звітності;
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− безпосередніх виконавців і відповідальних осіб за правиль-
ність, достовірність і своєчасну підготовку кожної форми звітності;

− порядок затвердження форм звітності залежно від форми
власності підприємства, його структури, організації обліку тощо;

− інстанції обов’язкової подачі форм звітності відповідно до
чинного законодавства, встановити порядок їх подання та пере-
рахувати відповідальних за подання осіб;

− місце, термін і порядок зберігання форм звітності на під-
приємстві на кінцевому етапі.

Під час підготовки до складання та подання фінансової звітності
підприємство повинно дотримуватись вимог НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» [2], а також Методичних рекомен-
дацій щодо заповнення форм фінансової звітності [3]. Підприємство
повинно бути забезпечене нормативними документами за всіма ви-
дами звітності та звітних форм. Для зручності користування можна
використати опис нормативних документів.

Роботи, пов’язані з підготовкою річного фінансового звіту, є
складним організаційним комплексом. Це зумовлено, з одного
боку, тривалістю облікового періоду (рік), а з другого — складні-
стю виконуваних робіт. Враховуючи тривалість періоду, за який
складається річна звітність, весь комплекс робіт доцільно розді-
лити на окремі етапи. Кожний етап складається з окремих видів
робіт (рис. 1).

Етапи підготовки (складання) річного фінансового звіту

Організаційна підготовка
Річна інвентаризація
Перевірка та уточнення даних синтетичного й аналітичного
обліку
Перевірка взаєморозрахунків з податковими та фінансовими
органами
Складання перевірного балансу станом на 31 грудня.
Калькуляція собівартості продукції та (робіт, послуг) та закриття
операційних рахунків
Коригування вартості виробничих запасів на дату складання
балансу відповідно до П(С)БО 9
Заповнення форм річного фінансового звіту
Складання приміток до річного фінансового звіту
Затвердження річного фінансового звіту
Подання та оприлюднення звітності
Завершальні роботи щодо річного звіту

Рис. 1. Загальна підготовка та складання річного
фінансового звіту [4, с. 295]
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Не зважаючи на численні позитивні моменти, які несе в собі
фінансова звітність, все ж вона не дає вичерпної інформації, яка
необхідна для оцінки діяльності підприємств і прийняття управ-
лінських рішень. Зокрема, там бракує інформації про фактори,
що вплинули на результати виробничої та фінансово-господарської
діяльності підприємства, про те, до яких наслідків вони привели.
Цей недолік усувається пояснювальною запискою до річного зві-
ту, складання якої передбачене чинним законодавством.

Висновки. Отже, підготовка річної фінансової звітності є
складним організаційним процесом. Це спричинене перш за все
тривалістю облікового періоду (календарний рік), а також склад-
ністю робіт з формування фінансової звітності. Розглянуті орга-
нізаційні заходи покликані прискорити процес складання фінан-
сової звітності відповідно до вимог національних і міжнародних
стандартів
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У статті розглянуто нормативно-правові документи, які регламенту-
ють забезпечення обліку витрат у сільськогосподарсьиху підприємствах.
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В статье рассмотрены нормативно-правовые документы, кото-
рые регламентируют обеспечение учета расходов в сельскохозяйст-
венных предприятиях.

Ключевые слова: учет, расходы, нормативно-правовые документы.

In the article normatively-legal documents are considered that regulate
providing of account of charges on anagricultural enterprise.

Keywords: account, charges, normatively-legal documents.

Актуальність теми. Бухгалтерський облік, як і будь-яка впо-
рядкована система, має свою систему регулювання та певну під-
порядкованість. Він визначається як процес виявлення, вимірю-
вання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та
передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і
внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Тому з ураху-
ванням нових напрямів господарської практики розробляються
різного роду інструкції, положення, що регламентують питання
ведення бухгалтерського обліку

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні проблеми
обліку витрат і калькулювання собівартості продукції досліджува-
лись багатьма науковцями. Значну увагу їм приділили у своїх пра-
цях М. Білуха, Ф. Бутинець, Б. Валуєв, С. Голов, С. Зубілевич,
М. Кужельний, В. Лінник, В. Сопко, Б. Усач, М. Чумаченко, Л. Ци-
мбалюк. Однак проблеми нормативно-правового забезпечення облі-
ку загальновиробничих витрат майже не розкриваються.

Мета дослідження. Метою статті є розкриття особливостей
нормативно-правового регулювання обліку загальновиробничих
витрат на сільськогосподарських підприємствах

Виклад основного матеріалу. Основним нормативним актом,
що регулює загальні питання бухгалтерського обліку в Україні, є
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні». Цей Закон є фундаментом, на якому ґрунтуються всі
інші нормативні акти, що стосуються будь-якої ділянки бухгал-
терського обліку та фінансової звітності. Визначено, що бухгал-
терський облік забезпечує надання користувачам фінансової зві-
тності для прийняття відповідних рішень повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан, власний капітал,
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства [1].
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» визначає правові принципи регулювання, організації,
ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності
в Україні.
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Перелік нормативних актів які регулюють облік загальнови-
робничих витрат в Україні:

− Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-
ність» (визначає правові засади регулювання, організації, ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в
Україні. Закон поширюється на всіх юридичних осіб незалежно
від їх організаційно-правової форми і форм власності);

− Податковий Кодекс України (розглянуто склад витрат і по-
рядок їх визнання);

− Положення про документальне забезпечення записів у бух-
галтерському обліку (встановлює порядок створення, прийняття і
відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання пер-
винних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності
підприємствами, їх об’єднаннями та госпрозрахунковими органі-
заціями (крім банків) незалежно від форм власності, установ та
організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок
коштів бюджету);

− Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерсь-
кого і господарських операцій підприємств і організацій (встано-
влює позначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського об-
ліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про
наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань і фактів фінансово-
господарської діяльності підприємств, організацій та інших юри-
дичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від
форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності.
Встановлює, що на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» ве-
деться облік виробничих накладних витрат на організацію виро-
бництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, брига-
дами та іншими підрозділами основного й допоміжного вироб-
ництва, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і
устаткування);

− П(С)БО 16 «Витрати» (визначає методологічні засади фор-
мування в бухгалтерському обліку інформації про витрати під-
приємства та її розкриття в фінансовій звітності. У даному Поло-
женні вказується склад загальновиробничих витрат, що містить
дев’ять пунктів. Також зазначається поділ загальновиробничих
витрат на змінні та постійні (розподілені і нерозподілені);

− Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгал-
терського обліку (рекомендована система регістрів бухгалтерсь-
кого обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інфор-
мації в них, яка обирається підприємствами самостійно з до-
держанням єдиних засад бухгалтерського обліку та з урахуван-
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ням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових
даних. Зазначається в основному тексті, а також у додатках (у ві-
домостях та аналітичних даних до рахунків) випадки, коли раху-
нок 91 «Загальновиробничі витрати» кореспондує за дебетом, а
коли за кредитом);

− Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулю-
вання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподар-
ських підприємств, наказ Міністерства аграрної політики Украї-
ни від 18 травня 2001 року № 132 (зазначено, що загальновироб-
ничі витрати входять до складу виробничої собівартості продук-
ції. Вказується склад загальновиробничих витрат у сільськогос-
подарських підприємствах, які обліковуються на рахунку 91 і
розподіляються між основними галузями та об’єктами витрат
пропорційно до суми прямих витрат);

− Методичні рекомендації щодо застосування регістрів жур-
нально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських під-
приємств (вказано, що регістром журнально-ордерної форми бух-
галтерського обліку для рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»
є Журнал-ордер 5В с.-г).

Висновки. Отже, дотримання вимог усіх цих нормативно-
правових актів може забезпечити наявність достовірної інформа-
ції в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про облік за-
гальновиробничих витрат. Підприємство має право самостійно
здійснювати організацію регулювання окремих аспектів обліку,
про що відповідно зазначається в обліковій політиці підприємст-
ва. Цей аспект реалізується через затвердження посадових ін-
струкцій головного бухгалтера та інших бухгалтерів, розпоряд-
чого документу щодо облікової політики підприємства (наказ,
інструкція, положення) тощо.
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OСOБЛИВOСТI СИНТEТИЧНOГO ТA AНAЛIТИЧНOГO
OБЛIКУ ФOРМУВAННЯ СТAТУТНOГO КAПIТAЛУ

В AКЦIOНEРНИХ ТOВAРИСТВAХ
І ЙOГO ВДOСКOНAЛEННЯ

У стaттi рoзглянутo oсoбливoстi фoрмувaння стaтутнoгo кaпi-
тaлу aкцioнeрних тoвaриств, oсoбливoстi синтeтичнoгo тa aнaлi-
тичнoгo oблiку стaтутнoгo кaпiтaлу aкцioнeрних тoвaриств, a тa-
кoж зaпрoпoнoвaнi нaпрямки йoгo удoскoнaлeння.

Ключoвi слoвa: oблiк, стaтутний кaпiтaл, удoскoнaлeння, фoрму-
вaння

В стaтьe рaссмoтрeны oсoбeннoсти фoрмирoвaния устaвнoгo
кaпитaлa aкциoнeрных oбщeств, oсoбeннoсти синтeтичeскoгo и
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aнaлитичeскoгo учeтa устaвнoгo кaпитaлa aкциoнeрных oбщeств, a
тaкжe прeдлoжeны нaпрaвлeния eгo усoвeршeнствoвaния.

Ключeвыe слoвa: учeт, устaвный кaпитaл, усoвeршeнствoвaниe,
фoрмирoвaниe

The article describes the features of the formation of the authorized
capital of joint stock companies, especially synthetic and analytical account
of the authorized capital of joint stock companies, and suggests ways to
improve it.

Keywords: accounting, authorized capital improvement, the formation of

Вступ. Пoбудoвa в Укрaїнi ринкoвих eкoнoмiчних вiднoсин
пoтрeбує принципoвo нoвих пiдхoдiв дo вирiшeння прoблeми
дoстaтнoстi фiнaнсoвo-мaйнoвoгo зaбeзпeчeння функцioнувaння
aкцioнeрних тoвaриств. Aджe, сaмe зaбeзпeчeнiсть aкцioнeрних
тoвaриств oптимaльнoю кiлькiстю фiнaнсoвo-мaйнoвих зaсoбiв i є
зaпoрукoю eфeктивнoгo вeдeння ними гoспoдaрськoї дiяльнoстi,
oснoвoю фундaмeнту eкoнoмiчнoї стaбiльнoстi крaїни в цiлoму.
Зa цих умoв oдним iз oснoвних зaвдaнь ствoрeння сприятливих
фiнaнсoвo-мaйнoвих зaсaд бeзпeрeрвнoстi вiдтвoрювaльнoгo прo-
цeсу aкцioнeрних тoвaриств, є вирiшeння питaнь удoскoнaлeння
oблiку стaтутнoгo кaпiтaлу aкцioнeрних тoвaриств.

Нa сучaснoму eтaпi виняткoвe знaчeння мaють прoблeми
oблiку стaтутнoгo кaпiтaлу в aкцioнeрних тoвaриствaх.

Стaтутний кaпiтaл є oдним із нaйвaжливiших пoкaзникiв, щo
дoзвoляють oдeржaти уявлeння прo рoзмiри i фiнaнсoвий стaн
eкoнoмiчних суб’єктiв. Цe oдин із нaйстiйкіших eлeмeнтiв
влaснoгo кaпiтaлу пiдприємствa, oскiльки змiнa йoгo вeличини
дoпускaється в стрoгo визнaчeнoму пoрядку, устaнoвлeнoму зa-
кoнoдaвчo.

Aнaлiз oстaннiх дoслiджeнь і публiкaцiй. Дoслiджeнню
прoблeм oблiку стaтутнoгo кaпiтaлу в aкцioнeрних тoвaриствaх
присвятили свoї рoбoти вiтчизнянi тa зaрубiжнi вчeнi М.Т. Бiлу-
хa, Ф.Ф. Бутинeць, Н.М. Грaбoвa, М.Ю. Кaрпушeнкo, O.В. Лиши-
лeнкo, Г.В. Нaшкeрськa, A.С. Нeльгa, М.Ф. Oгiйчук, М.С. Пуш-
кaр, I.Б. Сaдoвськa, В.В. Сoпкo, Л.К.Сук, Ю.Д. Чaцкiс, Л.С. Чeс-
нaкoвa тa iн.

Прoтe, нe звaжaючи нa нaукoвi нaпрaцювaння вчeних, слiд
вiдзнaчити, щo рoзкриття прoблeм oблiку стaтутнoгo кaпiтaлу в
aкцioнeрних тoвaриствaх вимaгaють пoдaльшoгo нaукoвoгo дo-
слiджeння.

Мeтa дoслiджeння пoлягaє у вивчeнi oсoбливoстeй синтe-
тичнoгo тa aнaлiтичнoгo oблiку фoрмувaння стaтутнoгo кaпiтaлу
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в aкцioнeрних тoвaриствaх тa зaпрoпoнувaннi шляхiв йoгo вдo-
скoнaлeння.

Виклaд oснoвнoгo мaтeрiaлу. Основу акціонерної власності
складає статутний капітал, як основний, базовий, з обліку якого і
починається формування акціонерного товариства.

Поняття «статутний капітал» в економічній практиці тракту-
ється досить широко і різнобічно.

Закон України «Про акціонерні товариства» визначає статут-
ний капітал як капітал товариства, що утворюється з суми номі-
нальної вартості всіх розміщених акцій товариства [4].

Принципи формування статутного капіталу акціонерних това-
риств регламентується чинним законодавством, зокрема Госпо-
дарським кодексом України [1], Цивільним кодексом України [7],
Законом України «Про господарські товариства» [5], Законом
України «Про акціонерні товариства» [4]. Їх аналіз і порівняння
дозволили визначити такі основні критерії, якими повинен бути
наділений статутний капітал акціонерного товариства, а саме: бу-
ти поділений на визначену кількість акцій (часток) однакової но-
мінальної вартості між учасниками товариства; бути сформова-
ний з грошових коштів (у т.ч. в іноземній валюті), майна (у
матеріальній або нематеріальній формі), цінних паперів (крім бо-
ргових емісійних цінних паперів); бути не менше розміру встано-
вленого законодавством. Щодо останнього, то, згідно зі ст. 14 За-
кону України «Про акціонерні товариства» [4], для акціонерного
товариства статутний капітал не може бути меншим 1250 мініма-
льних заробітних плат, виходячи зі ставки мінімальної заробітної
платні, що діяла на момент створення (реєстрації) акціонерного
товариства.

Особливої уваги потребує порядок відображення формування
статутного капіталу в бухгалтерському обліку. Облік формування
статутного капіталу повинен забезпечувати власників і всіх заці-
кавлених користувачів інформації про джерела формування капі-
талу та його структуру.

Oблiк стaтутнoгo кaпiтaлу вeдeться нa субрaхунку 401
«Стaтутний кaпiтaл», зa крeдитoм якoгo вiдoбрaжaється збiль-
шeння стaтутнoгo кaпiтaлу, a зa дeбeтoм — йoгo змeншeння (ви-
лучeння).

Сaльдo нa субрaхунку 401 «Стaтутний кaпiтaл» пoвиннo
вiдпoвiдaти рoзмiру стaтутнoгo кaпiтaлу, який зaфiксoвaнo в устa-
нoвчих дoкумeнтaх пiдприємствa. Змeншeння чи збiльшeння стa-
тутнoгo кaпiтaлу мoжливe лишe пiсля внeсeння змiн дo устa-
нoвчих дoкумeнтiв тa пeрeрeєстрaцiї стaтуту пiдприємствa [2].
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На рахунку 45 «Вилучений капітал» ведуть облік вилученого
капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з ме-
тою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіта-
лу) тощо. За дебетом даного рахунку відображають фактичну со-
бівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господар-
ським товариством у його учасників, за кредитом — вартість
анульованих або перепроданих акцій (часток).

Рахунок 46 «Несплачений капітал» призначено для узагаль-
нення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу під-
приємства. За дебетом рахунку 46 відображається заборгованість
засновників (учасників) господарського товариства за внесками
до статутного капіталу підприємства, а за кредитом — її пога-
шення.

Кореспонденцію рахунків з обліку формування статутного ка-
піталу відповідно до [6] наведено в табл. 1.

Таблиця 1
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ

СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ

Кореспонденція ра-
хунків№ з/п Зміст операції

Дебет Кредит

1
На поточний рахунок у національній валюті
надійшли внески акціонерів до моменту реєст-
рації статутного капіталу

311 425

2
Зареєстровано статутний капітал акціонерного
товариства в органах державної реєстрації
(здійснено випуск акцій)

46 401

3 Зараховано в оплату внесків акціонерів, раніше
внесені грошові кошти 425 46

4 Відображено емісійний дохід від перевищення
суми внесків акціонерів 425 421

Aнaлiтичний oблiк стaтутнoгo кaпiтaлу вeдeться зa видaми
кaпiтaлу зa кoжним зaснoвникoм, учaсникoм, aкцioнeрoм тoщo.
Аналітичний облік за рахунком «Статутний капітал» проводиться
за видами капіталу, по засновниках підприємства, акціонерах і по
кожному виду акцій. Тут повинні відображатися відомості про
номінальну й емісійну вартість приналежних акціонеру акцій,
про суму заборгованості по внесках, про зміну розміру його час-
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тки в статутному капіталу, про форму, у якій внесені його внески,
про їхню оцінку, відповідно до установчих документів і ін. [3].

Під час анулювання акцій та їх перепродажу оформлюють бу-
хгалтерську довідку. Однак застосування цього документа для
підтвердження даних операцій чинними нормативними актами не
передбачено. Тому для обліку цих операцій можна запропонувати
застосовувати табличну форму документа про розрахунок результа-
ту від перепродажу акцій (часток) або їх анулювання (табл. 2).

Таблиця 2
ФОРМА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ РЕЗУЛЬТАТУ ВІД ПЕРЕПРОДАЖУ АКЦІЙ

АБО ЇХ АНУЛЮВАННЯ

Результат перепродажу

Вартість перепро-
дажу більша, ніж
фактична собівар-

тість

Вартість перепродажу менша ніж
фактична собівартість (собівартість
викуплених та анульованих акцій
більша за їх номінальну вартість)

К
іл
ьк
іс
ть

 а
кц
ій

Н
ом

ін
ал
ьн
а 
ва
рт
іс
ть

С
об
ів
ар
ті
ст
ь 
ви
ку
п-

ле
ни
х 
ак
ці
й

С
ум

а 
од
ер
ж
ан
а 
ві
д

ре
ал
із
ац
ії 
ак
ці
й

Кредит
421

Кредит
422

Дебет
421

Дебет
422

Дебет
443

Дебет
40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

У цьому документі, на відміну від бухгалтерської довідки, си-
стематизовано інформацію про кількість акцій, їх номінальну та
реальну вартість, можливу кореспонденцію рахунків унаслідок
перепродажу чи анулювання акцій. Також потрібно вказати но-
мер протоколу зборів засновників, в якому прийнято рішення про
здійснення таких операцій з акціями.

Для удoскoнaлeння oблiку стaтутнoгo кaпiтaлу в aкцioнeрних
тoвaриствaх також мoжнa зaпрoпoнувaти здiйснювaти йoгo aвтo-
мaтизaцiю зa дoпoмoгoю сучасних бухгaлтeрських прoгрaм, які
дoзвoлять рoзширити розрізи aнaлiтики стaтутнoгo кaпiтaлу тa
рoзрaхункiв з учaсникaми, ввoдити oпeрaцiї зa шaблoнaми тa зa
дoпoмoгoю дoкумeнтiв, a тaкoж ствoрювaти рiзнoмaнiтнi фoрми
внутрiшньoї звiтнoстi. Цe дoпoмoжe уникнути пoмилoк, a тaкoж
прискoрить прoцeс oблiку.

Виснoвки. Пропозиції, що містяться в статті, спрямовані на
удосконалення організації та методики обліку формування та
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змін статутного капіталу акціонерних товариств. Впровадження в
практику діяльності підприємств розроблених методичних реко-
мендацій дозволить оптимізувати бухгалтерський облік статут-
ного капіталу, що, у свою чергу, забезпечить оперативне форму-
вання достовірної інформації про рух капіталу акціонерного
товариства, потрібної для розв’язання поточних і стратегічних
цілей управління, дасть можливість покращити організацію та
методику обліку в акціонерних товариствах.

Таким чином, запропоновані рекомендації з удосконалення
обліку формування статутного капіталу, на мою думку, дадуть
можливість покращити стан інформаційної бази для всіх її корис-
тувачів, а також забезпечити повніше та правильніше відобра-
ження господарських операцій.

Списoк викoристaних джeрeл

1. Господарський кодекс України Електронний ресурс: Закон
України від 16.01.2003 р. № 436-ІV : зі змінами та доповненнями. —
Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>.

2. Iнструкцiя прo зaстoсувaння Плaну рaхункiв бухгaлтeрськoгo
oблiку aктивiв, кaпiтaлу, зoбoв’язaнь i гoспoдaрських oпeрaцiй пiд-
приємств i oргaнiзaцiй № 291 вiд 30.11.99 р., iз змiнaми вiд 08.02.2014
р. № 48.

3. Кравчук В. Зменшення розміру статутного капіталу акціонерного
товариства [Текст] / В. Кравчук // Податкове планування. — 2008. —
№ 12. — С. 6–9.

4. Про акціонерні товариства Текст : закон України від 17 вересня
2008 р. № 514-VI. — Х. : Фактор, 2008. — 208 с.

5. Про господарські товариства Електронний ресурс : Закон Украї-
ни від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ : зі змінами та доповненнями . — Ре-
жим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/>.

6. Про схвалення Методичних рекомендацій з бухгалтерського об-
ліку щодо операцій з формування статутного капіталу в акціонерних
товариствах: Рішення ДКЦПФР від 10 червня 2003 року № 256 //
zakon.rada.gov.ua

7. Цивільний кодекс України Електронний ресурс: Закон України
від 16.01.2003 р. № 435-ІV : зі змінами та доповненнями . — Режим до-
ступу : <http://zakon.rada.gov.ua/>.



205

УДК 657.37:657.474:338.3 Присенко Д.Р., магістрант∗
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ
ВИРОБНИЦТВА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

У роботі проводено аналіз думок науковців щодо документального
оформлення виробництва готової продукції. Систематизовано ключові
елементи системи документального оформлення виробництва, які
можуть використовуватися менеджментом підприємства в обліково-
аналітичному процесі.

Ключові слова: облік виробництва готової продукції, амортизація,
оцінка запасів сировини та матеріалів, калькулювання, розподіл загаль-
новиробничих витрат, аналіз витрат виробництва

В работе анализируются мнения ученых относительно документа-
льного оформления производства готовой продукции. Систематизиро-
ваны ключевые элементы системы документального оформления прои-
зводства, которые могут использоваться менеджментом предприя-
тия в учетно-аналитическом процессе.

Ключевые слова: учет производства готовой продукции, амортиза-
ция, оценка запасов сырья и материалов, калькуляция, распределение
общепроизводственных расходов, анализ издержек производства

The article analyzes opinions of scholars on the documenting the
production of products. Key elements of documentation production are
systematized, which can be used in enterprise management accounting and
analytical process.

Keywords: accounting for manufacturing goods, depreciation, valuation
of raw materials, costing, overhead cost allocation, cost analysis of
production

Актуальність теми. В умовах ринкової економіки процес об-
ліку та аналізу виробництва готової продукції відіграє важливу
роль для кінцевих економічних результатів роботи підприємства.
На основі детального аналізу доцільно визначити основні доку-
менти, що використовуються у процесі виробництва готової про-
дукції. Як результат, управлінські рішення, що базуються на усій
сукупності доступної інформації будуть виваженіші. Тобто ви-
значення основних аспектів обліку в управлінні виробництвом
готової продукції матиме значний практичний ефект.
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Аналіз останніх публікацій з проблем дослідження. Дослі-
дженням проблем обліку та аналізу в управлінні виробництвом
готової продукції займалися науковці Височан О.О., Глад-
ких Т.В., Масленніков О.Ю. та інші. Автори вказують на основні
теоретичні та практичні аспекти побудови облікового процесу в
ході виробництва продукції, проте наявні певні розбіжності у їх
підходах. Тому необхідно систематизувати та визначити, які саме
елементи системи документування використовуються у процесі
виробництва.

