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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Мир науки и инновацийе" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит науку. Материалы, 
публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: n216-049 
Казакова В. С. 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БУХГАЛТЕРСКОМ 
УЧЕТЕ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ  
Ставропольский Государственный Аграрный университет, 

Ставрополь, пер. Зоотехнический 12, 355017 
Kazakova V. S. 

APPROACHES TO THE VALUATION OF FIXED ASSETS IN THE 
ACCOUNTING BUHGALTERSKOM ON THE BASIS OF INTERNATIONAL 

PRACTICE 
Stavropol State Agrarian University, 

Stavropol, TRANS 12, 355017 
 

Аннотация: В работе рассматриваются подходы к оценке основных 
средств бухгалтерского учета на основе международной практики. А также 
представлены виды оценок основных средств.  

Ключевые слова: Основные средства, оценка, виды оценок, первоначальная 
стоимость. 

Abstract: The paper deals approaches to valuation of fixed assets accounting 
based on the international practice. As well as presented types of estimates of fixed 
assets.  

Key words: Fixed assets, assessment, types of assessments, the original cost. 
Оценка активов, капитала и обязательств является важнейшим 

методическим способом, обеспечивающим достоверность информации 
бухгалтерского учета. В теории учета на протяжении ряда лет ведутся 
обсуждения о том, как лучше оценивать объекты для целей составления 
финансовой отчетности организаций. От применяемых оценок активов баланса 
во многом находятся в зависимости экономические решения, принимаемые 
пользователями отчетности. 

Каждый производственный экономический субъект не может 
реализовывать свою деятельность без наличия основных средств. Основные 
средства - это материальные активы, предполагаемые к использованию в 
течение более чем одного годового периода для производства и поставки 
товаров и услуг, для административных целей, а также для сдачи в аренду 
другим хозяйствующим субъектам [1]. 

В системе Международных стандартов финансовой отчетности порядок 
учета основных средств регламентирован МСФО 16 «Основные средства». 

Согласно данному стандарту пользователи финансовой отчетности могут 
получить информацию об инвестициях предприятия в основные средства и об 
изменениях в составе таких инвестиций [3].  

В целях ведения учета, начисления амортизации и представления 
информации об основных средствах в финансовой отчетности применяются 
различные виды оценок основных средств. 

Международный стандарт предусматривает следующие виды оценок 
основных средств: 

Мир науки и инноваций 4 
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1. Первоначальная стоимость представляет собой сумму, уплаченных 
денежных средств или их эквивалентов:  

- прямые затраты на доставку актива и приведение его в состояние, 
необходимое для эксплуатации в соответствии с намерениями руководства 
организации;  

- цена покупки, включающие импортные пошлины и невозмещаемые 
налоги на покупку за вычетом торговых скидок и возмещений; 

- предварительная оценка затрат на демонтаж и удаление объекта 
основных средств и восстановление природных ресурсов на занимаемом 
участке, в отношении которых организация принимает на себя обязательство 
либо при приобретении данного объекта, либо вследствие его использования на 
протяжении определенного периода в целях, не связанных с созданием запасов 
в течение этого периода [2]. 

2. Балансовая стоимость - это сумма, в которой актив признается после 
вычета накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. 

3. Ликвидационной стоимостью называют расчетную величину, которую 
экономический субъект получил бы в настоящий период от реализации актива 
за минусом предполагаемых затрат на выбытие, если бы данный актив ранее 
достиг того возраста или состояния, в котором, можно было бы ожидать 
нахождение его в окончании срока полезного использования [3]. 

4. Под амортизируемой стоимостью, понимается первоначальная 
стоимость актива или другая сумма, которая отражена вместо первоначальной 
стоимости, за вычетом ликвидационной стоимости. 

5. Справедливая стоимость - сумма, на которую можно обменять актив при 
совершении сделки между желающими совершить операции и независимыми 
друг от друга сторонами. 

В соответствии с МСФО 16 «Основные средства», выбор подхода к 
методологии оценки основных средств после того, как они будут признаны в 
учете предприятия, является компонентом учетной политики. В этом случае 
бухгалтеру необходимо выбрать либо в пользу учета по первоначальной 
стоимости, либо по модели переоценки. 

Если выбирается первая модель учета, то в таком случае после 
первоначального признания в качестве актива объект основных средств обязан 
учитываться по его первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения. При применении этой 
модели единственным основанием переоценки основных средств 
предусматривается их обесценение. Убыток от обесценения определяется как 
сумма, балансовая стоимость актива которой превышает его возмещаемую 
сумму. А возмещаемая сумма предполагает большее из двух значений: чистой 
продажной цены актива и его ценности использования. 

При выборе модели переоценки в учетной политике, основные средства, 
которые признаются в учете предприятия и относятся к переоцениваемому 
классу, подлежат учету по переоцененной величине, которая равна их 
справедливой стоимости на дату переоценки, за вычетом накопленной 
впоследствии амортизации и накопленных убытков от обесценения. Согласно 
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данному стандарту переоценки должны производиться с регулярной 
достаточностью во избежание отличия балансовой стоимости от той, которая 
определяется при применении справедливой стоимости на отчетную дату. 
Выбор порядка переоценки принадлежит профессиональному суждению 
бухгалтера. Частота проведения переоценки зависит от изменений 
в справедливой стоимости основного средства. 

Если в результате переоценки произошло увеличение стоимости основного 
средства, отражение увеличения стоимости происходит в обоих учетах за счет 
увеличения капитала. 

Если в результате переоценки, произошло уменьшение стоимости 
основного средства, то признается убытком, который отражается в Отчете о 
прибылях и убытках. 

При прекращении признания в результате переоценки основного средства, 
его первоначальная стоимость списывается посредством начисления 
амортизации. Под амортизацией понимается систематическое распределение 
амортизируемой стоимости актива на протяжении срока его полезной службы 
[2].  

В соответствии с МСФО амортизация начинает начисляться с месяца 
ввода объекта в эксплуатацию. При начислении амортизации существенным 
фактором является срок полезного использования основного средства. Срок 
полезного использования основного средства определяется с учетом его 
предполагаемой полезности для организации. При его определении могут 
использоваться профессиональные суждения технических специалистов по 
поводу срока службы конкретного оборудования, а также технические 
характеристики машин и оборудования. 

Под сроком полезного использования или службы понимается: 
- период времени, на протяжении которого организация предполагает 

использовать актив; 
- либо количество единиц производства или аналогичных единиц, которое 

компания ожидает получить от использования актива [1]. 
В качестве срока полезного использования должен учитываться период 

времени, на протяжении которого основное средство будет приносить 
экономическую полезность. 

В соответствии с МСФО (IAS) 16 срок полезной службы должен 
пересматриваться не реже чем в конце каждого отчетного периода. Если новые 
предположения существенно отличаются от предыдущих, изменения подлежат 
учету как пересмотр бухгалтерских оценок. 

Для систематического распределения амортизируемой стоимости актива 
на протяжении срока его полезной службы, выделяют такие методы, как:  

1. Метод уменьшаемого остатка;  
2. Метод равномерного начисления; 
3. Метод единиц производства.  
Метод уменьшающегося остатка определяет равномерное уменьшение 

сумм амортизации на протяжении срока полезного использования. 
Второй метод предполагает начисление постоянной суммы амортизации на 
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протяжении срока полезной службы актива, если его ликвидационная 
стоимость не меняется. 

Что касается  последнего метода единиц производства, то он характеризует 
начисление суммы амортизации, исходя из предполагаемого использования или 
предполагаемой производительности [1]. 

Выбранный метод экономическим субъектом, применяется 
последовательно от одного отчетного периода к другому, кроме случаев 
изменения в структуре потребления этих будущих экономических выгод. В 
этом МСФО обязывает пересматривать метод амортизации, применяемый в 
отношении определенного актива, как минимум один раз в конце каждого 
отчетного года. 

Делая выводы необходимо отметить, что основные средства, это 
важнейшая часть в ходе функционирования экономического субъекта. 
Достоверная оценка основных средств является необходимым условием для 
расчета себестоимости изготавливаемой продукции, так как она влияет на 
достоверное начисление суммы амортизационных отчислений, которые влияют 
на точное формирование себестоимости продукции. 
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Ведение бизнеса, особенно на этапе создания и расширения, требует 

денежных вложений. Очень редко при этом удается обойтись «своими силами», 
чаще всего приходится привлекать заемные средства. Взять в долг можно в 
банке под общий процент, а можно у деловых партнеров или даже у 
учредителей на льготных условиях (в том числе, на беспроцентной основе). 
Цели получения кредита (займа) также могут быть совершенно разными: на 
обновление производственных фондов, на погашение текущей задолженности 
или, например, на покупку нового «служебного» автомобиля директора. В 
зависимости от этих и других параметров (условия, сроки, цель привлечения 
заемных средств) порядок учетного отражения кредитов и займов различается. 
Кроме того, различаются правила учета заемных средств, установленные для 
целей бухгалтерского и для целей налогового учета.  

Для начала разберемся, что представляют собой займы и кредиты и в чем 
между ними разница. В соответствии с ГК РФ: 

По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность 
другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 
признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 
(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же 
рода и качества [1]. 

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) 
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обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее [1]. 

Таким образом, главные отличия займа от кредита: 
 кредитором по кредитному договору всегда выступает кредитная 

организация, а по договору займа заимодавцем может быть, например, 
организация-партнер (некредитная), ИП, учредитель или другое физлицо; 

 кредит предусматривает «плату» — начисление процентов, а заем может 
быть как процентным, так и беспроцентным; 

 кредит всегда выдается деньгами, а заем может выдаваться как деньгами, 
так и вещами. 

Бухгалтерский учет кредитов и займов регулируется ПБУ 15/2008 «Учет 
расходов по займам и кредитам», в соответствии с которым, в учете отдельно 
отражаются: 

- основная сумма кредита (займа); 
- сумма расходов по кредиту (займу): 
- проценты за пользование; 
- дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием 

кредита (займа) 
Для учета полученных кредитов и займов Планом счетов предусмотрены 

следующие счета бухгалтерского учета: 
 счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
 счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»[2]. 
В целях раздельного отражения основной суммы долга и процентов по 

нему к указанным счетам в рабочем плане счетов организации необходимо 
предусмотреть соответствующие субсчета, например: 

 66-01 «Краткосрочные кредиты и займы» 
 66-02 «Проценты по краткосрочным кредитам и займам». 
Кроме того, можно выделить отдельные субсчета для учета кредитов, 

отдельные – для учета займов, а также для аналитического учета кредитов и 
займов, полученных в валюте. Конкретный перечень субсчетов каждая 
организация разрабатывает самостоятельно. 

 В бухгалтерском учете основная сумма кредита (займа) отражается как 
кредиторская задолженность: 

 в день получения денежных средств (но не ранее даты заключения 
кредитного договора (договора займа). То есть, подписание договора само по 
себе не приводит к отражению долга в учете – необходимо фактическое 
поступление денег. 

 в сумме, которая фактически получена (но не более суммы, указанной в 
договоре). Это означает, что если по условиям договора, сумма кредита (займа) 
перечисляется несколькими траншами, то в учете кредиторская задолженность 
будет формироваться на каждую дату получения денежных средств в их 
фактической сумме, а не в совокупной сумме, прописанной в договоре. 

В зависимости от срока, на который предоставлен кредит (заем), 
задолженность по нему может быть: 
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 краткосрочной – если срок 12 месяцев и менее (учитывается на счете 66) 
 долгосрочной – если срок более 12 месяцев (учитывается на счете 67) 
Поскольку ПБУ 5/2008 не содержит конкретных указаний о порядке учета 

задолженности по кредитам и займам в зависимости от сроков погашения, 
организация должна самостоятельно выбрать и закрепить в учетной политике 
для целей бухгалтерского учета один из возможных вариантов: 

Вариант 1. Организация осуществляет перевод долгосрочной 
задолженности по кредитам и займам в краткосрочную и наоборот, в 
зависимости от сроков погашения. Например, когда до истечения срока 
погашения по долгосрочному кредиту остается 12 месяцев, организация 
переводит оставшуюся задолженность в краткосрочную. Или, наоборот, когда 
срок погашения краткосрочного кредита пролонгирован и до его истечения по 
новым условиям остается более 12 месяцев, организация переводит 
задолженность в долгосрочную. 

Вариант 2. Организация не переводит долгосрочную задолженность по 
кредитам и займам в краткосрочную и наоборот. В этом случае кредиты 
(займы), полученные на срок более 12 месяцев учитываются в составе 
долгосрочной задолженности до истечения указанного срока. 

Стоит отметить, что первый вариант учета задолженности по кредитам и 
займам является более предпочтительным, поскольку в полной мере отвечает 
требованиям п. 19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» о 
раздельном отражении в бухгалтерском балансе долгосрочных и 
краткосрочных обязательств (долгосрочная и краткосрочная кредиторская 
задолженность по кредитам и займам отражаются в разных разделах баланса).  

К расходам по займам и кредитам относятся проценты за пользование 
заемными средствами и дополнительные расходы. Конечно, основная доля 
расходов приходится на проценты, тем более если речь идет о банковских 
кредитах. 

В бухгалтерском учете проценты за пользование кредитом (займом) 
отражаются: 

1) как прочие расходы (сч. 91) 
2) как увеличение стоимости инвестиционного актива (сч. 08). 
Второй способ применяется в том случае, если целью получения кредита 

(займа) является приобретение (сооружение, изготовление) инвестиционного 
актива.  

Проценты за пользование заемными средствами необходимо отражать в 
составе прочих расходов или включать в стоимость инвестактива равномерно 
 [3]: 

 если по условиям договора проценты за пользование кредитом (займом) 
уплачиваются ежемесячно, то и начислять их в учете целесообразно на 
каждую дату, указанную в графике платежей, поскольку это не 
противоречит требованию равномерного учета процентов; 

 если по условиям договора проценты за пользование кредитом (займом) 
уплачиваются нерегулярно, например, единовременно в конце срока, на 
который предоставлены заемные средства, то начислять и отражать в 

Мир науки и инноваций 10 



 Том 8. Выпуск 1(3)                                                                                                                                           Экономика                          

учете их нужно: 
 на последнее число каждого месяца пользования кредитом (займом); 
 и на каждую дату уплаты процентов, предусмотренную договором. 
К дополнительным расходам по кредитам и займам относятся [3]: 
 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 
 суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного 

договора); 
 иные расходы, непосредственно связанные с получением кредита 

(займа). К иным расходам, например, можно отнести комиссию банка за 
сопровождение кредита. Поскольку перечень дополнительных расходов 
в ПБУ является открытым, лучше прописать его в учетной политике. 

Дополнительные расходы по кредитам и займам всегда учитываются в 
составе прочих расходов, независимо от цели получения заемных средств [3]. 

Что касается периода включения дополнительных расходов по кредитам и 
займам в прочие расходы существует два варианта: 

1) единовременно в том отчетном периоде, к которому они относятся; 
2) равномерно в течение срока действия договора. 
Таким образом, учет расчетов по краткосрочным кредитам и займам 

должен обеспечивать: возможность систематического контроля за целевым и 
рациональным использованием полученных кредитов и займов; правильность 
начисления и своевременность погашения задолженности по процентам по 
полученным кредитам и займам; информацией для принятия управленческих 
решений по переоформлению кредитов и займов при их просрочке; проводить 
своевременную выверку операций по счетам расчетов по кредитам и займам и 
расчетам с банками, другими дебиторами и кредиторами.  
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Анотація. У статті досліджено складові елементи  власного капіталу 

підприємства. Висвітлено сутність та особливості кожної складової власного 
капіталу підприємства. Встановлено значення зареєстрованого капіталу в 
господарській діяльності підприємства. Визначено нормативно-законодавчі 
вимоги до складових елементів власного капіталу на підприємствах різних 
форм власності.  

Ключові слова: власний капітал, залучений капітал, організаційно-правова 
форма підприємства, зареєстрований капітал, статутний капітал, пайовий 
капітал, неоплачений капітал, вилучений капітал, капітал у дооцінках, 
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резервний капітал. 
Abstract. In the article the constituents of the enterprise`s equity are determined. 

The essence and the features of each constituent are described. The meaning of the 
enterprise`s equity in the business is described. There are determined main 
regulatory and legal requirements for the components of the equity for the 
enterprises of different ownership. 

Key words: equity, debt capital, the organizational form of the company, 
financial reporting,  registered capital, share capital, unpaid capital, withdrawn 
capital, capital surplus, reserve capital. 

Вступ.  
Визначення власного капіталу надається у Концептуальній основі 

фінансової звітності, відповідно до якої це є залишкова частка в активах 
підприємства після вирахування всіх його зобов'язань. Таким чином, 
відображений у Звіті про фінансовий стан розмір капіталу є різницею між 
активами і зобов'язаннями, на яку впливає оцінка останніх. Власний капітал 
підприємства - один із найістотніших показників,  що характеризує фінансовий 
стан підприємства. Власний капітал має складну структуру, яка залежить від 
організаційно-правової форми підприємства, тому особливості формування 
окремих складових власного капіталу підприємств зумовлюються нормами 
законодавства щодо організаційно-правових форм підприємств та форм їх 
власності, а також щодо порядку формування і руху власного капіталу. Розмір 
та динаміка змін у складових власного капіталу характеризують рівень 
ефективності господарської діяльності підприємства. 

Огляд літератури. 
Теоретичні основи досліджень власного капіталу висвітлено в працях  

В. Д. Базилевича, К. С. Базилевич, О. О. Гетьман, А. М. Поддєрьогіна,  
В. М. Попова та інших. Проблемам бухгалтерського обліку складових власного 
капіталу підприємства присвячені праці таких українських вчених, як  
Ф. Ф. Бутинця, В. І. Головка,  Г. П. Голубничої, Н. І. Дорош, О. І. Коблянської, 
С. О. Левицької,  О. В. Лишиленка, Т. Г. Мельник,  В. В. Сопка, В. Г. Швеця та 
інших [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17]. Дослідженням цієї теми займались також 
зарубіжні вчені, зокрема  С. Дж. Грей, Н. Л. Зайцев, Н. А. Каморджанова,  
Н. П. Кондраков, Т. Коупленд, Б. Е. Нідлз, Т. Н. Подольська  та інші. 

Основний текст. 
Відповідно до НП(С)БО 1 [6] та Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій [5] власний капітал містить 7 складових (Рис. 1). 

Основний елемент власного капіталу – зареєстрований капітал, який 
власне використовується при характеристиці фінансового стану підприємства. 
Зареєстрований капітал залежно від організаційно-правової форми 
підприємства може включати: статутний капітал, пайовий капітал, інший 
зареєстрований капітал, внески до незареєстрованого статутного капіталу [7]. 

Статутний капітал - це зафіксована в установчих документах загальна 
вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства 
[12, с.109].  
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Рис. 1 Структура власного капіталу підприємства 

Джерело: складено за [5, 6].  
 
Відповідно до статті 63 Господарського кодексу України підприємства 

можуть бути різних видів та функціонувати в різних організаційно-правових 
формах.  До них відповідно до Класифікатора організаційно – правових форм 
господарювання [15], зокрема, належать: акціонерні товариства (АТ);   
товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ); товариства з додатковою 
відповідальністю (ТДВ); державні підриємства (ДП); комунальні підприємства;  
приватні підприємства; повні товариства; командитні товариства.  

Установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його 
утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, 
статут (положення) суб'єкта господарювання [ 1 ]. 

Засновницький договір — один із найважливіших видів договору, що 
передбачає добровільне об'єднання двох або декількох осіб, їх майна, в якому 
кожен учасник бере на себе певні зобов'язання щодо інших учасників із метою 
привласнення прибутку. Тому в ньому звертають увагу на загальні обсяги 
статутного фонду, частки кожного із засновників і на форму (натуральну або 
речову), в якій вона вноситься, а також на способи оплати за надані один 
одному товари, послуги або виконані роботи.  

Приватні підприємства створюються та функціонують на основі 
статуту. Статут — головний і дуже важливий документ у діяльності 
підприємства. Це юридичний документ, що визначає діяльність підприємства, 
регулює економічні та юридичні відносини всіх його працівників [14,c.113-
114]. 

Статутний капітал акціонерного товариства – це сума акцій акціонерів 
рівної номінальної вартості. Згідно з чинним законодавством мінімальний 
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розмір статутного капіталу регламентований тільки для господарських 
товариств, а також деяких специфічних видів діяльності, пов'язаних з 
фінансовими операціями. Статутний капітал акціонерного товариства повинен 
бути не менше суми, еквівалентної 1250 мінімальних заробітних плат (розмір 
якої діє на момент створення акціонерного товариства) [3]. Тобто у 2016 році 
мінімальний розмір статутного капіталу АТ становитиме: з січня по квітень – 
1722500 грн., з травня по листопад – 1812500 грн., з грудня – 1937500 грн. 

Джерелом формування статутного капіталу державного підприємства є 
кошти, які належать державі. Такі кошти виділяються або з державного 
бюджету, або за рахунок інших державних підприємств – у порядку 
внутрішньогалузевого та міжгалузевого перерозподілу фінансових ресурсів. 
Тобто статутний капітал державного підприємства — це сума коштів і вартість 
матеріальних ресурсів, безоплатно виділених державою в постійне 
розпорядження трудового колективу підприємства на правах повного 
господарського володіння.  

Статутний  капітал  державного  комерційного підприємства, а також 
комунального унітарного підприємства утворюється уповноваженим органом,  
до сфери управління якого воно належить. Розмір статутного капіталу  
державного комерційного підприємства встановлюється зазначеним 
уповноваженим органом. Розмір статутного капіталу  комунального  унітарного  
підприємства визначається відповідною місцевою радою. Статутний капітал   
державного   комерційного  та комунального унітарного підприємств підлягає  
сплаті  до  закінчення  першого  року  з  дня  державної реєстрації такого 
підприємства [4]. 

Статутний капітал товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з 
додатковою відповідальністю, командитних, повних та приватних підприємств 
– це сукупність внесків учасників відповідно до установчого договору (статуту) 
у сумі, необхідній для забезпечення діяльності підприємства. Розміри 
статутного капіталу зазначених підприємств не обмежуються,  його розмір 
визначається засновниками та залежить, насамперед, від виду та масштабу 
діяльності [ 2, 3 ]. 

Вартість внесених до статутного капіталу об'єктів інтелектуальної 
власності та інших нематеріальних активів визначається на договірних засадах 
між власниками підприємства і суб'єктами права власності на ці об'єкти. 
Майно, передане в рахунок внесків до статутного капіталу підприємства, 
оцінюється за погодженою засновниками вартістю. 

Якщо на внесок до статутного капіталу майном відсутні документи про 
підтвердження його вартості, вона визначається за взаємною згодою 
засновників, про що складається протокол засновницьких зборів. Якщо 
засновники не можуть прийти до спільної думки з оцінки майна, проводиться 
експертна оцінка в бюро технічної інвентаризації або в торгово-промисловій 
палаті. 

