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елементів процесу виробництва продукції, а отже – одним із найважливіших 

об’єктів обліку і звітності, що характеризує загальний майновий стан 

підприємства, його економічний потенціал та інвестиційну привабливість. 

Інноваційні машини та обладнання, нові технології надають можливість 

підприємству підвищувати ефективність діяльності підприємства. 
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В Украине продолжается процесс реформирования системы 

бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами. Для 

совершенствования национальных стандартов в Украине важно изучение опыта 

США и других стран. В связи тем, что основные средства, как правило, 

являются одной из наиболее значительных категорий активов предприятий, 

вопросы их учёта и отражения в отчетности актуальны и требуют тщательного 

изучения. 

Существуют определенные отличия в принципах и правилах ведения 

учета основных средств предприятия по национальным положениям 

(стандартам) бухгалтерского учета (П(С)БУ), международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО) и американским стандартам бухгалтерского 

учета (ГААП США). 

Несмотря на то, что конвергенция между ОПБУ США и МСФО 
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продолжает оставаться основным приоритетом в работе как Совета по 

стандартам финансового учета США, так и Совета по международным 

стандартам финансовой отчетности, между двумя системами по-прежнему 

существуют значительные расхождения.  

Затраты на капитальный ремонт. Согласно ГААП США затраты, 

связанные с заменой части актива, как правило, капитализируются, если они 

увеличивают будущий потенциал использования актива. Капитализированная 

замена амортизируется в течение оставшегося срока полезного использования 

актива. Согласно МСФО затраты, связанные с заменой ранее 

идентифицированного компонента актива, капитализируются, если получение 

будущих экономических выгод является вероятным и затраты могут быть 

надежно оценены. Капитализированная замена амортизируется в течение 

расчетного срока полезного использования, который может отличаться от 

оставшегося срока полезного использования замененной части. Остаточная 

стоимость замененных частей списывается с баланса.  

Переоценка активов по ГААП США не допускается. По МСФО 

переоценка является допустимым вариантом учетной политики для всего класса 

активов и требует регулярной переоценки по справедливой стоимости. 
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Формування витрат i доходів та аудит за їх здійсненням має важливе 

значення в умовах ринкових відносин. Адже з прийняттям нових законодавчих 

актів i нормативних документів відбувається адаптація порядку ведення обліку 

відповідно до міжнародних стандартів. 



 46

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності викладені у 

П(С)БО 15 «Дохід» та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», де 

доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або 

зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім 

зростання власного капіталу за рахунок внесків учасників (власників) [1]. 

Відповідно до п.16 П(С)БО 16 «Витрати» [1] загальновиробничі витрати 

поділяються на постійні та змінні. До змінних загальновиробничих витрат 

належать витрати на обслуговування і управління виробництвом, що 

змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності.  

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на 

обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або 

майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі 

витрати поділяються на розподілені та нерозподілені. 

В П(С)БО 16 «Витрати» зазначено, що підприємства самостійно 

здійснюють поділ витрат на змінні та постійні і обирають базу їх розподілу, 

тому пропонується наступний розподіл загальновиробничих витрат.  

В якості бази розподілу загальновиробничих витрат пропонуємо 

використовувати машино-години, так як виробництво використовуються 

більшою мірою пов’язані із використання обладнання та техніки (наприклад, 

значна вартість електроенергії для обладнання або вартість обслуговування 

обладнання). 

Розподіл загальновиробничих витрат полягає в розрахунку суми 

постійних і змінних загальновиробничих витрат при умові досягнення 

підприємством нормальної потужності. 

Розподіл загальновиробничих витрат відбувається між виробленою 

продукцією, де в якості бази розподілу використовується коефіцієнт розподілу, 

який визначається як відношення планової собівартості одиниці продукції до 

загальної суми планової собівартості за звітний період. 

В обліковій політиці пропонуємо відобразити щодо обліку 
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загальновиробничих витрат наступні складові:  

– базу розподілу загальновиробничих витрат;  

– нормальну потужність підприємства;  

– перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат. 

В процесі дослідження особливостей документального оформлення 

операцій з  обліку витрат пропонуємо для документального оформлення 

списання витрат на виробництво використовувати накладну-вимогу на 

внутрішнє переміщення,  яка використовується для разового відпуску запасів 

всередині підприємства, зі складу у виробничий цех і є джерелом інформації з 

аудиту витрат. 

Таким чином, правильно сформована облікова політика дозволить 

визначити показники собівартості, прибутку, податку на прибуток, показників 

фінансового стану підприємства, здійснювати облік і аудит.  
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МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ЧИННИК 

ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Прибуток підприємства є потужним важелем динамічного розвитку 

виробництва та найповніше характеризує ефективність господарської 

діяльності підприємств.  

Метою даної роботи є комплексне теоретичне обґрунтування основних 

шляхів зростання прибутку підприємства. В науковій літературі проблема 