Метою статті є систематизація та характеристика основних
елементів системи документального оформлення виробництва,
що дозволить покращити якість інформаційного забезпечення
менеджменту підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Щодо докумен-
тального оформлення виробництва готової продукції, то його
можна систематизувати таким чином (рис. 1). Акцентуючи увагу
саме на описі первинних документів та особливостях їх застосу-
ваннях можна вказати таке. Відпуск матеріальних витрат на ви-
робництво відбувається в основному з використанням таких до-
кументів:

— лімітно-забірна картка типової форми № М-8 та М-9;
— акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів типо-

вої форми № М-10;
— накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) ма-

теріалів типової форми № М-11.
Особливості використання цих документів визначається нака-

зом Міністерства статистики України від 21 червня 1996 року №
193 [1]. Зокрема документ визначає, що лімітно-забірна картка
виконує одночасно дві функції — облікову та контрольну. Ліміт-
но-забірна картка необхідна для оформлення відпуску тих мате-
ріалів, які систематично використовуються у процесі виробницт-
ва готової продукції. Контрольна функція полягає у тому, що
документ дозволяє здійснювати поточний моніторинг за витра-
чанням ресурсів. Цей документ є виправдувальним для списання
матеріальних цінностей зі складу.

Щодо особливостей застосування такої форми, як первинного
документу, то лімітно-забірна картка виписуються відділом по-
стачання або плановим відділом на одне або кілька найменувань
матеріалів (номенклатурних номерів) у двох примірниках. Один
примірник до початку місяця передається цеху (дільниці) —
споживачу матеріалів, другий — складу або кладовій цеху (діль-
ниці). Відповідно цех пред’являє лімітно-забірну картку, а склад
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видає відповідно матеріальні ресурси для подальшого забезпе-
чення виробництва готової продукції. Комірник, як представник
складу, відмічає в обох примірниках дату та кількість відпущено-
го матеріалу, після чого визначає залишок ліміту за кожним но-
менклатурним номером матеріалів. Здача складом лімітно-за-
бірних карток у бухгалтерію здійснюється після використання
ліміту.

Аудит операцій Аналіз витрат при
виготовленні продукції

Управління
витратами

Рахунок: 23
Виробництво

Наказ про
облікову
політику

Бухгалтер.
документи
з обліку
витрат

Аналітичні
документи

Форма № 1 Звіт
про фінансовий

стан

Форма № 2
«Звіт про
сукупний
дохід»

Форма № 5
«Примітки

до річної фінан-
сової звітності»

Журнал-ордер
№ 5

Відомості
синтетичного
та аналітич-
ного обліку
по рахунках

Книга Голов-
на за рахун-
ком 23

Первинні
документи

Форми бухгал-
терської звітності

Рахунки бухгал-
терського обліку

Облікові
регістри

Складові інформаційного та документального забезпечення

Рис. 1. Систематизація документального оформлення
та інформаційного забезпечення виробництва готової продукції

* Складено автором.

Понадлімітний відпуск матеріалів і заміна одних видів матері-
алів іншими допускається тільки з дозволу керівника підприємс-
тва (організації), головного інженера або осіб, ними на те упов-
новажених. При цьому виписується акт-вимога на заміну (додат-
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ковий відпуск) матеріалів (форма № М-10). Цей документ також
оформляється у двох примірниках. Особливість застосування по-
лягає у тому, що документ виписується лише на один вид матеріа-
лів. Дозволяється багаторазовий випуск цього матеріалу, проте у
межах ліміту. Як і у випадку з М-8 і М-9 здача актів-вимог до бу-
хгалтерії або на обробку засобами обчислювальної техніки здій-
снюється після видачі всієї кількості матеріалу, що вимагається.

Також у процесі виготовлення готової продукції може виник-
нути необхідність переміщення матеріалів всередині підприємст-
ва та їх відпуску власним господарствам за його межами. Для
цього використовується накладна-вимога на відпуск (внутрішнє
переміщення) матеріалів типової форми № М-11. У випадку від-
пуску матеріалів господарствам свого підприємства один примі-
рник передається одержувачам (цеху, дільниці та т. п.), другий —
складу, який потім передається до бухгалтерії.

Звичайно у процесі виробництва здійснюються не лише мате-
ріальні витрати. Щодо таких витрат як витрати на оплату праці,
то основним первинним документом у цій сфері є табель обліку
використання робочого часу типової форми № П-5. Особливості
використання документу затвердженні наказом Державного ко-
мітету статистики України від 05.12 .08 р. № 489 [2]. Цей доку-
мент не пройшов реєстрацію у Міністерстві юстиції України, а
тому має рекомендаційний характер. Табель обліку робочого ча-
су відкривається на кожен розрахунковий місяць (тобто кожному
місяцю відповідає окремий табель) на тих, хто працюють у цеху
(відділі) або на ділянці. Облік використання робочого часу ве-
деться за кожну зміну.

Також у процесі виробництва готової продукції необхідно
враховувати знос необоротних активів. Для цього використову-
ється відомість нарахування амортизації, яка розробляється на
підприємстві самостійно. Загальновиробничі витрати визначені у
відомості розподілу загальновиробничих витрат. Первинними
документами інших прямих витрат є акти виконаних робіт (при-
дбаних послуг), рахунки і розрахунок спожитих послуг, авансові
звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під
звіт, страхові поліси, бухгалтерські довідки про списання та на-
рахування інших витрат.

Висновки. Отже, в обліково-аналітичному процесі викорис-
товується значна кількість документів при виготовленні продук-
ції підприємства. Подальше дослідження за цим напрямком до-
зволить сформулювати конкретні рекомендації щодо доцільності
використання різних форм документів при здійсненні інформа-
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ційного забезпечення процесу управління виробництвом готової
продукції.
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У статті досліджено та обґрунтовано організаційні, технологічні
та методичні аспекти при відображенні інформації про розрахунки з
покупцями і замовниками згідно чинного законодавства України в нака-
зі про облікову політику підприємства, що дозволить сформувати то-
чну та правдиву інформацію про такі розрахунки на підприємстві.
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розрахунки, покупці, замовники, продаж.

В статье исследованы и обоснованы организационные, технологи-
ческие и методические аспекты при отображении информации о рас-
четах с покупателями и заказчиками согласно действующему законо-
дательству Украины в приказе об учетной политике предприятия ,
что позволит сформировать точную и правдивую информацию о та-
ких расчетах на предприятии.
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This article explores and reasonable organizational, technological and
methodological aspects of the mapping information about settlements with
buyers and customers according to the current legislation of Ukraine of
accounting policies that will generate accurate and truthful information
about such payments in the enterprise

Keywords: accounting policies of the enterprise , debt, payments, buyers,
customers, sales.

Вступ. Бухгалтерський облік на підприємстві починається з
розробки облікової політики підприємства. Вдало, попередньо
глибоко проаналізована комбінація можливих варіантів облікової
політики дає змогу підприємству ефективно здійснювати госпо-
дарську діяльність як у сфері обліку, ефективного контролю та
управління розрахунками з покупцями та замовниками, так і під-
приємства загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема форму-
вання облікової політики підприємства знаходить своє відобра-
ження у наукових дослідженнях вітчизняних учених, таких як
Бутинець Ф.Ф., Дерій В.А., Гарасим П.М., Житний П.Є., Задоро-
жний З.В., Клевець В.Б., Пушкар М.С., Чумаченко М.Г., Хомин
П.Я. та інші. Учені в своїх наукових працях розкривають підходи
до формування облікової політики підприємств з урахуванням
особливостей ведення господарської діяльності підприємств. Од-
нак питання формування облікової політики в частині розрахун-
ків з покупцями і замовниками розкриваються не повною мірою.
Питання вибору альтернативних варіантів відображення дебітор-
ської заборгованості, яка виникає з покупцями, замовниками, ін-
шими дебіторами за відвантажені товари, продукцію, виконані
роботи, надані послуги, яка погашається грошовими коштами,
потребує подальшого дослідження.

Метою дослідження є обґрунтування методичних та органі-
заційних аспектів при відображенні інформації про розрахунки з
покупцями і замовниками згідно чинного законодавства України
в наказі про облікову політику підприємства, що дозволить сфо-
рмувати точну та правдиву інформацію про такі розрахунки на
підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Основним джерелом регулю-
вання облікової політики на підприємстві є Наказ про облікову
політику. В ньому доцільно, на нашу думку, розкривати такі еле-
менти облікової політики щодо розрахунків з покупцями і замов-
никами: види діяльності підприємства, форма ведення обліку, ви-
знання та оцінка дебіторської заборгованості, класифікація дебі-
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торської заборгованості, визнання заборгованості сумнівною, ме-
тод і період нарахування резерву сумнівних боргів, визнання за-
боргованості безнадійною, порядок списання безнадійної забор-
гованості. До Наказу потрібно складати відповідні додатки, серед
яких повинні бути і такі, що безпосередньо стосуються обліку
дебіторської заборгованості [1]. Необхідними є такі додатки, які
безпосередньо регулюють облік дебіторської заборгованості по-
купців і замовників: робочий план рахунків; положення про ве-
дення претензійно-позовної роботи; посадові інструкції бухгал-
тера по веденню розрахункових операцій; регістри аналітичного
обліку дебіторської заборгованості; порядок створення та вико-
ристання резервів підприємства (зокрема резерву сумнівних бор-
гів) та графік документообороту (зокрема в частині розрахунко-
вих операцій).

Основним документом, у якому визначається порядок та фор-
ми розрахунків між покупцем і постачальником, є договір (угода,
контракт), який є основою при побудові розрахункових операцій
на підприємстві. Тому порядок організації та оформлення догові-
рних відносин має першочергове значення. На законодавчому рі-
вні відповідальність за своєчасну, якісну підготовку необхідних
матеріалів та оформлення договірних відносин, а також облік, ре-
єстрацію, зберігання договорів ніде не прописано, тому підпри-
ємство може зафіксувати інформацію щодо покладення такої
відповідальності на службу, до обов’язків якої буде входити ви-
конання таких функцій. Враховуючи це, вважаємо, що порядок
організації документації, що пов’язаний з укладанням договорів з
покупцями і замовниками доцільно відображати в наказі про об-
лікову політику підприємства.

У наказі про облікову політику підприємства доцільно також
відображати таку інформацію: графік документообігу щодо відо-
браження інформації про продаж продукції; перелік первинних
документів, які розроблені підприємством самостійно для відо-
браження в обліку процесу продажу та вимоги до їх заповнення.

Для відстеження термінів погашення заборгованості з покуп-
цями і замовниками підприємство згідно чинного законодавства,
має право розробляти відомості аналітичного обліку за кожним
покупцем (замовником). Якщо підприємство використовує таку
практику, тоді про це також доцільно зазначати в наказі про облі-
кову політику підприємства [5, с. 342]

Необхідним є внесення змін до плану рахунків, де має бути чітко
визначені рахунки відображення поточної та довгострокової заборго-
ваності покупців, як передбаченої так і не передбаченої договором.
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У наказі про облікову політику слід зазначати, для яких видів
поточної заборгованості буде нараховуватись резерв сумнівних
боргів, зокрема: здійснених видів поточної дебіторської заборго-
ваності: окремо для дебіторської заборгованості за товари, робо-
ти, послуги (за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями і замовника-
ми») та окремо для іншої поточної дебіторської заборгованості [3].

Разом з цим, резерв сумнівних боргів розраховується лише
для тієї частини дебіторської заборгованості, щодо якої викону-
ються одночасно такі умови:

– заборгованість є фінансовим активом, тобто виникла внаслі-
док звичайної господарської діяльності (до цієї категорії не вхо-
дять набута заборгованість і заборгованість, призначена для про-
дажу);

– заборгованість є поточною дебіторською заборгованістю. Для до-
вгострокової заборгованості резерв не розраховується;

– заборгованість не віднесено до безнадійної [4].
Відповідно до п. 8 Положення (стандарту) бухгалтерського

обліку 10 «Дебіторська заборгованість» [2] величина резерву
сумнівних боргів визначається за одним із методів:

– застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;
– застосування коефіцієнта сумнівності.
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [2] передбачає, що під-

приємство при виборі методу визначення величини резерву сумнівних
боргів на основі класифікації самостійно визначає групи за строками
непогашення дебіторської заборгованості. У міжнародній практиці іс-
нує класифікація груп поточної дебіторської заборгованості яку вимі-
рюють в днях, зокрема: від 1 до 30 днів; від 31 до 60 днів; від 61 до 90
днів. У Примітках до річної фінансової звітності передбачена класифі-
кація поточної дебіторської заборгованості, яку вимірюють в місяцях,
зокрема до 12 місяців; від 12-ти місяців до 18-ти місяців; від 18-ти до
36-ти місяців. Отже, в наказі про облікову політику підприємства доці-
льно відображати класифікаційні групи поточної дебіторської заборго-
ваності.

При обліку резерву сумнівних боргів виникають такі пробле-
мні питання, що потребують вирішення, а саме:

– прогалини в нормативному регулюванні обліку сумнівних боргів;
– необхідність постійно мати на балансі безнадійні борги для

обчислення підприємством резерву сумнівності;
– відсутність чіткої регламентації стосовно того, хто саме має

приймати рішення про рівень сумнівності того чи іншого боргу;
– невизначеність у методиці відображення нарахованого резе-

рву в бухгалтерському обліку;
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– розбіжності у визнанні безнадійних боргів у фінансовому та
податковому обліку [4].

З метою вирішення проблемних питань, що виникають під час
розрахункових операцій з покупцями та замовниками, необхідно
розробити методичні рекомендації з удосконалення обліку та ко-
нтролю простроченої та безнадійної заборгованості, своєчасно
здійснювати нагляд за співвідношенням дебіторської та креди-
торської заборгованості.

Висновки. Вивчення теоретичних положень та існуючої практи-
ки щодо формування інформації про розрахунки з покупцями і за-
мовниками в наказі про облікову політику підприємства дозволило
зробити висновок, що в частині формування положень облікової
політики таких розрахунків мають значення всі три складові: орга-
нізаційна, технологічна та методична. Так, при складанні наказу про
облікову політику підприємства при організації розрахунків з поку-
пцями і замовниками доцільно вказати таке коло питань [1]: поря-
док організації та оформлення договірних відносин; форму ведення
бухгалтерського обліку; організацію документації та документообі-
гу; організацію, умови й строки зберігання документів та облікових
регістрів на підприємстві; робочий план рахунків; методи, способи
й дату визначення величини резерву сумнівних боргів.

Список використаних джерел
1. Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та

перспективи розвитку: Монографія. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. —
373 c.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість»: Наказ Міністерства фінансів України від 25.10 1999
року № 725/4018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.

3. Сливка Я.В. Актуальні питання щодо обліку розрахунків з поку-
пцями та замовниками: систематизація поглядів / Я.В. Сливка // Вісник
Житомирського державного технологічного університету / Серія: еко-
номічні науки. — 2010. — № 2 (52). — С. 178–182.

4. Цибилюк О.Ю. Формування та облік резерву сумнівних боргів в
системі управління дебіторською заборгованістю / О.Ю. Цибилюк, Н.Л.
Шишкова // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vsed/2012_44/44/374-378.pdf.

5. Ясишена В.В., Сисоєва І. М. Відображення дебіторської заборговано-
сті в обліковій політиці підприємства / В.В. Ясишена, І.М. Сисоєва // Елект-
ронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» // [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу:http:// http://www.economy.nayka.com.ua/?op=
1&z=1470.



214

УДК 657 Притула А. В., магістрант∗
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ОРГАНІЗАЦІЯ СИНТЕТИЧНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО
ОБЛІКУ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто особливості синтетичного та аналітичного
обліку запасних частин на підприємстві, побудову аналітичних рахун-
ків до субрахунку 207 «Запасні частини» та відображення їх в обліку.

Ключові слова: запасні частини, організація обліку, субрахунок 207
«Запасні частини», аналітичні рахунки.

В статье рассмотрены особенности синтетического и аналитиче-
ского учета запасных частей на предприятии, построение аналитиче-
ских счетов к субсчету 207 «Запасные части» и отражение их в учете.

Ключевые слова: запчасти, организация учета, субсчет 207 «Запас-
ные части», аналитические счета.

The article is devoted to the features of synthetic and analytical
accounting of spare parts at the factory, the construction of analytical
accounts to sub 207 « Spare Parts» and display them in the account.

Keywords: spare parts, organization of accounting, sub-207 «Spare
Parts» analytical accounts.

Вступ. Запаси є важливою і значною складовою оборотних
активів підприємства. Вони займають велику частку у структурі
витрат підприємства різних сфер діяльності.

Національними стандартами бухгалтерського обліку передба-
чено загальні принципи обліку для всіх видів запасів. Але для
побудови раціональної системи обліку і контролю на конкретно-
му підприємстві слід враховувати особливості кожної номенкла-
турної групи.

Зокрема, різноманітність номенклатури та особливості вико-
ристання запасних частин, які є складовою частиною виробничих
запасів, зумовлює необхідність детального розгляду їх синтетич-
ного та аналітичного обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У структурі ви-
робничих запасів підприємств особливе місце належить запас-
ним частинам. Ф. Ф. Бутинець визначає запасні частини як «ті
деталі, вузли, агрегати, які використовуються для проведення
ремонтів, заміни зношених частин машин, транспортних засобів
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та інших видів обладнання під час їх ремонтів, а також автомо-
більні шини, що знаходяться в запасі та обороті» [3, c. 238]. А
Н. М. Ткаченко стверджує: «Запасні частини — це окремі вузли,
агрегати і деталі транспортних засобів, призначені для заміни
частин основних засобів, що знесилилися, при проведенні ремо-
нту» [6, c. 339].

Мета дослідження. Здійснити аналіз особливостей обліку за-
пасних частин з огляду на умови їх надходження на підприємст-
во, функціональне призначення та способи використання.

Виклад основного матеріалу. Особливе місце в складі запа-
сів підприємств займають запасні частини, тобто ті деталі, вузли,
агрегати, які використовуються для проведення ремонтів, заміни
зношених частин машин, транспортних засобів та інших видів
обладнання під час їх ремонтів, а також автомобільні шини, що
знаходяться в запасі та обороті.

Автомобільні двигуни, коробки передач та інші вузли, агрега-
ти і деталі не є самостійними інвентарними об’єктами. Вони об-
ліковуються на рахунку 20 «Виробничі запаси» субрахунку 207
«Запасні частини» [4, c. 472].

На субрахунку 207 «Запасні частини» ведеться облік придба-
них або виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів,
агрегатів, що використовуються для ремонтів, заміни зношених
частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту.
На цьому субрахунку також обліковують обмінний фонд повно-
комплектних машин, обладнання, двигунів, вузлів, агрегатів, що
створюються в ремонтних підрозділах підприємств, на ремонт-
них підприємствах [2, с. 350].

Автомобільні шини, що знаходяться на колесах і в запасі при
автомобілі, враховані в ціні автомобіля та включені до його інве-
нтарної вартості, відображають у складі основних засобів. Авто-
мобільні шини, акумулятори і запасні частини, що знаходяться на
складі, не можуть самостійно виконувати будь-які функції або
роботу, тому вони не включаються до складу основних засобів
(за виключенням, коли вони надходять в комплекті з новим авто-
мобілем) незалежно від ціни їх придбання.

Нові запасні частини та такі, що були використані і придатні
до використання без ремонту, обліковуються за їх первісною вар-
тістю, відремонтовані — в розмірі 50 % вартості і такі, що потре-
бують ремонту — за ціною їх можливої реалізації.

У практичній діяльності на автотранспортних підприємствах
відкривають такі субрахунки: «Запасні частини» (окремо нові,
відремонтовані й ті, що підлягають ремонту); «Агрегати» (окре-



216

мо нові, відремонтовані й ті, що підлягають ремонту); «Автомо-
більні шини» (окремо нові й ті, що підлягають ремонту) [7].

Загальну структуру субрахунку 207 «Запасні частини» можна
представити за допомогою схеми (рис. 1).

Запасні частини, готові деталі, вузли, агрегати, що
використовуються для проведення ремонтів, заміни
зношених частин машин, обладнання, транспортних
засобів, інструменти.

Аналітичні
рахунки

2071

2072

2073

20711

20711

Придбані

Виготовлені

Автомобільні шини

20721 В запасі

Акумулятори

В запасі

Придатні

207411 Відновлені

20743 В ремонті

Що підлягають відновленню

Запасні частини, що були в експлуатації

20741

2074

20731

20742

Субрахунок 207 «Запасні частини»

Рис. 1. Структура субрахунку 207 «Запасні частини»

Усі запасні частини, отримані від постачальника або з ін-
ших джерел, оприбутковуються на склад. Нові запчастини ви-
дають зі складу в обмін на зношені для здійснення ремонту.
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Здані на склад запасні частини сортуються на придатні, непри-
датні та такі, що потребують ремонту. Запасні частини, які по-
требують ремонту, зі складу передають у ремонтний цех для
відновлення.

При передачі в ремонтні цехи, дільниці вони списуються на
вартість ремонтів у міру їх використання. Не придатні запасні ча-
стини для подальшої експлуатації оприбутковуються як метало-
брухт. Списанню підлягають як нові, так і реставровані, і зняті з
інших автомобілів запчастини [5, c. 296].

Операції по заміні шин і акумуляторних батарей не належать
до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння й ін-
ших видів поліпшення дорожньо-транспортних засобів.

Первинний облік акумуляторних батарей ведеться за типами і
марками автомобілів, місцем їхнього збереження.

Акумуляторам, що надійшли на склад, привласнюється по-
рядковий гаражний номер, під яким на нього оформлюється кар-
тка. Облік автомобільних шин, що перебувають на складі, ве-
деться за видами, сортами, розмірами.

Господарські операції з придбання, заміни і списання автомо-
більних шин та акумуляторних батарей відображають спеціаль-
ними записами (табл. 1).

Таблиця 1
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН

ТА АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

Кореспонденція рахунків
Зміст господарської операції

Дебет Кредит

1. Придбання шин

Оприбутковано шини 2071 «Запасні части-
ни (шини)»

63 «Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками»

Відображено суму податко-
вого кредиту по ПДВ

641 «Розрахунки за
податками»

63 «Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками»

Оприбутковано зношені ши-
ни від допоміжних вироб-
ництв

207 «Запасні части-
ни»

234 «Допоміжне ви-
робництво»
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Закінчення табл. 1

Кореспонденція рахунків
Зміст господарської операції

Дебет Кредит

2. Придбання акумуляторів

Оприбутковано акумулятори 2072 «Запасні час-
тини (акумулятори)»

63 «Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками»

Відображено суму податко-
вого кредиту по ПДВ

641 «Розрахунки за
податками»

63 «Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками»

3. Облік запасних частин для здачі як металобрухту

Оприбутковані в комору
зношені запчастини для здачі
як металобрухт за ціною мо-
жливого продажу

209 «Інші матеріа-
ли»

746 «Інші доходи»

Реалізовано оприбуткований
металобрухт

377 «Розрахунки з
іншими дебіторами»

712 «Дохід від реа-
лізації інших оборо-
тних активів»

Відображено ПДВ на суму
реалізації

712 «Дохід від реа-
лізації інших оборо-
тних активів»

641 «Розрахунки за
податками»

Списано собівартість реалі-
зованого металобрухту

943 «Собівартість
реалізованих вироб-
ничих запасів»

209 «Інші матеріа-
ли»

Отримано оплату за метало-
брухт

311 «Поточні рахун-
ки в національній
валюті»

377 «Розрахунки з
іншими дебіторами»

4. Облік запчастин від ліквідації

Оприбутковано запасні час-
тини від ліквідації основних
засобів

207 «Запасні части-
ни»

746 «Інші доходи»

5. Надходження шин (акумуляторів) з експлуатації

Надійшли на склад з експлу-
атації шини (акумулятори),
придатні для відновлення за
ціною можливого використа-
ння за умови, що термін ко-
рисного використання минув

207 «Запасні части-
ни»

716 «Відшкодування
раніше списаних ак-
тивів»
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Таким чином, в аналітичному обліку на субрахунку 207 відобра-
жають не тільки нові автомобільні шини, а й зняті з автомобіля, які бу-
ли в експлуатації (придатні для відновлення). Операції відновлення
шин не збільшують первісної вартості шин, оскільки такі належать не
до основних засобів, а до групи запасів.