У  разі  якщо в статутному капіталі підприємства іноземна  інвестиція 
становить не менш як десять відсотків,  воно визнається  підприємством   з 
іноземними   інвестиціями.   Підприємство,   в статутному   капіталі  якого 
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іноземна  інвестиція  становить  сто відсотків, вважається іноземним 
підприємством [1, ст. 63]. 

Також сьогодні існує ряд проблем, безпосередньо пов'язаних з 
бухгалтерським обліком операцій з формування власного капіталу. Так, одним з 
основних документів, що регулюють діяльність господарських товариств, є 
Господарський Кодекс України [1]. Зокрема, особливу увагу в Кодексі 
приділено проблемам формування статутного капіталу акціонерного 
товариства, а також обумовлено право суспільства на існування, якщо його 
діяльність протягом тривалого часу є збитковою. Згідно частині четвертій ст. 
144 Кодексу, передбачено, що, якщо після закінчення другого чи кожного 
наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться 
меншою від статутного капіталу, то воно зобов'язане оголосити про зменшення 
свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни в статуті в 
встановленому законодавством порядку. Зазначена вимога цілком коректна, 
адже в такому випадку у підприємства немає майна, щоб гарантувати 
дотримання інтересів кредиторів навіть у мінімальному обсязі, тобто в обсязі 
статутного капіталу [18, с. 26]. 

Сума, яка на дату реєстрації підприємства заявлена, але фактично не 
внесена засновниками, представляє собою неоплачений капітал підприємства. 
Не вкладені кошти засновників (учасників) зменшують реальний розмір 
статутного капіталу і в балансі відображаються зі знаком мінус. 

Виробничі кооперативи, кредитні спілки, житлово-будівельні кооперативи, 
споживчі товариства, колективні сільськогосподарські підприємства формують 
пайовий капітал. Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і 
юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його 
господарсько-фінансової діяльності. Він складається з сум пайових внесків 
членів споживчого товариства, житлово-будівельних кооперативів, кредитних 
спілок та інших підприємств, а також паїв членів колективних 
сільськогосподарських підприємств в сільському господарстві, одержаних в 
результаті розподілу на паї колективної власності [10, с. 231]. 

Величина й порядок формування пайового капіталу законодавством не 
встановлені, а визначаються установчими документами товариства й 
спеціальними законодавчими актами. Розмір, строки й порядок внесення 
обов’язкових пайових внесків визначаються статутом або загальними зборами 
членів товариства. 

Кожний член товариства має свою частку в майні товариства (вона 
визначається розміром внеску й нарахованими на нього дивідендами) і 
відповідає за зобов’язаннями товариства в межах внесеного ним обов’язкового 
пайового внеску. Отриманий за підсумками фінансового року прибуток (після 
сплати податку на прибуток) розподіляється пропорційно сумам пайових 
внесків кожного члена товариства в порядку, встановленому загальними 
зборами пайовиків, залежно від частки в пайовому капіталі. Якщо підприємство 
(товариство) за результатами діяльності одержало збиток, то він покривається 
за рахунок обов’язкових пайових внесків. Обов’язкові пайові внески 
підлягають поверненню при ліквідації підприємства [9, с. 307]. 
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Інший зареєстрований капітал - це зареєстрований капітал інших 
підприємств, зокрема  приватних, формування яких передбачено в установчих 
документах. 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу – це внески, які 
надходять для формування статутного капіталу, зокрема акціонерного 
товариства, після його оголошення і до реєстрації відповідних змін до 
установчих документів. 

Капітал у дооцінках узагальнює інформацію про дооцінку об’єктів 
необоротних активів та фінансових інструментів, уцінку таких об’єктів в межах 
сум раніше проведених дооцінок.  

Додатковий капітал складається із емісійного доходу, тобто доходу 
одержаного від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують 
номінальну вартість дооцінки активів; безоплатного одержання необоротних 
активів; іншого додаткового капіталу. 

Суми вилученого капіталу відображають вартість акцій власної емісії, які 
на даний момент не розміщені серед акціонерів. Вилучений капітал не впливає 
на суму власного капіталу. Він показує, що капітал належить підприємству, але 
не закріплений за конкретною фізичною особою (акціонером). Вилучений 
капітал повинен бути перепроданий або анульований [10, с. 378-379]. 

Кошти резервного капіталу використовуються відповідно до напрямів, 
передбачених установчими документами: як правило, у випадку недостачі 
прибутку за рахунок резервного капіталу покриваються непередбачені витрати, 
погашаються борги перед кредиторами при ліквідації підприємства, 
виплачуються дивіденди за привілейованими акціями тощо. 

Чинним законодавством передбачено право для акціонерних товариств 
формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 % статутного капіталу, 
якщо інше не визначено статутом товариства. Резервний капітал формується 
шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок 
нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру 
резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 
% суми чистого прибутку товариства за рік [3]. 

Нерозподілені прибутки - це прибутки, одержані в результаті 
господарсько-фінансової діяльності підприємства, зменшені на суму прибутків, 
використаних у звітному році. Нерозподілений прибуток є власністю акціонерів 
(учасників, засновників) і збільшує суму власного капіталу. Якщо фінансовим 
результатом діяльності є збиток, то сума збитку зменшує суму власного 
капіталу [8, с. 405]. 

Висновки. Власний капітал має складну структуру. Залежно від 
організаційно-правової форми, обсягів та інших особливостей діяльності 
підприємства його власний капітал може не містити деяких складових. 
Основний елемент власного капіталу – зареєстрований капітал, який власне 
характеризує розміри і фінансовий стан підприємства. Відрізняються і джерела 
формування складових власного капіталу. Розміри та шляхи формування 
деяких складових власного капіталу чітко регламентовані законодавством, тому 
під час управління структурними складовими необхідно дотримуватись кожної 
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з таких вимог. Також слід мати на увазі, що процеси реформування обліку і 
звітності в Україні проходять під впливом МСФЗ. Удосконалення структури 
власного капіталу слід здійснювати відповідно до вимог МСФЗ (IAS) 32 
«Фінансові інструменти: подання», МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка» без МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка» з МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові 
інструменти: розкриття» та МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». 
Одночасно необхідно враховувати особливості структури власного капіталу 
суб’єктів фінансового ринку в окремих його секторах: банківському, 
страховому, інвестиційному [17, с. 27], що є подальшим напрямом досліджень. 
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регламентовано формування Звіту про рух грошових коштів, досліджено 
теоретико-методичні підходи щодо сутності Звіту про рух грошових коштів. 
Визначено недоліки складання існуючих форм звітності на базі використання 
нормативних документів та концепцій вчених-економістів щодо даного 
питання. Запропоновано шляхи покращення процесу формування Звіту про рух 
грошових коштів. 

Ключові слова: грошові кошти та їх потоки, фінансова звітність, 
нормативно-правове регулювання обліку грошових коштів, Звіт про рух 
грошових коштів, МСБО 7, НП(С)БО 1,  прямий метод, непрямий метод, 
додаткові статті. 

Abstract. This article investigates the theoretical and methodological 
approaches of the nature of the statement of cash flows. Identified disadvantages of 
the compilation report form based on the use of regulations and concepts of 
economists in this topic. Offered the ways of improvement the process of forming of 
cash flow Statement.  

Key words: cash, cash flow, financial reporting, legal regulation of accounting 
of funds, Statement of Cash Flows, IAS 7, direct method, indirect method, additional 
articles. 

Вступ.  
Для ефективного розвитку будь-якого підприємства, не залежно від форми 

власності, потрібні грошові кошти, адже вони є запорукою безперервного 
функціонування діяльності підприємства; за допомогою них можна визначити, 
в якому стані знаходиться суб’єкт господарювання, чи потрібно залучити 
інвесторів чи отримати кредит від банківської установи. Тому важливо мати 
точну інформацію та проводити безперервний контроль щодо забезпечення 
підприємства грошовими коштами для прийняття відповідних управлінських 
рішень. З цією метою був здійсненний перехід до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності щодо заповнення Звіту про рух грошових коштів. При 
цьому було не враховано ряд особливостей вітчизняного досвіду його 
складання. Отже, недостатня розробка як теоретичних, так і методичних засад 
формування Звіту про рух грошових коштів обумовлюють актуальність теми 
дослідження. 

Огляд літератури.  
Проблеми теорії та практики його формування були розглянуті в роботах 

вітчизняних вчених, таких як: П.Й. Атамас, О.С. Височан, Г.П. Голубнича, С.Ф. 
Голов,  Н.О Гура, А.В. Дегтяренко, М.В.  Корягін,  Г.М. Курило, Т.Г. Мельник, 
В.В. Пархоменко, В.М. Теслюк, В.Г. Швець, М.О. Яцишин та інші 
[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]. Проте,  досі відсутня універсальна форма Звіту про 
рух грошових коштів, яка б детально показувала інформацію про рух грошових 
коштів в процесі діяльності підприємства. Тому дане питання потребує 
поглиблення як з теоретичної, так і з практичної точок зору. 

Основний текст. 
Задля наближення вітчизняної системи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності до міжнародних стандартів фінансової звітності була 
змінена форма Звіту про рух грошових коштів та виданий новий нормативно-
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правовий документ – Національне положення стандарт бухгалтерського обліку 
1, але на жаль залишилось ряд невирішених питань щодо заповнення згаданого 
вище звіту двома методами. Звіт про рух грошових коштів – це звіт, який 
відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду 
в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.  

Відповідно даний звіт складається з 3-х частин, при заповненні якого в 
кінцевому результаті повинні отримати залишок коштів на кінець року. Таким 
чином, звіт не повинен створювати незручності для його користувачів в 
подальшому.  

Структурно Звіт містить три розділи, в яких відображається надходження й 
вибуття грошових коштів окремо за видами діяльності. В першому розділі 
відображається рух коштів в результаті операційної діяльності, яка згідно п. 3 
НПСБО 1 є основною діяльністю підприємства, а також інші види діяльності, 
які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю; а п. 6 МСБО 7 наводиться 
уточнення – це основна діяльність суб’єкта господарювання, яка приносить 
дохід.  

В другому розділі наводиться інформація про рух коштів в результаті 
інвестиційної діяльність, яка відповідно до п. 3 НП(С)БО 1 характеризується 
придбанням та реалізацією тих необоротних активів, а також тих фінансових 
інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. В той 
же час п.6 МСБО 7 інвестиційна діяльність визначається як придбання і продаж 
довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами 
грошових коштів. Отже, МСБО 7 не передбачає включення до складу 
інвестиційної діяльності інвестиції, які являють собою грошові еквіваленти. 
Для того, щоб інвестицію можна було визначити як еквівалент грошових 
коштів, вона повинна вільно конвертуватися у відому суму грошових коштів і 
характеризуватися незначним ризиком зміни вартості (також п.15 МСБО 7). 
Фінансові інвестиції короткострокового характеру в МСБО 7, на відміну від 
НП(С)БО 1, можуть включатися до складу операційної (поточної) діяльності.  

В третьому розділі розкривається інформація про грошові потоки 
фінансової діяльність, ця діяльність призводить до змін розміру і складу 
власного та позикового капіталів підприємства (п. 3 НП(С)БО 1, п. 6 МСБО 7). 
Банківські позики, як правило, відносяться до фінансової діяльності, проте 
банківські овердрафти, які підлягають погашенню за вимогою, є невід’ємною 
частиною управління грошовими коштами суб’єкта господарювання та 
представляють операційну діяльність (п.8 МСБО 7). 

Крім зазначеного вище, в звіті відображається чистий рух грошових 
коштів за звітний період та як саме впливає зміна курсу валют на залишок 
коштів, який відповідно коригується до залишку коштів на початок періоду, в 
результаті чого отримуємо залишок коштів на кінець даного періоду. При 
складанні звіту будь-який суб’єкт господарювання користується, звичайно, 
планом рахунків, але навіть на цьому етапі можливо зіткнутися з 
недосконалістю аналітичного процесу. В Плані рахунків бухгалтерського 
обліку щодо грошових коштів передбачено Клас № 3 «Кошти, розрахунки та 
інші активи», що є не зовсім вірним для сприйняттям, оскільки поєднуються в 
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одному класі грошові кошти та документи, короткострокові векселі одержані і 
фінансові інвестиції, дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів і 
витрат майбутніх періодів [3]. Для більш точного розуміння потрібно розділяти 
такі елементи як розрахунки та грошові кошти. Тут можливим є використання 
досвіду Республіки Білорусь, яка окремо розподілила ці елементи, а саме 
«Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення» та «Розрахунки».  

Однією з найбільших проблем заповнення Звіту про рух грошових коштів 
є те, що дану форму можна складати за допомогою двох методів. Методичними 
рекомендаціями щодо заповнення фінансової звітності передбачено складання 
Звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із 
застосуванням відповідної форми звіту. Суб’єкт господарювання згідно МСБО 
7 звітує про грошові потоки від операційної діяльності, обираючи такі методи 
складання Звіту: 1) прямий, згідно з яким розкривається інформація про основні 
класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових 
коштів, розуміється заповнення форми за допомогою дебетових та кредитових 
рахунків «30 Готівка» та «31 Рахунки в банках» відповідно у кореспонденції з 
рахункам бухгалтерського обліку операцій, активів та зобов’язань. Це викликає 
труднощі, оскільки багато підприємств не використовують детальну аналітику 
рахунків, що й затрудняє складання звіту та вимагає чимало часу.; 2) непрямий, 
згідно з яким прибуток чи збиток коригується відповідно до впливу операцій не 
грошового характеру, будь-яких відстрочок або нарахувань минулих чи 
майбутніх надходжень або виплат грошових коштів щодо операційної 
діяльності, а також відповідно до статей доходу або витрат, пов’язаних із 
грошовими потоками від інвестиційної чи фінансової діяльності (п. 18 МСБО 
7). Заповнення даного звіту є поєднанням двох форм – Балансу (Звіт про 
фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 
Лише для декількох рядків Звіту про рух грошових коштів потрібно 
використовувати аналітичні дані. Але звіт за рахунок своїх рядків є не дуже 
зрозумілим для некомпетентних користувачів даної [12, c.128]  

 Суб’єкти господарювання зазвичай, надають перевагу застосуванню 
прямого методу, який надає інформацію для оцінки майбутніх грошових 
потоків і яку не можна отримати із застосуванням непрямого методу (п. 19 
МСБО 7). Але чому неможна перейти до єдиної уніфікованої форми, яка б була 
зручною у користуванні та задовольняла потреби користувачів інформації. 

 Думки вітчизняних економістів з даного питання розділилися на 
прихильників прямого методу та прихильників непрямого методу. Так, Атамас 
П.Й., Атамас О.П. зазначають, що непрямий метод значно простіший для 
практичного використання і надає ряд переваг при аналізі фінансових 
показників діяльності підприємства, тому в зарубіжній практиці 
використовується досить часто [6, с. 10]. Курило Г. М. передбачає, що 
непрямий метод більш розповсюджений у світовій практиці як метод складання 
Звіту про рух грошових коштів та грошових еквівалентів. Він включає 
елементи аналізу, так як базується на співставлення змін різних статей балансу 
за звітний період, які характеризують майнове та фінансове становище 
підприємства, містить також аналіз руху основних засобів, їх амортизацію і 
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інші показники, котрі неможливо отримати виключно з балансових даних. При 
підготовці консолідованої фінансової звітності прямий метод є 
низькоефективним, тому що потребує більших витрат на отримання необхідної 
інформації по кожному з консолідованих підприємств [10, с. 98]. А Теслюк 
В.М., Дегтяренко А.В. зазначають, що прямий метод складання звіту про рух 
грошових коштів є більш наочним, дає змогу чітко виділити відповідні напрями 
надходження й витрачання грошей, простежити рух грошових коштів та їх 
еквівалентів на підприємстві. Крім того, змінена форма є доступнішою для 
сприйняття та заповнення [12, с. 129]. Для вибору ефективнішого методу 
заповнення Звіту про рух грошових коштів та кращого розуміння користувачам 
наданої інформації необхідно порівняти два методи, згрупувавши їх в таблицю 
1. 

Таблиця 1 
Порівняння характеристика прямого та непрямого методів заповнення 

Звіту про рух грошових коштів 
№ Порівняльні показники Прямий метод Непрямий метод 
1 Розподіл звіту на три складові за видами 

діяльності  + + 

2 Використання аналітичних рахунків + + 
3 Використання інших форм звітності - + 
4 Відображення в формі видатку та надходження - + 
5 Скорочена форма + - 
6 Змістовніша форма + - 

 
Варто зазначити, що незважаючи на те, за допомогою якого методу буде 

заповнюватися дана форма звітності, на виході повинно бути отримано 
однаковий результат. Але, навіть в цих двох методах є свої недоліки, які 
перешкоджають вірному сприйняттю інформації. Мова йде про додаткові 
статті. Так, звичайно, вони є в усіх формах звітності, але значно ускладнюють 
життя не тільки користувачам, але й самим суб’єктам господарювання. Перелік 
додаткових статей представлений в таблиці 2.  

Таким чином, можна побачити, наскільки є недосконалою нова Звіту про 
рух грошових коштів, оскільки за прямим методом додаткових статей – 26, а за 
непрямим – 28 (при загальній кількості рядків – 34), а це свідчить, що 
додатково від стандартної форми може бути відображено: за прямим методом – 
76,47% та за непрямим методом – 82,35%. Так, наприклад, для порівняння в 
формі 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»  додаткових статей – 44 (при 
стандартній формі – 56, а це 78,57 %), в Звіті про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід) – 15 (при стандартній формі – 42, а це 35,71 %). Форми № 3 
(прямий метод) та № 3-н (непрямий метод) мають стандартний склад статей і 
при необхідності потрібно вносити корективи в електронні версії для того, щоб 
побачити додаткові статті, що вкрай незручно. Зазначена вище обставина є 
незручною не тільки для суб’єктів господарювання, але й для осіб, які 
займаються дослідженням та аналізом даної звітності. Також є інша сторона 
цього недоліку, оскільки існує велика різноманітність додаткових рядків і 
проблематично точно визначити, куди саме потрібно віднести той чи інший 
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елемент, оскільки можливо віднесення одних і тих же операцій в різні розділі 
звіту або додаткових рядків. 

Таблиця 2 
Перелік додаткових статей до Звіту про рух грошових коштів 

№       Вид 
діяльності Прямий метод Непрямий метод 

1. Операційна Надходження: 
 від отримання субсидій, 

дотацій; 
 авансів від покупців і 

замовників; 
 повернення авансів; 

відсотків за залишками 
коштів на поточних 
рахунках; 

 боржників неустойки 
(штрафів, пені); 

 операційної оренди; 
 отримання роялті, 

авторських винагороди 
 страхових премій; 
 фінансових установ від 

повернення позик 
Зобов’язання з: 
 податку на прибуток; 
 податку на додану вартість; 
 інших податків та зборів. 
Витрачання на оплату: 
 авансів; 
 повернення авансів; 
 цільових внесків; 
 зобов’язань за страховими 

контрактами; 
 фінансових установ на 

надання позик. 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі. 
Зміна вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю, та дохід (витрати) 
від первісного визнання. Збиток (прибуток) 
від реалізації: 
 необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття; 
 фінансових інвестицій. Зменшення 

(відновлення) корисності необоротних 
активів. 

Фінансові витрати. 
Збільшення (зменшення): 
 запасів; 
 поточних біологічних активів 
 дебіторської заборгованості за продукцію, 

товари, роботи, послуги; 
 іншої поточної дебіторської 

заборгованості; 
 витрат майбутніх періодів; 
 інших оборотних активів; 
 доходів майбутніх періодів; 
 інших поточних зобов'язань. 
Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за: 
 товари, роботи, послуги; 
 розрахунками з бюджетом; 
 розрахунками зі страхування; 
 розрахунками з оплати праці. 
Сплачені відсотки. 

2. Інвестиційна Надходження від: 
 погашення позик; 
 вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці. 
Витрачання на: 
 надання позик; 
 придбання підприємства та іншої господарської одиниці. 

3. Фінансова Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві. 
Витрачання на: 
 сплату відсотків; 
 сплату заборгованості з фінансової оренди; 
 придбання частки в дочірньому підприємстві; 
 виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах. 

 
З метою вирішення проблеми великої кількості додаткових рядків 

доцільно перейняти досвід Російської Федерації, а саме зробити окремий 
стандартний звіт, в якому були б дані про ці додаткові рядки, що значно 
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полегшило б сприйняття інформації. Крім того, важливим буде й те, що при 
переході на нову форму звіту підприємства стикнуться з проблемою 
комп’ютерного забезпечення, оскільки наявне вже не буде задовольняти 
потреби користувачів, оскільки його потрібно буде оновлювати або взагалі 
прийдеться купувати нове, що є не досить економічно вигідним. Досконаліша 
форма Звіту про рух грошових коштів збереже підприємство від можливих 
помилок, а також вчасно надасть інформацію про ризик банкрутства.  

Висновки. Проведене дослідження дозволило запропонувати 
удосконалення форми Звіту про рух грошових коштів; у діючий План рахунків 
бухгалтерського обліку підприємств внесення корективи для узгодження 
методики відображення руху грошових коштів за видами діяльності в 
поточному обліку відповідно до вимог складання звітності; вибрати один метод 
заповнення Звіту про рух грошових коштів; звернути увагу на додаткові статті 
та їх значення в звіті, а також можливість створення додаткової форми; 
удосконалити існуючі методичні рекомендації щодо заповнення форм 
фінансової звітності.  
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Анотація. В роботі розглядаються методи удосконалення і нові підходи до 

організації і ведення аналітичного обліку наявності і руху виробничих запасів. 
Зосереджено увагу на автоматизації обліку виробничих запасів як способі 
зниження кількості помилок в обліку. 
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Abstract. We consider the improvement of methods and new approaches to 
organizing and conducting analytical accounting presence and movement of 
inventory. The emphasis is on automation of inventory as a way of reducing the 
number of errors in accounting. 

Keywords: inventory, inventory management, improve accounting 
Ефективність управління виробничими запасами має велике значення, 

особливо на підприємствах, де зосереджуються великі потоки матеріальних 
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цінностей. Здійснення діяльності в умовах ринкових відносин вимагає розробки 
і впровадження нововведень по організації обліку виробничих запасів на 
складах підприємств і організацій. Це зумовлює необхідність реалізації 
пропозицій щодо поліпшення організації обліку виробничих запасів на складах 
виробничих підприємств з метою досягнення найбільш ефективних результатів 
діяльності.  

Питання обліку виробничих запасів сьогодні широко розглядають як 
вітчизняні, так і зарубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук 
Н.В., Атамас П.Й., Каверіна О.Д. та інші. 

Однак в даний час ряд принципових питань, зокрема з організації обліку 
виробничих запасів на складах, залишаються дискусійними і потребують 
удосконалення на місцях в залежності від галузі виробництва та видів 
діяльності підприємства. Для досягнення поставленої мети необхідно 
визначити напрямки управління виробничими запасами підприємств і 
організацій.  