Висновки. На підставі проведених досліджень можна зробити
такі висновки.

Облік запасних частин на підприємстві є багатогранним і має
безліч нюансів, а тому вимагає обов’язкового знання не тільки
бухгалтерських норм, але аналізу і вивчення технічних умов. У
результаті цього бухгалтерський облік буде об’єктивно висвіт-
лювати стан і рух запасних частин на підприємстві, а бухгалтер-
ська інформація може бути використана при прийнятті оператив-
них і довгострокових управлінських рішень.

Системність і комплексний підхід до обліку запасів — запо-
рука їх раціонального використання та успішного функціонуван-
ня підприємства.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ РОБІТ
І ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ

У статті проведено аналіз наукових поглядів щодо сутності по-
няття реалізації робіт і послуг як об’єкт бухгалтерського обліку.

Ключові слова: реалізація, роботи, послуги, доходи, витрати.

В статье проведен анализ научных взглядов относительно сущнос-
ти понятия реализации работ и услуг как объект бухгалтерского уче-
та.

Ключевые слова: реализация, работы, услуги, доходы, расходы.

The article analyzes the scientific views about the nature of the concept
of implementation of works and services as an object of accounting.

Keywords: sales, works, services, income, expenses.

Вступ. В умовах ринкових відносин роль робіт і послуг, як
однієї з найважливіших сфер економіки є дуже важливою та зна-
чущою. Це, в першу чергу, пов’язано з ускладненням технології
виробництва та насиченням ринку товарами як повсякденного,
так і довготривалого попиту. Поряд з швидким зростанням нау-
ково-технічного прогресу, який є не можливим без надання су-
провідних послуг, або взагалі є підґрунтям для виникнення нових
видів діяльності в сфері послуг, які сьогодні дуже динамічно роз-
виваються та мають високий попит. Як показує практика, на сьо-
годнішній день у незалежній Україні сфера послуг динамічно
розвивається, так як є гнучкою до пристосування потреб ринку та
споживачів. Тому організації, діяльність яких спрямована на на-
дання послуг, у першу чергу повинні розуміти природу та сут-
ність самої послуги, та враховувати їх специфіку управління та
просування на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню при-
роди та сутності поняття «реалізація» присвячено багато праць
як зарубіжних, так і вітчизняних учених, які по-різному інтер-
претують сутність поняття, що призводить до розбіжностей у
поглядах, суперечливості, неоднозначності у трактуванні та
багатогранності у визначенні поняття. Р. Ентоні та Дж. Ріс
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трактували це поняття таким чином: реалізація — сума доходу,
яка повинна бути визнана від продажу. Е. С. Хендріксен і М.Ф.
Ван Бреда стверджують, що реалізація — це відображення до-
ходу, коли відбулися обмін або вибуття продукту. На протива-
гу зарубіжним ученим, які використовують у своїх концепціях
реалізації поняття доходу, українські учені, а саме П. А. Лайко
та Ю. І. Ляшенко, розглядають реалізацію як кінцеву стадіу
кругообігу засобів підприємства. Також значний внесок у тлу-
маченні цього поняття зробили вчені Н. М. Бабченко, О. Бірю-
кова та П. Сук.

Метою дослідження є аналіз існуючих підходів щодо сутнос-
ті реалізації робіт і послуг як об’єкта бухгалтерського обліку.

Виклад основного матеріалу. Однозначного визначення тер-
міна «реалізація» в спеціальній бухгалтерській літературі немає.
Е. С. Хендріксен і М.Ф. Ван Бреда стверджують, що реалізація —
це відображення доходу, коли відбулися обмін або вибуття про-
дукту (табл. 1). Тобто, коли товари й послуги повинні бути пере-
дані покупцеві або клієнту, зумовлюючи або одержання грошей,
або право на одержання грошей чи інших активів [2].

Таблиця 1
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РЕАЛІЗАЦІЯ» ЗАРУБІЖНИМИ ФАХІВЦЯМИ

В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Автор Визначення

Р. Ентоні та
Дж. Ріс

Реалізація — сума доходу, яка повинна бути визнана
від продажу

Е.С. Хендріксен і
М.Ф. Ван Бреда

Реалізація — це відображення доходу, коли відбули-
ся обмін або вибуття продукту

Л. Бернстайн Реалізація — це процес переводу не грошових ресур-
сів і прав у грошове вираження, що найбільш точно
застосовується в обліку й фінансовій звітності при
визначенні обсягу продажу активів за гроші або ви-
мог на одержання грошей

Дещо інше трактування реалізації наводять Р. Ентоні та Дж.
Ріс, використовуючи в концепції реалізації поняття доходу. Вони
визначають реалізацію як «суму доходу, яка повинна бути визна-
на від продажу [1].

Серед вітчизняних фахівців також існують суперечності у ви-
значенні поняття «реалізація продукції». Деякі з визначень по-
няття «реалізація продукції» подано у табл 2.
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Під час відвантаження готової продукції, товарів підприємст-
во визначає процес реалізації за принципом нарахування та від-
повідності. За принципом нарахування в момент відвантаження
готова продукція (товари) вважається проданою, тому в обліку
треба відображати дохід (пасив), і на цю суму збільшити актив —
дебіторську заборгованість.

Продукція вважається реалізованою з моменту її оплати, а ін-
коли і після оформлення її відповідними документами. Вартість
модернізації, капітального і середнього ремонтів власного устат-
кування і транспортних засобів, а також робіт промислового ха-
рактеру, виконаних для власного підприємства, включається у
реалізовану продукцію з моменту відбиття їх на рахунках обліку
реалізації. Арифметично реалізована продукція дорівнює відван-
таженій продукції мінус зміна залишків відвантаженої, але не-
оплаченої продукції.

Таблиця 2
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РЕАЛІЗАЦІЯ» ВІТЧИЗНЯНИМИ ФАХІВЦЯМИ

В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Автор Визначення

Н. Бабченко [3] Реалізація — це невизначений акт, неодно-
разова операція. Це — процес, який розтя-
гується у часі на тривалий термін

П. Лайко та Ю. Ляшенко [5] Реалізація продукції — це кінцева стадія
кругообігу засобів підприємства, яка вказує
на завершення процесу виробництва й до-
ведення продукції до споживача

О. Бірюкова [4] Реалізація продукції окремого підприємства
— це, передусім, відчуження активів, що
належать підприємству, завдяки їх продажу
з метою відтворення використаних засобів
підприємства та отримання прибутку для
задоволення різноманітних потреб підпри-
ємства та його власників

П.Л. Сук [6] Процес реалізації — сукупність операцій з
продажу готової продукції, виконаних робіт
і наданих послуг споживачам

Процес реалізації являє собою завершальну стадію кругообігу
господарських засобів, яка безпосередньо пов’язана із реалізаці-
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єю виконаних робіт та наданих послуг підприємством і, як наслі-
док, із визначенням фінансового результату його діяльності. В
ринковій економіці процесу реалізації відводять виключно важ-
ливе значення, оскільки вся увага сконцентрована безпосередньо
на потребах споживачів.

Реалізація робіт і послуг — це кінцева стадія кругообігу кош-
тів підприємства, яка є його важливим показником. Відомо, що
ринок на продукцію формується під впливом виробників і спо-
живачів. Виробники виготовляють надає послуги з урахуванням
потреб споживачів, які у свою чергу оцінюють послуги та при-
ймають рішення, купувати їх, чи ні. Реалізація робіт і послуг зо-
середжується здебільшого на тому, щоб задовольнити спожива-
чів у певному обсязі, не допускаючи перенасичення й дефіциту
послуг, тобто забезпечуючи пропорційність і планомірність роз-
витку відповідних галузей.

Висновки. Реалізацією завершується процес кругообігу капі-
талу, чим забезпечується можливість відтворення виробничих
запасів і самого процесу виробництва, здійснення розрахунків
підприємства за своїм зобов’язаннями (перед бюджетом, праців-
никами по оплаті праці, постачальниками та іншими господарю-
ючими суб’єктами), а також виявляється фінансовий результат
від реалізації.
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Проаналізовано стан нормативного забезпечення обліку розрахунків
з підзвітними особами. Обґрунтовано необхідність удосконалення бух-
галтерського обліку розрахунків з підзвітними особами та уточнення
порядку складання Звіту про використання коштів, виданих на відря-
дження або під звіт.

Ключові слова: облік, розрахунки, підзвітні особи, удосконалення

Проанализировано состояние нормативного обеспечения учета ра-
счетов с подотчетными лицами. Обоснована необходимость совер-
шенствования бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лица-
ми и уточнения порядка составления Отчета об использовании
средств, выданных на командировку или под отчет.

Ключевые слова: учет, расчеты, подотчетные лица, совершенство-
вания

The state regulatory accounting providing accountable persons. The
necessity to improve accountable persons and refinement procedure repor-
ting funds use granted for a business trip or on account.

Keywords: accounting, calculations, accountable persons, improving

Актуальність теми. Підприємницька діяльність тісно по-
в’язана з придбанням товарно-матеріальних цінностей шляхом
оплати готівковими коштами через підзвітних осіб. Переважна
більшість підприємств використовують можливість придбання
активів за рахунок підзвітних коштів, проте не всі вони прави-
льно відображають у бухгалтерському обліку рух таких кош-
тів.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми обліку розрахун-
кових операцій досліджуються широким колом науковців і прак-
тиків, серед яких: М. Білик, Г. Нашкерська, М. Огійчук,
В. Плаксієнко, М. Беленкова, Л. Панченко, Л. Сколотій та інші.

Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних і
практичних рекомендацій щодо обліку руху підзвітних коштів,
порядку складання Звіту про використання коштів, наданих на
відрядження або під звіт та відображення даних у реєстрах
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оперативного, аналітичного і синтетичного обліку. Тому необ-
хідно проаналізувати та систематизувати всі вимоги щодо тер-
мінів витрачання і звітування за коштами, отриманими в касі
працівниками підприємства на поїздки у відрядження, купівлю
товарно-матеріальних цінностей, оплату послуг тощо.

Виклад основного матеріалу. Службове відрядження — це
поїздка працівника підприємства (організації, установи) за роз-
порядженням керівника на певний строк до іншого населеного
пункту для виконання службового доручення поза місцем його
основної роботи. За датами вибуття та прибуття у підприємство
працівникові нараховується та виплачується суми добових (ви-
трати на харчування та фінансування інших власних потреб фізи-
чної особи, понесені у зв’язку з таким відрядженням). Відповідно
до п. 16 розділу Інструкції № 59 [1] визначено, що окремим ви-
дом витрат, що не потребують спеціального документального
підтвердження, є добові витрати. Згідно Податкового кодексу
України [2] (абз. 4 пп. 140.1.7 п. 140.1 ст. 140) з 01.04.2011 року
добові виплати під час відрядження в межах України складають
0,2 розміру мінімальної заробітної плати (243,60 грн у 2014 р.),
встановленої на 01.01 звітного (податкового) року в розрахунку
за кожний календарний день, за кордон — 0,75 розміру мінімаль-
ної заробітної плати (913,5 грн у 2014 р.), встановленої на 01.01
звітного (податкового) року в розрахунку за кожний календарний
день.

Наведені норми встановлені для працівників підприємств усіх
форм власності, крім державних службовців та осіб, які направ-
ляються у відрядження підприємствами, що повністю або частко-
во утримуються за рахунок бюджетних коштів, для яких Поста-
новою № 98 [3] встановлено окремі норми: по Україні сума
добових складає 30 грн (гранична сума витрат на проживання за
добу не більше 250 грн). Названі витрати та добові можуть бути
більшими за граничні норми, проте різниця обкладатиметься по-
датком з доходів фізичних осіб (пп. 140.1.7 п. 140.1 ст. 140 ПКУ;
пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 ПКУ [2]).

Звіт складається платником податку (підзвітною особою), що
отримала такі кошти на підприємствах цсіх організаційно-право-
вих форм (п. 5 Порядку № 845 [4]).

Строки подання Звіту та повернення підзвітних сум регулю-
ють пп. 170.9.2, 170.9.3 п. 170.9 ст. 170 ПКУ [2] та п. 2 Порядку
№ 845 [4]. За наявності надміру витрачених коштів така сума по-
вертається платником податку в касу або зараховується на бан-
ківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання Зві-
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ту (пп. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України [2],
абз. 2 п. 2 Порядку № 845 [4]).

Згідно з п. 3 Порядку № 845 [4], якщо протягом звітного міся-
ця, на який припадає граничний строк, підзвітна особа не повер-
тає суму надміру витрачених коштів (залишок коштів понад су-
му, витрачену згідно зі звітом про використання коштів, наданих
на відрядження — пп. 1.11 п. 1 Інструкції № 59 [1]), то така сума
підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб відпо-
відно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України [2].

Базою оподаткування є сума надміру витрачених коштів, по-
множена на коефіцієнт, розрахований за формулою: К = 100 :
(100 — Сп), де К — коефіцієнт, Сп — ставка податку, встановле-
на для таких доходів на момент їх нарахування (п. 164.5 ст. 165
Податкового кодексу України).

Таким чином, сума податку з доходів фізичних осіб (ПДФО),
яка нараховується та стягується з підзвітної особи за надмірне
витрачання коштів, розраховується за формулою: ПДФО = Ск х
К х Сп : 100, де ПДФО — сума податку з доходів фізичних осіб,
Ск — сума коштів, що не була повернута вчасно.

У Звіті про використання коштів, наданих на відрядження
або під звіт (затвердженому наказом Міністерства доходів і
зборів України від 24.12.2013 р. № 845 [4]) названі вище кое-
фіцієнти не вказані, як і не вказуються строки повернення го-
тівки з підзвіту. На наше переконання, у Звіті необхідно відо-
бразити повне роз’яснення щодо строків подання звіту та
нара-хування штрафних санкцій за порушення терміну звіту-
вання. До того ж слід враховувати коефіцієнти залежно від
ставки оподаткування. Ознайомлення з розрахунком, викона-
ним бухгалтером у Звіті, підзвітна особа засвідчує власним
підписом.

З метою запобігання порушенням підзвітних осіб щодо невча-
сного подання Звіту про використання коштів, наданих на відря-
дження або під звіт, і неповернення надміру витрачених коштів,
ми пропонуємо до використання розроблену нами Відомість опе-
ративного обліку за розрахунками з підзвітними особами (рис. 1),
у якій слід вказувати дату видачі готівки під звіт (на підставі ви-
даткового касового ордера), цільове призначення підзвітних кош-
тів (згідно наказу керівника підприємства) та фактичну дату
складання Звіту та повернення надлишку невикористаної готівки
з підзвіту.
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Перевірив головний бухгалтер                                  Бабіч І.І.
                                                            (підпис)

Рис. 1. Відомість оперативного обліку
за розрахунками з підзвітними особами

Дані Відомості є підставою для нарахування штрафних санк-
цій на підзвітну особу за порушення строків складання Звіту та
невчасне повернення надміру витрачених підзвітних коштів. На
нашу думку, це сприятиме зміцненню розрахунково-касової дис-
ципліни та покращить обліковий процес ув частині оперативного
обліку за розрахунками з підзвітними особами.

Тому в частині розрахунків з підзвітними особами підприємс-
тва по неповернутих підзвітних сумах і по нарахованих штраф-
ник санкціях за таке неповернення, нами запропоновано підходи
щодо прикладного вирішення цієї проблеми, які полягають в за-
провадженні оперативного обліку підзвітних сум і в розширенні
змісту Звіту про використання коштів наданих на відрядження
або підзвіт.
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

У статті розглянуто фактори, що обумовлюють необхідність
внутрішнього контролю, обгрунтовано організаційні та методичні по-
ложення з формування механізму проведення внутрішнього контролю
операцій зі статутним капіталом

Ключові слова: статутний капітал, внутрішній контроль, інвента-
ризація, оперативний метод, методичний метод

В статье рассмотрены факторы, обусловливающие необходимость
внутреннего контроля, обоснованы организационные и методические
положения по формированию механизма проведения внутреннего кон-
троля операций с уставным капиталом
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таризация, оперативный метод, методический метод
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The article the factors contributing to the need for internal control,
justified organizational and methodological principles for the formation
mechanism of internal control operations with an authorized capital

Keywords: share capital, internal controls, inventory, operational met-
hod, teaching method

Вступ. Економічною та правовою базою функціонування під-
приємства є статутний капітал, який у подальшій діяльності стає
правовим регулятором зазобов’язаннями товариства та його уча-
сників, а також економічним гарантом платоспроможності.

Більшість акціонерів та учасників господарських товариств
зацікавлені у отриманні достовірної інформації про діяльність
підприємства та незалежній оцінці його доходності.

Тому для створення ефективної системи контролю підприємці
все частіше користуються послугами незалежних спеціалістів,
експертів у бухгалтерському обліку та звітності — аудиторів.
Крім цього це дозволить своєчасно відреагувати на всі зовнішні
та внутрішні зміни середовища функціонування підприємства,
забезпечуючи при цьому взаємну зацікавленість власників,
управлінців та держави у достовірності обліку та звітності, а та-
кож законності здійснених операцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню нау-
кових і практичних аспектів теорії, методології та організації ко-
нтролю присвячені праці таких українських учених, як М.Т. Бі-
луха, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, В.А. Дерій, Н.І.
Дорош, Є.В. Калюга, Г.Г. Кірейцев, М.В. Мурашко, Л.В. Напа-
довська, В.П. Пантелеєв, Л.О. Сухарєва, М.Г. Чумаченко, Б.Ф.
Усач та ін. Окремі питання аудиту як однієї з форм контролю до-
сліджували ряд українських і російських авторів, зокрема,  Р.А.
Алборов, В.Д. Андрєєв, М.Д. Білик, С.М. Бичкова, Ю.А. Дани-
левський, І.Т. Новіков, А.Ю. Рудченко, І.І. Сахарцева, Я.В. Соко-
лов, В.А. Хмельницький, А.Д. Шеремет та В.П. Суйц, Н.Л. Шкі-
ря, Є.І. Ширкіна та ін. Проте ряд актуальних питань методології
та організації внутрішньогосподарського контролю статутного
капіталу залишаються недостатньо дослідженими.

Метою даного дослідження є обґрунтування організаційних
та методичних положень з формування механізму проведення
внутрішнього контролю операцій зі статутним капіталом, що за-
безпечить підвищення рівня якості його проведення та ефектив-
ність фінансово-господарської діяльності підприємства.

Викладення основного матеріалу. Суб’єкти господарювання
починаючи свою діяльність накопичують стартовий капітал, який
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потрібен для безпосереднього формування активів нового під-
приємства і створення можливостей для початку його господар-
ської діяльності. На відміну від інших джерел власного капіталу,
статутний капітал є відносно стабільною величиною, що забезпе-
чує підприємству юридичну можливість існування.

Проведення внутрішнього контролю статутного капіталу є
важливим як в інтересах власників, так і інвесторів, інших вклад-
ників у підприємство. Необхідно відмітити, що користувачів ін-
формації цікавить, перш за все, їх власне фінансове благополуч-
чя. Саме це прагнення породжує необхідність внутрішнього
контролю статутного капіталу.

Ефективність внутрішнього контролю операцій зі статутним капі-
талом зумовлена, в першу чергу, раціональною організацією його про-
ведення. Проблемна сфера організації внутрішньогосподарського кон-
тролю полягає у розпорошених зусиллях підрозділів контролю, тобто
відсутності належної їх координації, несвоєчасному проведенні конт-
рольних заходів, недостатньому контролі одних і надмірному контролі
інших об’єктів [1, с. 228—229].

Організація здійснення контролю — це встановлені вищим
органом управління порядок і прийоми виконання певної роботи
суб’єктами контролю при узгодженні їх зусиль і способів дій з
метою забезпечення максимальної ефективності використання
праці суб’єктів контролю при виконанні поставлених завдань [3,
с. 15].

Суб’єктів внутрішнього контролю статутного капіталу можна
розділити на дві групи: 1) суб’єкти контролю, визначені законо-
давчо; 2) суб’єкти контролю, створені за власною ініціативою. До
повноважень кожного з суб’єктів входить набір визначених конт-
рольних функцій, що повинні бути закріплені у відповідних вну-
трішніх розпорядчих документах з метою забезпечення своєчас-
ного на належного виконання суб’єктами контролю своїх обо-
в’язків.

Здійснення контролю досить часто представляється у ви-
гляді певної послідовності етапів, кожен з яких передбачає су-
купність здійснюваних процедур. При цьому думки авторів
щодо черговості етапів та їх змісту нерідко відрізняються.
Проте у будь-якому випадку дії, що здійснює контролер під
час перевірки, свідчать про постійну необхідність інформації.
Сукупність документів, з якими має справу контролер склада-
ють інформаційне забезпечення процесу проведення внутріш-
нього контролю (рис. 1).
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Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю статутного капіталу

Документи бухгалтерського обліку Робочі документи контролера

Організаційні та розподільчі документи

Рис. 1. Класифікація інформаційного забезпечення
внутрішнього контролю статутного капіталу

Інформація, отримана в результаті контролю, є основою для
прийняття управлінських рішень. У зв’язку з цим важливим є то-
чність, достовірність, надійність і своєчасність такої інформації.
Сьогодні на українських підприємствах досить рідко можна зу-
стріти належним чином створену систему внутрішнього контро-
лю, найчастіше вона представлена виділенням окремого відділу
внутрішнього контролю або взагалі відсутня. Проте побудова
будь-якої системи контролю передбачає застосування принципів
контролю, що дозволить отримувати достовірні та об’єктивні ре-
зультати та забезпечить повне використання мети та завдань кон-
тролю операцій зі статутним капіталом.

Серед сучасників дослідників у сфері внутрішнього контролю
можна виділити Т.А. Бутинець, яка в одній із своїх статей ствер-
джує, що загальне визнання принципів контролю залежить від
того, наскільки вони відповідають трьом критеріям: доцільності,
об’єктивності та здійсненності [2, с. 25].

Застосування принципу вважається доцільним, якщо інформа-
ція за результатами контролю має сенс і принесе користь суб’єк-
там контролю і користувачам його результатів:

— об’єктивним, якщо на результати контролю не впливають
особисті думки або оцінки суб’єкта контролю. Об’єктивність має
на увазі професійність і відповідність реальній дійсності;

— здійсненним принципом, якщо його реалізація не викликає
надмірних складнощів або витрат при його застосуванні [4, с. 25].

Принципи контролю повинні відповідати законодавству, ста-
туту, нормативним актам суб’єкта господарювання.

У сучасній економічній літературі, присвяченій дослідженню
організації та методології контролю, деякі автори або взагалі не
висвітлюють методику контролю статутного капіталу, або тор-
каються доволі опосередковано (при розгляді контролю форму-
вання і використання власного капіталу). Господарські операції,
пов’язані з формування та зміною статутного капіталу можна пе-
ревірити шляхом попереднього, поточного або оперативного,
підсумкового та перспективного контролю (рис. 2).
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Попередній Оперативний Підсумковий Перспективний

Оцінка здійснен-
ня операцій та
повнота відо-
браження їх у

первинних доку-
ментах

Достовірність ві-
дображення опе-
рацій у фінансо-
вій звітності

Прогнозування
основних змін у
статутному ка-

піталі

Відповідність
чинному законо-
давству та уста-
новчим докумен-
там, доцільність
здійснення

Внутрішній контроль операцій зі статутним капіталом

Рис. 2. Характеристика внутрішнього контролю операцій
зі статутним капіталом

Застосування вказаної методики передбачає перш за все виок-
ремлення завдань, що стоять перед суб’єктом контролю.

Основними з них є:
— впевнитись, що підприємство зареєстроване згідно з чин-

ним законодавством, установчі документи складені відповідно до
чинного законодавства і в них відображений потенціал всебічно-
го розвитку підприємства згідно з предметом і цілями діяльності;

— дотримання законодавчих вимог щодо формування статутного
капіталу, видів внесків, їх оцінки, строків і порядку оплати;

— перевірка порядку юридичної реєстрації зміни статутного
капіталу;

— дотримання встановлених на підприємстві єдиних методо-
логічних засад ведення обліку та складання звітності щодо опе-
рацій зі статутним капіталом;

— виявлення відхилень і порушень у документальному офор-
мленні та веденні обліку операцій зі статутним капіталом;

— встановлення своєчасності проведення розрахунків із за-
сновниками.

Застосування методичного підходу передбачає розробку еле-
ментів, контрольних точок і процедур контролю (табл. 1). Зміст
об’єкту, кожного його елементу та контрольної точки, а також
способи їх дослідження визначають вибір і послідовність засто-
сування методів, прийомів і процедур контролю. Сучасна літера-
тура не містить єдиної думки авторів відносно їх кількості та змі-
сту і свідчить, крім того, про неоднозначне розуміння методу,
прийому та процедури контролю [7, с. 32].
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Виділені елементи та контрольні точки можуть змінюватись
залежно від мети та напрямів контролю. При цьому кількість ко-
нтрольних точок не обмежується і знаходиться у залежності від
ступеню деталізації елементів. Для виконання завдань, поставле-
них перед контролером, він може застосовувати як документаль-
ні, так і фактичні методичні прийоми контролю. Особливим ме-
тодом контролю при перевірці операцій зі статутним капіталом
виступає інвентаризація, що є не лише необхідною для підтвер-
дження показників фінансової звітності, але й обов’язковою згід-
но Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні».

Фактичне надходження внесків засновників перевіряється на
підставі первинних документів і записів в регістрах на рахунку
46. Дебетове сальдо по цьому рахунку показує заборгованість за-
сновників (учасників) за внесками до статутного капіталу. При
цьому контролеру слід перевірити своєчасність погашення забор-
гованості по внесках до статутного капіталу і реальність дебето-
вого сальдо. Результати перевірки доцільно оформлювати у ви-
гляді наступного робочого документа контролера [5, с. 25].

Проведення інвентаризації статутного капіталу дозволить
підтвердити сальдо по аналітичному обліку за кожним учасни-
ком, а також перевірити величину фактичної заборгованості
засновників (учасників) по внесках до статутного капіталу, ре-
ально вивчити обґрунтованість сум, що обліковуються на ра-
хунках, встановити терміни виникнення зобов’язань підприєм-
ства перед власниками, реальність часток у статутному ка-
піталі та їх власників. Проведення інвентаризації статутного
капіталу є доцільним у перший рік діяльності підприємства, на
кінець кожного звітного періоду та після зміни розміру статут-
ного капіталу.

Важливим етапом є також перевірка відповідності вартості
чистих активів величині статутного капіталу. Виконання цієї ви-
моги є однією з умов функціонування підприємства, а також пра-
вового та економічного захисту інтересів кредиторів.

З цією метою перевіряється дотримання обов’язкової вимоги
про перевищення або рівність величини чистих активів підпри-
ємства над розміром статутного капіталу. Якщо контролер ви-
явить, що величина чистих активів згідно з даними річного звіту
виявилась меншою, ніж зареєстрований статутний капітал, необ-
хідно повідомити про це керівництво підприємства та провести
відповідне зменшення статутного капіталу, зареєструвавши зміни
у встановленому законом порядку [6, с. 223].
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Таблиця 1
ВІДПОВІДНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ, ЕЛЕМЕНТІВ, КОНТРОЛЬНИХ ТОЧОК

ТА ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Предмет контролю — операції з формування та зміни статутного капіталу

Об’єкт
контролю Елементи Контрольні

точки Процедури

Види та кіль-
кість акцій

1. Перевірка державної реєстра-
ції випуску акцій.
2. Перевірка відповідності видів
і кількості розміщених акцій
об’явленим у статуті

Склад
і структура
статутного
капіталу

Номінальна
вартість приві-
лейованих акцій

Перевірка дотримання максима-
льно можливої величини номі-
нальної вартості привілейованих
акцій у статутному капіталі

Мінімальний
розмір капіталу,
встановлений
законодавчо

Перевірка дотримання законода-
вчо встановленого мінімального
розміру статутного капіталу

Розмір
статутного
капіталу

Зміна величи-
ни статутного
капіталу

Перевірка обґрунтування зміни
величини статутного капіталу і
відображення на рахунках бух-
галтерського обліку

Форми оплати Перевірка обґрунтованості при-
йнятих форм і відображення
операцій на рахунках бухгал-
терського обліку

Статут-
ний ка-
пітал

Оплата
статутного
капіталу

Строки оплати Перевірка дотримання строків
оплати, передбачених законо-
давством та статутом

Здійснення внутрішнього контролю статутного капіталу вима-
гає відповідного оформлення результатів перевірки, які можуть
бути використані не лише керівництвом суб’єкта господарюван-
ня і його структурних підрозділів, але і власниками, акціонерами,
інвесторами, а також іншими зацікавленими особами та організа-
ціями.

Отже, реалізація організаційно-методичного механізму внутріш-
нього контролю статутного капіталу повинна включати такі елементи:
визначення мети та завдань контролю, пошук інформаційних джерел і
методів контролю.
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Висновки. У сучасних умовах розвитку бізнесу актуальним
завданням стає підвищення ефективності фінансово-господарсь-
кої діяльності суб’єктів господарювання за допомогою форму-
вання комплексного організаційно-методичного механізму внут-
рішнього контролю статутного капіталу та відповідного його ін-
струментарію. Проведене дослідження дає підстави стверджу-
вати, що система контролю на підприємстві повинна створювати
умови для застосування різних форм контролю і включати сис-
тему раціонального розподілу влади і відповідальності (прав та
обов’язків, підзвітності), об’єднуючи: структуру управління, яка
сприяє обміну інформацією і колегіальності при прийнятті рі-
шень; порядок виявлення конфлікту інтересів керівників або ін-
ших посадових осіб і інформування про це спостережної ради та
учасників товариства; систему внутрішніх стандартів; порядок
формування внутрішньої інформаційної бази контролю; ефекти-
вну систему внутрішнього контролю, зокрема, за формуванням та
розподілом фінансових ресурсів; порядок залучення до внутріш-
нього контролю незалежних зовнішніх аудиторів та експертів.

Виконання процедур узгодження інформації щодо стану та руху
статутного капіталу у розрізі виявлених елементів і контрольних точок
за допомогою наведених прийомів буде сприяти формуванню достові-
рної та якісної інформації щодо надійності діючих систем бухгалтер-
ського обліку та внутрішнього контролю. Крім того, виділені процеду-
ри та етапи спрямовані на підвищення організаційного-методичного та
якісного рівня проведення внутрішнього контролю статутного капіта-
лу, розробку рекомендацій щодо підвищення ефективності господа-
рювання, а також інтенсифікації процесу контролю в цілому. Система
внутрішнього контролю повинна бути спрямована на створення інфо-
рмаційної структури на підприємстві таким чином, щоб забезпечувати
стійкий фінансовий стан підприємства, якісний рівень корпоративного
управління, визначити несприятливі тенденції внутрішнього розвитку
підприємства і умов зовнішнього середовища та розглянути можливі
альтернативні рекомендації щодо її подолання.
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РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА

У статті досліджено основні елементи облікової політики підпри-
ємства, які дозволять удосконалити порядок обліку витрат виробниц-
тва з метою досягнення високих показників фінансово-господарської
діяльності підприємства.

Ключові слова: облікова політика, елементи, витрати, виробництво.

В статье исследованы основные элементы учетной политики пред-
приятия, которые позволят усовершенствовать порядок учета расхо-
дов производства с целью достижения высоких показателей финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия.

Ключевые слова: учетная политика, элементы, расходы, производство.

In the article the basic elements of registration politics are
investigational enterprises that will allow to perfect the order of account of
charges of production with the aim of achievement of high financially-
economic performance of enterprise indicators.

Keywords: registration politics, elements, charges, production.

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



237

Вступ. У господарській та обліковій практиці спостерігаються
суттєві проблеми під час формування облікової політики підпри-
ємств, що значною мірою зумовлено відсутністю навичок вико-
ристання теоретичних розробок відносно формування облікової
політики підприємства та відсутністю чіткого розуміння важли-
вості створення дієвої системи бухгалтерського обліку на підпри-
ємстві. Тому вирішення проблеми формування облікової політи-
ки є важливим науковим і практичним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організаційно-
методологічні засади формування облікової політики підприємс-
тва та проблемні питання щодо її реалізації на підприємствах
Україні висвітлені в наукових розробках таких вітчизняних уче-
них як Ф. Бутинець, С. Голов, М. Кужельний, Л. Ловінська, Н.
Малюга, О. Пальчук, В. Савченко, В. Сопко та інших.

Але необхідно відзначити, що в більшості проведених дослі-
джень основна увага приділяється питанням організації системи
бухгалтерського обліку на підприємстві та визначенню ролі нака-
зу про облікову політику в системі бухгалтерського обліку під-
приємства. Відповідно, значна увага окремим питанням, що фор-
мують облікову політику витрат виробництва, не приділяється.

Мета дослідження — визначити перелік питань організації та
методики обліку витрат виробництва, які необхідно розкривати в
обліковій політиці підприємства.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 1 Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» [2] та п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» [3] облікова політика є сукупністю принципів, методів
і процедур, що використовуються підприємством для складання
та подання фінансової звітності. Таким чином, облікова політика
— це опис обраних підприємством принципів оцінки статей звіт-
ності із запропонованих П(С)БО методів обліку, дотримання яких
дозволяє скласти достовірну фінансову звітність.

Під час обґрунтування елементів облікової політики є необ-
хідним прийняття зважених рішень щодо об’єктів і методів облі-
ку виробництва, взаємозв’язку обліку та процедури калькулю-
вання, формування фінансової та управлінської інформації. Побу-
дова обліку виробництва зумовлена організаційно-економічними
особливостями господарювання, вимогами стандартів та інфор-
маційними запитами управління.

У процесі розроблення облікової політики в частині витрат
одним із найважливіших питань є їх групування — поділ на ви-
трати, що формують вартість запасів, тобто належать до собівар-
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тості, і витрати періоду. Необхідність такого групування спричи-
нена принципом відповідності і неможливістю ідентифікувати
витрати на збут, адміністративні та інші операційні витрати з
продукцією, що вироблена, або роботами та послугами, які вико-
нані. Проте сьогодні суттєво змінюються умови фінансово-
господарської діяльності, підприємства мають галузеві та органі-
заційні особливості, що призводить до неоднозначності зв’язків
між виробництвом і реалізацією конкретних видів продукції та
зазначеними вище витратами. Якщо розглядати формування со-
бівартості з метою контролю витрат, то в системі внутрішньови-
робничого обліку виробнича собівартість — це витрати, які іден-
тифікуються з конкретним продуктом праці або сегментом
діяльності. Залежно від мети оцінки продукту до його вартості
можуть входити різні складові, що зумовлює виникнення та існу-
вання різних методів обліку витрат.

Методика і загальноприйнята практика організації обліку ви-
трат виробництва та порядок визначення фактичної собівартості
продукції базуються на групуванні витрат з виготовлення проду-
кції за видами виробів, місцями виникнення витрат, об’єктами
обліку та об’єктами калькулювання собівартості у розрізі аналі-
тичних статей витрат, що передбачає взаємозв’язок обліку витрат
і калькулювання собівартості продукції та їх зумовленість. Проте
такий зв’язок по-різному впливає на процедуру обліку витрат ви-
робництва.

Як зазначає Податковий кодекс України [1], в обліковій полі-
тиці підприємства необхідно окреслити питання щодо переліку
та складу статей калькулювання виробничої собівартості продук-
ції (робіт, послуг). Відповідно до п. 11 П(С)БО 16 «Витрати» [4]
підприємства мають їх установлювати самостійно. До виробничої
собівартості належать: прямі витрати; прямі витрати на оплату
праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні
розподілені загальновиробничі витрати. Згідно з п. 138.8 Подат-
кового кодексу України [1] облік на підприємстві повинен забез-
печити визначення виробничої собівартості для цілей оподатку-
вання, тому до виробничої собівартості загальновиробничі
витрати (ні постійні, ні змінні) не відносять і не розподіляються.
Відповідно до пп. 138.10.1 Податкового кодексу України [1], ці
витрати відносяться до складу інших витрат і саме того періоду,
у якому їх здійснили за умови належного документального під-
твердження. Тоді як, відповідно з п. 16 П(С)БО 16 [4], змінні за-
гальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат
із використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати,
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обсягу діяльності, прямих витрат), виходячи з фактичної потуж-
ності звітного періоду. Постійні — на кожний об’єкт витрат із
використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, об-
сягу діяльності, прямих витрат) при нормальній потужності. Не-
розподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до
собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг у періоді їх ви-
никнення.

Здійснюючи формування облікової політики виробничих ви-
трат на підприємстві, необхідно визначити прийоми та способи
розрахунку собівартості за калькуляційними одиницями, що та-
кож має варіативний характер. Способи та прийоми визначають
характеристику технічних процедур. Вибір технічних прийомів
залежить від галузевих і технологічних особливостей конкретно-
го підприємства. В економічній літературі більшість способів
калькулювання відносять до комплексних виробництв, де в ре-
зультаті єдиного технологічного процесу отримують кілька видів
основної продукції. Основні з них: метод виключення, розподілу
та комбінований метод.

Відповідно до прийнятої облікової моделі та елементів облі-
кової політики щодо обліку витрат об’єкти витрат та калькулю-
вання можуть існувати паралельно в різних площинах, саме
калькулювання може проводитися лише на підставі нормативів, а
оцінка готової продукції може не базуватись на бухгалтерських
калькуляціях. Отже, відокремлення об’єктів обліку витрат і каль-
куляції повністю знаходиться у компетенції підприємства і зале-
жно від облікової політики конкретного підприємства можливою
є їх повна відповідність, паралельне існування або розширення
калькуляційними об’єктами об’єктів обліку витрат.

У межах облікової політики мають бути зафіксовані як
об’єкти обліку витрат, так і методи. Під час визначення методів
обліку витрат значущими є такі критерії:

спосіб накопичення інформації з відокремленням поточних
витрат за нормами і відхилень від них або без такого розмежу-
вання;

ведення обліку витрат для фінансового та внутрішньовироб-
ничого обліку в єдиній системі рахунків або з відокремленням
рахунків з обліку собівартості.

Висновок. Отже, формування дієвої облікової політики ви-
трат виробництва дозволяє отримувати достовірну, точну та по-
вну інформацію про витрати та фінансові результати діяльності
підприємств.
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Для забезпечення ефективної системи управління витратами
виробництва на підприємстві необхідно:

1) з урахуванням змін у діючому законодавстві, чітко визна-
чити мету і завдання, суб’єкти та об’єкти, перелік елементів облі-
кової політики щодо виробничих витрат підприємства;

2) для забезпечення дієвого виконання облікової політики
структурними підрозділами підприємства оформити відповідні
внутрішні розпорядчі документи;

3) залучати до процесу формування облікової політики під-
приємства кваліфікованих кадрів не тільки бухгалтерської, а й
інших економічних і технічних служб підприємства.
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У статті розглянуто особливості обліку в управління власним ка-
піталом приватного підприємства, визначено вимоги яким повинні від-
повідати інформаційні потоки, що відображають рух власного капі-
талу приватного підприємства.
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В статье рассмотрены особенности учета в управлении собствен-
ным капиталом частного предприятия, определены требования кото-
рым должны отвечать информационные потоки, отражающие дви-
жение собственного капитала частного предприятия.

Ключевые слова: капитал, собственный капитал, уставной капи-
тал, частное предприятие, управление

The article is devoted to the features of accounting in the management of
private enterprise, set out the requirements to be met by information flows,
reflecting the movement of own capital of the private enterprise.

Key words: capital, own capital, share capital, private enterprise, mana-
gement

Вступ. В Україні на сьогоднішній день de facto діє багато при-
ватних підприємств, у той же час невизначеність правового регу-
лювання створює значні проблеми в їх діяльності. Особливої ува-
ги набуває питання облікового забезпечення формування системи
показників стану і змін у структурі власного капіталу підприємства.

Складність управління власним капіталом полягає в тому, що
в процесі поточної діяльності відбувається збільшення або змен-
шення як його загальної величини, так і його окремих складових.
При цьому необхідними даними про стан і рух складових капіта-
лу систему управління забезпечує система бухгалтерського облі-
ку, насамперед, внутрішня управлінська звітність, яка складаєть-
ся на виході облікової системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управ-
ління капіталом підприємства розглядаються в наукових дослі-
дженнях багатьох зарубіжних і вітчизняних учених: Р. Антоні, Л.
Бернстайна, І.О. Бланка, Д. Гарнера, А. Гропеллі, М.О. Кизима, Р.
Коха, М.Н. Крейніної, Т.О. Кузнєцова, Е. Нікбахта, А.М. Поддє-
рьогіна, Р.С. Сайфуліна, Дж. І. Фіннерті та ін.

Серед вітчизняних і зарубіжних авторів, які досліджували
управлінські аспекти обліку власного капіталу, так і використан-
ня облікової інформації в управлінні, найпомітнішими є: І.А.
Бланк, Ф.Ф. Бутинець, В.Б. Івашкевич, В.Ю. Касянова, С.Н. Ко-
лесников, А.Д. Шеремет та ін.

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей обліку
та аудиту в управлінні власним капіталом приватного підприємства.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день в Украї-
ні відсутній окремий закон, який би регулював діяльність прива-
тного підприємства, тому суб’єкти вимушені керуватися загаль-
ними положеннями Цивільного та Господарського кодексів
України, та бухгалтерського законодавства. В наслідок цього ви-
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никає багато спірних питань на практиці (наприклад, порядок
створення та діяльності органів управління, створення статуту,
приєднання нових членів, виплата дивідендів тощо). Тому потрі-
бно детально такі моменти прописувати в статуті підприємства.

Приватне підприємство має статус юридичної особи. Заснов-
никами приватного підприємства можуть бути фізичні та юриди-
чні особи як резиденти і нерезиденти України. Головним керую-
чим органом приватного підприємства є збори засновників.

У практиці господарювання приватні підприємства, як прави-
ло, мають одного засновника — фізичну особу. Це відрізняє ці
підприємства від товариств з обмеженою відповідальністю, які є
найпоширенішою організаційно-правовою формою юридичних
осіб в Україні.

Виступаючи важливим інструментом управління та базуючись
на даних бухгалтерського обліку як системи суцільного та безпе-
рервного документального оформлення господарських операцій
звітність відображає і дає змогу оцінити результати діяльності,
прогнозувати напрями підвищення ефективності господарювання
і пропонувати необхідні для управління рішення в частині влас-
них джерел фінансування діяльності підприємства.

Управління власним капіталом підприємства складно виокре-
мити від інших підсистем управління підприємством (управління
виробничими, інформаційними, трудовими ресурсами) без вияв-
лення, перевірки, фіксації величезної кількості зв’язків між ними.

Особливістю приватного підприємства є те, що законодавст-
вом України не передбачений порядок формування та мінімаль-
ний розмір статутного капіталу, що дозволяє засновнику само-
стійно визначити його розмір і терміни формування. Статутний
капітал приватного підприємства формується грошовими кошта-
ми або майном [6, c. 58].

Метою організації обліку капіталу на підприємстві є забезпе-
чення надання інформації про формування власного капіталу,
операцій з ним, а також стан власного капіталу підприємства для
забезпечення здійснення контролю та управління ним.

Специфіка власного капіталу приватного підприємства вияв-
ляється не в кількості складових об’єктів власного капіталу, а в їх
якісній різнорідності. Така різнорідність проявляється в тому, що
для різних його елементів можуть відрізнятися шляхи і причини
виникнення й формування, умови розподілу, напрями викорис-
тання, умови перетворення у зобов’язання.

Статутний капітал приватного підприємства обліковується на
рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал», субрахунок 403
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«Інший зареєстрований капітал». Зміни в статутному капіталі
відбуваються за рахунок прибутку підприємства або додаткового
внеску засновника [5, c. 208].

В окремих випадках для вирішення невідкладних господарсь-
ких рішень, пов’язаних з грошовими коштами, засновник прива-
тного підприємства може вносити кошти, що перевищують ста-
тутний капітал та інші внески без рішення про зміни його
розміру. Такі внески обліковуються як додатковий капітал, і об-
ліковуються на субрахунку 422 «Інший вкладений капітал».

Враховуючи вимоги Податкового кодексу України до оподат-
кування прибутку підприємств такі внески краще оформити як
короткострокова (до 1 року) поворотна фінансова допомога і об-
ліковувати на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Таблиця 1
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ

СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Зміст господарської операції Дебет Кредит

Зареєстровано статутний капітал приватного підприємства 20, 22 463

Отримано від засновника виробничі запаси і МШП 20, 22 463

Отримано від засновника основні засоби 152
10

463
152

Внесено засновником готівкові кошти 301 463

Внесено засновником кошти на поточний рахунок 311 463

Внесено засновником товари 281 463

Внесено засновником нематеріальні активи 154
12

463
154

Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку 443
671

671
463

Таким чином, ефективний механізм управління власним капі-
талом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління
капіталом, які реалізуються через систему узгоджених між собою
принципів, елементів та методів, що регулюють процес розробки
та реалізації управлінських рішень щодо формування та ефекти-
вного використання власного капіталу, що, в свою чергу, спря-
моване на оптимізацію його розміру та структури, зростання які-
сних параметрів формування, розподілу та використання з міні-
мальними ризиками для підприємства.
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На виході з представленої системи приймаються рішення,
ефективність яких оцінюється під тим впливом, який вони здійс-
нюють на діяльність підприємства. При цьому найбільшу інфор-
мативність як про склад і зміни в структурі власного та позиково-
го капіталу, так і управління капіталом суб’єкта підприємництва
в цілому надає система бухгалтерського обліку (оскільки основ-
ним джерелом для аналізу капіталу є фінансова звітність підпри-
ємства), підпорядкована стратегічним та оперативним завданням
діяльності суб’єкта господарювання.

Інформаційні потоки, які відображають рух власного капіталу
приватних підприємств, повинні відповідати вимогам прозорості,
достовірності, своєчасності та іншим характеристикам, достатнім
для якісного управління власним капіталом підприємств у сучас-
ному середовищі ринкових відносин.

Висновки. На основі проведеного дослідження було визначе-
но що, завдяки інформації, яку надає бухгалтерський облік, влас-
ники можуть вчасно прийняти управлінські рішення стосовно го-
сподарської діяльності приватного підприємства. Це забезпечує
збереження майна власника та контроль за формуванням і розпо-
ділом прибутку.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ
РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ

ФІЗИЧНИХ ОСІБ

У статті розглянуто організаційно-методологічні засади аудиту
розрахунків за податком на доходи фізичних осіб.

Ключові слова: аудит, перевірка, податок на доходи фізичних осіб.

В статье рассмотрены организационно-методологические основы
аудита расчетов по налогу на доходы физических лиц.

Ключевые слова: аудит, проверка, налог на доходы физических лиц.

Organizational and methodological principles of auditing tax payments
for personal income are coverd in the article.

Keywords: audit, review, tax on income of physical persons.

Вступ У сучасних умовах господарювання контроль стає важ-
ливим інструментом, який може збалансувати та захистити інте-
реси держави, населення та суб’єктів господарювання. Інтереси
держави захищає податкова служба, здійснюючи податкові пере-
вірки суб’єктів господарювання, а інтереси підприємства зали-
шаються незахищеними. Таким чином, виникає потреба в залу-
ченні незалежної особи, не зацікавленої в результатах перевірки.
Такою особою на сьогодні виступає тільки аудитор. Недостатнє
теоретичне обґрунтування теорії аудиту та аудиторських послуг і
недосконалість нормативно-правової бази для їх регулювання
призводить до зниження ефективності діяльності суб’єктів ауди-
ту, зокрема в частині обліку за податком на доходи фізичних осіб.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у
наукові і практичні дослідження проблем аудиту та аудиторських
послуг зробили вчені М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, В. А. Дерій,
В. П. Пантелєєв, І. І. Сахарцева, В. П. Суйц та А. Д. Шеремет та
ін. У роботах цих науковців розкривались загальні аспекти конт-
ролю, у т.ч. аудиту за податком на доходи фізичних осіб.

Мета дослідження розрахунків за податком на доходи фізич-
них осіб — підтвердити дотримання підприємством податкового
законодавства, правильності нарахування, повноти і своєчасності
сплати податку до бюджету.
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Виклад основного матеріалу Аудитор розробляє і докумен-
тально оформляє загальну стратегію аудиту, визначає в ній суть
помилок, а потім здійснює аудит. Керуючись цією стратегією ау-
дитор складає план аудиту.