Для правильної організації обліку запасів на підприємстві, перш за все, 
необхідно дати відповідь на ряд питань:  

- звідки, коли, скільки і на яку суму надійшли запаси, як виконуються 
програми поставки;  

- кому, коли і скільки відпущено запасів;  
- як виконується програма виробничого споживання;  
- який залишок по окремих видах запасів і як дотримуються встановлені 

ліміти і т. д.  
Необхідними передумовами правильної організації обліку запасів є:  

- раціональна організація складського господарства;  
- розробка номенклатури запасів;  
- наявність інструкції з обліку виробничих запасів;  
- правильна угрупування (класифікація) запасів;  
- розробка норм витрачання запасів.  

Для організації безперебійного постачання, розміщення, зберігання та 
відпуску матеріальних запасів у виробництво велику роль відіграє раціонально 
організоване складське господарство, тому що в діяльності підприємства або 
організації не завжди можна домогтися повного узгодження темпів поставок 
матеріальних ресурсів, темпів виробництва і збуту готової продукції.  

До числа основних функцій складського господарства відносяться:  
акумуляція матеріальних ресурсів в обсягах і номенклатурі, достатніх для 
безперервності процесу виробництва; належне зберігання та облік матеріалів; 
планомірне і безперебійне постачання цехів і дільниць виробничими запасами; 
підготовка матеріалів до їх безпосереднього споживання; здійснення комплексу 
операцій, пов'язаних з здійсненням контролю, сортування виробничих запасів.  

Аналітичний облік матеріальних запасів ведеться на складах за допомогою 
карток складського обліку, які розміщуються в картотеці за технічними 
групами виробничих запасів відповідно до номенклатури-цінника. Аналітичні 
рахунки групуються за групами матеріалів, місцями зберігання, матеріально 
відповідальними особами, за синтетичними рахунками бухгалтерського обліку і 
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субрахунками. Дані за аналітичними рахунками узагальнюються в оборотно-
сальдових відомостях. Використовують рахунки аналітичного обліку для 
контролю за зберіганням і рухом виробничих запасів, їх оцінки, порівняння з 
даними складського обліку, а також для підведення підсумків інвентаризації.  

Облік значно спрощується при використанні в складському обліку 
комп'ютерної техніки. В цьому випадку всі прибутково-видаткові документи 
обробляються щодня або в міру їх надходження зі складів. Для забезпечення 
інформації для потреб управління на виробництві важливе значення має 
розробка методики обліку наявності і руху виробничих запасів, яка б 
відповідала потребам підприємства. 

Раніше діючі методики обліку виробничих запасів, які були вироблені 
наукою і практикою, протягом останніх років в деякій мірі втратили 
актуальність і в основному були орієнтовані на систему ручної праці в умовах 
так званих твердих (планових) регульованих державою цін. Тому, сьогодні все 
це вимагає вдосконалення і нових підходів щодо організації та методики 
ведення аналітичного обліку наявності та руху виробничих запасів, який є 
одним з найбільш важливих і найбільш трудомістких ділянок бухгалтерського 
обліку. Важливість і трудомісткість ведення кількісного аналітичного обліку 
виробничих запасів, значні їх якісні показники зумовили необхідність пошуку 
більш раціональних методів обліку матеріальних запасів з метою усунення 
дублювання одних і тих же операцій.  

Різновидом оперативно-бухгалтерського обліку є так званий оперативно-
груповий аналітичний метод обліку виробничих запасів, де їх облік ведеться в 
розрізі їх видів, груп і підгруп. Для обліку матеріалів по групах доцільно, щоб в 
групу входило не більше 100 їх найменувань, що значно полегшує і прискорює 
процес виявлення можливих помилок. Для підвищення ефективності 
оперативно-бухгалтерського методу обліку виробничих запасів доцільно 
здійснити деталізацію їх груп на кілька підгруп з тим розрахунком, щоб в 
підгрупі кількість найменувань виробничих запасів не перевищувало ста 
найменувань, що дозволить контролювати обсяги виробничих запасів для 
обліку їх руху і перевірки. Цього можна досягти шляхом щомісячного 
складання товарно-транспортних накладних, лімітно-забірних карт, накладної 
на відпуск матеріалів на сторону і відомостей з надходження та вибуття 
виробничих запасів по кожній підгрупі виробничих запасів, що підвищує 
оперативність виявлення можливих помилок в складському і бухгалтерському 
обліку.  

До того ж слід зазначити, що при автоматизованому обліку програма 
дозволяє без зайвих зусиль формувати дані відомості в аналітичному розрізі як 
по групах і підгрупах матеріалів, так і за окремими їх видами та сортами за 
будь-який період.  

Складське господарство більшості підприємств досить складне і 
складається з мережі складів зі спеціальними приладами та обладнанням для 
переміщення, зберігання виробничих запасів (стелажі, підйомно-транспортне, 
вагове, вимірювальне і т. п.). В даний час в багатьох організаціях постійно 
ведуться роботи по вдосконаленню складського господарства із застосуванням 
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різних засобів механізації та автоматизації складських операцій, як правило, з 
використанням обчислювальної техніки, впроваджуються автоматизовані 
системи управління технологічними процесами складування. Підприємства та 
організації мають потребу в досконалій системі управління виробничими 
запасами, коли різко зростає складність управління, істотно ускладнюються і 
підвищуються вимоги до оперативності вирішення традиційних завдань 
планування та обліку.  

В управлінні виробничими запасами сьогодні, виникає необхідність в 
принципових змінах методів їх здійснення. Облік всіх перерахованих вище 
факторів в матеріально-технічному забезпеченні організацій і підприємств, а 
також необхідність вирішення поставлених завдань, вимагають і структурних 
перетворень, що виражаються в об'єднанні функцій управління матеріально-
технічного забезпечення, складського господарства, маркетингу і збуту під 
єдиним керівництвом. Діючи спільно, в рамках системи управління 
матеріальними ресурсами організації, система управління складським 
господарством направлена на задоволення попиту підрозділів організації в 
багатономенклатурних виробничих запасах, необхідних для безперебійного 
ходу виробництва при максимальному ритмічності роботи і мінімальних 
сукупних витратах в будь-який момент часу. 
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удосконалення обліку виробничих запасів 
Abstract. This paper discusses the advantages of inventory accounting if the use 

of accounting information systems. The emphasis is on automation of inventory using 
the new 1-C Enterprise . 

Keywords: inventory, accounting information systems, improving accounting 
inventory 

Облік виробничих запасів на підприємстві відрізняється значною 
трудомісткістю, при чому особливо значні витрати ручної праці приходяться на 
ведення карток складського обліку. Тому важливою задачею є автоматизація 
обліку виробничих запасів, в т.ч. складського на основі сучасних комп’ютерних 
технологій. 

У прикладному рішенні 1-С версія 8.2 реалізований детальний 
оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах. Забезпечується 
повний контроль запасів товарно-матеріальних цінностей на підприємстві.  

 Прикладне рішення дозволяє:  
 управляти залишками товарно-матеріальних цінностей в різних 

одиницях вимірювання на декількох складах;  
 вести роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і 

переданих на реалізацію, поворотної тари;  
 деталізувати розташування товару на складі за місцями зберігання, 

що дозволяє оптимізувати збір замовлень покупців (товарів в 
накладних) на складі;  

 враховувати серійні номери, терміни придатності та сертифікати;  
 контролювати правильність списання серійних номерів і товарів з 

певними термінами придатності і сертифікатами;  
 задавати довільні характеристики партії (колір, розмір і т.д.) і вести 

партійний облік у розрізі складів;  
 враховувати ВМД і країну походження;  
 комплектувати і розукомплектовували товарно-матеріальні цінності;  
 резервувати товарно-матеріальні цінності.  

 Організація складського господарства може бути різною, структура може 
бути як проста, так і досить ієрархічно складною.Склади або місця зберігання 
можуть бути як на території підприємства, так і розташовані віддалено.  

 Відомості про складські запаси можуть вводитися в інформаційну систему 
з високим ступенем деталізації: до рівня характеристик товарів (колір, розмір, 
габарити і так далі) і до рівня серійних номерів і строків придатності товарів. 
Передбачена можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за 
собівартістю і потенційного об'єму продажів у відпускних цінах.  

Передбачається проведення інвентаризацій виробничих запасів і 
автоматична обробка їх результатів. За результатами інвентаризації 
автоматично підраховується різниця між обліковими кількістю (зареєстрованим 
в інформаційній базі при проведенні документів надходження і відвантаження) 
і фактичною кількістю цінностей, виявлених в результаті інвентаризації.Після 
чого оформляються документи списання (у разі нестачі) або оприбуткування (у 
разі виявлення надлишків).  
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Засоби статистичного аналізу запасів дозволяють оцінити привабливість 
кожного виробу по його частці в обороті або прибутку підприємства, 
стабільність продажів, виявити погано продавану продукцію за такими 
критеріями, як середній термін зберігання, витрати за період і коефіцієнт 
оборотності.  

Інформація про вартість виробничих запасів на складах зберігається в 
інформаційній базі в розрізі партій. Партія є джерелом інформації про 
документ, що утворили партію, про контрагента, при взаємодії з яким 
утворилася партія, про договір, за яким проводяться взаєморозрахунки, 
пов'язані з партією, про ціну одиниці номенклатури та ін  

Для тих видів виробничих запасів, за якими ведеться облік по серіях, 
розроблений механізм зберігання даних про сертифікацію серій. Це можуть 
бути сертифікати від постачальників матеріалів. Необхідність обліку 
сертифікації вказується окремо для кожної номенклатури.  

 Конфігурація містить звіти, призначені для аналізу надходження і вибуття 
виробничих запасів. Інформацію про залишки товарів, їх надходження та 
вибуття протягом заданого періоду часу можна переглянути за допомогою звіту 
"Відомість по партіях товарів на складах".  

 Вибуття цінностей зі складу може бути оформлено за допомогою 
документа "Переміщення товарів".  

При вибутті цінностей зі складу в результаті їх продажу використовується 
документ "Реалізація товарів і послуг", в результаті передачі у виробництво - 
документ "Вимога-накладна".  

 У загальному випадку однакові цінності, пов'язані з різним партіям, 
можуть мати різну вартість. Тому в налаштуваннях облікової політики 
підприємства слід вибрати правило визначення вартості товарно-матеріальних 
цінностей при їх вибутті зі складу.  

Для визначення вартості матеріальних цінностей при їх вибутті 
конфігурація орієнтується на способи, дозволені в бухгалтерському обліку.  

Спосіб списання цінностей вибирається окремо для кожного виду обліку - 
управлінського, бухгалтерського і податкового, у налаштуваннях відповідного 
виду обліку. В окремих випадках може списуватися зумовлена партія, 
наприклад, якщо партія була зарезервована під конкретне замовлення покупця.  

Ведення обліку вартості партій виробничих запасів в розрізі складів 
дозволяє надалі отримувати інформацію про вартість цінностей по кожному 
складу, що зручно використовувати для цілей інвентаризації, для оцінки 
вартості цінностей,закріпленої за кожною матеріально-відповідальною особою. 

 Для реєстрації вибуття запасів використовується документ "Списання 
МПЗ", який заповнюється автоматично на основі даних українського 
бухгалтерського обліку, що відносяться до обраного періоду часу.  

Даний документ доцільно вводити по завершенні місяця, після введення в 
інформаційну базу всіх відомостей про виробничі запаси.  

Таким чином, автоматизація обліку виробничих запасів є важливим 
засобом зниження кількості помилок і витрат  часу працівників облікового 
апарату. 
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Анотація. У статті обґрунтовано теоретичні підходи до контролю 
витрат виробництва. Розкрито поняття контролю витрат, визначено 
контроль як передумову для управління. Розглянуто методи контролю витрат 
виробництва. Розкрито особливості організаційно-методичних основ 
внутрішнього контролю витрат виробництва та обгрунтовано шляхи його 
вдосконалення. 

Ключові слова: контроль, внутрішньогосподарський контроль, витрати 
виробництва, система управлінського обліку, методи контролю. 

Аннотация. В статье обоснованы теоретические подходы к контролю 
затрат производства. Раскрыто понятие контроля расходов, определено 
контроль как предпосылку для управления. Рассмотрены методы контроля 
затрат производства. Раскрыты особенности организационно-методических 
основ внутреннего контроля затрат производства и обоснованно пути его 
совершенствования. 

Ключевые слова: контроль, внутрихозяйственный контроль, издержки 
производства, система управленческого учета, методы контроля. 

Annotation. In the article the theoretical approaches to controlling production 
costs. The concept of cost control, control is defined as a prerequisite for 
management. Methods of controlling production costs. The features of the 
organizational and methodological foundations of internal control of production 
costs and the ways of its improvement. 

Keywords: control, internal control, costs of production, the system of 
management accounting methods of control. 
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Постановка проблеми. Важливим засобом впливу на результати 
діяльності окремих виробничих підрозділів і господарювання в цілому в 
сучасних умовах виступає ефективна та дієва система контролю. Контроль, як 
економічна категорія є: ефективним засобом попередження, виявлення та 
запобігання порушенням; складовою частиною господарського управління, 
його функцією, методом реалізації управлінських рішень; джерелом інформації 
про позитивні й негативні явища на всіх ділянках виробничої діяльності. 

У тематичних вітчизняних літературних джерелах наведено достатньо 
аргументацій щодо необхідності подальших досліджень методів контролю 
витрат виробництва, з’ясування місця контролю в системі управлінського 
обліку та розкриття особливостей внутрішнього контролю витрат виробництва. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. Вагомий внесок у теоретичні 
дослідження проблем контролю витрат виробництва зробили провідні 
вітчизняні вчені-економісти М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Т.А. Бутинець,  
Є.В. Калюга, Т.О. Каменська, М.В. Кужельний, Л.Г. Ловінська, В.Ф. 
Максимова, Л.В.Нападовська, Т.В. Розум, І.В. Сало, Л.К. Сук, Ж.С. Труфіна, 
М.Г.Усач та інші.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Недостатній рівень розробки організаційно-методичних основ внутрішнього 
контролю витрат виробництва зумовив необхідність розгляду основ 
внутрішнього контролю та впливу на формування визначення фінансового 
результату з урахуванням вимог Податкового кодексу України та національних 
стандартів щодо обробки та надання облікової інформації. 

Метою статті є розкриття особливостей організаційно-методичних засад 
внутрішнього контролю витрат виробництва і обгрунтування шляхів його 
удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Одним із завдань управлінського обліку 
витрат є їх контроль. На думку С.Ф. Голова управління витратами є системою, 
яка дає змогу чітко відстежувати, аналізувати і контролювати витрати [2, с. 30]. 
Слово “control” в англійській мові означає як контроль, так і управління. К. 
Друрі зазначає, якщо контроль є виміром та інформацією, а управління, 
насамперед, дією, тоді “ціллю контролю є виявлення того, що відбувається, а 
ціллю управління – забезпечення того, щоб виконувана робота відповідала 
першочерговим планам” [3, с.433]. На основі цього можна зробити висновок, 
що контроль є передумовою для управління. 

Економіка сучасних виробничих підприємств на ринку України постійно 
відчуває вплив власних витрат. Це стосується передусім величини витрат 
виробництва. Необхідність постійного контролю за ними потребує 
безперервного отримання інформації. Дутчак Р.Р. зауважує наявність прямого 
зв’язку між інформаційними потребами управління витратами та 
інформаційним забезпеченням управлінського обліку витрат, де інформаційні 
потреби є причиною, а інформаційне забезпечення – наслідком [4, с.175]. Ці 
положення забезпечують сукупність раціональних дій щодо витрат на 
управлінському рівні. За дослідженнями Колібаби О.А. інформаційний аспект 
передбачає узгодження принципів управлінського обліку з принципами 
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управління витратами, тому системність обліку залежить від системи 
управління витратами [5, с. 236]. 

Для контролю витрат виробництва на підприємствах використовують 
методи наведені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Методи контролю витрат виробництва 

Джерело: складено автором за [6 ] 
 
Метод документування відхилень застосовується для виявлення відхилень, 

що виникли у зв’язку із заміною одного виду виробничих запасів іншим, а 
також у результаті економії або наднормативного відпускузапасів. Суть цього 
методу полягає в тому, що у разі відхилення від норм відпуск оформляється 
спеціальними документами: 

- на заміну і наднормативний відпуск виписується акт-вимога на заміну 
(додатковий відпуск) матеріалів (типова форма № М-10); 

- на економію – накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) 
матеріалів (типова форма № М-11) [7, с. 87]. 

Цей метод дає змогу контролювати відхилення за тими елементами витрат, 
де можливе документування. 

Інвентарний метод є більш трудомісткішим, він реалізується на підставі 
даних інвентаризації. Відхилення від норм виявляють щодо кожного виду 
виробничих запасів, зіставляючи фактичні витрати з нормативними на 
фактичний випуск. 

Для виявлення фактичних витрат на початок аналізованого періоду 
проводиться інвентаризація невикористаних виробничих запасів, що 
знаходяться у виробництві; на підставі даних інвентаризації і даних 
надходження виробничих запасів у виробництво визначаються фактичні 
витрати, що порівнюються з нормативними для визначення відхилень від норм 
[7, с. 88]. 

Метод контролю процесів застосовується аналогічно до методу управління 

Методи контролю витрат виробництва 
 

Метод документування відхилень - дає змогу контролювати відхилення за тими елементами 
витрат, де можливе документування 

 

Інвентарний метод - реалізується на підставі даних інвентаризації. Відхилення від норм виявляють 
щодо кожного виду виробничих запасів, зіставляючи фактичні витрати з нормативними на 

фактичний випуск. 
 

Метод контрольних точок витрат - оснований на розподілі витрат життєвого циклу продукту за 
процесами і здійсненні точкового контролю на кожному з них. 

 

Метод контролю процесів - охоплює поведінкові обмеження, попередні аналізи і звітність щодо 
дій. Поведінкові обмеження повинні розподіляти суб’єктів контролю за процесами. Попередні 

аналізи ґрунтуються на технологічних особливостях та нормативах витрат на певному процесі для 
формування попередніх рекомендацій. Відповідно, звітність щодо дій дозволяє вести оперативний 

і стратегічний аналіз та моніторинг динаміки витратних показників на певному процесі. 
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діями, який сформував К.А. Мерчант [8], щоправда, замість дій розглядають 
виробничі процеси. Як управлінський персонал, так і працівники на місцях 
повинні володіти інформацією про облік витрат у межах виробничого процесу. 
Форми контролю процесів охоплюють поведінкові обмеження, попередні 
аналізи і звітність щодо дій. Поведінкові обмеження повинні розподіляти 
суб’єктів контролю за процесами. Попередні аналізи ґрунтуються на 
технологічних особливостях та нормативах витрат на певному процесі для 
формування попередніх рекомендацій. Відповідно, звітність щодо дій дозволяє 
вести оперативний і стратегічний аналіз та моніторинг динаміки витратних 
показників на певному процесі. 

Метод контрольних точок витрат оснований на розподілі витрат життєвого 
циклу продукту за процесами і здійсненні точкового контролю на кожному з 
них. Періодичність проведення такого контролю залежить від потреб 
підприємства. Застосування контрольних точок витрат дозволить оперативно 
відстежити зміну виробничих витрат на кожній стадії технологічного процесу і 
своєчасно виявляти причини та їх порушників, вживати заходів для їх усунення 
та дасть змогу оперативно управляти витратами виробництва продукції з метою 
досягнення запланованих результатів. 

Особливе місце в системі контролю на підприємстві належить 
внутрішньому контролю. Внутрішній контроль на підприємствах – це система, 
що є складовою частиною системи управління, що повинна створюватися для 
підвищення ефективності управління за допомогою своєчасного виявлення 
відхилень від запланованих результатів на всіх стадіях і рівнях процесу 
управління і негайного інформування всіх підсистем управління про 
необхідність прийняття відповідних коригувальних дій (заходів) з усунення і 
запобігання подібним порушенням у майбутньому [9]. 

Система внутрішнього контролю на підприємстві має бути побудована так, 
щоб своєчасно інформувати керівників підприємства про необхідність 
проведення коригуючих та попереджувальних заходів на основі прийняття 
ефективних управлінських рішень. 

Бутинець Т.А. у своїй статті “Внутрішній контроль: елементи організації 
ситеми” зазначає, що основне завдання контролю полягає у безперервній 
перевірці прийнятих управлінцями рішень, їх втілення в життя на рівні 
підприємства в цілому та його підрозділів, виконання всіма службами 
доведених до них планів і завдань, дотримання виконавчої дисципліни, 
забезпечення матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, достовірності 
звітних показників, використання даних обліку для управління і контролю, 
соціального захисту працюючих [10, с. 24]. 

Контроль  витрат на виробництво повинен в першу чергу забезпечувати 
вирішення свого головного завдання – мінімізації рівня витрат та ліквідація 
неефективних витрат. Він має бути простим та заснованим на нескладних 
методах, оскільки надмірна складність контрольних процедур зумовлює 
збільшення витрат, пов’язаних з проведенням контролю та приводить до того, 
що персонал не розуміє і не підтримує систему контролю. Контроль повинен 
забезпечувати наявність зворотного зв'язку, що дозволятиме на основі оцінки 
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інформації впливати на виробничу систему, вносячи відповідні зміни як в цілі, 
так і в процес функціонування виробництва [11]. 

Правильно організована система внутрішнього контролю зі створенням 
підрозділу внутрішнього аудиту надає змогу виявити недоліки в діяльності 
підприємства та своєчасно вжити заходів щодо їх усунення. Система 
внутрішнього контролю впливає на виявлення та мобілізацію всіх резервів 
виробництва, сприяє підвищенню ефективності і якості роботи, посиленню 
режиму економії й удосконаленню господарських процесів. 

Витрати на виробництво є найбільш важливими при формуванні прибутку 
підприємства і його оподаткуванні. Помилки, пов’язані з обліком витрат на 
виробництво, можливі на будь-якому етапі господарських відносин – від 
моменту підписання господарського договору до випуску продукції. Тому під 
час формування програми внутрішнього контролю витрат виробництва 
необхідно визначити ті моменти виробничого циклу, на які слід звернути увагу 
під час перевірки: 

- випуск готової продукції; 
- визначення собівартості виробленої продукції; 
- об’єкти калькулювання. 
Водночас у бухгалтерському обліку, згідно з П(С)БО 16 «Витрати», 

витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення 
зобов’язань, що призводить до зменшення капіталу підприємства, за умови, що 
ці витрати можуть бути достовірно оцінені [12]. 

Згідно з Податкового кодексу України, витрати виробництва – це сума 
будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або 
нематеріальній формах, здійснених для провадження господарської діяльності 
платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних 
вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого 
відбувається зменшення власного капіталу [13]. 

Проводячи внутрішній контроль витрат на виробництво, необхідно 
переконатися в правильності організації бухгалтерського витрат на 
виробництво. Завдання внутрішнього контролю витрат виробництва наведені 
на рис.2. 