План аудиту, його зміст та обсяг залежать від розміру, виду і
специфіки підприємства, умов договору на проведення аудиту. У
плані аудиту види, зміст та час проведення запланованих ауди-
торських процедур повинні співпадати із загальною стратегією
проведення аудиту.

Для виконання плану аудитор повинен підготувати в письмо-
вій формі програму аудиторської перевірки з визначенням у ній
конкретних завдань і процедур для кожного об’єкта аудиту.

У процесі перевірки, перш за все, необхідно ознайомитись з
матеріалами попередньої перевірки, з’ясувати, чи усунено вияв-
лені порушення чинного законодавства та чи сплачені донарахо-
вані суми податку на доходи фізичних осіб, пені та штрафних
(фінансових) санкцій.

Надалі проводиться документальна перевірка правильності
розрахунків платників податків із бюджетом, безпосередньо за
місцем знаходження платника, на підставі даних бухгалтерського
обліку та первинних документів [4].

Спочатку аудитор повинен визначити стан тієї чи іншої ланки
діяльності та обліку на підприємстві і встановити той обсяг робіт,
який за мінімальних витрат часу на перевірку забезпечить ауди-
торам максимум необхідних відомостей для складання обґрунто-
ваного аудиторського висновку.

Як правило, правильність нарахування ПДФО та своєчасність
його сплати проводять суцільним методом. Суцільний метод ор-
ганізації перевірки дає змогу максимально знизити ризик, але по-
требує багато часу і трудових затрат, що, в свою чергу, збільшує
плату за аудит.

Підприємство може забажати проведення аудиту шляхом ви-
біркової перевірки. У такому разі аудитор повинен провести ви-
бірку відповідно до МСА 530 «Аудиторська вибірка» і обов’яз-
ково документально оформити всю проведену роботу відповідно
до МСА 230 «Аудиторська документація» [4].

Проводиться вибіркова перевірка за особовими рахунками ро-
бітників і службовців шляхом правильності визначення сукупно-
го оподаткованого доходу за відповідний місяць (чи включалися
до заробітної плати за місцем основної роботи всі виплати, одер-
жані за рахунок коштів підприємств, вартість інших матеріаль-
них і соціальних благ) [6]. При документальній перевірці з пи-
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тань дотримання податкового законодавства, правильності нара-
хування, повноти і своєчасності сплати податків до бюджету, ау-
дитору необхідно перевірити:

 накази по підприємству та накази відділу кадрів, наявність
трудових книжок працівників;

 достовірність даних про кількість працюючих основного
складу та за сумісництвом, наявність ідентифікаційних номерів;

касову книгу і видаткові касові ордери (по кредит рах. 301, 302);
 банківські документи;
 наявність проведених виплат робітникам у натуральній фо-

рмі (рах.66);
наявність реалізації працівникам підприємства продукції та товарів

за цінами, нижче відпускних (рах. 28, 27, 26);
виплати підзвітних сум підзвітним особам (рах. 37 (371, 372));

 при наданні позики — наявність відповідної угоди, порядок
і терміни повернення позики, своєчасність погашення позики
відповідно до угоди;

 при компенсаційних виплатах — дотримання установлених
законодавством норм і наявність підтверджуючих документів;

 відомості нарахування заробітної плати;
 повноту і своєчасність перерахування до бюджету утрима-

них сум податку;
 загальну суму виплаченої заробітної плати та сплаченого

податку за відомостями виплати заробітної плати, порівняти їх з
відомостями, поданими в Податковому розрахунку за формою №
1-ДФ;

 відповідність даних Податкового розрахунку за формою
№ 1-ДФ з відомостями виплати заробітної плати особам, які пра-
цюють за сумісництвом, за договорами цивільно-правового хара-
ктеру, отримують дивіденди та інші виплати;

 правильність нарахування та утримання податку на доходи
з осіб при отриманні доходів за різними ознаками доходів;

 при поданні юридичною особою даних Податкового розра-
хунку за формою № 1-ДФ без ідентифікаційних номерів (з ПІБ)
перевірити, чи дійсно ці працівники були звільнені датою, вказа-
ною в довідці [1, 2].

Записи і висновки аудитора по кожному розділу плану аудиту
фіксуються в робочій документації і є тим фактичним матеріа-
лом, який використовується аудитором у процесі підготовки і об-
ґрунтування аудиторського звіту керівництву клієнта [5].

Завершальним етапом є складання підсумкової документації
— розділу звіту незалежного аудитора (аудиторського висновку),
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де аудитор за результатами проведених процедур і тестів вислов-
лює свою думку про достовірність даних обліку розрахунків за
податком на доходи фізичних осіб.

Висновки Отже, аудит є незалежною формою контролю фі-
нансово-господарської діяльності підприємства. Важливим за-
вданням аудиту є оцінка якості функцій управління та відповід-
ність їх стратегічній меті діяльності господарства. Саме аудит за
податком на доходи фізичних осіб вимагає від аудитора особли-
вої ретельності, проведення контролю розрахунків за податком з
доходів фізичних осіб є важливою ланкою аудиту.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто економічний зміст грошових потоків підпри-
ємства, надані визначення цього терміну різними науковцями. Визначе-
ні основні канали надходження грошових потоків від різних видів діяль-
ності підприємства.

Ключові слова: грошові потоки, грошові кошти.
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В статье рассмотрено экономическое содержание денежных по-
токов предприятия, предоставлені определения этого термина разли-
чными учеными. Определены основные каналы поступления денежных
потоков от различных видов деятельности предприятия.

Ключевые слова: денежные потоки, денежные средства.

The article is devoted to the economic content of the cash flows of the
company, there are given the definition of the term by different scholars. In
this article, determined the main channels of the cash flows from the various
activities of the enterprise.

Keywords: cash flow, cash.

Вступ. Грошові потоки є важливим ресурсом і результатом ді-
яльності підприємств, адже саме їх безперервність забезпечує по-
стійне функціонування підприємств у ринкових умовах.

Як найліквідніші активи, грошові кошти є важливими елемен-
том ринкової економіки. Рух грошових коштів супроводжує всі
операційні процеси суб’єкта господарювання. Існування власне
грошових потоків без існування грошей неможливе, при цьому
неважливо у якій формі (готівковій чи безготівковій) здійснюєть-
ся їх рух. Грошові потоки виникають у результаті обігу грошей у
господарському житті країни і обслуговують усі сектори еконо-
міки, в тому числі і агропромисловий комплекс.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду питання
визначення змісту грошей і грошових потоків, їх взаємозв’язку
приділяли увагу багато як вітчизняних, так і зарубіжних науко-
вців: Б. Л. Луців, М. І. Савлук, А. М. Мороз, В. І. Клименко, М.
Д. Білик, В. І. Аранчій, О. О. Терещенко, Р. Д. Кей, С. А. Росс, Ч.
Т. Златкович, В. Т. Харрісон, Л. Аллен, К. А. Рейнет, Р. С. Ре-
джен, Е. Дж. Ґлесс, Л. С. Девіс та ін. Напрацювання цих науков-
ців охоплюють широкий діапазон питань, пов’язаних з теорією,
методикою, організацією обліку, контролю і аудиту грошових
потоків і дотичними темами (аналіз грошових коштів, облік і ко-
нтроль фінансових інвестицій, управління грошовими потоками
тощо), що, водночас потребує поглибити та удосконалити ці дослі-
дження.

Метою дослідження даної статті є дослідження і уточнення
теоретичних аспектів визначення сутності грошових потоків.

Виклад основного матеріалу. Грошовий потік — сукупність
розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів та
їхніх еквівалентів, генерованих його господарською діяльністю,
рух яких пов’язаний з факторами часу, простору, структури, ри-
зику і ліквідності [3, с. 89; 9, с. 322]; розподілений у часі ряд пла-
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тежів, пов’язаний з рухом коштів підприємства [4], або суми, що
виникають у певній хронологічній послідовності [5, с. 78]; суку-
пність платежів, які обслуговують окремий етап (чи його части-
ну) процесу розширеного відтворення [2, с. 67]; динамічний по-
казник, що характеризує постійний рух грошових ресурсів у
результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
підприємства, пов’язаний з надходженням (вхідні грошові пото-
ки) чи витрачанням (вихідні) грошових ресурсів підприємства,
може мати готівкову й безготівкову форму вираження в націона-
льній чи іноземній валюті і пов’язаний з певним моментом часу,
однак може бути приведеним до іншого тощо [1].

Грошовий потік підприємства — процес, пов’язаний з постійним
рухом коштів у ході здійснення різних видів діяльності протягом усьо-
го життєвого циклу функціонування підприємства, який визначає стан
поточної платоспроможності, фінансової стійкості та ділової активнос-
ті [7, с. 162; 8, с. 178]. Рух грошових коштів здійснюється у зв’язку з
виконанням договірних зобов’язань між суб’єктами господарювання,
що передбачає підтвердження причин формування грошового потоку.
Функціонально-організаційні особливості господарських операцій під-
приємства дають змогу ідентифікувати рух грошових коштів за вида-
ми грошових потоків. Грошові потоки, що генеруються підприємст-
вом, мають виключно фінансовий характер [6].

При визначенні поняття «грошовий потік» учені-дослідники
не в повній мірі розкривають його зміст. Вони не беруть до уваги
суттєвий аспект, особливо актуальний у сучасному природно-
економічному середовищі, — надзвичайну діяльність. Грошові
потоки від надзвичайної діяльності — надходження та вибуття
грошових коштів, пов’язане із подіями в процесі діяльності
суб’єкта господарювання (наприклад, надходження грошових
коштів від страхування посівів певної сільськогосподарської
культури після настання страхового випадку, тобто несприятли-
вих природно-кліматичних чи економічно-фінансових умов, то-
що). Тому грошовий потік пропонуємо визначати як надходжен-
ня та вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів у результаті
операційної, інвестиційної, фінансової та надзвичайної діяльності
підприємства. Грошовий потік відображає ринкову або справед-
ливу вартість грошових коштів, а грошові кошти виражаються у
номінальній вартості.

Грошові кошти та грошові потоки взаємопов’язані ринковими
відносинами і обслуговують діяльність суб’єктів господарюван-
ня, незалежно від форм власності та виду діяльності (рис. 1).
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Рис. 1. Взаємозв’язок грошових коштів та грошових потоків

Грошові потоки виникають у результаті обігу грошей у госпо-
дарському житті як конкретного підприємства, так і країни. При
здійсненні розрахунків за зобов’язаннями (з постачальниками за
придбану продукцію та отримані послуги — вихідні грошові по-
токи; з покупцями та замовниками за реалізовану продукцію та
надані послуги — вхідні грошові потоки), підприємство повинно
мати на рахунку достатньо грошових коштів. Грошові кошти,
згідно із НП(С)БО № 1, — готівка, кошти на рахунках у банках і
депозити до запитання.

Грошові потоки класифікуються за видами діяльності. Розгля-
немо детальніше види діяльності, в результаті яких утворюються
грошові потоки.

Операційна діяльність — основна діяльність підприємства,,
пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції (послуг, робіт),
забезпечує основну частку доходу і є головною метою створення
підприємства.

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності
включає в себе надходження від: виручки від реалізації продук-
ції, послуг, робіт; амортизації основних засобів і нематеріальних
активів; інші надходження від операційної діяльності; та витрати
характер спрямування яких: собівартість реалізованої продукції,
адміністративні витрати; витрати на збут; податки; інші опера-
ційні витрати.

Фінансова діяльність — сукупність операцій, які призводять
до зміни величини та складу власного і позикового капіталу.
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Грошові потоки від фінансової діяльності охоплюють такі
надходження: емісію акцій; отриманні позик і кредитів; дивіден-
ди, відсотки; і витрати: виплати погашення позик і кредитів; ви-
плати дивідендів; викуп акцій власної емісії.

Інвестиційна діяльність — сукупність операцій з придбання та
продажу довгострокових (необоротних) активів, а також корот-
кострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівале-
нтами грошових коштів.

Інвестиційна діяльність підприємства пов’язана з певними ви-
дами надходжень (реалізація фінансових інвестицій, реалізація
необоротних активів, реалізація майнових комплексів, дивіденди,
відсотки) та витрат (придбання фінансових інвестицій, необорот-
них активів та майнових комплексів, надання позик іншим під-
приємствам).

Висновки. У міру подальшої трансформації економіки Украї-
ни в ринковому напрямку, розвитку банківської системи, форму-
вання ринків цінних паперів, кредитного та валютного ринків,
оздоровлення державних фінансів і національних грошей, посла-
блення кризових явищ в економіці роль грошей в економічному
житті України неухильно зростатиме.

Проаналізувавши зазначене, можна зробити такі висновки:
1. грошові потоки виникають у результаті здійснення госпо-

дарської діяльності;
2. поняття «грошовий потік» є комплексним і узагальнює в

собі окремі види цих потоків;
3. управління грошовими потоками спрямоване на забезпе-

чення фінансової стійкості підприємства в процесі його стратегі-
чного розвитку.
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ЗВІТНІСТЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ:
ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У статті проаналізовано економічну літературу з питань подання
статистичної інформації лісогосподарськими підприємствами.

Ключові слова. Лісогосподарські підприємства, звітність.

У статье проанализировано экономическую литературу по вопро-
сам предоставления статистической информации лесохозяйственны-
ми предприятиями.

Ключевые слова. Лесохозяйственные предприятия, отчетчность.

The article analyzes the economic literature on the provision of
statistical information forestry enterprises.

Keywords. Forestry enterprises, report.

Вступ. Трансформація економіко-правового середовища та
ринкові перетворення в Україні тенденція переходу від повного
регулювання державними органами всіх питань бухгалтерського
обліку до встановлення лише загальних правил і принципів. Уні-
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фіковані правила методології бухгалтерського обліку та надання
звітної інформації про діяльність підприємств визначені Міжна-
родними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звіт-
ності. Це, в свою чергу, спричинило виникнення потреби в інфо-
рмації нової якості. У результаті ринкових перетворень з’явилися
нові користувачі інформації, які вимагають її відповідності кри-
теріям повноти, достовірності та об’єктивності [3]. Основним
джерелом такої інформації є звітність. У зв’язку з цим, з боку зо-
внішніх користувачів, так і внутрішніх висуває жорсткі вимоги
до облікової інформації, виникає потреба узагальнити альтерна-
тивні підходи, офіційно визнані, та окреслити особливі способи,
прийнятні для лісового господарства, щоб узгодити методику

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми теорії і
практики формування облікової політики відображено в роботах
Т.В. Барановської, П.Є. Житнього К.І. Зубко, Е.В. Коваленко,
Л.В. Ковальчук, С.Л. Коротаєвої, Л.Д. Лисової, М.С. Пушкаря,
А.К. Харькової, Л.З. Шнейдмана, Г.І. Цилюрик, К.А. Ягмур. Пи-
тання удосконалення організації та методики обліку адміністра-
тивних витрат дослідив К.А. Артюшок, окремі важливі елементи
облікової політики щодо витрат висвітлили В.О. Озеран та М.Ю.
Чік [5]. Проте проблемними залишаються питання організації га-
лузевої системи обліку, яка потребує ґрунтовних досліджень що-
до розроблення методики обліку характерних для лісового гос-
подарства об’єктів.

Метою дослідження є аналіз економічної літератури з питань
висвітлення інформації у звітності лісогосподарськими підпри-
ємствами.

Виклад основного матеріалу. Нераціональне використання
лісових ресурсів у минулому, яке пов’язано з надмірною і некон-
трольованою вирубкою деревини, негативно вплинуло на стан
довкілля й економіку лісового господарства, що стало причиною
зменшення лісистості території, інтенсивного розвитку ерозійних
явищ, зміни водного режиму річок та інших водойм. З метою мі-
німізації впливу людини на природне середовище необхідно
впроваджувати нові підходи до організації виробничої діяльності
суб’єктів господарювання, що передбачають раціональне вико-
ристання лісових ресурсів, а також контроль за їх збереженням.
Це зумовлює необхідність удосконалення системи обліку як ос-
нови інформаційного забезпечення будь-якого процесу управлін-
ня. Відсутність чітких рекомендацій щодо методики обліку лісо-
вих ресурсів не дозволяє належним чином організувати збір
даних про їх наявність і рух [5].
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Проблемні питання щодо лісових ресурсів в Україні розгляда-
лися у межах різних спеціальностей. Зокрема дисертації захища-
лися у розрізі екологічних, економічних та юридичних наук. Се-
ред захищених дисертацій також є розробки зі спеціальності
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної
діяльності)» [5].

Для проведення комплексного економічного аналізу лісогос-
подарських підприємств недостатньо зібрати і опрацювати пока-
зники звітності, адже існують випадки, коли є необхідність по-
дання описової частини звітності до форм бухгалтерської
звітності. Так, у працях Р.Б. Бабича, І.М. Лицур, В.З. Холявка,
І.Я. Антоненко, В.А. Андрєєвої  розкрито питання оцінки лісових
ресурсів та їх соціально-екологічних функцій. Проблеми відтво-
рення, використання лісових ресурсів і відображення в обліку ви-
світлені в дослідженнях О.М. Адамовського, О.А. Голуб, І.Я. Ан-
тоненко, В.А. Андрєєвої, О.М. Дзюбенко, В.С. Дудюк, М.Е.
Матвеєва, С.О. Мельник, Є.В. Мішеніна, Р.Г. Приступи, В.З. Хо-
лявка. Особливості оцінки економічних збитків від нераціональ-
ного використання лісових ресурсів розглянуті в дисертаціях Р.Б.
Бабич, Є.В. Мішеніна, Р.Г. Приступи. О.М. Адамовський, Ю.В.
Муравйова, В.З. Холявка розглядали теоретичні та методичні пи-
тання справляння плати за спеціальне використання деревини в
процесі рубок головного та проміжного користування лісом у
межах лісової політики, що спрямована на розвиток сталого лісо-
вого господарства на принципах ринкової економіки. Л.О. Малик
обґрунтувала методику визначення нормативів плати за спеціа-
льне використання недеревних лісових ресурсів, а В.С. Дудюк —
розробив методичні підходи до визначення платежів за спеціаль-
не використання, економічної шкоди та економічних санкцій у
процесі використання лісових недеревних ресурсів.

Після аналізу нормативно-правових актів України та спеціалі-
зованої літератури Н.А. Случак, Богач Б.М., Т.І. Вовчук було:

 удосконалено класифікацію сировинних лісових ресурсів і
запропоновано форми первинних документів і внутрішньої звіт-
ності з обліку недеревної лісопродукції рослинного походжен-
ня [6];

обґрунтовано підходи щодо обліку витрат і аналізу собіварто-
сті продукції на підприємствах лісового господарства за видами
робіт, розроблено систему показників використання лісових ре-
сурсів, які характеризують повноту та інтенсивність лісокористу-
вання [1];
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 розроблено система обліково-аналітичного забезпечення
управління інтенсифікацією лісокористування [2].

Проте окремі пропозиції науковців, на жаль, не можуть бути
реалізовані через негативні тенденції в розвитку окремих тери-
торій і певних показників, які характеризують фінансово-го-
сподарський стан державних лісогосподарських підприємств,
а саме:

 відсутність системи управлінського аналізу, що не дає змо-
ги здійснювати планування роботи в часі, задовольнити обмін
інформацією, оцінювати можливостівиконання робіт власними
силами, або використання потенціалу підрядчиків;

 відсутність системи стимулювання якості лісогосподарсь-
ких заходів;

 орієнтація господарської діяльності переважно на лісозаго-
тівлі.

 значна частка інших операційних витрат (20–30 %), що не-
гативно впливає наотримання прибутку;

 висока частка витрат на оплату послуг підрядних організа-
цій у матеріальних витратах (25–55 %);

 значна частка кредиторської заборгованості (80–90 %) у
структурі джерел фінансування господарської діяльності держлі-
сгоспів;

 зниження показників рентабельності держлісгоспів, що є
негативною тенденцією;

 невідповідність вимог нормативних актів, які регулюють
якість підготовки фахівців лісового господарства (лісників, інже-
нерно-технічних працівників) потребам лісогосподарського ви-
робництва; недостатня підготовленість інженерних, економічних
і фінансових служб для роботи в ринкових умовах;

 невідповідність вимог нормативних актів, якими регулю-
ється якість підготовки фахівців лісового господарства, потребам
лісогосподарського виробництва.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Прове-
дений аналіз лературних джерел дає ппідстави зробити такі ви-
сновки: наявна система ціноутворення на лісопродукцію не від-
повідає вимогам ринкової економіки; основний шлях покращення
фінансового стану держлісгоспів — інтенсифікація лісового гос-
подарства та нарощування обсягів виробництва,в тому числі об-
сягів переробки деревини; діюча система планування, обліку, зві-
тності та аналізу потребує вдосконалення та приведення до
міжнародних стандарті
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У статті висвітлено побудову ефективної методики внутрішнього
контролю капіталу. Досліджено фактори, які обумовлюють необхід-
ність внутрішнього контролю на підприємствах. Розкрито сутність
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організаційних і методичних положень з системи формування внутрі-
шнього контролю операцій із власним капіталом.

Ключові слова: внутрішній контроль, власний капітал, кругообіг ка-
піталу, методи контролю.

В статье освещено построение эффективной методики внутренне-
го контроля капитала. Исследованы факторы, которые определяют
необходимость внутреннего контроля на предприятиях. Раскрыта су-
щность организационных и методических положений из системы фо-
рмирования внутреннего контроля операций с собственным капиталом.

Ключевые слова: внутренний контроль, собственный капитал, кру-
гооборот капитала, методы контроля.

The article highlights the structure of efficient methods of internal
control of the capital. The research of the factors that determine internal
control inside enterprises was carried out. The essence of organizational
and methodological issues of forming up the system of internal control of
operations with proper funds.

Keywords: internal control, proper funds, capital turnover, methods of
the control.

Вступ. На сьогодні Україна прагне інтеграції, принципово но-
вих економічних відносин, що вимагає від неї зустрічних змін у
веденні власної економіки, в організації систем бухгалтерського
обліку та контролю. Для попередження конфліктних ситуацій на
рівні підприємства акціонери та управлінці все частіше користу-
ються послугами незалежних аудиторів. Проте, створення та ор-
ганізація внутрішньої системи контролю дозволить вчасно реагу-
вати на внутрішні та зовнішні економічні коливання на
підприємстві. Це також гарантує взаємну зацікавленість власни-
ків, керівництва та держави в прозорості та достовірності обліку
та звітності.

Варто відмітити, що на даному етапі розвитку на підприємст-
вах України відсутні чітко визначені процедури та прийоми ве-
дення бухгалтерського обліку та контролю власного капіталу.
Тому, необхідність аргументованої організації механізму внутрі-
шнього контролю власного капіталу, не розробленість методич-
них питань його здійснення, свідчать про актуальність і практич-
ну необхідність вирішення даної проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням про-
блем контролю в підприємствах та організаціях, у тому числі
проблемами контролю капіталу, займалися вчені Ф.Ф. Бутинець,
Т.А. Бутинець, Н.Г. Виговська, Є.В. Калюга, Г.Г. Кірейцев,
В.Б.Моссаковський, Л.К. Сук.
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Метою даної статті є розробка методики та організації з фор-
мування механізму проведення внутрішнього контролю власного
капіталу підприємства, який забезпечить підвищення рівня якості
його проведення та ефективність діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Процес внутрішнього контро-
лю притаманний в основному підприємствам великого і серед-
нього бізнесу. Основними характеристиками таких підприємств є:

1) різноманітність видів діяльності та можливість їх кооперації;
2) розгалуженість структурної вітки;
3) прагнення акціонерів отримати достовірну інформацію й

оцінку дій керівників всіх рівнів управління організації та її під-
розділів;

4) наявність ряду філій і дочірніх компаній [3, с. 11].
Слід відмітити, що представників вищого керівництва, перш

за все, цікавить їх власне фінансове благополуччя. Саме це праг-
нення, на мій погляд, породило необхідність внутрішнього конт-
ролю власного капіталу. Діяльність системи внутрішнього конт-
ролю найбільш ефективна, якщо вона підкоряється органу, який
представляє інтереси власника (рис. 1).

Зацікавленість у власному фінансовому благополуччі

Відповідальність та безпечність у прийнятті рішень

Уникнення можливості протизаконного захоплення підприємства
(рейдерства)

Бажання отримувати  якісну та об’єктивну інформацію
про фінансовий стан підприємства

Збереження комерційної таємниці підприємства

Залучення до органів управління підприємством компетентних
та надійних фахівців

Рис. 1. Фактори, що створюють необхідність внутрішнього
контролю власного капіталу
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Отже, для якісної організації внутрішнього контролю акціоне-
ри (власники) за власною ініціативою створюють суб’єктів конт-
ролю. До повноважень кожного суб’єкта входять окремі функції,
що закріплені за ними документально. Така організація забезпе-
чить своєчасне та належне виконання контролю власного капіта-
лу протягом всіх його життєвих циклів.

Організація здійснення контролю — це встановлені вищим
органом управління порядок і прийоми виконання певної ро-
боти суб’єктами контролю при узгодженні їх зусиль і способів
дій з метою забезпечення максимальної ефективності виконан-
ня праці суб’єктів контролю при виконанні поставлених за-
вдань [1, с. 15].

У більшості випадків процес організації внутрішнього конт-
ролю здійснюється в чотири етапи — організаційний, методич-
ний, технологічний і результативний (табл. 1).

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ ЗДІЙСНЕННЯ

ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КРУГООБІГУ КАПІТАЛУ [2, ст. 53]

Етап Зміст процедур

Організаційний

— вибір суб’єктів контролю;
— розробка організаційно-розпорядчих і робочих доку-
ментів щодо здійснення внутрішнього контролю;
— інформаційне забезпечення роботи суб’єктів внутріш-
нього контролю

Методичний
— вибір прийомів здійснення контролю та способів його
проведення;
— підготовка об’єктів, що складають кругообіг капіта-
лу,до здійснення контролю

Технологічний

— оформлення документів за результатами внутрішнього
контролю на стадіях кругообігу капіталу;
— застосування методичних прийомів і способів доку-
ментального та фактичного контролю на стадіях круго-
обігу капіталу

Результативний
— оформлення результатів внутрішнього контролю на
стадіях кругообігу капіталу;
— оцінка правильності організації та ефективності здійс-
нення внутрішнього контролю

Метою внутрішнього контролю власного капіталу є забезпе-
чення законності, достовірності та доцільності здійснення опера-
цій з формування та зміни власного капіталу, відповідності мето-
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дології його обліку нормативним актам, збереження майна влас-
ників і вжиття превентивних заходів щодо забезпечення стійкого
фінансового стану підприємства.

Застосування методики передбачає в першу чергу складення
послідовності завдань, що повинні стояти перед суб’єктом конт-
ролю,а саме:

1) забезпечення наявності та форми установчих документів,
відповідності їх змісту вимогам, встановленим у законодавчих і
нормативних актах;

2) підтвердження легітимності статутного капіталу;
3) підтвердження адекватності методів оцінки внесків заснов-

ників;
4) встановлення законності оподаткування операцій щодо

внесків засновників;
5) підтвердження відповідності записів в первинних докумен-

тах записам у регістрах обліку та звітності.
На мою думку, контролер при проведенні внутрішнього конт-

ролю власного капіталу повинен перш за все його проаналізува-
ти. На підставі первинної документації він повинен провести
аналіз складу і структури власного капіталу, оцінити ефектив-
ність використання власного капіталу. Після цього визначити фа-
ктори, що впливають на зміну величини капіталу та провести
аналіз його рентабельності.

Проведення аналізу дозволить розробити рекомендації за ви-
значенням напрямів підвищення ефективності використання вла-
сного капіталу.

Висновки. У статті висвітлено побудову ефективної методики
внутрішнього контролю власного капіталу. Запропоновані реко-
мендації дозволять за рахунок виділених напрямів проведення
контролю та аналізу своєчасно виявити та попередити порушен-
ня в здійсненні операцій з формування та зміни власного капіта-
лу на підприємстві. Виділені напрямки проведення внутрішнього
контролю капіталу повинні затверджуватися на планування кон-
тролю.

Внутрішній контролю власного капіталу повинен бути спря-
мований на завчасне виявлення порушень, проведення аналізу та
розробки рекомендації щодо оптимізації роботи облікового апа-
рату з метою підвищення ефективності управління власним капі-
талом у розрізі окремо взятих його елементів.

Система внутрішнього контролю повинна бути спрямована на
створення інформаційної бази для забезпечення стійкого та ста-
більного фінансового стану підприємства.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКУ
ЗА ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

У статті розглянуто проблему оподаткування доходів фізичних
осіб в Україні. Розглянуто сутність податку на доходи фізичних осіб,
існуючі прогалини в обліку податку на доходи фізичних осіб. Надано
пропозиції з удосконалення механізму оподаткування фізичних осіб.

Ключові слова: податок, облік податку, механізм оподаткування,
удосконалення оподаткування.

В статье рассмотрена проблема налогообложения доходов физи-
ческих лиц в Украине. Рассмотрено сущность налога на доходы физи-
ческих лиц, существующие пробелы в учете налога на доходы физичес-
ких лиц. Даны предложения по совершенствованию механизма
налогообложения физических лиц.

Ключевые слова: налог, учет налога, механізм налогообложения, со-
вершентвование налогообложения.

The article deals with the problem of personal income tax in Ukraine.
The essence of tax on personal income, existing gaps in accounting for
income tax for individuals. The proposals on improvement of personal
income tax.
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Вступ. Система оподаткування доходів населення в Україні за
роки незалежності зазнала серйозних змін. Сьогодні вона за бага-
тьма ознаками відповідає аналогічним системам провідних країн
світу, проте у внутрішній структурі механізму оподаткування до-
ходів усе ще мають місце певні диспропорції, усунути які необ-
хідно для ефективного розвитку системи податкових відносин.

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Вагомий вклад
у дослідження проблем обліку розрахунків за податками і збора-
ми підприємств зробили вітчизняні вчені О.І. Коблянська, Ю.А. Ку-
зьмінський, О.М. Петрук, О.П. Подцерковний, І.І. та ін. Серед
іноземних теоретиків і практиків з проблем оподаткування варто
відзначити: Д.Л. Волкова, В.В. Качаліна, Б. Нідлза, С.Н. Полє-
нову, Б. Райана, та ін. Ці науковці зосередили свою увагу на нор-
мативно-правовій базі операцій з нарахування та сплати окремих
видів податків і зборів, у т.ч. ПДФО, їх відображення в обліку та
звітності, а також перевірці правомірності таких операцій при
здійсненні податкового аудиту.

Метою статті є вивчення та розкриття механізмів удоскона-
лення розрахунків з податку на доходи фізичних осіб.

Виклад основного матеріалу. Основний стандарт, який регу-
лює склад та оцінку витрат на оплату праці, — це П(С)БО 16
«Витрати» [5]. Основні напрями вдосконалення механізму опода-
ткування доходів фізичних осіб в Україні з врахуванням передо-
вого іноземного досвіду узагальнено на рис. 1. Коди рахунків
(субрахунків) бухгалтерського обліку, які використовуються для
обліку витрат на оплату праці та правила їх використання, — в
Інструкції № 291 [5]. Згідно з цими документами, виплати робіт-
никам за роботу, виконану ними за звітний період, нараховують-
ся і вважаються поточними зобов’язаннями [4—6].

Для бухгалтерського обліку поточних зобов’язань з оплати
праці спеціально виділений рахунок 66 «Розрахунки з оплати
праці». Що стосується утримання ПДФО, то використовується
субрахунок 641 «Розрахунки по податкам» [5]. Здавалося б, що з
обліком ПДФО немає жодних проблем, оскільки працедавець,
виплачуючи заробітну плату, повинен перераховувати в бюджет
суму ПДФО, утриману з такої виплати. Звичайно, якби заробітна
плата виплачувалася однією сумою, це не було б проблемою.
Але, оскільки у Кодексі законів про працю України [4] встанов-
лено, що заробітна плата повинна виплачуватися не рідше, ніж
два рази на місяць, то у бухгалтерів виникають проблеми при ви-
платі зарплати за першу половину місяця.
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Розширення бази оподаткування.  Дасть змогу залучити до оподат-
кування усі доходи, окрім цільових, що виплачуються з державних ці-
льових фондів, або одержаних як компенсація відшкодування певних
витрат. Врегулювання оподаткування доходів від інтелектуальної вла-
сності та незалежної професійної діяльності, що призводять до знач-
них втрат бюджету.

Податкові ставки. Запровадження прогресивного оподаткування  до-
ходів, отриманих у вигляді зарплати із застосуванням помірних ставок,
що зменшить податкове навантаження на платників з низьким і серед-
нім рівнем доходів та підвищених для платників з високими доходами
з метою забезпечення виконання принципу вертикальної рівності та
збільшення надходження до бюджету.

Пільгова політика.  Впровадження неоподаткованого мінімуму; поси-
лення соціальної спрямованості податкового кредиту; упорядкування
пільг соціально незахищеним громадянам та особам, що мають заслуги
перед державою.

Механізм стягнення податків з інших доходів. Вдосконалення по-
рядку оподаткування доходів від фінансових інвестицій, операцій з
об’єктами власності, пасивних доходів та контролю за ними з з метою
усунення зловживань у цій сфері та збільшення податкових надхо-
джень від зазначених доходів.

Підвищення ефективності податкового контролю. Сприятиме по-
доланню зловживань, які дискредитують спрощене оподаткування і
використовують його механізм для ухилення від сплати податків.
Упорядкування системи стягнення податків з пасивних доходів з ме-
тою стимулювання інвестиційної діяльності.

Залучення до оподаткування тіньових доходів. Відстеження товар-
но-грошових потоків, що створюються у сфері спрощеної системи опо-
даткування, контроль за використанням готівки, легалізація доходів
громадян від незареєстрованої економічної діяльності.

Мобілізація резервів нарощування податкових надходжень до бю-
джету від оподаткування фізичних осіб: зростання доходів громадян,
збільшення чисельності працюючих, зниження рівня трудової міграції
працездатного населення, збільшення обсягу прямих інвестицій в еко-
номіку.

Рис. 1. Напрями удосконалення механізму
оподаткування доходів фізичних осіб [1]

На практиці цю проблему вирішують по-різному. Найпоши-
реніший спосіб такий: заплатити 15 % від заробітної плати, а під
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час виплати зарплати за другу половину місяця виплатити суму
ПДФО, виходячи з точного розрахунку, але за вирахуванням уже
виплаченої суми. Цю проблему можна вирішити двома шляхами
[2].

Необхідно зазначити, що якщо база оподаткування, яка визна-
чена з урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 ПКУ щодо доходів, за-
значених в абзаці першому п. 167.1 ст. 167 ПКУ, у календарному
місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового ро-
ку, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 % (абз.
Другий п.167.1 ст. 167 ПКУ) [13]. Порядок обчислення ПДФО з до-
ходів у вигляді заробітної плати у 2014 р. наведено у табл. 1 [3].

Таблиця 1
ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПДФО З ДОХОДІВ

У ВИГЛЯДІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

№
з/п Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн

1 Нараховано з/п працівнику за лютий 2014 року 93 661 15000,00

2 Утримано ЄСВ із загальної суми нарахованої
з/п (15000,00 × 3,6 % / 100 %) 661 651 540,00

3 Утримано ПДФО з частини суми з/п, до якої зас-
тосовується ставка 15 % (12180,00 × 15 % / 100 %) 661 6412 1827,00

4
Утримано ПДФО з частини суми з/п, до якої
застосовується ставка 17 % ((15000, 00-540,
00-12180,00) × 17 % / 100 %)

661 6412 387,60

5
Переказано з поточного рахунку в нац.валюті:
— ЄСВ
— ПДФО

651
6412

311
311

540,00
2214,60

6 Виплачено з каси підприємства працівнику з/п
за лютий 2014 (15000, 00-540, 00-2214, 60) 661 301 12245,4

Податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок
створюють значне навантаження на заробітну плату найманого
працівника суб’єкта підприємницької діяльності. Тому, контроль
за його нарахуванням та сплатою зі сторони органів державної
влади досить сильний. Нарахування та сплата ПДФО та ЄСВ
здійснюється в розрізі кожної фізичної особи, тому процес скла-
дання звітності по цим платежам стає дуже трудомістким і має
багато підводних каменів. Тому розвиток комп’ютиризації обліку
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привели до виникнення ряду програм атоматизації та спрощення
обліку податку на доходи фізичних осіб. Це такі програми, як 1С
Бухгалтерія, М.Е.DOC тощо. Автоматизовані нарахування зар-
плати працівникам підприємства по окладу і ведення взаємороз-
рахунків з працівниками аж до виплати зарплати або депонуван-
ня, а також обчислення регламентованих законодавством подат-
ків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна
плата працівників організацій, і формування відповідних звітів
(по ПДФО, внескам до фондів). При виконанні розрахунків вра-
ховується наявність на підприємстві інвалідів і податкових нере-
зидентів.

Висновки. Ефективність роботи бухгалтера суттєво підвищу-
ється завдяки засобам інформатизації та автоматизації докумен-
тообігу, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази
даних про наслідки господарської діяльності та використовувати
їх для формування редагування і друку вихідних документів,
квартальних, піврічних і річних звітів Особливо це стосується
обліку ПДФО, тому що нарахування та сплата здійснюється в
розрізі кожної фізичної особи.
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НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто складання тесту внутрішнього контролю
нематеріальних активів та шляхи удосконалення методики аудиту не-
матеріальних активів.

Ключові слова: облік, нематеріальні активи, витрати, внутрішній
контроль.

В статье ассмотрено составление теста внутреннего контроля
нематериальных активов и пути совершенствования методики аудита
нематериальных активов.

Ключевые слова: учет, нематериальные активы, расходы, внутрен-
ний контроль.

The article tells us about internal control testing of intangible assets and
ways to improve the methodology of audit of intangible assets.

Keywords: accounting, intangible assets, expenses, internal control.

Вступ. У сучасних економічних умовах, за даними експертів,
вартість майна конкурентоспроможних підприємств у середньо-
му на 30–60 % складається з нематеріальних активів, водночас є
компанії, у яких тільки торговельні марки можуть займати близь-
ко 80 % їх капіталу. Усе ширше використання нематеріальних ак-
тивів в економіці й зовнішньоекономічної діяльності об’єктивно
породжує потребу в поглибленні вивчення методичних особли-
востей внутрішнього контролю зазначених активів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемним пи-
танням обліку і внутрішнього контролю нематеріальних активів
присвячено дослідження Т. Банасько [2], Н. Бразілій [3], О. Bакун
[4], Н. Левченко [5], В. Рядської [7], А. Саюн [8], О. Сизоненко
[9], С. Шульги [10] та багатьох інших.

Мета дослідження. Поточне дослідження спрямоване на удо-
сконалення методики внутрішнього контролю нематеріальних
активів з урахуванням особливостей, що виникають на кожному з
етапів перевірки.

Виклад основного матеріалу. Згідно з П(С)БО № 8 «Немате-
ріальні активи», «нематеріальний актив» — немонетарний актив,
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який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (ві-
докремлений від підприємства) та утримуватися підприємством
строком використання більше одного року (або одного операцій-
ного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, тор-
гівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим осо-
бам [1].

Метою внутрішньогосподарського контролю нематеріальних
активів є забезпечення дотримання всіма співробітниками під-
приємств, залучених у використання та облік нематеріальних ак-
тивів, своїх посадових обов’язків.

Виходячи з мети, основними завданнями внутрішнього кон-
тролю нематеріальних активів є:

• контроль за дотриманням чинного законодавства щодо опе-
рацій з нематеріальними активами;

• перевірка наявності нематеріальних активів;
• встановлення правильності віднесення об’єкта до складу не-

матеріальних активів;
• отримання підтвердження щодо права власності підприємст-

ва на нематеріальні активи;
• перевірка правильності та повноти відображення в обліку

нематеріальних активів;
• перевірка достовірності інформації про нематеріальні акти-

ви, що представлена у фінансовій звітності;
• перевірка правильності нарахування амортизації нематеріа-

льних активів;
• перевірка відповідності даних первинного обліку зносу не-

матеріальних активів даним облікових регістрів;
• перевірка правильності оцінки нематеріальних активів та їх

класифікації [11, с. 170].
Таблиця 1

ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Варіанти відповіді
№ Зміст

Ні Так Інформація
відсутня

Примітки

1 2 3 4 5 6

1

Чи зберігаються у бухгалтерії
підприємства первинні докумен-
ти, які є підставою для прийняття
до обліку або зняття з обліку
об’єктів нематеріальних активів     
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Закінчення табл. 1
Варіанти відповіді

№ Зміст
Ні Так Інформація

відсутня
Примітки

1 2 3 4 5 6

2 Чи ведеться аналітичний облік
нематеріальних активів?     

3
Чи укладені договори повної ма-
теріальної відповідальності за не-
матеріальними активами     

4 Чи розподілені нематеріальні ак-
тиви за групами?     

5 Чи проводилася інвентаризація
нематеріальних активів     

6
Чи проводилася в поточному пе-
ріоді переоцінка нематеріальних
активів     

7
Чи проводилася переоцінка нема-
теріальних активів у минулому
звітному періоді     

9
Чи переглядаються на дату балан-
су строк експлуатації та метод
амортизації на відповідність но-
вим умовам використання активу     

10 Чи були витрати на дослідження
та розробку?     

11 Чи було вибуття нематеріальних
активів?     

12 Чи є нематеріальні активи, по яких
існують обмеження прав власності     

13 Чи є нематеріальні активи, які пе-
редані під заставу     

Тести системи контролю застосовують для одержання ауди-
торських доказів відносно відповідності структури та ефективно-
сті функціонування систем обліку та внутрішнього аудиту. Це
перелік методів і порядок їх застосування аудитором для оцінки
ефективності функціонування системи обліку і внутрішнього ко-
нтролю [4, с. 165].

Висновки. Таким чином, можемо зробити висновок, що повне
та ефективне проведення внутрішнього контролю нематеріаль-
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них активів і виконання основних завдань контролю неможливе
без складання тестів внутрішньогосподарського контролю, який
унаочнює сильні та слабкі сторони підходи до управління та об-
ліку нематеріальних активів підприємства.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
ЗА ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

У статті розглянуто проблеми оподаткування доходів фізичних
осіб, відображення в обліку та наведено пропозиції щодо удосконален-
ня облікового механізму.

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, прогресивне опо-
даткування, облік, податковий агент.

В статье рассмотрена проблема налогообложения доходов физи-
ческих лиц, отражение в учете и разработано предложения относи-
тельно усовершенствования учетного механизма.

Ключевый слова: налог на доходы физических лиц, прогрессивное на-
логообложение, учет, налоговый агент.

The article deals with the problem of personal income tax , recording
and proposals for improving your gear.

Keywords: tax on personal income , progressive taxation, accounting,
tax agent.

Вступ. Важливим джерелом доходної частини бюджету будь-
якої держави та соціальним регулятором є податок на доходи фі-
зичних осіб. Високий рівень «тінізації» доходів, низький рівень
економічної грамотності фізичних осіб, складний механізм обчи-
слення, відображення в обліку та звітності податку на доходи фі-
зичних осіб (далі — ПДФО), порядок адміністрування податку та
податкова політики держави вимагає розробки шляхів удоскона-
лення обліку розрахунків за податками на доходи фізичних осіб та
гармонізації відповідно до вимог міжнародного законодавства [5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам транс-
формації процесу оподаткування доходів фізичних осіб, методи-
ки їх обліку та відображення у звітності присвячено дослідження
та публікації вітчизняних учених В. Андрущенка, О. Василика,
А. Крисоватого, В. Опаріна, В. Суторміної, Н. Ткаченко, В. Фе-
досова, К. Швабія, С. Юрія та ін. [5]. Незважаючи на широке до-
слідження даного питання окремі аспекти оподаткування доходів
фізичних осіб залишаються поза увагою дослідників та потребу-
ють подальшого вивчення.

Мета дослідження. Метою даного дослідження є окреслення
проблем механізму нарахування та відображення в обліку розра-
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хунків за податком на доходи фізичних осіб, розробка напрямів
його удосконалення на підставі зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Традиційно для України осно-
вним джерелом надходжень місцевих бюджетів виступає ПДФО,
частку якого у структурі доходів наведено на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб
до бюджету України за 2008–2013 рр. [1, c. 54]

Негативна динаміка надходжень характеризується рядом фак-
торів, серед яких: приховування об’єкта оподаткування, скоро-
чення чисельності персоналу та тривалості робочого тижня (дня),
трудова міграція працездатного населення тощо. За даними [3],
станом за січень-червень 2014 року спостерігається тенденція
щодо недовиконання плану податкових надходжень з ПДФО на
10,11 % у зв’язку з фінансовою та політичною кризою в Україні.
Внесення останніх змін до Податкового кодексу України (далі —
ПКУ), свідчить про зростання податкового навантаження на фі-
зичних осіб, що пов’язане з введенням військового збору (тимча-
сово — до кінця 2015 року), розширенням бази оподаткування у
вигляді пасивних доходів фізичних осіб при подальшому засто-
суванні існуючої шкали оподаткування доходів [2].

Вивчаючи досвід країн Європейського Союзу, які також пе-
реживають дефіцит фіскальних ресурсів, слід запропонувати за-
ходи з реформування прибуткового оподаткування і в Україні за
такими напрямами:

1) впровадження прогресивної шкали оподаткування з одно-
часним зниженням ставок нижнього діапазону шкали;

2) збільшення податкового навантаження на високі доходи фі-
зичних осіб з метою мінімізації дефіциту бюджету.
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3) прозорий механізм застосування системи податкових соці-
альних пільг;

4) звільнення від оподаткування доходів фізичних осіб з роз-
міром менше прожиткового мінімуму доходів громадян [6, c.81].

Чинна в Україні прогресивна шкала оподаткування ПДФО не ви-
конує своєї функції, так як переважний податковий тиск відносно до-
ходів незаможних верств населення (15 %), а використання ставки —
17 % переважно є малоефективним у зв’язку з високим рівнем «тініза-
ції» доходів заможних верств населення [8]. Даний тезис характеризу-
ють дані [4], так у березні 2014 року, найбільшу частку осіб — 28,1 %
— складали працівники з розміром доходів у вигляді оплати праці в
діапазоні 1500–2500 грн/місяць.

Переважно надходження ПДФО до бюджету забезпечують фі-
зичні особи, із заробітної плати та інших виплат, які включають-
ся до фонду оплати праці, яких виконуються утримання податко-
вими агентами і для яких це основне джерело існування. Пасивні
ж доходи, отримувачами яких є фізичні особи з високими дохо-
дами здебільшого не оподатковуються [7, c. 51].

Отже, реформуванню підлягає не лише механізм нарахування
податку, але і методика та організація його обліку. Так, для вико-
нання вимоги законодавства щодо нарахування заробітної плати
фізичним особам не менше двох разів на місяць виникає потреба
нарахування ПДФО з частини зарплати за першу половину міся-
ця та його перерахування, без володіння повною інформацією
щодо обсягу виконаних робіт або відпрацьованого часу з наступ-
ним перерахунком податку за результатами роботи за місяць [2].
На нашу думку, даний механізм можна спростити шляхом: або
оподаткування загальномісячного доходу один раз в кінці місяця,
як того вимагають норми ПКУ, або виконання нарахування та
сплати даного податку із розміру доходу за першу та другу поло-
вину місяця окремо.

Також, дещо штучно виглядає на практиці механізм застосу-
вання податкових соціальних пільг (ПСП), передбачений ПКУ,
який вимагає не тільки наявності та документального підтвер-
дження соціального статусу фізичної особи, що збільшує доку-
ментообіг податкового агента, але і одночасно висуває обмежен-
ня щодо розміру граничного доходу [5]. Застосування пільг при
оподаткуванні доходів одного з батьків неповнолітніх дітей, зов-
нішніх сумісників тощо вимагає від працівників бухгалтерської
служби податкового агента здійснення посиленого контролю з
метою достовірного відображення сум утриманого ПДФО у звіт-
ності.
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Недостатньо інформативним і громіздким виглядає і регістр
аналітичного обліку нарахування ПДФО — Розрахунково-пла-
тіжна відомість працівника (ф.П-6), де відображаються дані щодо
записів по кредиту рахунку 641 «Розрахунки за податками», яка
вимагає у подальшому узагальнення інформації у Розрахунково-
платіжній відомості зведеній (ф. П-7) шляхом додавання сум на-
рахованого податку. Дублювання інформації значно збільшує час
на обробку даних, підвищує ймовірність виникнення транзитних
помилок.