 
Рис. 2. Завдання внутрішнього контролю витрат виробництва  

Джерело: складено автором за [10] 

Завдання внутрішнього контролю витрат виробництва 

- перевірити методику обліку витрат на виробництво на підприємстві і відповідність 
її обліковій політиці, прийнятій на підприємстві; 

- перевірити включення витрат до собівартості тільки того періоду, до якого вони 
належать, незалежно від часу їх оплати; 

- перевірити прямі і непрямі витрати, що відносять на собівартість продукції; 
- перевірити витрати, за якими неможливо точно встановити, до якого 

калькуляційного періоду вони належать; 
- перевірити правильність віднесення витрат на виробництво при розрахунку 

податку на прибуток; 
- перевірити правильність платежів податку на прибуток. 
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При обліку витрат слід виділити два основних аспекти: економічний і 
правовий. Економічний аспект полягає в створенні необхідної достовірної 
інформації про витрати виробництва, а правовий – у встановленні центрів 
відповідальності в кожному об’єкті контролю при його взаємозв’язку з місцем 
виникнення витрат. 

Для перевірки виконання всіма відповідальними за використання ресурсів 
своїх обов’язків на підприємстві необхідно запровадити чітку систему 
підзвітності та контролю. Поряд з особами, які здійснюють контроль, необхідно 
визначити осіб, відповідальних за використання ресурсів та експлуатацію 
підконтрольних об’єктів, тобто тих працівників, які здійснюють контроль по 
відношенню до підзвітних їм ділянок роботи з одного боку, а з іншого – їх 
діяльність підлягає контролю з боку вищого керівництва. Як справедливо 
стверджує науковець В. Ластовецький, контроль витрат ефективний тоді, коли 
можна конкретизувати відповідальність за витрачання конкретних ресурсів [14, 
с. 17]. Таким чином, постає необхідність в забезпечення відповідальності 
конкретних осіб за збереження та використання ресурсів підприємства. 

Водночас необхідно вказати, що контроль повинен охоплювати всі без 
винятку об’єкти обліку та діяльності кожного працюючого. Як зазначає            
Т.А. Бутинець [10, с. 28], правильно організований контроль дозволяє 
систематично уточнювати, коригувати та вдосконалювати функції, посадові 
обов’язки кожного працівника. 

Ефективна система контролю витрат на виробництво, що побудована на 
основі створення центрів витрат на виробництво та центрів відповідальності, 
дозволяє впливати на формування виробничих витрат підприємства протягом 
усього циклу виробничо-комерційної діяльності. 

За такої системи об’єктами контролю на підприємстві виступають місця 
виникнення витрат та центри витрат, а суб’єктами контролю є центри 
відповідальності. Місця виникнення витрат відрізняються від центрів витрат 
чітким місцем у структурі підприємства, економічною характеристикою та 
соціальним змістом. Центри виникнення витрат та місця виникнення витрат, в 
свою чергу, утворюють центри відповідальності. Номенклатуру центрів 
відповідальності має затверджувати керівництво підприємства. Центр 
відповідальності має очолювати відповідальна особа, яка має право та 
можливість приймати відповідні рішення [15, с. 160]. 

Для того, щоб грамотно і послідовно сформувати систему контролю за 
центрами витрат на виробництво та центрами відповідальності і прийти до 
результативного функціонування цієї схеми на підприємстві, необхідно 
дотримуватись таких умов: 

1) визначити основний напрямок господарської діяльності підприємства, 
тип його організаційної структури; 

2) провести аналіз виробничої діяльності підприємства і виділити центри, 
що відповідають за технологію виробничого процесу; 

3) провести аналіз витрат, виручки від реалізації і прибутку підприємства; 
4) виділити центри відповідальності, визначити їхній статус і регламент 

взаємодії; 
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5) для кожного центру відповідальності створити перелік звітності і 
визначити показник для оцінки ефективності роботи центру відповідальності; 

6) визначити права й обов'язки центру відповідальності [15, с. 101-102]. 
Розроблена на кожному підприємстві система контролю за витратами 

повинна сприяти виникненню у виробничих підрозділах такої ситуації, коли 
економічна служба, керівники моментально реагують на відхилення витрат від 
встановлених норм, на випадок браку, зниження якості продукції та інше. 

Під час проведення контролю важливу увагу слід приділяти порядку 
формування та обліку собівартості виробництва. 

Методами внутрішнього контролю є сукупністю фінансових, економічних, 
організаційних, оперативно-технічних і фактичних способів та прийомів з 
перевірки виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства з 
метою вивчення їхнього фінансового стану, ефективності використання 
матеріальних і фінансових ресурсів, збереження активів і своєчасності 
повернення зобов’язань, забезпечення законності, достовірності і доцільності 
господарських операцій, а також їхнього оформлення первинними 
документами, що слугують підставою для відображення в бухгалтерському 
обліку [16]. 

На відміну від зовнішнього контролю, що має, як правило, офіційний 
характер і проведений за складеною фінансовою звітністю, внутрішній 
контроль на підприємстві може мати як плановий, так і раптовий характер. 
Тому для нього характерні всі три етапи контролю: попередній – до здійснення 
господарських операцій, поточний – під час здійснення господарських операцій 
і подальший – після їх здійснення. 

Для одержання доказів під час проведення внутрішнього контролю витрат 
виробництва широко використовуються і різноманітні прийоми та методи 
перевірок (рис. 3). 

 
Рис. 3. Методичні прийоми внутрішнього контролю витрат виробництва 

Джерело: складено автором за [17 ] 
 
Порядок внутрішньої перевірки та відображення її результатів повинні 

бути документально оформлені. Внутрішні контролери самостійно приймають 

Методичні прийоми отримання аудиторських доказів 

Комп’ютерні 
 

Оціночні Документальні Фактичні 

- запити в 
діалоговому 
режимі; 
- впорядкування 
даних; 
- зіставлення 
даних. 

- перерахунок; 
- підтвердження; 
- сканування; 
- логічне 
співставлення; 
- аналіз руху ТМЦ і 
грошових коштів. 

- інвентаризація; 
- нагляд; 
- опитування; 
- обстеження; 
- лабораторний 
аналіз; 
- огляд. 

- юридична 
перевірка; 
- економічна 
перевірка; 
- експертна 
оцінка; 
- аналітичні 
процедури. 
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рішення щодо методики та правил ведення робочих документів. 
До робочих документів внутрішнього контролю належать записи, зроблені 

під час планування перевірки, у процесі підготовки проведення перевірки, 
узагальнення її даних, а також документальна інформація, отримана в ході 
контролю від третіх осіб підприємства, або встановлені зведення та 
задокументовані за допомогою тестування. Склад і кількість робочих 
документів визначаються у кожному конкретному випадку, при цьому 
вирішальне значення має мета складання робочих документів. 

На нашу думку, для вдосконалення контролю за витратами виробництва 
необхідно ввести до штатного розпису підприємства одиницю спеціаліста з 
питань внутрішнього контролю. До основних обов’язків такого працівника буде 
входити не лише проведення регулярного внутрішнього контролю, а й розробка 
низки рекомендацій щодо: організації належного обліку окремих елементів 
собівартості готової продукції; шляхів зниження собівартості готової продукції; 
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів; удосконалення 
технології виробництва; альтернативних методів придбання сировини та 
матеріалів та ін. 

Висновки і пропозиції. Отже, особливе місце в системі контролю витрат 
на виробництво належить внутрішньому контролю. Система внутрішнього 
контролю на підприємстві має бути побудована так, щоб своєчасно 
інформувати керівників підприємства про необхідність проведення коригуючих 
та попереджувальних заходів на основі прийняття ефективних управлінських 
рішень. Правильно організована система внутрішнього контролю зі створенням 
підрозділу внутрішнього аудиту надає змогу виявити недоліки в діяльності 
підприємства та своєчасно вжити заходів щодо їх усунення. Система 
внутрішнього контролю впливає на виявлення та мобілізацію всіх резервів 
виробництва, сприяє підвищенню ефективності і якості роботи, посиленню 
режиму економії й удосконаленню господарських процесів. Контроль  витрат 
на виробництво повинен в першу чергу забезпечувати вирішення свого 
головного завдання – мінімізації рівня витрат та ліквідація неефективних 
витрат.  

Для вдосконалення контролю за витратами виробництва необхідно ввести 
до штатного розпису підприємства одиницю спеціаліста з питань внутрішнього 
контролю. До основних обов’язків такого працівника буде входити не лише 
проведення регулярного внутрішнього контролю, а й розробка низки 
рекомендацій щодо: організації належного обліку окремих елементів 
собівартості готової продукції; шляхів зниження собівартості готової продукції; 
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів; удосконалення 
технології виробництва; альтернативних методів придбання сировини та 
матеріалів та ін. 
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Анотація. У статті обґрунтовано теоретичні підходи до обліку витрат 

виробництва продукції. Розкрито склад витрат виробництва продукції та 
методичні засади їх обліку. Розглянуто взаємозв'язок фінансового і 
управлінського обліку витрат виробництва продукції та обгрунтовані шляхи їх 
вдосконалення. 

Ключові слова: виробництво продукції, облік, витрати виробництва, 
процес виробництва, собівартість виготовленої продукції. 

Аннотация. В статье обоснованы теоретические подходы к учету 
затрат производства продукции. Раскрыто состав затрат производства 
продукции и методические основы их учета. Рассмотрена взаимосвязь 
финансового и управленческого учета затрат производства продукции и 
обоснованные пути их совершенствования. 

Ключевые слова: производство продукции, учет, затрати производства, 
процесс производства, себестоимость произведенной продукции. 

Annotation. In the article the theoretical approaches to cost accounting 
production. Exposed part of the cost of production and methodological principles of 
accounting. ntercommunication financial and management accounting costs of 
production and the ways of their improvement. 

Keywords: production, accounting, production costs, production process, the 
cost of manufactured products. 

Постановка проблеми. У всіх сферах економічного життя України 
здійснюється реформування, в процесі якого виникли і продовжують 
створюватися нові суб’єкти господарювання. Теорія і практика засвідчують, що 
ефективність реформ досягається лише за умови, що вони будуть здійсненні 
паралельно і у логічному взаємозв’язку у всіх економічних підсистемах, в 
першу чергу в інформаційному забезпеченні для вибору альтернативних 
управлінських рішень з метою досягнення кращих фінансових результатів. 

Практика нових господарських формувань диктує необхідність зміни 
обліку процесу виробництва продукції, зокрема, побудови раціональної 
системи обліку витрат виробництва, виходу продукції. Облік виробництва 
повинен забезпечити одержання достовірних даних про досягнутий його рівень, 
які необхідні для управління, контролю за додержанням норм виробничого 
споживання засобів і предметів праці та живої праці з метою обчислення 
собівартості продукції та оцінки діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. У розробку теорії і практики 
обліку витрат виробництва продукції значний внесок зробили вчені І.О. Бєлий, 
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Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, Ю.Я. Литвин, В.Г. 
Лінник, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко, Л.К. Сук, П.Т. Саблук, Л.С. Шатковська, 
В.О. Шевчук, В.П. Ярмоленко та інші.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте в 
теорії залишаються дискусійні положення щодо складу витрат виробництва і 
порядку їх обліку, а практика не має однозначних рішень із питань обліку 
виробництва продукції. Для одержання своєчасної й вірогідної інформації про 
витрати на виробництво слід раціонально організувати систему обліку прямих і 
непрямих виробничих витрат. Вона повинна забезпечити швидке одержання 
точних і об’єктивних даних про витрати за окремими підрозділами (цехами, 
відділками), за видами продукції, економічними елементами й статтями 
собівартості. Необхідність удосконалення і поглиблення теоретичної і 
практичної бази обліку витрат виробництва продукції підтверджують 
актуальність зазначеної теми статті. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних підходів і практичних 
пропозицій щодо удосконалення обліку витрат виробництва продукції. 

Виклад основного матеріалу. Важливим у процесі кругообороту капіталу 
є процес виробництва, який являє собою сукупність операцій з виготовлення 
продукції, виконання робіт та надання послуг. Він здійснюється в результаті 
взаємодії факторів виробництва: засобів праці, предметів праці й живої праці. 
Це зумовлює відповідні витрати підприємства на виробництво продукції: 
витрати сировини і матеріалів на виготовлення продукту, амортизації засобів 
праці зайнятих у виробництві, заробітної плати, нарахованої працівникам, та 
інші витрати, пов'язані з організацією та управлінням процесом виробництва. 
Всі витрати, пов'язані з виробництвом, у сукупності складають виробничу 
собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг). Отже, 
процес виробництва - це процес реалізації витрат, результатом якого є 
продукція (роботи, послуги).  

Проблема об’єктивного обґрунтування економічної сутності процесу 
виробництва знаходиться в сфері вивчення багатьох вчених. Результати їх 
дослідження свідчать про неоднозначність зроблених ними висновків.  

Так, В. Сопко вказує на те, що процес виробництва необхідно одночасно 
вивчати в двох аспектах як процес створення нового продукту та як процес 
виробничого споживання [1]. 

В.Ф. Палій розглядає “процес виробництва як кібернетичну систему 
виробничого споживання і як процес створення нового продукту в натурально 
речовій формі й у вартісному виразі”[2, с. 76]. Розглядаючи процес 
виробництва в натурально речовій формі “на вході” в систему відображаємо 
ресурси – робочу силу і засоби виробництва, а “на виході” – вироблений 
продукт. В процесі виробництва відбувається об’єднання засобів виробництва з 
робочою силою для створення продукту. В.Ф. Палій зазначає, що “на вході” 
можна вивчити детально і оперативно кожний окремий елемент засобів 
виробництва в момент їх виробничого споживання, кожну трудову операцію в 
момент її здійснення. “На виході” – готовий продукт – це синтетичний 
результат взаємодії живої праці із засобами виробництва. 
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Розглядаючи процес виробництва у вартісному виразі, “на вході” 
відображаємо елементи витрат виробництва як виробниче споживання і “на 
виході” собівартість продукту як результат створення його в процесі 
виробництва (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурна характеристика процесу виробництва 

Джерело: розробка автора 
 
Головною складовою процесу виробництва є витрати виробництва, які 

становлять витрати виробничих факторів у процесі цілеспрямованої діяльності. 
Й. Шумпетер у роботі “Теорія економічного розвитку” пише, що ділова людина 
розглядає як витрати ту суму грошей, яку вона вимушена сплачувати іншим 
господарюючим суб’єктам для того, щоб одержати свій товар або засоби його 
виробництва, тобто свої витрати на виробництво або придбання товарно-
матеріальних цінностей [3]. 

Грошовий вираз суми витрат на виробництво конкретного продукту 
визначає поняття “собівартість” [4]. Собівартість продукції була й залишається 
економічною категорією, яка характеризує результати діяльності підприємства 
[4]. В умовах ринкової економіки України вона набуває особливої актуальності. 

Собівартість продукту – це синтетичний показник, який одержують “на 
виході” процесу виробництва, тобто як результат його. Можливість деталізації 
показника собівартості досить відносна, вона обмежена процедурою 
обчислення собівартості-методикою калькуляції. 

Під час розкриття економічної сутності витрат виробництва, необхідно 
прийняти за основу змістовну характеристику виробництва як суспільного 
явища, що має двоїстий характер:  

1) процес виробничого споживання ресурсів;  
2) процес створення нового продукту. 
Вартісна характеристика процесу виробництва формується із здійснених 

витрат, що є вартісним виразом затрачених на виробництво ресурсів, в 
результаті створення нового продукту трансформуються у собівартість. Щоб 
достовірно визначити собівартість отриманого продукту, необхідно врахувати 
витрати на його виробництво [5]. 

Зміст поняття “витрати” в бухгалтерському обліку пов’язане з 
визначенням фінансового результату – чистого прибутку або збитку за певний 
звітний період для складання фінансової звітності. Відповідно до П(С)БО 16 
“Витрати”, витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або 
збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу 
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або 
розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно 
оцінені [5]. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з 
визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені [5]. Витрати, які 
неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у 
складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Витрати 
виробництва 

Процес 
виробництва 

Собівартість 
продукції 
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Кінцева мета будь-якої підприємницької діяльності - одержання прибутку. 
Щоб визначити кінцевий результат діяльності, потрібно відняти від суми 
доходів здійснені витрати. 

У фінансовому обліку витрати та доходи обліковують відокремлено по 
кожному виду продукції. Ці два чинники визначають побудову фінансового 
обліку в таких напрямках: система рахунків, головна книга. Методика їхнього 
ведення та складання балансу, фінансового звіту є вихідною для побудови 
управлінського обліку витрат [6]. 

Фінансовий облік витрат ведуть за: використаними ресурсами - 
елементами; місцями виникнення та центрами відповідальності; об'єктами 
калькуляції (видами продукції). 

Облік витрат за елементами здійснюють з метою визначення всієї суми 
витрат підприємства, що складається із витрат різних видів. 

Облік витрат за місцями виникнення та центрами відповідальності 
відображає витрати по окремих ділянках підприємства та особах, що за них 
відповідають [7]. За центрами відповідальності здійснюють аналітичне 
порівняння виявлених в обліку витрат із доходами відповідних дільниць 
(підрозділів). 

Облік витрат за об'єктами калькуляції здійснюють для обчислення 
собівартості продукції, а за наявності відомостей про ціну продажу - доходу від 
реалізації одиниці продукції [8]. Названі напрямки обліку витрат тісно пов'язані 
між собою, доповнюють один одного, створюючи єдине ціле. 

Фінансовий облік витрат завершується обчисленням собівартості за 
об'єктами калькуляції (видами продукції). 

Для обліку витрат виробництва і визначення собівартості виготовленої 
продукції призначений активний рахунок 23 "Виробництво", основним 
завданням якого є накопичення виробничих витрат і визначення фактичної 
собівартості одиниці продукції шляхом калькуляції. До виробничої собівартості 
продукції (робіт і послуг) включають такі витрати[5]: 

- прямі матеріальні витрати (вартість сировини і матеріалів та основних 
матеріалів, що утворюють основу виробленої продукції, та інші витрати); 

- прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати 
робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт, наданні 
послуг); 

- інші прямі витрати (відрахування на соціальні заходи, амортизація, 
витрати від браку та інші прямі втрати); 

- розподілені (постійні та змінні) загальновиробничі витрати (витрати на 
управління та обслуговування виробництва, витрати на утримання, 
експлуатацію та ремонт основних засобів та інші непрямі витрати). 

Перелік даних витрат є основою для формування і складання статей витрат 
з метою калькулювання собівартості продукції, а також об'єктом 
управлінського обліку на підприємстві. 

Бухгалтерський облік витрат підприємства для обчислення фінансових 
результатів, визначається відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку,зокрема, П(с)БО 16 «Витрати». 
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За дебетом рахунка 23 "Виробництво" відображаються всі витрати, 
пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт та наданням 
послуг, тобто прямі витрати: Дт 23 Кт 20 – матеріальні витрати; Дт 23 Кт 66 – 
витрати на оплату праці; Дт 23 Кт 65 – на соціальне страхування; Дт 23 Кт 13 – 
амортизація необоротних активів і т.д. 

Непрямі витрати попередньо обліковують на збірно-розподільчому 
рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", а наприкінці місяця після їх 
розподілу за об'єктами калькулювання за певним критерієм списують у дебет 
рахунка 23 "Виробництво": Дт 91 Кт 20, 66, 65, 13, 63, 68; Дт 23 Кт 91 – 
розподілені постійні та змінні загальновиробничі витрати, не розподілені 
постійні – Дт 90 Кт 91.  

Отже, на дебет рахунка 23 "Виробництво" протягом місяця відносять прямі 
й непрямі витрати, пов'язані з виробництвом продукції, а за кредитом 
відображаються суми фактичної собівартості завершеної виробництвом готової 
продукції. Оскільки протягом місяця одержану з виробництва готову 
продукцію оприбутковують на склад, як правило, за плановою собівартістю, то 
лише наприкінці місяця визначають фактичну собівартість, після складання 
звітної калькуляції. Тобто відбувається певне коригування планової 
собівартості до рівня фактичної. 

Наприкінці місяця визначають фактичну собівартість випуску готової 
продукції і суму списують на дебет рахунків 26 "Готова продукція", 27 
"Продукція сільськогосподарського виробництва", 15 "Капітальні інвестиції" та 
ін. 

Залишок (сальдо) за рахунком 23 "Виробництво" може бути лише 
дебетовим і означатиме витрати, що відносяться до незавершеного 
виробництва, обсяг і вартість якого визначають за даними інвентаризації. Ця 
сума і відображається в балансі у статті "Незавершене виробництво". 

Фактична собівартість товарного випуску готової продукції визначається 
за наступною формулою:  

ФСгп = НВпм + Вв – НВкм,                                      (1) 
де,   ФСгп - фактична собівартість товарного випуску готової продукції; 

НВпм - сальдо незавершеного виробництва на початок місяця; 
Вв – витрати виробництва за місяць 
НВкм - сальдо незавершеного виробництва на кінець місяця. 
Порівняння одержаної суми фактичної собівартості готової продукції з 

плановою дає змогу визначити економію чи перевитрату виробничих витрат з 
метою контролю й економічного аналізу. 

Аналітичний облік ведуть у розрізі синтетичних рахунків за конкретними 
видами продукції, виконаних робіт, наданих послуг та статтями витрат, перелік 
і склад яких встановлюється підприємством. 

Основними первинними документами при відображенні витрат є: вимоги-
накладні, накладні, наряди на виконання робіт, табелі, прибуткові ордери, 
рахунки-фактури, авансові звіти, видаткові касові ордери, довідки бухгалтерії, 
відомості розподілу витрат, акти прийому виконаних робіт та ін. 

Управлінський облік є продовженням, подальшим поглибленням, 
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деталізацією даних фінансового обліку в частині витрат діяльності, коли 
розкривається вся ефективність технологій та організація діяльності, 
ефективність придбання ресурсів, прийняття технологічних та організаційних 
рішень тощо. Він будується суто для конкретного підприємства, виходячи з 
характеру його технологій і організаційної структури [9]. 

Інформаційна база управління витратами необхідна як керівництву 
конкретного підприємства, так і його зовнішнім контрагентам, зацікавленим у 
найкращій фінансовій результативності функціонування даного об’єкта. Вона 
складається з нормативної, довідкової, облікової інформації, даних спеціальних 
досліджень тощо. Облікова інформація є основою для прийняття дієвих 
управлінських рішень. Довідкова ж інформація допомагає проводити 
порівняльний аналіз ефективності управління витратами на конкретному 
підприємстві [10]. 

Таким чином, мова іде про необхідність наявності внутрішньої та 
зовнішньої (баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про прибутки та збитки (звіт 
про сукупний дохід), звіт про рух власного капіталу, звіт про рух грошових 
коштів) інформаційної бази управління витратами або про можливість 
оперативної та якісної трансформації першої в другу. Наявність нормативної 
інформації дозволяє в стислі терміни, обґрунтовано та чітко розраховувати 
окремі статті витрат. 

У рамках управлінського обліку здійснюється детальний облік витрат та 
калькулювання собівартості продукції, яку підприємство виробляє. Основна 
мета обліку витрат – визначення собівартості продукції, контроль за її 
формуванням, управління витратами та на їх основі – доходами. Собівартість 
характеризує усі сторони виробничої діяльності господарської ланки. 

Управління витратами й собівартістю - важливий елемент управління 
господарством. Однак, слід відмітити, що в сучасний період управління 
витратами, як єдиного цілісного процесу, що визначає політику підприємства 
на Україні практично не існує, немає чіткої системи управління процесом 
скорочення собівартості [8]. 

Актуальність проблеми посилюється ще й тим, що інфляційні процеси не 
сприяють зниженню собівартості. Прибуток досягається не шляхом зменшення 
витрат на виробництво продукції, а за рахунок зростання відпускних цін. 

Слід зазначити, що облік виробничих затрат, виробничий облік, 
управлінський і фінансовий облік – це складові єдиної системи обліку 
підприємств. Система обліку розвиваючись і удосконалюючись на відповідних 
етапах в залежності від потреб виробництва формувала в своєму розвитку 
“готовий продукт” у вигляді конкретної інформації, який би задовольняв 
потреби виробництва, а в сучасний період і проблеми системи управління [9].  

Надзвичайно актуальною є проблема взаємозв'язку фінансового і 
управлінського обліку, так як від їх удосконалення залежить подальший 
розвиток системи обліку і системи управління . 

До основних завдань, що вирішує фінансовий облік відносяться: 
- визначення кінцевого фінансового результату діяльності підприємства, 

його доходів і витрат; 
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- визначення реальної вартості майна підприємства, його активів та пасивів 
і зобов'язань і для узагальнення цього – складання балансу; 

- використання даних фінансового обліку для управління підприємством 
на основі прогнозування платоспроможності, пошуку фінансових джерел та ін. 

Метою виробничого обліку є калькулювання собівартості продукції, облік 
і контроль за раціональним і ефективним використанням ресурсів та 
зменшенням непродуктивних витрат, облік виробництва продукції. 

Облік виробничих витрат в свою чергу включає облік фактичних витрат, 
створює базу даних для складання звітності, забезпечує групування витрат в 
різноманітних аспектах: за операціями, по стадіях виробництва, видах 
діяльності і видах продукції, видах витрат та дозволяє створити надійну базу 
для управління затратами, що є важливим в системі управлінського обліку. 

Безпосередньо виробнича діяльність виражає головну мету підприємства - 
виробництво і реалізацію продукції та одержаний дохід. У виробничій системі 
центральним етапом, де відбувається формування витрат, є виробничі процеси. 
Саме тут необхідна чітка система контролю технологічних, трудових і 
фінансових витрат [10]. 

В цілому механізм господарювання підприємства визначається ступенем 
керованості витратами. Вимоги управління визначають окреме вивчення 
методики обліку витрат виробничої діяльності та необхідність розробки для 
підприємств системи контролю за собівартістю продукції виробничих 
підрозділів на основі розширення аналітичності використовуваних в обліку 
витрат. 

До витрат виробничої сфери діяльності відносяться такі, що обумовлені 
технологією виробництва. Вони знаходяться в залежності від обсягу 
виробництва продукції. Облік цих витрат виробництва є визначальним у 
загальній системі бухгалтерського обліку [10]. 

Управлінський облік не обмежується лише обліком витрат на виробництво 
у вартісних показниках, регламентованим нормативними документами. Його 
зміст значно ширше і полягає у: 

- відображенні виробничих процесів в кількісному вимірі з метою 
управління ними і визначення прибутку; 

- виборі об'єктів обліку господарських процесів і пов'язаних з ними витрат; 
- обмеженні об'єкта обліку рамками підприємства; 
- системному використанні різних методичних елементів (планування, 

нормування, оцінка, групування, оцінка, аналіз, контроль) у відображенні ходу 
виробничого процесу в нерозривному зв'язку з процесом накопичення витрат; 

- класифікації витрат у відповідності до поставленої мети - управління 
ними, для визначення собівартості продукції і одержаного прибутку, здійснення 
процесу контролю та регулювання, планування і прийняття рішень; 

- формуванні внутрішньої звітності за рівнями управління виробничими 
процесами, необхідності перетворення показників внутрішньої звітності в 
показники зовнішньої звітності. 

Проблема розробки і використання в практиці обліку нових підходів до 
ефективного управління витратами підприємства широко обговорюється у 
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вітчизняній та зарубіжній економічній літературі [9; 10]. В зв’язку з цим 
сформоване відповідне визначення сутності обліку витрат як сукупності 
усвідомлених дій, направлених на відображення протягом певного часового 
періоду процесів постачання, виробництва і реалізації продукції, що формують 
собівартість готової продукції, за допомогою їх вимірювання в натуральних і 
вартісних показниках. Таке відображення сутності забезпечує одержання 
вичерпної інформації, необхідної для того, щоб управляти підприємством і 
оцінювати його діяльність шляхом виведення фінансових результатів. 

Однак такий підхід до визначення сутності обліку витрат в умовах 
розвитку управлінського обліку і розвинутої теорії виробничого обліку 
обмежений за напрямками його використання. Визначення сутності обліку 
витрат на виробництво повинно охоплювати різноманітність способів підходу 
до організації управлінського обліку виробничої діяльності чи трансформації 
обліку витрат на виробництво. Таким чином, визначення змісту обліку витрат 
створить передумови моделювання його організації на підприємствах. Саме 
облік як інформаційний потік, обернений процесу управління, буде не тільки 
відображати діяльність, але й надавати інформацію для моделювання економіки 
підприємства в майбутньому. 

Якщо розглядати облік витрат на виробництво як процес відображення 
використання витрат та результатів минулої, теперішньої та майбутньої 
виробничої діяльності, відповідної моделі управління, орієнтованої на 
виконання основної мети підприємства, то така система обліку буде відповідати 
основним завданням управління собівартістю. 

До основних завдань обліку витрат на виробництво відносять: 
1) інформаційне забезпечення адміністрації підприємства для прийняття 

управлінських рішень з урахуванням їх економічних наслідків; 
2) спостереження і контроль за фактичним рівнем витрат у співвідношенні 

з їх нормативними і плановими розмірами з метою виявлення відхилень і 
формування економічної стратегії на майбутнє; 

3) обчислення собівартості виробленої продукції для оцінки готової 
продукції та розрахунку фінансових результатів; 

4) виявлення й оцінка економічних результатів виробничої діяльності 
структурних підрозділів; 

5) систематизація інформації управлінського обліку виробничої діяльності 
для прийняття рішень, які мають довгостроковий характер – окупність 
виробничих і технологічних програм, рентабельність асортименту продукції, 
що реалізується на внутрішньому й зовнішньому ринках, ефективність 
капітальних вкладень в основні фонди і виробничі запаси тощо. 

Головне значення сутності обліку витрат виробництва має контроль 
виробничої діяльності та управління витратами для її здійснення. 

Таким чином, дослідження окремих елементів обліку в управлінні 
витратами дають підстави зробити наступні висновки: 

1. В управлінні витратами найважливіше значення має оперативно 
отримана інформація про витрати, що дозволяє втручатись у виробничий 
потенціал і оптимізувати його. 
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2. Основним принципом управління витратами є відповідальність системи 
обліку цілям управління. 

3. Критерієм точності при обчисленні собівартості продукції повинна бути 
не повнота включення витрат, а спосіб віднесення витрат на той чи інший вид 
продукції. 

4. Центр ваги в калькуляційній роботі повинен зрушитись із трудомістких 
розрахунків по розподілу і перерозподілу непрямих витрат та визначення 
точної фактичної собівартості на прогнозні розрахунки собівартості, складання 
обґрунтованих нормативних калькуляцій та організацію контролю за їх 
дотриманням в процесі виробництва. 

5. Виявлення відхилень до або під час здійснення виробничого процесу 
дозволяє менеджерам оперативно втручатись в хід виробництва і 
попереджувати виробничі втрати, що має велике значення у мобілізації резервів 
виробництва і підвищення його ефективності. 

6. Дані бухгалтерського обліку мають свідчити що було витрачено, де, для 
чого, як відбувався процес виробництва. Необхідно правильно визначити 
предмет та об’єкти обліку витрат виробництва. Система класифікації витрат дає 
можливість вирішувати поставлені питання. 

7. Витрати виробництва, які формують виробничу собівартість продукції, 
варто визначати як вартісний вираз спожитих ресурсів на її виробництво. Для 
витрат виробництва, що формують виробничу собівартість необхідно 
встановлювати межі не звітного періоду, а межі безпосереднього виробничого 
процесу, що визначається технологією виробництва тієї чи іншої продукції. 
Визначення складу витрат виробництва відповідно до П(С)БО 16 “Витрати” 
можливе через категорію “виробничої собівартості”. Витрати виробництва 
продукції, що формують її виробничу собівартість, мають включати прямі 
витрати і загальновиробничі витрати, тому що всі вони пов’язані з процесом 
виробництва. 

Висновки і пропозиції. Вартісна характеристика процесу виробництва 
формується із витрат виробництва, які є вартісним виразом затрачених на 
виробництво ресурсів, що в результаті створення нового продукту 
трансформуються у собівартість. 

Бухгалтерський облік витрат ведуть за: використаними ресурсами - 
елементами; місцями виникнення та центрами відповідальності; об'єктами 
калькуляції (видами продукції). Основна мета обліку витрат - визначення 
собівартості продукції, контроль за її формуванням, управління витратами та на 
їх основі – доходами. Собівартість характеризує усі сторони виробничої 
діяльності господарської ланки. 

Управління витратами й собівартістю - важливий елемент управління 
господарством. Витрати на виробництво, з однієї сторони, один із основних 
об'єктів управління економікою на мікрорівні, а з другої – важлива частина 
управлінського обліку. 

До основних завдань обліку витрат на виробництво відносять: 
інформаційне забезпечення адміністрації підприємства для прийняття 
управлінських рішень з урахуванням їх економічних наслідків; спостереження і 
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контроль за фактичним рівнем витрат у співвідношенні з їх нормативними і 
плановими розмірами з метою виявлення відхилень і формування економічної 
стратегії на майбутнє; обчислення собівартості виробленої продукції. Головне 
значення в забезпеченні раціональних витрат виробництва має контроль 
виробничої діяльності та управління витратами в процесі її здійснення. 

В управлінні витратами найважливіше значення має оперативно отримана 
інформація про витрати, що дозволяє втручатись у виробничий потенціал і 
оптимізувати його. Основним принципом управління витратами є відповідність 
системи обліку цілям управління. 
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Анотація. В статті досліджено сутність виробничих запасів 
підприємства; обґрунтовано особливості обліку та контролю за формуванням 
та зміною виробничих запасів; визначено методологічні аспекти проведення 
аналізу ефективності використання виробничих запасів на підприємстві. 
Досліджено сучасні проблеми ведення обліку виробничих запасів та 
запропоновано шляхи їх усунення. 

Ключові слова: виробничі запаси, облік, контроль та аналіз використання 
виробничих запасів, проблеми ведення обліку виробничих запасів. 

Annotation. In the article the essence of the inventory of the company; 
reasonably features of accounting and control over the formation and change in 
inventories; defined methodological aspects of the analysis of the efficiency of 
inventory in the company. The modern problem of inventory accounting and the ways 
to address them. 

Keywords: inventory, accounting, control and analysis of the use of inventory 
problems accounting of inventory. 

Актуальність теми. Забезпечення проведення ефективного процесу 
обліку та контролю за формуванням та зміною виробничих запасів 
підприємства відіграє велике значення, особливо на підприємствах, де 
зосереджуються великі потоки матеріальних цінностей. Здійснення діяльності в 
сучасних мінливих умовах вимагає розробки і впровадження нововведень по 
організації обліку виробничих запасів на складах підприємств і організацій. Це 
зумовлює необхідність дослідження сучасних особливостей організації обліку 
виробничих запасів на складах вітчизняних підприємств з метою досягнення 
найбільш ефективних результатів діяльності. 

Дослідження наукових розробок та публікацій показало, що проблемам 
обліку та контролю за формуванням та зміною виробничих запасів та 
проведення аналізу ефективності їх використання на підприємстві приділяли та 
приділяють значну увагу такі науковці та фахівці в галузі економіки як: Н.А. 
Гура, Г.П. Голубнича, Н.І. Дорош, Б.А. Засадний, Т.Г. Мельник, К. Л. Багрій, 
М. С. Білик, Т. А. Довга, Г. І. Кіндрацька, О. Я. Кобилюх, О. А. Сандальнова, В. 
В. Сироіжко та інші. Враховуючи значний внесок науковців, очевидно, що 
окремі аспекти та питання обліку та контролю за формуванням та зміною 
виробничих запасів та проведення аналізу ефективності їх використання на 
підприємстві все ще потребують уточнень та подальшого наукового 
опрацювання.  

Метою статті є розробка теоретичних положень, методичних підходів і 
науково-практичних рекомендацій щодо дослідження обліку та контролю за 
формуванням та зміною виробничих запасів та проведення аналізу 
ефективності їх використання на підприємстві. 
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Для досягнення поставленої мети в статті сформульовано наступні 
завдання: 

- дослідити сутність виробничих запасів підприємства; 
- обґрунтувати особливості обліку та контролю за формуванням та зміною 

виробничих запасів; 
- визначити методологічні аспекти проведення аналізу ефективності 

використання виробничих запасів на підприємстві. 
Об’єктом дослідження є  облік, контроль та аналіз виробничих запасів 

підприємства. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 

практичних положень обліково-аналітичного забезпечення  господарських 
операцій вітчизняних підприємств з виробничими запасами. 

Методи дослідження. При написанні статті були використані такі методи 
дослідження як: діалектичний підхід та системний аналіз – для теоретичного 
узагальнення результатів досліджень вчених та практиків, предметом яких є 
облік, контроль та аналіз виробничих запасів підприємства; методи 
порівняльного аналізу та синтезу – при виявленні загальних і специфічних рис 
обліково-аналітичного забезпечення  господарських операцій вітчизняних 
підприємств з виробничими запасами; методи аналогії та порівняння – при 
визначенні проблем та перспектив вдосконалення процесу проведення аналізу 
ефективності використання виробничих запасів на підприємстві. 

Інформаційні джерела:  нормативна, правова, довідкова та наукова 
інформація.  

Результати досліджень. Успішне функціонування будь-якого 
господарюючого суб’єкта неможливо без добре організованої системи 
бухгалтерського обліку, контролю і звітності. В сучасних економічних умовах 
діяльність кожного господарюючого суб’єкта є предметом уваги широкого кола 
учасників ринкових відносин (організацій і осіб), зацікавлених в результатах 
його функціонування. На підставі об’єктивної звітно-облікової інформації вони 
прагнуть оцінити фінансовий стан підприємства і перспективи його 
подальшого розвитку. Основним інструментом для цього служить система 
бухгалтерського обліку, за допомогою якої можна об’єктивно оцінити 
внутрішні і зовнішні відносини даного суб’єкта.  

В умовах ринкової економіки, від організацій потрібно підвищення 
ефективності виробництва, поліпшення конкурентоспроможності продукції та 
послуг на основі впровадження у виробництво нових технологій, ефективних 
форм господарювання і управління виробництвом. Важлива роль у реалізації 
цих завдань відводиться правильної організації і ведення бухгалтерського 
обліку матеріально-виробничих запасів, що дозволяє здійснювати своєчасний 
облік і контроль за їх збереженням і раціональним використанням. Ефективне 
використання матеріально-виробничих запасів, дозволяє впливати на розмір 
одержуваного прибутку. Таким чином, від ефективного управління 
матеріально-виробничими запасами залежить, в кінцевому підсумку 
прибутковість комерційної організації [2, с. 51]. 
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Виробничі запаси, будучи частиною оборотного капіталу організації, разом 
з дебіторською заборгованістю, відносяться до повільно реалізованим активів, 
із середнім ризиком вкладень капіталу. Тому з метою нормального 
функціонування виробництва і збуту продукції, а також прискорення 
оборотності оборотних коштів, в організації повинна бути організована 
постійна аналітична робота щодо забезпечення оптимального рівня запасів. 
Проведемо дослідження сутності виробничих запасів підприємства (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Основні підходи до визначення сутності виробничих запасів 
підприємства (згруповано автором на сонові [2, с. 51; 3, с. 255; 5, с. 129]) 

 
Проаналізувавши вище наведені підходи авторів, варто відзначити, що 

матеріально-виробничі запаси представляють собою одну з частин майна 
господарюючого суб’єкта, необхідну для нормального здійснення і розширення 
його діяльності. 

Матеріальні ресурси, змінюючи свою матеріально-речову форму, 
поступово втягуються в товарообіг і трансформуються в виручку. Оскільки 
матеріальні ресурси заміщуються іншими партіями товарів, тобто регулярно 
поновлюються і є постійною величиною, розмір якої варіюється в залежності 
від конкретних господарських умов, необхідних для їх безперервного обліку, 
контролю та аналізу. Варто відзначити, що існує кілька методів обліку 
виробничих запасів на складах підприємства, які наведені на рис. 2.  

Так, аналітичний облік матеріальних запасів ведеться на складах за 
допомогою карток складського обліку, які розміщуються в картотеці за 
технічними групами виробничих запасів відповідно до номенклатури-цінника 
[9, с. 517]. Аналітичні рахунки групуються за групами матеріалів, місцями 
зберігання, матеріально відповідальними особами, за синтетичними рахунками 
бухгалтерського обліку і субрахунками [2, с. 56]. Дані за аналітичними 
рахунками узагальнюються в оборотно-сальдових відомостях.  

Автор, джерело Визначення поняття 

К. Л. Багрій [2, с. 51] 

Виробничі запаси – це вартість запасів, малоцінних 
швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних 
матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих 
виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших 
матеріалів, призначених для споживання в ході нормального 
операційного циклу. 

М. С. Білик [3, с. 255] 

Н. Б. Кащена [5, с. 129] 

Виробничі запаси – це сировина, основні матеріали, що 
комплектують вироби і інші матеріальні цінності, призначені для 
виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, 
обслуговування виробництва і адміністративних потреб. 

Виробничі запаси – це вартість сировини, основних матеріалів, що 
становлять основу виготовленої продукції, придбаних 
напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних речовин. 
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Рис. 2. Методи обліку виробничих запасів на підприємстві [5, с. 133] 
 

Важливою передумовою обліку виробничих запасів є їх оцінка, яка 
впливає на визначення собівартості продукції. Особливого значення це питання 
набуває за сучасних умов господарювання, коли ринкові ціни на виробничі 
запаси постійно змінюються і переважно зростають. Методика оцінки запасів є 
дієвим інструментом організації ефективної фінансово-господарської 
діяльності підприємства і викликає значний інтерес бухгалтерів у зв’язку з 
необхідністю визначення реальної вартості запасів. Вибір методу оцінки запасів 
варто робити залежно від вимог користувачів бухгалтерської інформації. 
П(С)БО 9 «Запаси» встановлено, що оцінка запасів здійснюється в трьох 
випадках: при надходженні, списанні й на дату складання балансу [1]. 
Відповідно до мети, яку ставить перед собою підприємство, здійснюється вибір 
оцінки виробничих запасів. 

Аналіз виробничих запасів підприємства має за мету забезпечити 
ефективне виконання виробничої програми за рахунок зведення до мінімуму 
матеріальних витрат, зменшення обсягу виробничих запасів, зниження цін на 
ресурси та підвищення їх якості. Виходячи з мети, основними завданнями 
економічного аналізу забезпеченості й використання виробничих запасів 
підприємства є такі:  

Сортовий метод обліку виробничих запасів. На кожен вид запасів на 
підставі первинних документів відкривається картка аналітичного 
обліку, де вони враховуються в натуральному і грошовому вираженні. 
Оборотні відомості аналітичного обліку складаються після закінчення 
звітного періоду. За даними карток складського обліку порівнюються 
залишки і обороти по них. 
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Партійний метод обліку виробничих запасів. Первинні документи 
групуються за номенклатурними номерами, і в кінці звітного періоду 
кінцеві дані по кожному з номерів заносяться в оборотних відомостей. 
Оборотні відомості складаються в натуральному і грошовому 
вираженні по кожному складу і для кожного рахунку. 

Сальдовий (оперативно-бухгалтерський) метод обліку виробничих 
запасів. Базується на використанні регістрів аналітичного обліку 
карток складського обліку. Щодня (щотижня, раз в 10 днів) 
працівником бухгалтерії перевіряється правильність записів 
надходження і витрачання матеріалів на складі і підтверджується 
залишок по картці складського обліку особистим підписом 
бухгалтера, а кожного першого числа місяця залишок по кожному 
номенклатурному номеру переноситься у відомість обліку залишків 
виробничих запасів на складі (без виділення оборотів витрат і 
надходження запасів).  
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Рис. 3. Основні завдання щодо аналізу формування та використання 
виробничих запасів на підприємстві [7, с. 68] 

 
Отже, для аналізу забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами 

та ефективності їх використання використовують не лише обліково-економічні 
дані, а й технічну, технологічну та іншу інформацію. 

Питання щодо вдосконалення обліку та контролю наявності та руху 
матеріальних ресурсів розглядалися багатьма авторами. Поділяючи точку зору 
Ф. С. Сейдахметовой необхідно виділити кілька напрямків, найбільш 
придатних для обліку і контролю матеріальних ресурсів в торгових організаціях 
[8, с. 125-126].  

По-перше, слід спростити оформлення операцій по приходу і витраті 
товарно-матеріальних цінностей. Відпуск матеріалів, де це доцільно, можна 
оформляти на підставі встановленого ліміту безпосередньо в картках 
складського обліку матеріалів, передбачивши в них підпис особи, яка отримує 
цінності.  

По-друге, можна модернізувати і вдосконалити методологію обліку, 
виходячи з вимог ринкової економіки.  

По-третє, звернути увагу на якість і періодичність проведення 
інвентаризацій, контрольних і вибіркових перевірок, які займають не останнє 
місце в цілості матеріалів. Очевидно, що рішення як організаційних, так і 
методичних питань повинне ґрунтуватися на використанні можливостей 
сучасних комп’ютерних технологій. При цьому найбільш ефективною є 
організація рішення таких задач в комплексній системі управління 
підприємством [9, с. 519]. 

Вирішивши ці та інші проблеми торгівлі зможе налагодити більш дієвий і 

оцінка реальності планів матеріально-технічного постачання, ступеню виконання їх, 
впливу на обсяг виробництва продукції, її собівартість та інші показники 
господарської діяльності; 
 
оцінка забезпечення підприємства окремими видами виробничих запасів;  
 
оцінка рівня інтенсивності та ефективності використання матеріальних ресурсів;  
 
визначення характеру складських запасів, оцінка руху та структури споживання 
матеріальних ресурсів;  
 
систематизація факторів, які зумовили відхилення фактичних показників 
використання виробничих запасів від планових (прогнозованих);  
 
моделювання взаємозв’язків між обсягами випуску продукції та матеріаломісткістю, 
матеріаловіддачею, іншими факторними показниками;  
 
виявлення внутрішньовиробничих резервів економії виробничих запасів та оцінка їх 
впливу на обсяг діяльності. 
 