Також дискусійним питанням є структура форми звітності —
Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого)
на користь платників податку і утриманого з них податку на до-
ходи фізичних осіб (ф. 1-ДФ). Адже, перекладання функцій адмі-
ністрування єдиного соціального внеску на Державну фіскальну
службу України, на нашу думку, роблять неефективним форму-
вання двох різних форм звітності з різними термінами звітування.
Більш раціональним виглядає об’єднання у одній формі звітності
інформації щодо персоніфікованого обліку нарахування та спла-
ти єдиного соціального внеску, військового збору та податку на
доходи фізичних осіб.

Висновки. Упровадження механізмів удосконалення оподат-
кування доходів фізичних осіб та їх обліку повинно відбуватись з
врахуванням європейського досвіду та повинно передбачати:

— перегляд розміру та умов застосування прогресивних ставок
оподаткування доходів і перенесення основного навантаження на до-
ходи фізичних осіб з високими рівнями доходу;

— розширення бази оподаткування ПДФО за рахунок оподат-
кування пасивних доходів;

— спрощення механізму нарахування ПДФО при виплаті зар-
плати та доступності застосування ПСП;

— удосконалення структури регістрів аналітичного обліку та
форми звітності з обліку розрахунків за ПДФО.
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ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

У статті висвітлено особливості обліку податку на додану вар-
тість, розглянуто порядок ведення податкового обліку розрахунків з
бюджетом за ПДВ.

Ключові слова: податок на додану вартість, податковий кредит,
податкові зобов’язання, податкова накладна.

В статье отражены особенности учета налога на добавленную
стоимость, рассмотрен порядок ведения налогового учета расчетов с
бюджетом по НДС.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговый кре-
дит, налоговые обязательства, налоговая накладная.

The accounting of value added tax. the procedure of tax accounting of
settlements with the budget under the VAT is coverd in the article.

Keywords: value added tax, tax credit, taxes, tax bill.

Вступ. Правильність відображення в обліку розрахунків за
податком на додану вартість (далі — ПДВ) і надалі залишається
непростою ділянкою обліку. Особливої актуальності ці питання
набули із введенням у дію Податкового кодексу України [3].
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Облікова система будь-якого платника ПДВ має забезпечува-
ти якісний рівень організації та здійснення розрахунків з бюдже-
том, що, в свою чергу, має унеможлювати випадки застосування
до підприємства штрафних санкцій. Таким чином, для кожного
платника ПДВ формування ефективної системи обліку розрахун-
ків з бюджетом за цим податком є надзвичайно важливим. Вирі-
шення даного завдання потребує відповідного методичного за-
безпечення, що й актуалізує обраний напрямок дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Дослідження тео-
ретичних і практичних аспектів розрахунків за ПДВ висвітлено у
працях багатьох вітчизняних науковців, серед яких В.З. Білінсь-
кий, П.Ю. Буряк, М.П. Войнаренко, Н.С. Залуцька, Б.А. Карпін-
ський, М.М. Коцупатрий, Т.О. Меліхова та інші. Проте врахову-
ючи зміни, які постійно відбуваються в порядку нарахування та
сплати ПДВ згідно чинного законодавства, питання обліку дано-
го податку і досі залишаються важливими та актуальними.

Мета дослідження полягає у висвітленні особливостей обліку
розрахунків за ПДВ й визначення шляхів удосконалення обліку
даного податку.

Виклад основного матеріалу. Ведення бухгалтерського облі-
ку залежить від вдало обраної форми обліку та організації роботи
бухгалтерії підприємства. Належним чином організований подат-
ковий облік є однією із найважливіших умов ефективного функ-
ціонування будь-якого суб’єкта господарювання.

Дослідження порядку визначення суми ПДВ до сплати згідно
з нормами чинного податкового законодавства дозволяє виокре-
мити його такі облікові рівні [2, с. 270]:

• рівень первинного документування податкових зобов’язань і
податкового кредиту — складання та отримання від контрагентів
податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вар-
тісних показників до податкових накладних тощо;

• рівень систематизації податкових зобов’язань і податкового
кредиту — формування реєстру виданих та отриманих податко-
вих накладних;

• звітний рівень — формування податкової декларації з ПДВ
із відповідними додатками.

Схему податкового обліку розрахунків за ПДВ подано на рис. 1.
Згідно процедур податкового обліку формується необхідна

інформація для складання податкової звітності з ПДВ, в якій і ви-
значається задекларована сума податку до сплати.

Процес визначення ПДВ тісно інтегрований до синтетичного
обліку, адже кожна сума податкових зобов’язань і податкового
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кредиту окремо відображається на рахунках бухгалтерського
обліку.

Розділ І. Видані податкові             Розділ ІІ. Отримані податкові
накладні                                                             накладні

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК З ПДВ

Видані податкові накладні, роз-
рахунки коригування до подат-
кових накладних

Отримані податкові накладні, роз-
рахунки коригування до податкових
накладних

Транспортні квитки, фіскальні чеки,
митні декларації

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних накладних

Податкова декларація з ПДВ

І. Податкові зобов’язання ІІ. Податковий кредит

Розділ ІІІ. Розрахунки за звітний період

Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та по-
даткового кредиту в розрізі контрагентів»

І. Податкові зобов’язання ІІ. Податковий кредит

Додаток 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ
до податкової декларації з ПДВ»

І. Коригування податкових зобов’язань І. Коригування податкового кредиту

Рис. 1. Організаційна схема податкового обліку
розрахунків за ПДВ [5, с. 67]

Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій під-
приємств і організацій [1] для узагальнення інформації про розра-
хунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету передба-
чено синтетичний рахунок 64 «Розрахунки за податками й пла-
тежами». Рахунок 64 має субрахунки 641 «Розрахунки за податка-
ми», 643 «Податкові зобов’язання», 644 «Податковий кредит».

Аналітичний облік розрахунків за податками ведеться за їх
видами. Зокрема, для обліку ПДВ до субрахунку 641 відкрива-
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ється окремий аналітичний рахунок «Розрахунки за ПДВ» (на-
приклад, 641.2 «Розрахунки за ПДВ»).

Субрахунки 643 та 644 є транзитними та застосовуються для
коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту у
випадку авансових платежів, тобто з метою відображення прави-
ла «першої події» [2, с. 271].

Так, за дебетом субрахунка 643 (хоча відомо, що податкові
зобов’язання — це суми ПДВ, віднесені в кредит аналітичного
рахунку 641.2 «Розрахунки за ПДВ) тимчасово обліковується су-
ма податкового зобов’язання з ПДВ (від дати надходження кош-
тів, перерахованих підприємству покупцями як попередня опла-
та, до дати відвантаження їм товарів/послуг).

На субрахунку 644 відображається сума податкового кредиту з
ПДВ, причому за кредитом (хоча відомо, що податковий кредит —
це сума ПДВ, віднесена на дебет аналітичного рахунку 641.2
«Розрахунки за ПДВ) тимчасово до того часу, поки не будуть про-
ведені взаєморозрахунки з постачальниками чи підрядниками.

Таким чином, слід зазначити, що назви субрахунків 643 і 644 є
невдалими, не відповідають своєму економічному змісту і не да-
ють чіткого уявлення про те, що саме на них обліковується. Тим
більше, що Інструкція про застосування Плану рахунків бухгал-
терського обліку теж не прояснює ситуації. Зокрема, в ній зазна-
чено: «на субрахунку 644 «Податковий кредит» ведеться облік
суми ПДВ, на яку підприємство набуло права зменшити податко-
ве зобов’язання» [4]. Однак, сума ПДВ, на яку підприємство зме-
ншує податкове зобов’язання, відображається за дебетом аналі-
тичного рахунку 641.2 «Розрахунки за ПДВ».

Тому назву цих субрахунків можна замінити, наприклад, на
таку: 643 «Податкові розрахунки за податковими зобов’язаннями
(за отриманими авансами)»; 644 «Податкові розрахунки з подат-
кового кредиту (за виданими авансами)».

Застосування в бухгалтерському обліку субрахунків 643 і 644
є складним трудомістким процесом, адже за кожним первинним
документом, пов’язаним з оплатою чи відвантаженням/ отриман-
ням товарів, необхідно встановити, яка з подій відбулася раніше,
і тільки після цього зробити відповідні записи з використанням
або без використання субрахунків 643 та 644.

Висновки З метою відповідності назви субрахунків 643 та 644
змісту їх економічної сутності доцільно назву субрахунку 643
«Податкові зобов’язання» визначити як «Податкові розрахунки
за податковими зобов’язаннями (за отриманими авансами)»; на-
зву ж субрахунку 644 «Податковий кредит» — відповідно зміни-
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ти на «Податкові розрахунки з податкового кредиту (за виданими
авансами)»; і таким чином, ці субрахунки будуть достатньо зро-
зумілими та обґрунтованими.
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В статье исследован вопрос оценки других необоротных материа-
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In the article investigates the assessment of other non-current tangible
assets under the current legislation of Ukraine

Key words: assessment, cost, revalued amount, residual value, fair value,
value, which is amortized.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Ступінь
достовірності інформації про оцінку необоротних матеріальних
активів буде впливати на рішення щодо різних складових елеме-
нтів цих активів у формуванні собівартості продукції, розрахунку
обсягу потрібних капіталовкладень в їх придбання, ступінь при-
датності і зношеності, визначення капіталомісткості виробницт-
ва. Оцінка виступає елементом методу бухгалтерського обліку,
першоджерелом інформації про господарські операції, вимірни-
ком вартості об’єктів обліку, що дає можливість співставляти ін-
формацію про різнорідні об’єкти обліку в грошовому вимірнику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.
Дослідженням оцінки активів науковцями приділялось багато
уваги. Багато з них досліджували економічну сутність оцінки, як
складову методу бухгалтерського обліку і результати цих дослі-
джень мали загальнотеоретичний характер. Деякі науковці дослі-
джують питання оцінки активів за класами бухгалтерського облі-
ку (оборотні, необоротні і т.д.).

Формулювання цілей статті (постановка завдання). У
складі необоротних активів обліковують таку групу активів, як
інші необоротних матеріальних активів, яка в своєму складі має
такі специфічні їх види, як малоцінні і бібліотечні фонди. Оцінка
таких специфічних активів має свої особливості і в деяких випад-
ках не співпадає з оцінкою як необоротних активів, так і інших
необоротних матеріальних активів. Враховуючи зазначене, ме-
тою статті є дослідження оцінки інших необоротних матеріаль-
них активів згідно чинного законодавства.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. У результаті до-
слідження було встановлено таке.

1. Одним із завдань бухгалтерського обліку інших необорот-
них матеріальних активів на підприємстві є забезпечення безпе-
рервного спостереження за процесами надходження, наявності,
внутрішнього переміщення, вибуття таких активів. У кожному із
цих процесів актив набуває різної вартості, оскільки вартість ак-
тиву на етапі надходження відрізняється від вартості того ж ак-
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тиву на етапі вибуття через фактор його фізичного та морального
зносу. Отже, згідно чинного законодавства оцінка інших необо-
ротних матеріальних активів здійснюється при їх первісному ви-
знанні, експлуатації та на дату балансу.

2. Оцінка інших необоротних матеріальних активів при їх пе-
рвісному визнанні здійснюється за первісною вартістю, яка фор-
мується залежно від каналів надходження таких активів (при
придбані за грошові кошти, створені власними силами, отримані
як внесок до статутного капіталу, безоплатно одержані, в обмін
на подібні та неподібні активи, переведення із оборотних в не-
оборотні).

Згідно чинного законодавства первісна вартість — історична
(фактична) собівартість необоротних активів в сумі грошових
коштів або справедливої вартості інших активів сплачених (пере-
даних), витрачених для придбання (творення) необоротних акти-
вів. Отже, при первісному визнанні інші необоротні матеріальні
активи оцінюються за первісною вартістю, яка формується:

• придбанні за грошові кошти чи створенні власними силами —
із величини понесених фактичних витрат;

• надходження в якості внесків до статутного капіталу та
при безоплатному одержані — здійснюють за справедливою ва-
ртістю таких активів, скорегованої на суму додаткових витрат на
таке надходження;

• придбані в обмін на неподібний актив — із справедливої ва-
ртості переданого активу, яка збільшується на суму сплачених
грошових коштів або зменшується на суму одержаних грошових
коштів у вигляді доплати;

• придбані в обмін на подібний актив — із залишкової варто-
сті переданого об’єкта.

У результаті дослідження оцінки інших необоротних матеріа-
льних активів при первісному визнанні було також встановлено
що:

• якщо здійснювати обмін малоцінних необоротних матеріа-
льних активів (обліковуються на субрахунку 112 та мають спеці-
альний режим амортизації), які вже були у використанні на поді-
бні активи, то вартість одержаного активу не буде відповідати
реальної вартості через те, що залишкова вартість може дорівню-
вати або половині вартості або нулю;

• законодавством не передбачено як здійснювати оцінку ін-
ших необоротних матеріальних активів при обміні на подібні ак-
тиви у випадку, якщо залишкова вартість переданого об’єкта не
перевищує його справедливої вартості.
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2. Оцінка інших необоротних матеріальних активів на етапі їх
експлуатації здійснюється при нарахуванні амортизації і оціню-
ється у вигляді вартості, яка амортизується. Згідно чинного зако-
нодавства вартість, яка амортизується є розрахунковою і дорів-
нює первісній або переоціненій вартості необоротного активу за
вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Згідно із П(С)БО 7 «Основні засоби» амортизація інших не-
оборотних активів (крім бібліотечних фондів і малоцінних не-
оборотних матеріальних активів) нараховується за прямоліній-
ним і (або) виробничим. Відповідно до Податкового кодексу за
прямолінійним і (або) за виробничим методом амортизація нара-
ховується за такими видами інших необоротних матеріальних ак-
тивів, які входять: до групи 12 — тимчасові не титульні споруди,
групи 14 — інвентарна тара, 15 — предмети прокату. При цьому
Податковим кодексом передбачено, що інші необоротні матеріа-
льні активи, що входять до групи 13 — природні ресурси аморти-
зація не нараховується, а за П(С)БО 7 на природні ресурси нара-
ховується амортизація або за прямолінійним, або за виробничим
методами.

Слід пам’ятати, що згідно чинного законодавства до складу
інших необоротних матеріальних активів входять такі групи ак-
тивів, як малоцінні необоротні матеріальні активи і бібліотечні
фонди, амортизації за якими нараховується за одним із таких
способів:

• у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % його
вартості, яка амортизується, та решта 50 % вартості, яка аморти-
зується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) вна-
слідок невідповідності критеріям визнання активом;

• або в першому місяці використання об’єкта 100 % його вар-
тості.

Вартість інших необоротних активів погашається нарахуван-
ням амортизації за методом, що визначається підприємством са-
мостійно, виходячи з очікуваного способу використання таких
об’єктів та фіксується в наказі про облікову політику.

3. При відображені інших необоротних матеріальних активів
на дату балансу здійснюється оцінка:

• при їх переоцінці (за переоціненою вартістю). Переоцінена
вартість — вартість необоротних активів після їх переоцінки. Пе-
реоцінці підлягають всі інші необоротні матеріальні активи крім
малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних
фондів. Згідно чинного законодавства переоцінку об’єктів обліку
рекомендовано здійснювати або у розмірі 1 % чистого прибутку
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(збитку), або 10 % чи до 10 % відхилення залишкової вартості
об’єктів обліку від їх справедливої вартості;

• на дату складання звітності (за залишковою вартістю). За-
лишкова вартість — різниця між первісною (переоціненою) вар-
тістю необоротного активу (до складу яких входять і інші необо-
ротні матеріальні активи) і сумою його накопиченою аморти-
зацією (зносу). Враховуючи те, що малоцінні необоротні матері-
альні активи і бібліотечні фонди більшість підприємств аморти-
зує в першому місяці використання об’єкта у кількості 100 % їх
вартості, то такі активи не впливають на сукупну залишкову вар-
тість основних засобів, що відображають в балансі підприємства.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Чинним
законодавством України передбачений загальний підхід щодо
оцінки необоротних активів. При цьому інші необоротні матеріа-
льні активи у своєму складі мають специфічні види активів (ма-
лоцінні і бібліотечні фонди) які мають певні виключення із зага-
льних правил оцінки необоротних активів як на етапі первісного
їх визнання, так і на етапах експлуатації та на дату звітності.
Враховуючи результати дослідження, пропозиції щодо відобра-
ження інформації про оцінку інших необоротних матеріальних
активів підвищать рівень організації їх обліку для потреб управ-
ління на підприємстві.
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Україні. Характеризуються проблеми та умови отримання кредитів
сільськогосподарськими підприємствами.

Ключові слова: кредити банків, сільськогосподарські підприємства,
умови кредитування, відсоткова ставка.

В статье анализируются текущие тенденции в экономике и их вли-
яние на предоставление банковских кредитов сельскохозяйственным
предприятиям в Украине. Характеризуются проблемы и условия полу-
чения кредитов сельскохозяйственными предприятиями.

Ключевые слова: кредиты банков, сельскохозяйственные предприя-
тия, условия кредитования, процентная ставка.

The article is devoted to naming the current trends in the economy and
their impact on loan granting by banks to agricultural enterprises in
Ukraine. The article also lists conditions and potential problems for
obtaining loans by agricultural enterprises.

Keywords: bank loans, agricultural enterprises, credit terms, interest rate

Вступ. Фінансування банками дефіцитів бюджету і вилучення
грошей з реального сектору економіки, падіння виробництва се-
ред галузей промисловості, політична нестабільність 2013—2014
рр., зростання цін на нафту та нафтопродукти на внутрішньому
ринку поглиблюють рецесійні процеси в економіці України. Пе-
релічені проблеми в свою чергу зумовили підвищення валютного
курсу, який стимулював підвищення цін в орієнтованих на екс-
порт та імпортозалежних галузях, прискорення темпів інфляції і
як наслідок значних ускладнень у функціонуванні банківського
сектору [12].

Значним локомотивом зростання економіки наразі є аграрний
сектор, що забезпечує 9,1 % валової доданої вартості за 2013 рік
[12] і 24,4 % експорту України [7]. Разом з тим обсяги виробниц-
тва сільськогосподарської продукції складає лише 82,6 % від рів-
ня 1990 року. Тому нагальною проблемою є пришвидшення тем-
пів зростання сільськогосподарського виробництва [6] та подо-
лання об’єктивних макроекономічних перешкод щодо поліпшен-
ня, розширення та ефективного розвитку кредитного забезпечен-
ня сільськогосподарських підприємств [5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоре-
тичних засад і практичного досвіду функціонування фінансово-
кредитного механізму АПК приділяється велика увага з боку таких
вітчизняних науковців: В. М. Алексійчук, О. Є. Ґудзь, М. Я.
Дем’яненко, І. Г. Кириленко, С. М. Колотухи, П.Т. Саблук. Вагомим
внеском і написання статті стали дослідження Н.В. Бабаніної на
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предмет проведення аналізу стану кредитування сільськогосподар-
ських товаровиробників і виконання прийнятих державних програм
підтримки аграрного сектора економіки, І.В. Карпової у частині
оцінки фінансово-кредитних важелів та напрямів їх удосконалення,
а також В.І. Аранчія щодо надання пропозицій стимулювання інвес-
тиційного кредитування банками проектів в АПК.

Мета дослідження. Метою даної статті є вивчення стану та
типових умов кредитування агрохолдингів України.

Виклад основного матеріалу. Аграрний сектор є однією з го-
ловних складових економіки України. Проте незважаючи на пер-
спективи рекордних врожаїв доходи від виробництва можуть і не
зрости, оскільки в результаті надвиробництва світові ціни на ос-
новні експортні культури України вже впали проти минулого се-
зону і можуть падати й надалі [1, 9].

Відтак рекордні результати сільгоспвиробництва у натуральному
вираженні матимуть обмежений вплив на бюджет і платіжний ба-
ланс. Імовірно, що такі тенденції створюватимуть ризики для ліквід-
ності українських підприємств АПК, не компенсують падіння в ін-
ших галузях і не призведуть до значного зростання ВВП України.

Сільське господарство є кредитомісткою галуззю і її нормаль-
не функціонування без кредитних ресурсів у сучасних умовах
практично неможливе. Це зумовлено специфікою сільського гос-
подарства: нестачею вільних фінансових коштів; високою капіта-
ломісткістю і порівняно низькою фондовіддачею; сезонністю ви-
робництва та значною тривалістю виробничого циклу [6].

Таблиця 1
КРЕДИТИ БАНКІВ, НАДАНІ АГРОКОРПОРАЦІЯМ

Показники бер 2013 бер 2014 +/–∆ серп 2013 серп 2014 +/–∆

Усього залишків
на кінець періоду,
млрд грн

36,1 45,7 +9,6 39,8 53,8 +14

у національній ва-
люті: 25,3 30,6 +5,3 29 34,4 +5,4

процентні ставки
(річні), % 18,2 20,8 +2,6 17,0 19,4 +2,4

в іноземній валюті: 10,8 15 +4,2 10,8 19,8 +9
процентні ставки
(річні), % 7,4 9,6 +2,2 9,1 10,9 +1,8

За даними офіційного сайту Національного банку України, кре-
дити сільськогосподарським корпораціям на кінець серпня 2014 ро-
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ку становили 53.8 млрд грн. Приріст було переважно сформовано за
рахунок зростання кредитів наданих в іноземній валюті, які зросли
переважно за рахунок курсових різниць (табл. 1) [10].

Переважний обсяг кредитів сільськогосподарським підприєм-
ствам в Україні надається комерційними банками. Серед систем-
них банків, що активно співпрацюють з аграріями, ПАТ «Райф-
файзен Банк Аваль», ПАТ «Ощадний банк України», ПАТ «Креді
Агріколь банк», ПАТ «ОТП банк» ПАТ »Приватбанк», ПАТ
«Укрсоцбанк» (UniCredit Bank). Варто відзначити, що найдеше-
вші кредити системних банків надаються великим агрохолдингам
[3]. Це пояснюється такими причинами: наявність організованої
фінансової звітності у великих компаній, наявність достатнього
та сучасного забезпечення по кредитам, диверсифікація напрямів
діяльності великих підприємств, що може компенсувати можливі
втрат на одному із напрямів діяльності, незнання та відсутність
технологій проведення фінансового аналізу сільськогосподарсь-
ких підприємств, недостатність спеціалістів для роботи з невелики-
ми сільськогосподарськими підприємствами та інші [2].

Піковими періодами надання кредитів сільськогосподарським
підприємствам на поповнення обігових коштів є березень-
травень (на цей період припадає від 30 до 60 % потреби підпри-
ємств в залученні позикових коштів) і серпень-жовтень (20—30
%). Значними є також і обсяги фінансування в інші періоди протя-
гом року залучених з метою придбання основних засобів [2].

В умовах кризи значно зросло коло проблем у фінансуванні,
кредитуванні та державній підтримці аграрних підприємств. Зок-
рема, порівнюючи сумарні відхилення за 2013–2014 рр., серед-
ньозважена процентна ставка за кредитами банків підприємствам
АПК зросла на 2,5 % у національній валюті і на 2 % в іноземній
валюті. Крім високих відсоткових ставок, розвиток банківського
кредитування сільського господарства стримують такі фактори:
знос основних засобів, відсутність ліквідної застави та неможли-
вість використання землі як застави за рахунок неврегульованості
питань ринку землі, тривала процедура отримання банківського
кредиту, недоступність малих і середніх підприємств до фінансо-
вих послуг, відсутність практики страхування неповернення кре-
дитів [4, 6]. Велике значення для розвитку сільськогосподарсько-
го виробництва має державна підтримка. На сьогодні її механізм
пільгового кредитування є малоефективним і не дозволяє задово-
льнити всі потреби аграріїв [8].

Основними формами кредитів, що надаються комерційними
банками сільськогосподарським підприємствам, є відновлюваль-
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ні та невідновлювальні кредитні лінії з можливостями відстрочки
платежу та гнучким графіком погашення кредитів [2].

Вплив сучасних тенденцій на управління розрахунками за
кредитами банків було проаналізовано на прикладі дочірньої
компанії ТОВ «Сігнет-Центр» агрохолдинга «Сігнет», що займа-
ється розвитком тваринництва молочного напрямку та вирощу-
ванням сільськогосподарських культур на 36000 га землі в цент-
ральному та західному регіонах України.