Мир науки и инноваций 55 



 Том 8. Выпуск 1(3)                                                                                                                                           Экономика                          

менш трудомісткий облік і контроль за наявністю, рухом і використанням 
матеріальних ресурсів, а також досягти їх раціональної економії. У процесі 
вивчення питання про проблему обліку, аналізу і контролю матеріальних 
ресурсів торгового підприємства була розглянута організація обліку, рух 
запасів на підприємстві, а також забезпечення збереження матеріальних 
цінностей на основі вивчення матеріалів і аналізу господарської практики.  

Висновки. Підсумувавши вище проведене дослідження, варто відзначити, 
що постійне вдосконалення та уніфікація використовуваних документів і 
облікових регістрів, а також підвищення рівня автоматизації обліково-
обчислювальних робіт, паралельно проводяться з контрольними операціями з 
ефективного використання запасів, всі позначені заходи сприятимуть 
оперативному формуванню виручки і як наслідок визначення фінансового 
результату на кожному етапі торговельної діяльності. 
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Анотація. Розглянуто методики аналізу базових прогнозних фінансових 
показників підприємства та встановлено межі його банкрутства. 
Охарактеризовано основні методи, за допомогою яких можуть бути обчислені 
прогнозні показники. Визначено динаміку доходів і витрат операційної 
діяльності та прогнозовано їх значення. Проаналізовано ліквідність 
підприємства автономного енергопостачання за допомогою коефіцієнта 
поточної ліквідності та визначено його майбутню перспективу.  

Ключові слова: прогнозні показники, межі банкрутства, ліквідність, 
коефіцієнт поточної ліквідності, доходи і витрати операційної діяльності 
підприємства, модель Альтмана, модель Р. Таффлера. 

Abstract. In this paper we describe accounting methodology and the analysis of 
forecast indicators of simulated enterprise’s activity and defining the limits of its 
bankruptcy. The paper describes main methods that help define the forecast 
indicators of the enterprise. The dynamics of income and operating costs of the 
company were analyzed and the value of these indicators was forecasted for the next 
5 years. Comparison of the company’s liquidity for 2013-2015 using current liquidity 
ratio and its future prospects were determined.  

Key words: forecast indicators, limits of bankruptcy, liquidity, current ratio, 
income and operating costs of a company, R.J. Taffler’s model, Altman's model. 

Вступ. Виявлення несприятливих тенденцій у господарській діяльності 
підприємства та передбачення банкрутства посідають перше місце серед всіх 
економічних проблем в Україні в умовах фінансової кризи: «У сучасних умовах 
під впливом фінансових кризових явищ, по-перше, підвищуються вимоги до 
якості обліково-аналітичних інформаційних систем; по-друге, відбувається 
процес пошуку та оптимізації сучасних моделей надання обліково-аналітичної 
інформації користувачам та методів і методик розкриття такої інформації.» [3, 
с. 27]. Разом з тим, існуючі методики прогнозування несприятливих результатів 
вимагають удосконалення [1].  

Огляд літератури. Питаннями аналізу прогнозованих показників 
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займались такі вчені-економісти як Г. Базаров, В. Д. Базилевич, С. Бєляєв,  
Б. Коласс, Р. Манн, Е. Майєр, Х. Фольмут, Д. Хан  та  інші; питаннями 
прогнозування  ймовірності банкрутства  - Е. Альтман,  Дж. Аргенті,   
К. Беєрман,  У. Бівер, Й. Гайдака, В. Ковальов, Р. Ліс, К. Спрінгейт, Д. Стос,  
Р. Таффлер та інші.  

Основний текст. В процесі дослідження було використано наступні 
припущення, методи прогнозного аналізу та моделі аналізу ймовірності 
банкрутства. По-перше, методи обчислення прогнозних показників базуються 
на даних умовного підприємства в області автономного енергопостачання. По-
друге, прикладом таких методів є аналіз трендів, графічний та табличний 
методи , застосування яких здійснено до аналізу майна, доходів операційної 
діяльності, витрат операційної діяльності (табл. 1). З таблиці видно, що у 2016 
р. можна очікувати збільшення майна підприємства до 45200 тис грн., що на 
7247,9 тис. грн. більше, ніж в 2015 р. Зростання у 2017 р. складає 2199,9 тис. 
грн. порівняно з 2016 р., а у 2018 р. - 3800,2 тис. грн. Це пов’язано із 
збільшенням обсягів виробництва, яке обумовлено зростанням інвестицій. 
Доходи операційної діяльності ТОВ зростають, і додатково побудована лінія 
тренду показує зростання доходу операційної діяльності підприємства 
наступних три роки з 24838 тис. грн. до 77898,5 тис. грн. Витрати операційної 
діяльності підприємства також кожного року зростають: у 2015 р. зросли в 2 
рази в порівнянні з 2014р., так само як і доходи операційної діяльності. 

Таблиця 1 
Прогнозний аналіз майна ТОВ «Аналітик» на 2016рік 

(у тис. грн) 

Показники Роки Прогноз на 
2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Майно 13239,4 18494,7 37952,1 45200,2 47400,1 51200,3 
Доходи операційної 
діяльності 24838 30317,6 67456,9 72100,1 75130,4 77898,5 

Витрати операційної 
діяльності 20207,5 28578,4 63688,9 67835,2 71300,5 75623,3 
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Рис. 1 Динаміка витрат операційної діяльності ТОВ «Аналітик» 
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Побудована лінія тренду показує зростання витрат операційної діяльності 
підприємства на наступні три роки.   

По-третє, в дослідженні прогнозування ймовірності банкрутства у якості 
базової застосовується двофакторна модель Альтмана. Вона є однією із 
найпростіших і наочних методик прогнозування ймовірності банкрутства [4]. 
Автором розроблена формула п'ятифакторної моделі, яка  приймає наступний 
вигляд: Z = 1,2 * Х1 + 1,4 * Х2 + 3,3 * Х3 + 0,6 * Х4 + Х5. 

Таблиця 2 
Значення прогнозних показників ТОВ «Аналітик» на 2016 рік  

Показники X1 X2 X3 X4 X5 Z 

Розрахунок 

оборотний 
капітал до 

суми активів 
підприємства 

нерозподілен
ий прибуток 

до суми 
активів 

підприємства 

прибуток до 
оподаткуванн
я до загальної 

вартості 
активів 

ринкова вартість 
власного капіталу / 

бухгалтерська 
(балансова) вартість 

всіх зобов'язань 

обсяг продажів 
до загальної 

величини 
активів 

підприємства 

повинен 
бути > 3 

Значення 0,95 0,08 0,09 0,16 1,74 3,385 
 
Оскільки Z>3, то ситуація на підприємстві стабільна, ризик 

неплатоспроможності протягом найближчих двох років украй малий, 
ймовірність банкрутства не велика. 

По-четверте, для підтвердження достовірності отриманих результатів 
застосовано чотирифакторну прогнозну модель британського вченого  
Р. Таффлера: Z=0,53 X1+0,13Х2+0,18Х3+0,16Х4. 

Таблиця 3 
Прогнозні показники банкрутства ТОВ «Аналітик» на 2016 рік 

Показники Х1 Х2 Х3 Х4 Z 

Розрахунок 
   

Завжди 
дорівнює 1 

Повинен 
бути>0,3 

Значення 0,12 1,11 0,86 1 0,5 
 
Для підприємства, що аналізується, значення Z > 0,3, таким чином, 

ймовірність банкрутства ТОВ «Аналітик» є невеликою. Також прогнозування 
ймовірності банкрутства можна виконати на основі універсальної 
дискримінантної моделі: Z = 1,5X1 + 0,08X2 + 10X3 + 5X4 + 0,3X5 + 0,1 X6.  

 
Z = 1,5*0,82 + 0,08*1,16+ 10*0,08+ 5*0,04 + 0,3*0,11+ 0,1*1,74= 2,5 

 
Таблиця 4 

Прогнозні показники банкрутства ТОВ «Аналітик» на 2016 рік 
Показники X1 X2 X3 X4 X5 Х6 Z 

Розрахунок 
      

Повинен 
бути >2 

Значення 0,82 1,16 0,08 0,04 0,11 1,74 2,5 
 
Отже, оскільки значення Z > 2, то ТОВ «Аналітик» вважається фінансово 

стійким, і йому не загрожує банкрутство. Отримані дані підтверджуються 
прогнозним значенням коефіцієнта ліквідності, відображеного на графіку: 
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Рис.2 Прогнозне значення коефіцієнта поточної ліквідності на період до 
2018 року 

 
Коефіцієнт поточної ліквідності кожного року зростає, що є позитивною 

тенденцією для підприємства одночасно із зростанням його доходів 
операційної діяльності, що обумовлено збільшенням обсягу реалізації 
продукції, додатковими інвестиціями, зростанням ціни. 

Висновки. Система прогнозних показників сприяє прийняттю рішень з 
метою  залучення інвестицій. Застосування методик аналізу прогнозних 
показників та визначення межі його банкрутства дає можливість виявлення 
ймовірних змін, здатних покращити чи погіршити фінансовий стан 
підприємства. Між тим, підвищення якості аналітичної і облікової інформації 
може бути забезпечене МСФЗ, але перехід на МСФЗ ще не став фактором 
прискорення надходження інвестицій в економіку країни, а залишається 
потенційною умовою [5], хоча і супроводжується інтеграцією аналітичні 
функції бухгалтера з функціями управління, що значно їх ускладнює[6, с.89].  
Напрямом подальшого дослідження може бути визначення механізмів впливу 
на інвестиційні процеси нових тенденцій формування аналітичної інформації із 
застосуванням аналізу прогнозних фінансових показників та визначення межі 
банкрутства.  
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Розглянуто особливості методів економічного аналізу доходів 

підприємства в умовах суттєвих змін в інформаційному забезпеченні 
здійснення аналітичних процесів під впливом впровадження Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. Визначено основні завдання і характерні 
риси  методів економічного аналізу доходів підприємства переробної, 
використано модель факторного аналізу доходів, розраховано та 
проаналізовано відповідні фінансові коефіцієнти у поєднанні з розробленим 
автором інвестиційним проектом щодо заміни використання кам’яного вугілля 
на екологічно чистіший торф’яний брикет, що сприятиме збільшенню доходів 
підприємства. Також запропоновано використання екологічного виду палива – 
торфу з метою збільшення доходів, зменшення витрат підприємства і 
отримання податкових пільг . 

Ключові слова: доходи підприємства, методи аналізу, економічний аналіз, 
факторний аналіз, результати економічного аналізу. 

Keywords: incomes, methods of analysis, economic analysis, factor analysis, the 
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results of economic analysis. 
Постановка проблеми. Процес управління підприємством в цілому і його 

доходами починається з оцінки стану і динаміки господарської діяльності як 
системи, що базується на основних п’яти елементах – активах, капіталі, 
зобов’язаннях, доходах і витратах.  

Метою аналізу доходів підприємства переробної промисловості є 
оптимізація доходів, зменшення витрат, збільшення прибутку в умовах 
впровадження МСФЗ. Відповідно потребується особливий науковий апарат 
аналізу для забезпечення визначеної мети. Саме тому важливим є правильний 
вибір методів, за допомогою яких буде здійснюватись такий аналіз. 

Аналіз досліджень і публікацій. В економічній літературі питання 
економічного аналізу доходів висвітлювали у працях такі науковці, як 
Голубнича Г.П., Гура Н.О., Жолнер І.В., Коблянська  О.І., Купалова Г.І., Мних 
Є.В., Савицька Г.В., Сук Л.К , Швець В.Г. та інші. 

Метою дослідження є узагальнення теоретико-методичних положень та 
розробка практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення 
економічного аналізу доходів підприємства переробної промисловості. 

Об’єктом аналізу є дохід, який може розглядатися як економічна та 
обліково-аналітична категорія. 

Дохід як економічна категорія являє собою певну кількість грошових 
коштів, матеріальних благ чи послуг, отриманих фізичною особою, 
підприємством чи економікою в цілому за певний проміжок часу [4]. Як 
обліково-аналітична категорія дохід –  збільшення економічних вигод у вигляді 
надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання 
власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 
власників) [2]. 

Аналіз доходів - це частина економічної стратегії кожного підприємства. 
Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг є основним джерелом 
відшкодування засобів на виробництво і реалізацію продукції, утворення 
доходів і формування фінансових ресурсів. Її величина впливає не тільки на 
виробниче відшкодування витрат і формування прибутку, але і на своєчасне і 
повне виконання фінансових зобов 'язань. 

Практика організації аналітичної роботи аналізу доходів розрізняє 
централізовану та децентралізовану форми. При централізованій формі 
організації вся робота з економічного аналізу концентрується у спеціальному 
структурному підрозділі (відділи, бюро) в системі управління виробництвом. 
При такій організаційній системі досягається єдність методологічного 
забезпечення аналізу, чіткий розподіл праці аналітиків, можливість 
застосування потужної обчислювальної техніки тощо. Між тим для 
підприємства переробної промисловості, як показує практика, більше підходить 
децентралізована форма, яка передбачає, що економічним аналізом займаються 
всі структурні підрозділи з питань, які входять до їх компетенції, виходячи з 
розмежування прав та обов’язків між ними, передбачених відповідними 
нормативними документами – внутрішніми чи галузевими. За такої організації 
аналітичний процес максимально наближений до управлінського, є його 
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окремим етапом, значно зменшується обсяг обробки економічної інформації. 
При даній системі значно підвищується оперативність виконання аналітичних 
робіт. Недолік системи полягає у складності забезпечення єдиного методичного 
підходу до  управління аналітичним процесом. Цей недолік суттєво впливає на 
якість аналітичної і взагалі обліково-аналітичної інформації, яку формують не 
тільки аналітики, а й обліковці, на що вказується у статті Голубничої Г.П.: 
«…формування обліково-аналітичної інформації в умовах впровадження МСФЗ 
суттєво ускладнює зміст облікових функцій і розширює масштаби 
функціональних обов’язків бухгалтерів» [10,c. 88].  

Володіння такими методами економічного аналізу являє собою комплексне 
системне вивчення, вимірювання і узагальнення впливу факторів на результати 
діяльності підприємства, виявлення і мобілізацію резервів з метою підвищення 
ефективності виробництва. Методичне забезпечення аналізу доходів 
підприємства переробної промисловості формується під впливом якісних 
характеристик методів економічного аналізу, а саме: використання системи 
показників, які всебічно характеризують господарську діяльність; комплексне 
використання джерел інформації; вивчення і кількісне вимірювання впливу 
факторів на зміну того або іншого показника; виявлення резервів підвищення 
ефективності господарювання; розробка необхідних заходів із усунення 
виявлених у процесі аналізу недоліків; контроль за усуненням встановлених у 
процесі аналізу недоліків[7]. 

Основні завдання аналізу доходів підприємства полягають в наступному: 
контроль за виконанням планів отримання доходів від реалізації продукції; 
виявлення факторів формування доходів від реалізації та розрахунки їхнього 
впливу; розрахунок прогнозних значень доходів від реалізації; розроблення 
заходів для ефективнішого управління підприємством на основі проведеного 
аналізу. 

Методичне забезпечення аналізу доходів підприємства переробної 
промисловості  визначається також особливістю інформаційної бази, основним 
джерелом якої є Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 

В процесі аналізу доходів підприємства переробної промисловості 
використання таких методів, як економіко-логічні методи, а саме  групування,  
порівняння, розрахунок відносних і середніх показників, деталізація, 
елімінування, методи детермінованого факторного аналізу, а також економіко-
математичні методи: кореляційно-регресійний аналіз, моделювання фінансових 
показників.  

Фактично отриманий у звітному періоді дохід від реалізації продукції 
може відрізнятися від доходу за минулий період або від прогнозного у зв'язку з 
впливом низки зовнішніх і внутрішніх чинників. Тому під час аналізу важливо 
дати не лише загальну оцінку динаміки і виконання прогнозу доходу від 
реалізації продукції, а й всебічно вивчити чинники, що на нього впливають, 
визначити ступінь впливу кожного з них. Для цього проводиться факторний 
аналіз.  

Встановлено в процесі дослідження, що величина доходів від реалізації 
продукції підприємства переробної промисловості залежить від таких факторів, 
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як собівартість 1 тонни продукції, обсяг реалізованої продукції та 
рентабельність продажів. Ця залежність має такий вигляд [40, c.64]:  

Д = СВ*Q* Р,   
де    Д – дохід від реалізації продукції; 

СВ - собівартість 1 тонни продукції; 
Q - обсяг реалізованої продукції; 
Р - рентабельність продажів. 
Для розрахунку впливу факторів на доходи від реалізації продукції у 

звітному році порівняно з попереднім були використані дані таблиці 1.   
Таблиця 1 

Показники діяльності умовного підприємства переробної промисловості за 
2013-2014 роки 

Показники Умовні 
позначення 

Попередній 
рік (2013) 

Звітний рік 
(2014) 

Відхилення 
(+,-) 

Чистий дохід від 
реалізації продукції, 

тис. грн 
Д 673639 754892 81253 

Обсяг реалізованої 
продукції, тис.тон Q 895,2 984,3 89,1 

Собівартість 1 тонни СВ 626,45  644,48 18,03 
Рентабельність 

продажів Р 1,20 1,19 -0,01 
 
Розрахунок впливу факторів на зміну чистого доходу від реалізації 

продукції, на нашу думку, необхідно виконувати використовуючи один із 
методів елімінування. 

Методом абсолютних різниць обчислюється зміна чистого доходу від 
реалізації продукції за 2013-2014 роки, а саме: Д2014-Д2013=754892-673639=81253 
(тис.грн). 

1) вплив зміни собівартості 1 тонни продукції на доходи від реалізації: 
∆ДСВ=СВ1*Q0*Р0- СВ0*Q0*Р0 = 692326,2-672957,6=19142 (тис.грн) 

За рахунок збільшення собівартості 1 тонни продукції, дохід від реалізації 
у 2014 році порівняно з 2013 зріс на 19142 тис.грн. 

2) вплив зміни обсягу реалізованої продукції на доходи від реалізації: 
∆ДQ=СВ1*Q1*Р0- СВ1*Q0*Р0 = 761234-692326,2= 68677,8 (тис.грн) 

Таким чином, за рахунок зміни обсягу реалізованої продукції у 2014 році 
дохід від реалізації збільшився на  68677,8 тис.грн. 

3) вплив зміни рентабельності продажів на доходи від реалізації: 
∆ДР=СВ1*Q1*Р1- СВ1*Q1*Р0=754890,2-761234= - 6120,2 (тис.грн.) 

Під впливом зміни рентабельності дохід від реалізації продукції у звітному 
році зменшився  на 6120,2  тис. грн.. 

Баланс відхилень: 
∆Д=∆ДСВ+∆ДQ+∆ДР= 19142 +68677,8 - 6120,2 = 81253 (тис.грн). 

Отже, у 2014 році, порівняно з 2013 роком, дохід від реалізації продукції 
зріс на 81253 тис. грн. На це вплинули такі фактори: зміна собівартості 1 тонни 
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продукції, обсягу реалізованої продукції та рентабельності продажів.  
Показники фінансової ефективності функціонування умовного 

підприємства переробної промисловості, які є обов'язковими елементами 
порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства, наведені у 
таблиці 2.  

Таблиця 2 
Показники фінансової ефективності функціонування умовного 

підприємства переробної промисловості 
Показники Метод розрахунку 2010 

рік 
2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014   
рік 

Коефіцієнт 
рентабельності 
за валовим 
прибутком 

Валовий прибуток / 
чистий дохід від 
реалізації продукції 

0,06 0,20 0,16 0,17 0,23 

Коефіцієнт 
збитковості 

Збиток / чистий дохід 
від реалізації 
продукції 

0,08 
- 

(при 
буток 
0,03) 

0,05 0,13 0,60 

Коефіцієнт 
трансформації 

Чистий дохід від 
реалізації продукції / 
активи 

0,48 0,58 0,63 0,56 0,71 

Коефіцієнт 
обороту 
основних засобів 

Чистий дохід від 
реалізації продукції / 
основні засоби 

1,22 0,95 0,90 0,89 1,03 

Коефіцієнт 
оборотності 
готової продукції 

Чистий дохід від 
реалізації продукції / 
готова продукція 

26,24 49,6 39,96 36,33 45,44 

Джерело: розраховано автором на основі[26,c. 169]. 
 
Рентабельність за валовим прибутком у 2014 році становила 23%, що на 

0,06 більше, ніж у 2013 році. Тобто 23% валового прибутку припадає на 1 грн. 
чистої виручки.  

Розрахунок коефіцієнта збитковості діяльності як відношення збитку 
підприємства до чистої виручки від реалізації продукції дозволив зробити 
висновок, що збільшення цього показника протягом 2012-2014 років свідчить 
про зниження ефективності господарської діяльності підприємства у 2014 році 
порівняно з попередніми роками.  

За допомогою коефіцієнта трансформації визначена частка чистої виручки 
в активах підприємства, тобто у 2013 році вона становила 56%, а у 2014 році її 
частка збільшилась до 71%.  Це означає, що кількість оборотів та частки чистої 
виручки в активах підприємства протягом 2013-2014 років збільшувалася, що є 
позитивною тенденцією. Коефіцієнт оборотності готової продукції визначає 
частку чистої виручки в готовій продукції і показує, що у 2013 році виручка 
перевищує середні запаси готової  продукції в 36,33 разів,  а у 2014 році – в 
45,44 рази. Розрахувавши коефіцієнт обороту основних засобів, можна зробити 
висновок, що частка чистої виручки від реалізації до балансової вартості 
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основних засобів є незначною і у 2014 році становить 1,03. Інвестиції, вкладені 
у засоби виробництва, у 2014 році не  приносять дохід підприємству, бо нижня 
межа становить 3.  

Аналіз показників фінансової ефективності функціонування підприємства 
переробної промисловості, а саме коефіцієнтів рентабельності за валовим 
прибутком, збитковості, трансформації, обороту основних засобів, оборотності 
готової продукції дав змогу зробити висновок про те, що інвестиції, вкладені у 
засоби виробництва, у 2014 році не  приносять дохід підприємству і в цілому 
відбувається зниження ефективності господарської діяльності підприємства у 
2014 році порівняно з 2013 роком. 

Отже, система показників аналізу доходів відображає рівень розвитку 
суб'єкта господарювання, його місце на ринку, дозволяє порівняти досягнуті 
результати з результатами конкурентів, прослідкувати тенденцію зміни 
основних параметрів діяльності. Між тим, аналіз доходів підприємства 
необхідно проводити в контексті інвестиційних проектів, що пов’язані з 
активізацією чинників зростання всіх складових доходів підприємства. Заміна 
використання кам’яного вугілля на торф дозволить зменшити витрати на 
екологічний податок та природокористування завдяки екологічно чистому 
паливу або отримати податкові пільги. Це сприяє підвищенню ефективності 
виробництва та прийняття правильних управлінських рішень. 

Зміст аналізу доходів, як і всього комплексу аналітичного моделювання 
облікової інформації в умовах впровадження Міжнародних стандартів 
фінансової звітності буде все далі ускладнюватися з метою посилення  
корисності аналітичної інформації. Як зазначає Голубнича Г.П. «Якість 
обліково-аналітичної інформації має реальне практичне значення у тому 
випадку, якщо користувачі отримають від її розкриття та подальшого 
використання економічні, соціальні, екологічні вигоди.» [10,c. 11]. 
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Анотація. У праці розглянуто державницькі підходи до необхідності 
визначення компетенцій бойової обслуги безпілотного літального апарату. 
Обґрунтовано роль державних органів влади щодо визначення напрямів 
підготовки бойової обслуги безпілотного літального апарату з метою 
покращення їх компетенцій. Визначені напрями подальшого дослідження 
порушеної теми.  

Ключові слова: державна влада, компетенції, бойова обслуга, безпілотний 
літальний апарат. 

Abstract. The paper discusses the need for national approaches to the definition 
of combat crew competence UAV. Substantiates the role of public authorities to 
identify areas of training combat crew UAV in order to improve their skills. The 
directions of further research discussed topics. 

Key words: state power, the competence of a crew, an unmanned aerial vehicle. 
На сьогодні як у світі, так і в Україні, все більше і більше застосовуються 

безпілотні літальні апарати (БПЛА). Такі апарати застосовуються як у 
народному господарстві (розвідка небезпечних районів, де відбулися повені, 
зсуви, землетруси тощо), так і у військовій справі (розвідка, бомбоскидання, 
розповсюдження агітаційних матеріалів тощо). На думку автора, у найближчий 
час такі БПЛА можуть бути зведені до спеціальних авіаційних загонів у деяких 
силових відомствах України. 

Таким апаратом управляють фахівці, яких на практиці відносять до 
бойової обслуги, це: штурман – старша посадова особа обслуги; оператор – 
керівник польоту БПЛА; інженер – фахівець інженерно-авіаційної служби.  
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Виходячи з поданого вище, стає зрозумілим: а) проблема створення 
спеціальних авіаційних загонів у деяких силових відомствах України та 
міністерствах може бути вирішена лише під постійним контролем вищих 
органів державної влади; б) підготовка фахівців бойової обслуги – це предмет 
уваги Міністерства освіти та науки України та посадових осіб певних 
організаційних структур силових відомств та міністерств, які відповідають за 
підготовку таких фахівців і безпеку польотів літальних апаратів, під контролем 
органів державної влади не лише центру, а й регіонів. 

Під силовим відомством розуміється відомства, які визначені як складові 
сектору безпеки і оборони України [1]. Міністерства, які можуть бути 
зацікавлені у застосуванні БПЛА, це такі: Міністерство оборони, Міністерство 
внутрішніх справ, Служба безпеки України та інші міністерства, як 
єдиноначальний орган. 

Лише зусиллями державної влади можна вирішити як проблему створення 
спеціальних авіаційних загонів БПЛА так і підготовку фахівців бойової 
обслуги. 

Як зазначено у праці [2, c.48–49] державна влада, це інструмент 
забезпечення держави та досягнення її цілей, її обов’язковий атрибут. Державна 
влада здійснюється за допомогою спеціального управлінського апарату на 
визначеній території, на яку поширюється державний суверенітет, має 
можливість використовувати тут засоби організованого й законодавчо 
встановленого примушування та інших форм впливу. Державне управління 
здійснюють органи державного управління. 

На сьогодні, для таких органів, особливої уваги заслуговує підготовка 
фахівців бойової обслуги, а саме визначення компетенцій посадових осіб 
обслуги та напрямів їх покращення. Проблемою компетенцій, як якості 
особистості, її здібності, а також професійним навичкам опікалися як вітчизняні 
так і закордонні вчені [3–8].  

Під компетенцією посадових осіб бойової обслуги БПЛА розуміються 
якості визначених осіб, їх здібності, а також професійні навички, необхідні для 
успішного виконання визначених обов’язків. Ці концепції у майбутньому 
можуть бути використані для побудови моделі професійних компетенцій. 

Компетенції для посадових осіб бойової обслуги можуть визначатися як: 
– знання основ побудови БПЛА, основи аеродинаміки польотів літальних 

апаратів на малих висотах; 
– знання зон польотів військової та цивільної авіації з метою організації 

польоту БПЛА поза визначених зон; 
– вміння аналізувати стан повітряної та наземної обстановки за даними 

завданнями на забезпечення застосування БПЛА в інтересах зацікавлених 
суб’єктів в зоні польоту апарата; 

– знання послідовності прийняття рішення на виконання завдань щодо 
застосування БПЛА в інтересах завдань наземних суб’єктів взаємодії. 

– вміння реагувати на зміни повітряної та наземної обстановки. 
Здобуття зазначених компетенцій здійснюється у процесі навчання 

зазначених осіб за спеціальними програмами, узгодженими з ЗАМОВНИКОМ 
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(органами відповідних міністерств).  
Як показує практика, у процесі підготовки посадових осіб бойової обслуги 

синхронно “працюють” навчальний заклад і кожна особа самостійно. Так, 
навчальний заклад повинен забезпечити знання з таких питань як: 

– система управління літальними апаратами в Україні; 
– система автоматизованого управління польотами літальних апаратів; 
– конструкція літальних апаратів та літаководження; 
– основи радіотехніки; 
– повітряне фотографування. 
Посадова особа: авіаційна метеорологія, астрономія та картографія. 
При визначенні компетенцій окремого члена та бойової обслуги в цілому 

слід дотримуватися такої послідовності: 
– за отриманими, як правило, незв’язаними характеристиками окремого 

члена та бойової обслуги в цілому та їх дій, що складає загальне змістове поле, 
здійснюється їх групування за окремими складовими, що представляють собою 
окремі змістові поля; 

– надання назви та здійснення перегрупування першопочаткових 
компетенцій; 

– взаємне узгодження визначених компетенцій і на цій основі формуються 
необхідні інтегральні компетенції; 

– формування банку окремо компетенцій для посадової особи і окремо для 
обслуги, які можна у майбутньому використати в моделі професійних 
компетенцій. 

Отже, на думку автора праці, достатньо хороші льотно-тактичні 
характеристики БПЛА та високий рівень компетенцій бойової обслуги може 
забезпечити виконання будь-якого завдання в межах можливостей літального 
апарату. Це можна досягти лише при наявності контролю збоку вищих органів 
влади, які можуть впливати на проектування і виготовлення БПЛА та на 
цілеспрямовану підготовку посадових осіб бойової обслуги. 

Напрямами подальшого дослідження можуть бути: розроблення моделі 
специфічних компетенцій бойової обслуги БПЛА; обґрунтування організації 
взаємодії безпілотного авіаційного комплексу з наземними об’єктами в зоні 
виконання завдання. 
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Аннотация. В работе рассматривается подходы к трактовке понятия 

«социальное партнёрство», его формы, а также некоторые направления 
усиления социальной ответственности бизнеса в современных условиях 
развития территорий. 

Ключевые слова: власть, бизнес, взаимодействие, социальное 
партнерство, формы, территория. 

Abstract. In work is considered approaches to interpretation of the concept 
«social partnership», his form, and also some directions of strengthening of social 
responsibility of business in modern conditions of development of territories. 

Key words: power, business, interaction, social partnership, forms, territory. 
В условиях современной финансово-экономической ситуации в России, 

все большее распространение получают партнерские взаимоотношения власти 
и бизнеса, направленные на выработку и реализацию социально-значимых 
проектов по развитию территорий. Возрастает необходимость социального 
партнерства, как способа взаимодействия государства и бизнеса.  

Разумное использование инструментов социального партнерства позволяет 
государству снизить бюджетную нагрузку, обеспечить развитие 
инфраструктуры, повысить уровень занятости населения, развить частное 
предпринимательство и, вместе с тем, повысить качество товаров и услуг [1].  

Существуют два подхода в трактовке понятия «социальное партнёрство» – 

Мир науки и инноваций 70 



 Том 8. Выпуск 2(2)                                                                                                               Менеджмент и маркетинг                         

узкий и широкий. При оценке этих подходов, необходимо учитывать, в каких 
конкретно-исторических условиях они возникли. При узком подходе термин 
«социальное партнёрство» трактуется как вид общественных или социально-
трудовых отношений между большими группами и слоями населения, в 
частности, между предпринимателями (работодателями), наемными 
работниками и государством. Целями социального партнёрства в этом случае 
обычно являются снижение противоречий между работодателями и наёмными 
работниками на основе социального сотрудничества и интеграция трудящихся 
в систему рыночной экономики.  

Смысл широкого подхода в трактовке термина «социальное партнёрство» 
означает взаимодействие государства и бизнеса в целях урегулирования 
назревших проблем в политической, экономической и социальной жизни. 

Можно выделить три основные сферы социального партнерства: 
− развитие власти (стратегическое планирование, бюджет, антикризисные 

программы, кадровая политика и др.); 
− развитие предприятий (продукция, персонал, инвестиции, устойчивость 

и др.); 
− развитие местных сообществ (инфраструктура, социальная сфера). 
В целях создания эффективной системы реализации социального 

партнерства требуется формирование следующей конструкции: «институты - 
методы - механизмы». При этом особое внимание следует уделить вопросам 
закрепления модели партнерства (в том числе правового и договорного, в 
стандартах, правилах, документах), определения критериев и способов 
мониторинга эффективности, проблемам информационной открытости и 
обратной связи. При этом механизмы социального партнерства могут носит как 
общий для всех сфер, так и частный характер. 

Типовой формой взаимодействия стали многочисленные соглашения о 
социально экономическом сотрудничестве между региональными органами 
управления и крупными компаниями. На муниципальном уровне этот процесс 
еще только начинается в основном в виде образования совместных фондов и 
частно-государственного партнерства в области коммунального хозяйства и 
строительства социально-значимых объектов.  

В целях усиления социальной ответственности бизнеса, успешной 
модернизации экономики представляется целесообразным [2]: 

− расширить перечень расходов бизнес-структур на персонал и социальную 
политику, относимых на затраты; 

− изменить порядок налогообложения безвозмездной помощи; 
− создать льготные условия для компаний, реализующих корпоративные 

жилищные программы и инвестирующих средства в жилищное строительство 
для своих работников; 

− сдерживать роста тарифов на продукцию (услуги) естественных 
монополий. 

Таким образом, взаимодействие власти и бизнеса с точки зрения 
социального партнерства - это оптимально организованная на взаимовыгодных 
условиях, эффективная модель взаимодействия органов власти и бизнес-
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структур в целях создания условий для развития территорий, основными 
критериями которого является улучшение качества жизни населения. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы логистического менеджмента, 

относящиеся к области управления запасами. Основное внимание уделено 
автоматизации группировки запасов с использованием информационных 
технологий. 

Ключевые слова: логистика, управление запасами, АВС – анализ, 
кластерный анализ.  

Abstract. The questions of logistic management relating to area of stockpile 
management are considered. The main attention is paid to automation of group of 
stocks with use of information technologies. 

Key words: logistics, inventory management, ABC - analysis, cluster analysis. 
В современных условиях развития российской экономики, усиливающейся 

конкуренции, многие предприятия сталкиваются с необходимостью 
совершенствования используемых методов управления на основе 
информационных технологий [6]. В частности, это относится и к 
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логистическому менеджменту. Применительно к одной из функциональных 
областей логистики  управления запасами, отмеченная выше задача связана с 
разработкой и совершенствованием научно обоснованных методов управления. 
При этом одним из важных вопросов, который приходится решать, является 
кластеризация многономенклатурных запасов с целью оптимального 
расходования ресурсов, выделяемых для управления ими. 

Все большую актуальность приобретают вопросы автоматизации 
логистического менеджмента на основе информационных технологий [1], [5]. 
Значимость методов управления запасами на основе информационных 
технологий подтверждается их встраиванием в информационные системы 
Например, методы АВС-анализа и XYZ-анализа, используемые в различных 
областях экономики [3], реализованы в программном продукте 
«1С:Предприятие».  

Среди огромного количества программных продуктов, которые 
предоставляют пользователям решать разнообразные экономические задачи, 
существуют и такие, в которых реализованы некоторые алгоритмы 
кластеризации. Поэтому представляет интерес сравнить работу некоторых из 
них с оптимизационными подходами [2]. Для примера воспользуемся широко 
известным программным продуктом STATISTICA. Он предоставляет 
пользователям возможность проведения кластерного анализа, но как 
показывает практика, с увеличением количества классов, вообще говоря, 
ухудшается качество кластеризации с точки зрения оптимизационного подхода. 

Представляется важным при подготовке логистов не просто знакомить их с 
теми или иными методами кластеризации, но и научно обосновывать качество 
этих методов, что не всегда предусмотрено программой обучения. В связи с 
этим приходится решать задачи дискретной оптимизации, сложность решения 
которых подчас связана с большим количеством вариантов опробования.   
Поэтому представляют интерес методы решения таких задач [2], а также  
использование современных информационных технологий [4].  
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Аннотация. В работе рассматривается концепция дистрибутивного 

канала, которая должна в большей степени ориентироваться на наиболее 
распространенный для реализуемой продукции тип покупок, но в то же время 
учитывать и другие возможные типы. 

Ключевые слова: дистрибуция, товар, потребительское поведение 
Abstract. This paper examines the concept of distribution channel, which should 

largely focus on the most common for products sold type of shopping, but at the same 
time to take into account other possible types. 

Key words: distribution, product, consumer’s behavior  
Процесс управления и модернизации дистрибутивных сетей можно 

представить в виде ряда последовательных шагов, которые должны выполнять 
компания-производитель для формирования и улучшения каждого избранного 
ей канала распределения. 

Следует выделять для анализа следующие этапы управления каналом 
распределения. 

Первое – анализ потребностей потребителя. Основной целью здесь 
является повышение степени удовлетворенности конечных покупателей через 
формирование соответствующего распределительного канала. Важно отметить, 
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что сам факт использования дистрибутивного канала затрудняет контроль над 
степенью удовлетворенности потребителя. Причиной тому становится то, что 
услуги, поставляемые вместе с товаром, производятся не компанией-
производителем товара, а другими посредниками дистрибуции. [2]  

Так, проведенное в США исследование удовлетворенности покупателей 
автомобилей установило, что деятельность компании-производителя напрямую 
влияет лишь на надежность автомобиля, вес которых в совокупной оценке 
покупателя составляет 15%. Дилер же влияет на оставшиеся 85%, так как от 
уровня его работы зависят стоимость обслуживания, процесс переговоров о 
цене, место покупки, отношение сбытового персонала и другие факторы. [3]  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что производитель должен 
стремиться минимизировать участие посредников распределения с точки 
зрения их доле в конечной цене, и максимизировать их участие с точки зрения 
уровня сервиса. В этом контексте подход максимизации объема продаж 
участникам канала распределения за счет снижения качества и стоимости 
продажного и постпродажного сервиса для конечных покупателей является 
устаревшим и совершенно непригодным в 21 веке, когда конкурентные 
преимущества следует развивать уже не в товарной, а в сервисной сфере. [4] 

Вторым этапом формирования дистрибутивной стратегии является 
разработка концепции канала, которая заключается в необходимости 
спроектировать его таким образом, чтобы он максимально удовлетворял 
существующие потребности потенциальных покупателей и был наиболее 
прибыльным. Производителю необходимо определиться, какой из базовых 
типов покупок доминирует при приобретении его продукции.[5] 

В случае совершения «покупки по привычке» потребитель предпочитает 
приобретать товары в одних и тех же торговых точках одинаковым способом на 
протяжении длительного периода времени. 

В противоположном случае – «покупке с высокой степенью 
заинтересованности» – предполагается длительный процесс сбора рыночной 
информации о предложениях, и окончательный выбор канала делается на 
основе наилучшей цены и постпродажного сопровождения. 

«Покупка после выбора наиболее выгодного предложения» совершается, 
как правило, в канале, предоставляющем наилучшую цена и максимальную 
ценность покупки.  

«Покупка ради процесса выбора». Специфический вид покупки, при 
котором покупатели на основании собранной информации из нескольких 
дистрибутивных каналов выбирают субъективно – независимо от цены. 
Определяющим критерием может стать оптимальный (не всегда наилучший) 
уровень сервиса, место точки продажи, припродажное и постпродажное 
обслуживание.[1] 

Идеальным будет проведение пробного запуска вне основного 
направления бизнеса компании (однако это возможно только в том случае, если 
портфель производителя дифференцирован и существует возможность 
разделить направления работы на наиболее и наименее важные). Выделим 
основные вопросы, решение которых необходимо при пробном запуске нового 
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или реформированного канала дистрибуции. 
1) Перед осуществлением пробного запуска канала дистрибуции 

необходимо сформировать команду сотрудников, генерирующих запуск и 
контролирующих его результаты.  

2) Запуск нового или реформирование существующего канала 
дистрибуции требует эффективной организации структуры процесса 
коммуникации в рамках пробного запуска. Целью данной коммуникации 
является информирование о прежде всего возникших проблемах процесса, 
которые необходимо разрешить при осуществлении полномасштабного запуска 
нового или модифицированного канала дистрибуции.  

3) Необходимо осуществить четкое стратегическое планирование: 
сформулировать и понять цели, основные требуемые ресурсы, существующие 
риски, целевые регионы внедрения нового канала и другие существенные 
параметры. Составление общего плана внедрения нового канала должно в 
дальнейшем гарантировать согласованное понимание процесса всеми 
участниками дистрибутивного канала.  

4) Стратегический план должен деконструктивироваться в тактическое 
планирование внедрения. В рамках его осуществления принимается частные 
решения о районе, сроках запуска, количестве дистрибутивных посредников в 
каждом регионе и городе, решаются другие тактические задачи внедрения 
нового канала.[6] 

Итак, подводя заключения можно утверждать, что эффективная 
организация дистрибутивного процесса должна быть охарактеризована как 
одна из ключевых возможностей дифференциации рыночного предложения в 
современных условиях. Участники непрямого канала сбыта, в зависимости от 
отношения к реализуемому товару, разделены на торговых посредник, агентов 
и вспомогательные организации. Нами выделены три основные группы 
участников канала распределения: участники непрямых каналов сбыта, 
владеющие товаром, участники непрямых каналов сбыта, не владеющие 
товаром, и прямые каналы сбыта. В работе описаны основные виды 
совершаемых покупок и прослежена связь данной классификации с концепцией 
канала распределения. Выделены основные вопросы, встающие перед 
производителем при пробном запуске канала: потребности в человеческих и 
иных ресурсах, управление процессом коммуникации и определение 
возможных трудностей. Внедрение канала описано нами как совокупность 
стратегического и тактического планирования, методологии реализации и 
оценки ее результатов. Выделена основная причина возникновения конфликтов 
в рамках дистрибутивных сетей – недостаточная дифференциация предложений 
для различных используемых каналов – и описаны методы решения данной 
проблемы. При описании шестого этапа управления дистрибутивными сетями, 
повышения эффективности работы каналов распределения описаны основные 
изменения в современной бизнес среде, затрагивающие процесс распределения.  
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Аннотация. В работе рассматриваются постоянное развитие науки и 

техники, а социальные изменения в человеческом обществе значительным 
образом изменили отношение людей к потребностям, которые перестали 
быть исключительно физиологическими. Появились новые потребности, 
созданные в человеческом обществе. Потребности порой перестали быть 
объективными, у человеческого индивида появились такие необъективные 
категории, как «желание», «интерес», «статусная потребность». 

Ключевые слова: маркетинговые инструменты, потребительское 
поведение, FMCG 

Abstract. The work deals with the continuous development of science and 
technology, and social change in human societies significantly changed the attitude 
of people to the needs that have ceased to be solely physiological. There are new 
needs created by in human society. Needs sometimes ceased to be objective, the 
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human individual appeared biased such categories as "desire", "interest", "status 
requirement". 

Key words: marketing instruments, consumer’s behavior, FMCG 
Потребность людей в товарах категории FMCG постоянны, велики и 

неисчерпаемы. Именно это влияет на интенсивность спроса на данные товары. 
Они потребляются постоянно и всеми людьми без какого-либо исключения. 
Тем более, что отсутствие этих продуктов, способно вызывать сбой в 
нормальной жизни человека и даже в какой-то степени угрожает его бытию. 

Потребности и экономические интересами по себе уже не могут просто 
существовать хотя бы по той причине, что в течение долгого времени человек, 
развивался самостоятельно, изменял окружающую его среду, построил 
сложную комплексную социально-психологическую систему.[1] Постоянное 
развитие науки и техники, а социальные изменения в человеческом обществе 
значительным образом изменили отношение людей к потребностям, которые 
перестали быть исключительно физиологическими. Появились новые 
потребности, созданные в человеческом обществе. Потребности порой 
перестали быть объективными, у человеческого индивида появились такие 
необъективные категории, как «желание», «интерес», «статусная потребность». 
Данные категории и используют производители товаров интенсивного спроса 
для расширения ассортимента продукции, производимой компанией, стоит 
также заметить, что товар грамотно предлагается отдельным группам 
потребителей. Для того, чтобы максимально воздействовать на механизмы 
функционирования потребительского рынка, применяется поиск точек 
воздействия на целевую аудиторию, которая сегментируется по целому ряду 
отличительных признаков.[3] 

Как бы общество ни старалось уйти от классовой стратификации, это 
невозможно. Социальные классы возникают вследствие дифференциации 
населения культурной, финансовой, статусной и даже ментальной природы, что 
упрощает работу специалистов по маркетингу. Производителю остается лишь 
выбрать «свою» социальную группу и сконцентрироваться на продвижении 
продукции к ней. Потребители сегментируются по уровню дохода и 
социальному статусу в первую очередь. Приведем пример рыночного 
сегментирования – стиральные порошки «Миф», «Tide» и «Ariel». Все эти 
продукты производятся корпорацией «Procter&Gamble», но у каждого из них 
есть свой покупатель: «Миф» приобретают потребители с минимальным 
уровнем доходов, «Tide» относится к среднему ценовому сегменту, «Ariel» 
представляет собой продукт, относящийся к верхней границе среднего 
ценового сегмента и немного затрагивает премиум-сегмент. Различие в этих 
порошках заметно не только в рекламе и цене, но даже в их расположении в 
супермаркетах.[2] 

Чаще всего люди стремятся к поступательному (постоянному) развитию и 
самосовершенствованию личности. Это и есть именно то, на чем акцентирована 
реклама товаров интенсивного спроса, в первую очередь, продуктов питания и 
предметов ухода за собой. При поддержке известного афоризма «ты – то, что 
ты ешь», мы получает рекламные сообщения об употреблении в пищу только 
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полезных продуктов, которые сохраняют или улучшают наше здоровье, отказе 
от излишней жирности продуктов, искусственных добавок, консервантов, 
канцерогенов и т.д. Всевозможные средства по уходу за телом и волосами, за 
лицом и полостью рта поражают возможностью получить сильные и красивые 
волосы, подтянутую кожу лица и тела и здоровую улыбки. В повышение 
качества жизни своей целевой аудитории состоит важнейшая составляющая 
практически любой маркетинговой кампании.[4] 

Разнообразные маркетинговые сообщения борются за внимание 
потенциального покупателя: реклама всевозможных видов, позиционирование, 
акции, скидки, спецпредложения и т. Задача компании-производителя состоит в 
выделении собственного товара среди многих других. 