Кредитні ресурси надаються підприємству кількома систем-
ними банками України за договорами банківських послуг, згідно
яких окрім кредитів, підприємство може отримати аваль, акреди-
тив, гарантію та послугу з овердрафту. Такі договори перед-
бачають заповнення заяви про надання банківської послуги по
відношенню до кожного траншу. Середньозважений ліміт бан-
ківської послуги протягом 2013–2014 рр. становив 62 000 000 грн
або еквівалент цієї суми в доларах США. Розмір одноразової ко-
місійної винагороди коливався від 0,5 % до 0,69 %. Стандартна
відсоткова ставка в доларах США була зафіксована на рівні 9,8 %
річних + LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції)
станом на перший банківський день місяця. Відсотки нарахову-
ються, як правило, з 25 числа попереднього по 24 поточного мі-
сяця. Оборот за рахунком 602 «Короткострокові кредити в інозе-
мній валюті» ТОВ «Сігнет-Центр» за 2013 р. сягав 4 549 000
доларів США і відповідно 5 743 000 доларів США за 2014 р. У
серпні-вересні 2014 р було вперше залучено короткострокові
кредити в національній валюті на суму 3 890 000 грн. Зважена
вартість застави була забезпечена на рівні 92 % від суми заборго-
ваності підприємства у будь-який час дії договорів.

Висновки. Економічно-політична криза 2013—2014 рр. в
Україні спричинила подорожчання кредитів у національній та
іноземній валюті, проте не характеризується тенденціями відтоку
кредитних ресурсів з аграрного сектору чи суттєвим збільшенням
простроченої заборгованості. Як приклад типових умов кредиту-
вання агрохолдингів України були використані матеріали ТОВ
«Сігнет-Центр».
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В статье рассмотрена экономическая сущность малоценных и бы-
строизнашивающихся предметов, их определение для целей бухгалтер-
ского учёта.

Ключевые слова : малоценные и быстроизнашивающиеся предметы,
запасы, активы, операционный цикл.

The article is devoted economic substance of low value items, definitions
for the purposes of accounting.

Key words : low value items, stocks, assets, operating cycle.

Вступ. Практика доводить — процес обліку використання ма-
лоцінних активів є доволі трудомісткою ділянкою. Тому не див-
но, що на багатьох підприємствах спостерігаються певні недолі-
ки, а на деяких — і запущеність в обліку, що веде до великих
втрат даного виду активів. Усе це зайвий раз підтверджує, що до
цього часу залишаються невирішеними багато важливих питань,
пов’язаних з розробкою науково обґрунтованої системи обліку
малоцінних активів [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку,
оцінки і аналізу малоцінних активів розглядалися у працях відо-
мих вітчизняних учених-економістів: Бутинця Ф.Ф., Голова С.Ф.,
Завгороднього В.П., Єфіменка В.І., Кірейцева Г.Г., Кужельного
М.В., Сопка В.В., Ткаченко Н.М., Чумаченка М.Г. та інших.

Мета дослідження. Метою даної статті є дослідження еконо-
мічної сутності малоцінних і швидкозношуваних предметів для
забезпечення їх ефективного функціонування за сучасних умов
господарювання.

Виклад основного матеріалу. На двоїстій природі малоцін-
них і швидкозношуваних предметів акцентувала увагу Н.М. Тка-
ченко, яка стверджувала, що вони «за своєю функціональною ро-
ллю в підприємстві є такими ж засобами праці, як і основні
засоби (використовуються в процесі виробництва без зміни нату-
ральної форми і поступово зношуються), але мають і особливості
оборотних засобів» [4].

Досить цікавою є точка зору А.М. Поддєрьогіна, який ствер-
джує, що малоцінні та швидкозношувані предмети служать, як
правило, менше одного року і, беручи участь у процесі виробни-
цтва, не є предметами праці. Свою вартість на вартість готової
продукції вони переносять не повністю, а частинами [5]. Отже,
якщо МШП не є предметами праці, то вони, логічно, є засобами
праці.

Однак, як зазначає С.Ф. Покропивний, засоби виробництва як
сукупність засобів і предметів праці не можна ототожнювати з
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виробничими фондами, що зумовлено двома обставинами. По-
перше, елементи засобів виробництва стають виробничими фон-
дами лише з моменту їхнього безпосереднього використання у
виробничому процесі. По-друге, виробничі фонди на відміну від
засобів виробництва є виключно вартісною економічною катего-
рією. Це означає, що до виробничих фондів відносять не всі еле-
менти засобів виробництва взагалі, а ті з них, які мають вартість.

Якщо розглянути МШП з позиції оборотних засобів, то варто
зупинитися на деяких підходах до визначення сутності останніх.
Так, Р.А. Слав’юк зазначає, що «оборотні засоби (оборотний ка-
пітал) — це частина капіталу підприємства, вкладеного в його
поточні активи, сукупність оборотних виробничих фондів, фон-
дів обігу, авансованих для забезпечення поточної діяльності».

Цікаво, що в міжнародній практиці відсутнє поняття малоцін-
них швидкозношуваних предметів, а матеріальні цінності, при-
значені для участі у виробництві впродовж більше одного вироб-
ничого циклу, відносяться до основних засобів, незалежно від їх
вартості. Поряд з цим існує концепція матеріальності (materiality
concept), в рамках якої діє правило істотності: «статті фінансових
звітів, настільки малі, що не чинять впливу ні на які рішення,
можуть вважатися неістотними. У господарстві немає необхідно-
сті реєструвати незначні події серед основних засобів, якщо це не
виправдовується корисністю результатів» [7].

Таким чином, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
передбачають спрощений облік погашення вартості знарядь пра-
ці та інших аналогічних предметів, термін експлуатації яких не
перевищує одного року. Такі об’єкти можуть обліковуватися у
складі оборотних активів, їх вартість при передаванні в експлуа-
тацію можна повністю списувати на витрати виробництва. Що
стосується малоцінних предметів, які обслуговують значну кіль-
кість виробничих циклів, то порядок списування їх вартості на
витрати виробництва визначає адміністрація підприємств і кор-
порацій шляхом встановлення граничних лімітів одиничної вар-
тості таких предметів .

Таким чином, МШП з позиції оборотності все ж належать до
оборотних активів, однак з позиції участі у виробництві містять
всі ознаки основних засобів, оскільки не споживаються повністю
в процесі виробництва.

Поділяючи думку Н.М. Ткаченко, зазначимо, що виділення зі
складу основних засобів зазначених предметів у особливу групу,
не дивлячись на такий же характер їх використання в підприємс-
тві, як і основних засобів, зумовлено двома причинами:
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по-перше, таке виділення очищує категорію основних засобів
від усякого роду дрібних предметів, коли є можливість легко їх
замінити іншими з невеликим, як правило, терміном служби. У
складі основних засобів при такому виділенні з їх складу мало-
цінних швидкозношуваних предметів залишаються предмети, що
утворюють виробничо-технічну базу підприємства;

по-друге, таке виділення дає можливість підприємству купу-
вати (поновлювати) малоцінні швидкозношувані предмети за ра-
хунок своїх оборотних коштів таким же чином, як і матеріали, в
той час, як основні засоби поновлюються лише шляхом капіталь-
них вкладень за рахунок спеціального фінансування.

Спробуємо з’ясувати причини появи в теорії і практиці термі-
ну «малоцінні та швидкозношувані предмети». Придбання орга-
нізацією будь-яких предметів не вважається витратами, оскільки
ці предмети спочатку рекапіталізуються — тобто були гроші, а
стали речами. Але ці речі можуть мати або багаторазове, або од-
норазове використання. У першому випадку річ оголошується
основним засобом, і витрати виникають по мірі її декапіталізації
(амортизації), а в другому — річ відноситься до оборотних кош-
тів і визнається витратами відразу після її списання.

Базовим визначенням малоцінних і швидкозношуваних пред-
метів у даний час є формулювання, що міститься в п. 6 П(С)БО 9
«Запаси»: «Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають
малоцінні та швидкозношувані предмети, які використовуються
протягом терміну не більш за один рік або нормальний операцій-
ний цикл, якщо він більш за один рік» [3].

Висновки. Отже, за своїм характером малоцінні і швидкозношу-
вані предмети аналогічні основним засобам, а з точки зору порядку
придбання їх — аналогічні матеріалам. Зважаючи на таке двоєдине
становище, у П(С)БО 7 «Основні засоби» та П(С)БО 9 «Запаси» було
розмежовано два поняття: «малоцінні та швидкозношувані предме-
ти» та «малоцінні необоротні матеріальні активи».

Віднесення об’єкту до тієї чи іншої бухгалтерської категорії
залежить від того, яке значення надає йому власник. Так, на од-
ному підприємстві об’єкт може бути віднесений до основних за-
собів, а на іншому абсолютно такий же об’єкт може бути відразу
ж списаний на витрати даного звітного періоду [2].
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У статті розкрито особливості обліку побічної продукції буряків-
ництва за різних умов її використання. Запропоновано методику оці-
нювання гички цукрових буряків, що використовується як добриво.
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В статье раскрыты особенности учета побочной продукции саха-
рной свеклы с разными условиями ее использования. Предложена мето-
дика оценивания ботвы сахарной свеклы, которая используется в каче-
стве удобрение.
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In the article the features of account of side products of beet grower are
exposed at different terms its use. The method of evaluation of tops of sugar
beets, which is used as a fertilizer, is offered.

Keywords: beet grower, agrarian enterprises, production, estimation.
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Постановка завдання. Виробництво сільськогосподарської
продукції насамперед важливе з погляду продовольчої безпеки
держави. Водночас результати такого виробництва можуть бути
сировиною для промисловості. Цукробурякове виробництво —
досить поширений вид діяльності, пов’язаний із взаємодією лю-
дини і природи. Такий взаємозв’язок обумовлений використан-
ням землі як основного чинника виробництва продукції буряків-
ництва, результатом якого є певний продукт. Трансформацій-
ними процесами у сільському господарстві, зокрема при вирощу-
ванні продукції цукрових буряків, є біологічні перетворення,
тобто зміна якісних і кількісних показників (ріст коренеплоду і
гички, формування якісного показника — цукристості).

Принциповим моментом при побудові обліку витрат виробни-
цтва і реалізації продукції цукрових буряків є система економіч-
них відносин, тобто тип інтеграційного формування, що вказує
на особливості його організаційної структури, наявність чи від-
сутність інших напрямів рослинництва крім вирощування цукро-
вих буряків, функціонування окремих юридичних осіб чи діяль-
ність у межах одного суб’єкта господарювання. Тобто, якщо
існує кілька видів виробництв у межах одного підприємства, то
виникають аспекти, які необхідно враховувати при організації
обліку та розробці облікової політики підприємства: база розпо-
ділу загальновиробничих витрат для різних видів виробництв;
робочий план рахунків, де враховувалися б різні види вироб-
ництв ті схеми реалізації продукції за допомогою застосування
системи аналітичних рахунків; номенклатура статей витрат;
сплата фіксованого сільськогосподарського податку при дотри-
манні умов щодо його сплати і в такий спосіб зниження податко-
вого тиску; система документального оформлення для відобра-
ження обліку виходу продукції цукрових буряків (коренеплодів,
гички), яка є сировиною для виробництва цукру; наявність та
умова застосування давальницької схеми і система аналітичних
рахунків для відображення власної сировини й сировини інших
підприємств, а також витрат з переробки.

У разі наявності в межах одного підприємства процесу вироб-
ництва і переробки цукрових буряків з метою обліку і контролю
потрібно відрізняти витрати, які безпосередньо будуть понесені
на вирощування цукрового буряку, витрати на переробку власної
сировини, а також витрати на переробку давальницької сировини.
Одночасно облік цукрових буряків, що здійснюватиметься на да-
вальницьких засадах, необхідно відобразити в системі первинних
документів як основних носіїв облікової інформації.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваговий внесок у
дослідження питань визначення особливості обліку, аналізу в си-
стемі управлінні витрат виробництва цукрових буряків на під-
приємствах присвячені наукові розробки вітчизняних і зарубіж-
них вчених, таких як: Ф.Ф. Бутинець, М.А. Вахрушина,
С.Ф. Голов, К.Друрі, В.М. Жук, З.В. Задорожний, Т.П. Карпова,
Г.Г. Кірейцев, Н.П. Кондратов, М.М. Коцупатрий, Я.Д. Крупка,
Ю.А. Мішин, Л.В. Нападовська, Б. Нідлз, В.Ф. Палій, М.С. Пуш-
кар, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Т. Стоун, І.Д. Фаріон,
ДЖ. Фостер, П.Я. Хомин, Ч.Т. Хорнгрен, А.Д. Шеремет та інші
[8, с. 390].

Хоча існує багато вагових напрацювань у цій сфері, але дослі-
дження обліку витрат на виробництво цукрових буряків на під-
приємствах є актуальною.

Викладення основного матеріалу. Цукрові буряки збирають
комбайновим і роздільними дво- та трифазним способами, що
впливає на організацію обліку гички цукрових буряків. Збирають
цукрові із застосуванням потокової, перевалочної та потоково-
перевалочної технологій. Застосовують також валкову техно-
логію.

Для організації обліку виробництва та реалізації продукції ва-
жливо враховувати не тільки організаційні та технологічні особ-
ливості, сезонній виробництва, дефіцитність ресурсів, а й цільове
призначення продукції, що виробляється. Тобто продукцією кін-
цевого споживання буде так, яку завдяки своїм біологічним якіс-
ним характеристикам безпосередньо використовують для особи-
стого споживання. Однак з огляду на біологічні особливості
цукрового буряка для особистого споживання його використову-
вати не зовсім доцільно, він є продукцією для подальшої переро-
бки. Проміжна продукція призначена для подальшого викорис-
тання в наступних циклах сільськогосподарського виробництва,
тобто одночасно як для переробки, так і для продовження проце-
су виробництва тієї самої галузі (насіння) або передана в іншу
галузь (гичка для годівлі худоби). Виходячи з викладеного було
встановлено, що особливістю продукції цукрових буряків залеж-
но від її призначення є те, що в одному циклі виробництва буря-
ків отримують два види продукції — коренеплоди і гичка. Цільо-
вим призначенням гички цукрових буряків є використання її на
корм худобі чи як сидерат — органічне добриво.

Врахування даної особливості потребує особливого підходу
до вирішення проблеми розподілу витрат між основною і побіч-
ною продукцією при її калькуляції та оцінці.
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Пропонуємо здійснювати оцінку гички, виходячи з її подаль-
шого використання. Відповідно до цього можна виділити два ос-
новні напрями її господарського використання:

— на годівлю худоби з подальшим віднесенням на витрати
тваринництва;

— як добриво з подальшим віднесенням її вартості на культу-
ру, що вирощуватиметься після цукрових буряків.

Аналіз організації та методики оцінки й обліку продукції бу-
ряківництва дав змогу встановити, що переважна більшість під-
приємств, які збирають коренеплоди без подальшого викорис-
тання гички, не оцінюють її, що завищує вартість коренеплодів та
знижує показники ефективності галузі.

Процеси виробництва та реалізації пов’язані між собою. Згід-
но з П(С)БО 15 «Дохід» процес реалізації має відображатися в
обліку в момент визнання доходу від реалізації продукції (това-
рів). Відповідно до умов його визнання можна визначити такі ос-
новні канали реалізації (збуту) продукції цукрових буряків, облік
за якими має свої особливості: продаж покупцям (переробним
підприємствам); продаж на ринку; продаж працівникам підпри-
ємства в рахунок оплати праці; реалізація пайовикам у рахунок
орендної плати за землю та майнові паї (частки); оплати праці в
натуральному вираженні; продаж населенню.

Паралельно виникає питання оцінки побічної продукції та
розподілу витрат між основною та побічною продукцією. Як за-
значають учені, в сільськогосподарському виробництві практич-
но не буває одночасної реалізації основної та побічної продукції,
тому завжди необхідний розподіл її собівартості. Підприємствам
доцільно самостійно обирати методики розподілу комплексних
витрат для конкретного виробництва чи виду продукції. Пропо-
нуємо в наказі про облікову політику передбачити порядок роз-
поділу витрат між коренеплодами та гичкою залежно від техно-
логії збирання та господарського використання продукції, а саме:
на годівлю худоби з подальшим віднесенням на витрати тварин-
ництва; як добрива з подальшим віднесенням її вартості на куль-
туру, що вирощуватиметься після цукрових буряків.

Згідно з Методичними рекомендаціями № 132 вартість гички
оцінюють за нормативно-розрахунковими витратами на збирання
та її транспортування з поля до пункту використання і виключа-
ють із загальної суми витрат на вирощування. Методичними ре-
комендаціями з обліку біологічних активів, затвердженими нака-
зом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. № 1315 (далі
— Методичні рекомендації № 1315) також рекомендується оці-
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нювати побічну сільськогосподарську продукцію (гичку) за умо-
ви відсутності активного ринку за нормативними витратами на
збирання, транспортування, переміщення та іншими витратами,
пов’язаними із заготівлею цієї продукції.

Отже, в разі використання гички на годівлю худобі вважаємо,
що більш теоретично і практично обґрунтованою буде оцінка її
за нормативними витратами на збирання, транспортування, пе-
реміщення та іншими витратами, пов’язаними із заготівлею цієї
продукції за умов відсутності активного ринку. За другим напря-
мом більш ефективною буде ї оцінка виходячи з оціночної варто-
сті 1 тонни гною в господарстві. Вартість гички у бухгалтерсько-
му обліку потрібно відображувати як вихід продукції буряків-
ництва і відносити на окремий об’єкт обліку незавершеного ви-
робництва. В подальшому ці витрати розподіляють на культури,
які вирощуватимуться після цукрових буряків.

Незалежно від господарських потреб гичка обов’язково має
бути оцінена і відображена в обліку. Витрати, понесені підприєм-
ством на вирощування цукрових буряків, мають бути оцінені й
розподілені між двома видами продукції — основною і побічною.
Згідно з Методичними рекомендаціями № 132 вартість гички
оцінюють за нормативно-розрахунковими витратами на збирання
та її транспортування з поля до пункту використання і виключа-
ється із загальної суми витрат на вирощування. Методичними ре-
комендаціями з обліку біологічних активів № 1315 також реко-
мендується оцінювати побічну сільськогосподарську продукцією
(гичку) в разі відсутності на неї активного ринку за нормативни-
ми витратами на збирання, транспортування, переміщення та ін-
шими витратами, пов’язаними із заготівлею цієї продукції.

І.І. Рагуліна запропонувала власний підхід до розподілу ви-
трат між коренеплодами і гичкою. На її думку, гичка є продукці-
єю, яка швидко псується, її якість втрачається також через
в’янення і засмічення під час збирання. За методикою, розробле-
ною І.І. Рагуліною, при визначенні повної собівартості 1 ц гички,
що буде в подальшому використовуватися на годівлю худобі, по-
трібно спочатку провести її первісну оцінку з урахуванням гос-
подарської придатності корму, а потім додавати витрати на до-
ставку, якщо вони є. Вона запропонувала формулу, за якою
визначається собівартість умовного центнера продукції буряків-
ництва, виходячи з чого обчислюються витрати на гичку [с. 99].

Ми підтримуємо точку зору, що слід оцінювати продукцію за-
лежно від її господарського використання. Враховуючи вимог
П(С)бо 30 «Біологічні активи», у разі використання гички на го-
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дівлю худобі, вважаємо. Що теоретично і практично обґрунтова-
ною буде оцінка її за нормативними витратами на збирання,
транспортування, переміщення та іншими витратами, пов’яза-
ними із заготівлею цієї продукції, вразі відсутності на неї актив-
ного ринку.

Висвітлені методики розподілу витрат не враховують потреб
стосовно оцінки й відображення в обліку вартості гички і коре-
неплодів за умов використання технологічної схеми їх збирання,
за якою гичка вноситься в ґрунт як сидерат. У разі використання
гички як органічного добрива її розкидають по полю. Тому з
огляду на особливості сучасної технології збирання коренеплодів
і гички та їх подальше господарське використання, група науко-
вців пропонують розподіляти загальні витрати на коренеплоди і
гичку за вмістом сухої речовими в гичці. Суха речовина є основ-
ним поживним елементом гички і включає органічні речовини та
мінеральні елементи. Виходячи з цього вважаємо, що доцільно
проводити оцінку гички як добрива у співвідношенні з оціноч-
ною вартістю гною як основним видом органічних добрив у гос-
подарствах України.

У дослідженнях, проведених в Інституті ім. В.Я. Юр’єва УА-
АН, встановлено, що застосування сидеральних парів поліпшує
ефективну родючість ґрунту. Наприклад, вміст азоту становив
31,8 мг/кг ґрунту за умов розкладання 22,5 т/га зеленої маси гич-
ки, що є еквівалентом 4 т/га гною. Масу гички, яка розсіювати-
меться полем, ми пропонуємо оцінювати вибірковим способом,
розраховуючи масу врожаю з контрольних ділянок. Таким чи-
ном, у разі використання гички як добрива ефективнішою буде її
оцінка виходячи з оціночної вартості 1 т гною у господарстві, а
це вимагає організувати облік витрат за внесеними в такий спосіб
добрива. Оскільки ефект від такого добрива буде мати місце на
культуру, що вирощуватиметься наступною і в наступному звіт-
ному періоді, то відповідно мають бути розмежовані витрати. Г.І.
Грінман вважає, що внесені добрива доцільно віднести на раху-
нок витрат майбутніх періодів, а списання їх на витрати вироб-
ництва здійснювати відповідно до тривалості їх дії. Отже, вар-
тість гички в бухгалтерському обліку треба відображати як вихід
продукції буряківництва і, на нашу думку, вартість гички віднес-
ти на окремий об’єкт обліку незавершеного виробництва. У по-
дальшому ці витрати будуть розподілені на культури, які виро-
щуватимуться після цукрових буряків. У бухгалтерському обліку
такі операції необхідно відображати залежно від обраного виду
оцінки основної продукції.
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Для відображення в обліку гички необхідною умовою ж її
оприбуткування. Відтак постає питання про документальне офо-
рмлення цього процесу з метою подальшої оцінки. У навчальній
літературі не існує чіткого підходу до порядку документального
оформлення побічної продукції. Для оформлення надходження
продукції кормових культур використовують акт на приймання
грубих і соковитих кормів, Акт на приймання пасовищних кор-
мів. Останній документ для оприбуткування гички не може за-
стосовуватись, оскільки на ній не випасають худобу. Акт на при-
ймання грубих і соковитих кормів для оприбуткування гички
може застосовуватися лише в тому випадку, якщо вона заклада-
ється в траншеї з метою подальшого згодовування тваринам. У
такому разі корми приймаються комісією і зазначенням показни-
ків місця знаходження, обсягів і дати укладання, назви й якості
кормів. Якщо гички у період збирання цукрових буряків відразу
надходить на годівлю худобі, то інформація про масу продукції
та оцінену вартість має відображатися у Щоденнику надходжен-
ня сільськогосподарської продукції.

За умови розсіювання гички по полю у період збирання цук-
рових буряків пропонуємо вартість гички відносити на окремий
об’єкт обліку незавершеного виробництва, а відтак фактично не
відбувається її оприбуткування у системі рахунків бухгалтерсь-
кого обліку.

Операції з віднесення вартості внесених мінеральних та орга-
нічних добрив оформляються Актом про використання мінераль-
них, органічних і бактеріальних добрив і засобів хімічного захис-
ту рослин, який складається керівником структурного підрозділу
та агрономом після їх внесення. У ньому зазначають площу, спо-
соби й строки внесення добрив (за видами), кількість внесених
добрив під кожну культуру окремо в натуральних показниках і в
переводі на діючу речовину. Однак для віднесення на об’єкти об-
ліку витрат вартості гички, яка залишилася на полі після збиран-
ня, недоцільно застосувати цей документ.

Висновки. Пропонуємо для підвищення контрольно-аналі-
тичних функцій на дату оприбуткування гички, тобто розсіюван-
ня її по полю, застосувати Акт на оприбуткування й оцінки гички
цукрових буряків, що використовується як органічне добриво, де
передбачено відображення процесу оприбуткування й оцінки ги-
чки. Таким чином, у результаті розподілу буде сформовано суму
витрат на побічну продукцію, які мають бути віднесені на куль-
туру, що вирощується наступною на цьому полі.
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