В отношении стадий процесса принятия решения о покупке, стоит 
отметить, что предложенная Котлером модель лишь частично совпадает с 
ситуацией на рынке FMCG, на котором эти стадии протекают 
(проскальзывают) быстро и поверхностно. В первую очередь, это касается 
ситуации с продуктами питания.[5] 

Итак, как только приходит осознание необходимости какого-либо 
продукта – пищевого, гигиенического или бытового – потребитель достаточно 
редко проводит специальный поиск информации. В самом лучшем случае, он 
спрашивает у близких друзей или знакомых о том, какое мнение сложилось у 
них на этот счёт. Большую роль в данной ситуации играет возможность 
информировать потребителя напрямую в месте покупки.  

То, как выглядит товар, сопроводительная информация на упаковке 
должна быть посвящена тому, чтобы ответить на все возможные вопросы 
потребителя.  

Вместе с этим чаще всего реализуются и две следующие стадии – оценка 
возможных вариантов и, наконец, покупка выбранного товара. Но вследствие  
уже отмеченной выше невысокой вовлечённости потребителя в процесс 
совершения покупки выбор чаще всего обусловливается с совокупностью 
запрашиваемых качеств товара (цена-качество, самая важная пара), которая 
должна быть способна удовлетворить все потребности покупателя.[6] 

Заключительный этап – реакция потребителя на покупку. В данной 
ситуации также всё недостаточно однозначно. Если отрицательная реакция 
вызывает вполне закономерное нежелание, и даже отказ, от последующего 
приобретения и/или использования уже приобретенного товара, а порой и 
жалобы в отношении компании-производителя или компании-продавца, то 
положительная реакция далеко не всегда способна гарантировать постоянный 
или растущий спрос на данный товар. Дело состоит в том, что у потребителя 
может сработать поисковый (игровой) инстинкт. Со временем потребитель 
«устает» даже от очень хорошего продукта, он начинает хотеть приобрести что-
то новое, он постоянно ищет разнообразия, что объясняет, почему на данном 
рынке выход новинок достаточно частое явление. Производители стремятся 
сохранить длительный интерес к своей торговой марке, предлагают её в новом 
виде, в новой форме или с новым наполнением. Так включается механизм 
эффекта убеждения, который заключается в том, что положительное отношение 
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к торговой марке охватывает все относящиеся к ней товары. 
Итак, выше мы представили особенности потребительского поведения на 

рынке товаров интенсивного спроса, которые обусловлены спецификой рынка 
и товара.  

Рынок товаров интенсивного спроса в России имеет значительный ряд 
особенностей, которые формируют основы его существования и 
функционирования.  
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алкогольном рынке и их влияние на потребительское поведение. Наблюдается 
постоянное вмешательство государства на деятельность по сбыту алкоголя.  

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, потребительское 
поведение, стимулирование сбыта. 

Abstract. The work deals with the marketing communications on the alcohol 
market and their influence on consumer’s behavior. There has been continued state 
intervention on the activities concerning the sales of alcohol. 

Key words: marketing communications, consumer’s behavior, promotion sales. 
В настоящее время проблема формирования эффективного сбытового 

инструментария достаточно актуальна. Так как на алкогольном рынке 
наблюдается постоянное вмешательство государства, то деятельность по сбыту 
алкоголя является социально ответственным и социально значимым 
направлением. При этом, помимо ограничительных мероприятий, 
вмешательство государства, должно быть направлено и на формирование 
культуры потребления алкоголя.  

В маркетинге для реализации задач по продвижению существует комплекс 
маркетинговых коммуникаций, включающих пять ключевых коммуникативных 
инструментов: 

1) реклама –  неличная форма представления для продвижения идей, услуг 
или товаров, которая оплачивается определенным субъектом;  

2) стимулирование сбыта – различные поощрительные краткосрочные 
акции, которые направлены на побуждение потребителей к покупкам или 
использованию услуги или товара; 

3) паблисити и связи с общественностью – различные программы,  которые 
созданы для защиты имиджа компании, а также для продвижения ее товаров; 

4) личные продажи – непосредственное взаимодействие с потенциальными 
покупателями (один или несколько) в целях организации презентаций для 
получения заказов и ответов на вопросы; 

5) прямой или интерактивный маркетинг – использование почты, 
телефакса, электронной почты, телефона и остальных неличных средств связи, 
которые способны воздействовать на потенциальных или существующих 
клиентов. 

Ключевой проблемой для маркетинговых коммуникаций является 
снижение эффективности рекламы, где на ее расходы уходит большая часть 
маркетингового бюджета[1]. 

Маркетинговая концепция управления производством и сбытом продукции 
получила широкое распространение в нашей стране из-за условий становления 
рыночных отношений. Одной из составляющих данной концепции являются 
маркетинговые коммуникации, которые являются связующим звеном между 
покупателем и продавцом в рыночных условиях. 

В основном, решение проблемы по формированию эффективного 
комплекса маркетинговых коммуникаций лежит в комплексном, системном 
восприятии всей деятельности организации на рынке[2]. Необходимо четкое 
осознание того что, коммуникация является одним из элементов маркетинга. 
Только благодаря системному маркетинговому подходу и осознанному 
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приоритету нужд потребителя возможно создание по-настоящему 
эффективного комплекса маркетинговой коммуникации.  

Одним из приемов для продвижения продукции считается использование 
зонтичных брендов – то есть «раскрутка» под одним брендом сразу нескольких 
товарных категорий или групп товаров[3]. Хотя, такие действия не редко 
приводят к плохому результату. Потому как возникают проблемы с законом: 
запреты, ограничения, штрафы и прочее. Тем более, традиционная реклама 
крепких алкогольных напитков запрещена законодательством, при этом со 
стороны властей исходит постоянный прессинг. В такой ситуации одним из 
главных инструментов по продвижению алкогольной продукции начинает 
становиться стимулирование сбыта.  

На российском алкогольном рынке, вот уже на протяжении последних 
десяти лет, наблюдается большое ускорение роста расходов на стимулирование 
сбыта, чем расходов на рекламу. Большая часть маркетинговых бюджетов 
отводится на мероприятия по стимулированию. Причины такого роста 
достаточно многочисленны, поэтому их следует подразделить на восемь 
ключевых групп[4].  

1. Руководители служб маркетинга вследствие кризиса предпочитают 
быстрый результат сбыта, чем среднесрочное улучшение имиджа.  

2. Большое  давление на производителей оказывает система 
распределения, которая заставляет их прибегнуть к стимулированию как к 
средству для активизации интереса к товару, ускорения продаж и борьбы с 
конкурентами.  

3. Те сектора, в которых ассортимент товаров мало привлекателен или 
достаточно ограничен, потребитель будет более чувствителен к выгодам, 
поэтому отдаст предпочтение стимулированию, чем торговой марке.  

4. Дистрибьютор за счет информационной системы может отслеживать 
товародвижение (начиная от складов и магазинов, и оканчивая потребителями) 
а также осуществлять разовые акции по стимулированию, локальные или 
региональные.  

5. Значительно увеличиваются расходы на СМИ.  
6. Растет число секторов, которые практикуют стимулирование.  
7.  В секторах, где  рекламное давление, создается производителями, 

достигают насыщения (так как реклама на данном этапе уже малоэффективна), 
поэтому производители отдают предпочтения развитию по стимулированию 
сбыта.  

8. Жесткое вмешательство государства  на рынок алкогольной продукции.  
Каждое из основных средств в маркетинговой коммуникации имеет как 

свои слабые, так и сильные стороны. Поэтому реклама, связи с 
общественностью, прямой маркетинг и личные продажи должны быть 
объединены в единый комплекс маркетинговых коммуникаций[5]. Такая 
интеграция: определяет правильность пропорции средств коммуникаций, 
согласованно размещает их во времени и пространстве, распределяет между 
ними материальные, финансовые и человеческие ресурсы организации. 
Необходима интеграция внутренних и внешних, горизонтальных и 
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вертикальных коммуникаций организации, а также важна интеграция 
коммуникаций, стратегии компании и комплекса маркетинга.  

Таким образом, стимулирование сбыта  следует воспринимать как 
комплекс мероприятий, который имеет три основных субъекта воздействия 
(конечные потребители, рыночные посредники и сотрудники предприятия), и 
направлен на стимулирование и увеличение продаж, тем самым формируя 
эффективную обратную связь и позволяя осуществить маркетинговые 
исследования.  
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В статті розглядаються сучасні тенденції розвитку SPA-центрів при 
готельних підприємствах та удосконалення їх діяльності. Визначено 
актуальність SPA-послуг в XXI ст. Розглянуто особливості процесу надання 
SPA-послуг в залежності від територіального розташування готелів чи SPA-
центрів. Наведено приклади використання SPA-технологій та виявлено, що 
певні тенденції можуть сприяти розширенню їх асортименту й підвищенню 
якості послуг в SPA-центрах при готелях. 

Ключові слова: SPA-послуги, готельні підприємства, SPA-центри. 
In the article we talk about modern trends of development of SPA-centers in 
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hotels and improvement of their work. Determined the relevance of SPA-facilities in 
hotels and beauty salons. The features of the delivery of SPA-services depending on 
territorial location hotel or SPA-centers. Shown the examples of using Spa-
technologies and investigated that certain trends can further expanding their range 
and rising qualities of servises in the spa centres in hotels. 

Key words: SPA-facilities, hotels, SPA-centers. 
Постановка проблеми. Ритм життя сучасної людини, значне зростання 

інформаційного навантаження та постійне психічне напруження і ряд інших 
факторів призвели до зростання потреби оздоровлення під час відпочинку. Це 
спонукає до впровадження в готельному бізнесу SPA-центрів. Сучасні SPA-
технології сприяють цілісному оздоровленню, зняттю стресів повсякденного 
життя, спрямовані на гармонізацію «тіла, розуму і духу» людини. Саме тому 
SPA-індустрія визначається як лідируючий напрямок в оздоровчому туризмі. 
Міжнародний досвід розвитку SPA-індустрії є перспективним для 
використання з метою збільшення кількості туристів, метою яких є 
оздоровлення та лікування [1]. 

Сьогодні «SPA» - це оздоровчий комплекс процедур з використанням води 
з лікувальними властивостями (мінеральної, морський, прісної), а також 
морських водоростей і солі, лікувальних грязей і цілющих рослин. SPA-
процедура направлена на оздоровлення та релаксацію всього організму в 
цілому. Впливаючи через шкірний покрив, SPA-компоненти активізують 
процеси обміну речовин, покращують кровообіг, виводять токсини і шлаки з 
організму, поліпшують загальне самопочуття і насичують організм життєвою 
енергією. 

SPA-послуги мають широкий спектр використання серед гостей готелів. 
Актуальним постає питання щодо розширення послуг SPA-центрів при готелях 
згідно сучасних світових тенденцій. Це допоможе урізноманітнити асортименту 
додаткових послуг готелю, що у подальшому дозволить залучати клієнтів у 
низький сезон та покращити імідж підприємства. Новітні SPA-технології 
визначатимуть завтрашній день рекреаційно-готельного бізнесу. На 
міжнародних конгресах з лікувально-оздоровчого туризму відзначається 
важливість розвитку цього виду туризму для сучасного суспільства, адже 
постіндустріальна цивілізація ХХІ століття активно переходить до 
сповідування філософії «wellness» [2]. 

Аналізуючи вище написане, метою статті є аналіз діяльності SPA-індустрії. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання щодо 

сучасного стану розвитку світової SPA-індустрії та класифікації послуг SPA-
центрів при готельних підприємствах розкрито у роботах таких науковців як 
Е.А. Богачьова, О.В. Лисикова, А.С. Кусков, М.В. Кучуркіна. Сучасні тенденції 
розвитку SPA-індустрії в України розглядається у роботах С.П. Кучмій, П.О. 
Масляк, М.В. Рутинського. Дослідженню питань організації роботи SPA-при 
готелі свою уваги приділив С.А. Кучмистий та М.В. Одрехівський. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Головна філософія SPA - 
досягти гармонії душі і тіла. SPA має на увазі багатогранне відновлення 
людини, його здоров'я і самопочуття в комфортній, акуратній, ергономічній, 
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естетичній та приємній атмосфері SPA-салонів і SPA-центрів. 
Швидкий розвиток у світі SPA-індустрії привів до появи декількох 

напрямків. Найбільш повну класифікацію об'єктів SPA запропонував 
європейський центр вивчення і пропаганди курортів і водних джерел ISPA 
Europe: 

1. Комплексні SPA; 
2. Медичні SPA; 
3. SPA - мінеральні води (класика з «бельгійських» часів); 
4. Готельні SPA; 
5. Клубні SPA; 
6. Одноденні (денні) SPA (Day SPA); 
7. Круїзний SPA (морські, річкові, озерні і ін.) 
З точки зору конструювання та дизайну SPA-комплексів, виділяють 

франко-італійську, німецьку, американську, азіатську і слов'янську моделі SPA. 
Однак завдяки обміну досвідом між країнами, все частіше практикується 
будівництво SPA-центрів змішаного типу. 

За типами SPA-центри поділяються на: міський SPA (SPA салон будь-
якого формату та території міст); заміський SPA (SPA салони в будинках 
відпочинку, пансіонатах і на курортах заміського типу); готельний SPA (SPA 
салони в готелях); домашній SPA (міні SPA салони в приватних будинках, 
котеджах і квартирах для індивідуального користування); медичний SPA (SPA 
салони лікувального типу, з персоналом з професійним медичною освітою); 
beauty SPA (SPA салони краси, різноманітні центри та клініки краси, що 
використовують SPA-обладнання); фітнес SPA (спортивні центри і клуби, з 
елементами SPA).  

Також SPA-центри поділяються на клубні та курортні. Різниця між ними 
криється в особливостях геопросторового розташування. Клубні SPA-центри 
розташовуються у великих містах - центрах максимального споживацького 
попиту. До цього типу відносяться: wellness-клуби, фітнес-центри та салони 
краси. За режимом доступу клубні spa-центри є закриті (виключно для 
фіксованої кількості персоніфікованих членів клубу); напівзакриті (для членів 
клубу та обмежених квот додаткових гостей клубу) чи відкриті (для фіксованої 
кількості клієнтів). Wellness-клуби поєднують у собі кращі традиції клубного 
дозвілля та інноваційні програми SPA, фітнесу, технології і продукти 
геронтології тощо. Доступними формами клубного SPA є фітнес-центри й 
салони краси, які надають своїм клієнтам окремі SPA-послуги. Наприклад, 
week-SPA (однотижневі), week-end-SPA (програми на вихідні) та Day - SPA 
(одноденні (одноразові) процедури). Серед курортних SPA-центрів 
виокремилися два підтипи: стаціонарні та круїзні [3].  

Українська SPA-індустрія, що формується і знаходиться на стадії 
становлення, увібрала в себе різні елементи світової SPA-індустрії, але 
головним чинником розвитку залишаються національні традиції, вітчизняна 
школа курортології і високий потенціал наших фахівців. На сьогоднішній день 
SPA-процедури в Україні проводяться в санаторно-курортних установах, 
оздоровчих і медичних центрах, салонах краси, що знаходяться на курорті. 
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Практичний поділ SPA в Україні наступний: SPA-курорт, SPA у лікувально-
оздоровчий місцевості передмістя, міське SPA, кабінет SPA.  

Найбільшої популярності набули SPA-центри, що передбачені в закладах 
готельного господарства. Умовно всі SPA-центри при готелях з огляду на їх 
територіальне розташування можна розділити на міські та заміські. 
Принципову різницю між ними можна виокремити у формулі: 

• SPA при готелі в місті − це послуги гостинності + додаткові оздоровчі 
процедури. 

• SPA при готелі за містом − це послуги оздоровчого відпочинку + послуги 
гостинності. Заміські готелі також поділяються на SPA-готелі і готелі зі SPA. 

В Україні, разом з проведенням SPA-програм з використанням готових 
оздоровчих SPA-засобів, розвиваються такі SPA-напрямки, як: таласотерапія, 
ландшафтотерапія, ароматерапія, бальнеотерапія, апітерапія, галотерапія, 
стоун-терапія, кінезіотерапія, музикотерапія, арт-терапія. Розмаїття і унікальне 
поєднання природних ресурсів курорту може послужити базою для створення 
обґрунтованих SPA-методик, програм і концепції відпочинку, оздоровлення і 
естетики в санаторно-куртному SPA [4]. 

Паралельно з неодмінними водними процедурами в SPA-центрах  
пропонуються безліч різновидів ручного масажу і послуги професійних східних 
масажистів, маски для обличчя і тіла, лімфодренаж, пілінги, обгортання, 
ароматизовані ванни тощо. При багатьох SPA-курортах працюють медичні 
центри, що спеціалізуються на лікуванні тих чи інших захворювань. Вони ж 
пропонують програми для вирішення таких проблем, як зайва вага, нервові 
розлади, а також послуги естетичної хірургії. У багатьох центрах складають 
спеціальні SPA-меню, продукти для яких добирають лікарі-дієтологи. Клієнти 
одержують збалансовані за живильними елементами страви і худнуть, не 
відчуваючи голоду [5].  

Висновки. Перелік основних напрямів SPA-технологій, що передбачені 
при готелях може відрізнятися в залежності від територіального розташування, 
лікувальної сировини, основних функціональних зон та професійної 
спрямованості центру. Отже, в ході дослідження, дійшли висновку, що 
формування сучасних тенденцій розвитку SPA-центрів відбувається згідно 
наявності ресурсної бази курортів та підприємств різних країн світу, 
особливості культури їх обслуговування та кваліфікованого персоналу. На 
практиці, визначення сучасних тенденцій розвитку SPA-центрів може знайти 
застосування при розширенні спектру послуг та підвищенні рівня якості послуг 
SPA-центрів при готельних підприємствах України. 
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Анотація. В статті проаналізовано і представлено на основі методів 
системного аналізу, статистичних методів обробки та збору інформації 
матеріали і статистичні дані, що визначають основні напрямки та тенденції 
розвитку спортивного туризму в Україні та світі. Розглянуто особливості і 
складові спортивного туризму, його роль у загальному обороті туристичного 
бізнесу, підкреслюється необхідність створення сучасної інфраструктури 
ринку спортивного туризму.  

Ключові слова: спортивний туризм, туристичні потоки, готелі 
спортивного призначення, тенденції розвитку. 

Abstract. The article analyzes and presents materials and statistics, based on the 
methods of system analysis and statistical methods of processing and collecting 
information, that determine the main directions and trends of the development of 
sport tourism in Ukraine and in the world. The article discusses features and 
components of sport tourism and its role in the global turnover of the sport tourism, 
emphasizes necessity of creating modern market infrastructure of sport tourism.  

Key words: sport tourism, tourism flows, sport hotels, development trends. 
Вступ.  
Готельне господарство − одна зі складових частин туристичної індустрії. 

Вітчизняна готельна галузь стає невід'ємною складовою частиною світового 
готельного господарства. Україна, зокрема, Київ та Київська область має 
великий туристичний потенціал завдяки унікальному географічному 
розташуванню (між Європою та Росією та іншими країнами СНД). Сприятливі 
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кліматичні умови, наявність численних водних об’єктів, а також джерел 
мінеральних вод, багатство культурно-історичних пам’яток і визначають роль 
Київщини як важливого туристичного регіону.  

Матеріали і методи.  
Дослідження проведені із застосуванням аналітичних методів і способів 

наукового пізнання теоретичних аспектів готельного господарства з метою 
розвитку спортивного туризму. Об’єктом дослідження є підприємства 
готельного господарства спортивно-туристичного призначення. Предметом 
дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади формування і розвитку 
системи готельних послуг. 

Результати.  
Туристична галузь України впродовж останніх років характеризується 

негативною сталою динамікою. За останні декілька років кількість іноземних 
туристів які відвідали нашу державу зменшилась із 24671227 осіб в 2013 році 
до 12711507 осіб в 2014-15-х роках. Зменшення кількості туристів та обсягів 
наданих їм послуг, підхід до розвитку туризму, готельного господарства та 
курортів на місцевому рівні, мізерна підтримка розвитку малого та середнього 
бізнесу у туристичній сфері, несприятлива економічна і політична ситуації в 
нашій державі створили низку проблем розвитку готельного господарства і 
туризму в цілому. 

Незважаючи на наявні потенційно великі можливості, свою соціальну і 
економічну значущість, спортивний туризм в Україні розвинутий недостатньо. 
На сьогодні навіть в столиці відсутні сучасні комплекси, де б відвідувачі 
одночасно могли займатись спортом, отримувати консультації лікарів, 
насолоджуватись високим сервісом проживання і споживати якісні продукти 
харчування. Взамін ми маємо велику кількість фітнес клубів та невеличких 
спортивно-оздоровчих комплексів («Раду», «Атлет» «Кідеф» і т.п.), а також 
спортивні комплекси при освітніх навчальних закладах. Перелічені споруди 
мають або вузьку направленість або застарілу матеріальну базу, користуються 
попитом лише для разового відвідування і, як правило, не передбачають 
надання послуг проживання та харчування.  

Тільки підпорядковані спортивні об’єкти структури ФК «Динамо» 
відповідають вимогам і потребам сьогодення. Проте вони розраховані лише на 
спортсменів які знаходяться в структурі спортивного клубу і не здатні 
приймати сторонніх осіб. 

Труднощі, з яким зіткнувся в своєму розвитку спортивний туризм, в першу 
чергу, пов’язані з економічними проблемами розвитку суспільства, а також з 
майже повною відсутністю державної підтримки розвитку спорту, 
недосконалістю, а в окремих випадках і відсутністю сучасної нормативно-
правової, методичної та інформаційної бази, яка б враховувала його реалії, а 
також внутрішніми організаційними проблемами в самому туристично-
спортивному русі, що накопичились за останні роки. 

Висновки.  
Сьогодні Україна зацікавлена у створенні конкурентоспроможного на 

світовому ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити 
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туристські потреби населення країни й іноземців, забезпечити на цій основі 
комплексний розвиток туристичної індустрії та інфраструктури регіонів. 
Специфіка закладів готельного господарства та широкий асортимент і 
унікальність послуг посідає одне з перших місць під час формування 
туристичної інфраструктури, оскільки якість проживання, можливість 
ефективно і цікаво провести свій вільний час та відповідне обслуговування 
істотно впливають на рівень туристичного сервісу.  
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