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рый поможет выжить в сложной конкурентной среде, является умение обнаружи-
вать, наращивать и добывать позитивный синергетический эффект от сочетания и 
взаимодействия факторов производства. 

Dmytryshyn O.V., Yatsura V.V. The synergy approach in business 
Attention is accented that it is very good to use the synergy approach in business, be-

cause it will enable an enterprise to win in competitive activity. It is found out maintenance 
of concepts "synergetics", "system" and "structure". The value of law of synergy is reflec-
ted. It is marked that the professional sign of economist of any grade, which will help to 
survive in a difficult competition environment, is ability to discover, to grow and to obtain 
a positive sinergistical effect from combination and cooperation of factors of production. 

 

УДК 657.1:655 Доц. А.М. Должанський, канд. екон. наук; 
магістрант Р.В. Рибачок – Львівська КА 

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА  
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ У ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ 
Здійснено аналіз інформативності фінансової звітності підприємств України 

про наявність і рух основних засобів. Розглянуто порядок формування показників 
фінансової звітності. Визначено рекомендації щодо досягнення максимальної досто-
вірності, прозорості та повноти висвітлення інформації у фінансовій звітності, зва-
жаючи на міжнародну практику ведення обліку. 

Вступ. Жодне підприємство не може обійтися без засобів праці – ма-
теріальних активів, які під час виробництва не змінюють свою речову форму 
та за допомогою яких виробляються інші матеріальні активи, виконують ро-
боти, надають послуги, здійснюють адміністративні й соціально-культурні 
функції. Використовуючи засоби праці, підприємства отримують економічні 
вигоди (доходи, прибуток) протягом тривалого часу. 

Актуальність теми. Істотний внесок у вирішення проблем удоскона-
лення формування інформації щодо основних засобів продукції зробили віт-
чизняні та зарубіжні вчені: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.І. Єфімечко, Н.Г. Го-
рицька, Н.Н. Грабова, Н.Н. Добровский, В.П. Завгородний, А.Г. Загородній, 
Є.В. Мних, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко та ін. Проте проблеми консолідації 
форм звітності в умовах ринкової економіки вимагають додаткових дослі-
джень. До основних гальмівних чинників належать: використання застарілих 
інструктивних та методичних матеріалів з організації обліку основних засобів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є удосконалення 
методичних та організаційних засад формування інформації для забезпечення 
їх ефективного функціонування підприємств в умовах ринкових відносин. 
Правильно організований облік основних засобів на підприємстві є запору-
кою поінформованості про наявність засобів праці, а також забезпечує пос-
тійний контроль за їх ефективним використанням. 

Вибуття основних засобів відображаються в активі балансу в разі їх 
продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначення ак-
тивом. Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визна-
чається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової 
вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів. 
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Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Баланс" визначає зміст 
і форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. Норми цього 
Положення застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших 
юридичних осіб усіх форм власності. 

Згідно з цим нормативним документом, "…у статті "Основні засоби" 
наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу 
об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу 
основних засобів згідно з відповідним положенням [2]. У цій статті також на-
водиться вартість інших необоротних матеріальних активів". Варто звернути 
увагу на побудову балансу, а саме: в активі балансу знаходиться також сума 
зносу основних засобів, у дужках, що в кінцевому результаті дає можливість 
визначити залишкову вартість основних засобів, яка і входить у загальну ва-
люту активу балансу. 

У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, які 
віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положен-
нями. У цій статті також окремо наводиться первісна вартість сума нарахова-
ного зносу та залишкова вартість нематеріальних активів. Для виконання 
Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням 
міжнародних стандартів, та відповідно до статті 11 Закону України "Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні" [3]. 

Варто звернути увагу, що інформацію, надання якої передбачено чин-
ною нормативною базою, наводять підприємства самостійно в обраному виг-
ляді (письмове пояснення, таблиці, графіки). Саме тому під складання фінан-
сової звітності підприємство також повинно керуватися П(С)БО 7 для роз-
криття інформації про основні засоби у Примітках до фінансової звітності. 
Примітки не мають суворо уніфікованої форми, і кожний може творчо пі-
дійти до їх складання. У Примітках до фінансової звітності за кожною гру-
пою основних засобів наводиться така інформація: 

● вартість (первинна або переоцінена), за якою основні засоби відображені у 
балансі; 

● методи амортизації і терміни корисного використання (експлуатації); 
● наявність і рух основних засобів у звітному періоді; 
● сума нарахованої амортизації; 
● інша інформація. 
Якщо у звітному періоді проводилась переоцінка основних засобів, то 

необхідно у Примітках розкривати: 
● джерело інформації про справедливу вартість; 
● факт залучення незалежного експерта; 
● зміну суми додаткового капіталу внаслідок переоцінки. 
У Примітках до фінансової звітності також наводиться така інформація: 

● вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності; 
● вартість переданих у заставу основних засобів; 
● сума капітальних вкладень на придбання та будівництво основних засобів за 
звітний рік; 

● сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів; 
● залишкова вартість основних засобів, які тимчасово не використовуються 

(консервація, реконструкція тощо); 
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● первинна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, 
які продовжують використовуватися; 

● залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу; 
● первинна вартість, залишкова вартість і метод оцінки основних засобів, отри-
маних за рахунок цільового фінансування [2]. 
Для розкриття інформації про основні засоби у Примітках до фінансо-

вої звітності наводиться інформація за кожною групою основних засобів зок-
рема. До інформації про стан основних засобів потрібно віднести: 

1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби відображені 
в балансі. 

2. Методи амортизації, що застосовуються підприємством, та діапазон 
строків корисного використання (експлуатації). 

3. Наявність та рух у звітному році: 
а) первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на початок звітного року; 
б) первісна вартість основних засобів, які визнані активом, з виділенням 
вартості основних засобів, отриманих внаслідок об'єднання підприємств; 

в) сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу основних засобів 
внаслідок переоцінки; 

г) первісна (переоцінена) вартість та сума зносу основних засобів, які вибу-
ли; 

д) сума нарахованої амортизації; 
е) сума втрат від зменшення корисності, відображена в звіті про фінансові 
результати у звітному періоді; 

ж) інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу основних за-
собів; 

з) первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець звітного року. 
4. У Примітках до фінансової звітності також наводиться така інформація: 
а) вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним зако-
нодавством обмеження володіння, користування та розпорядження; 

б) вартість переданих у заставу основних засобів; 
в) сума капітальних вкладень на придбання і будівництво основних засобів 
за звітний рік; 

г) сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів; 
д) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовують-
ся (реконструкція, консервація); 

е) первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продов-
жують використовуватись; 

ж) залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу; 
з) первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки основних засобів, 
отриманих за рахунок цільового фінансування. 

5. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про зміну ве-
личини додаткового капіталу внаслідок переоцінки основних засобів та 
обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками). 

6. У Примітках до консолідованої фінансової звітності щодо кожної групи 
основних засобів наводиться сума курсових різниць у зв'язку з перера-
хунком вартості основних засобів, наведеної у фінансовій звітності до-
чірніх підприємств. 
У разі вибуття нематеріальних активів відбувається списання з балан-

су їх вартості. Основними причинами вибуття є: продаж, безоплатна переда-



Національний лісотехнічний університет України 

Збірник науково-технічних праць 202

ча, неможливість підприємством отримати економічні вигоди від його вико-
ристання. Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів 
визначається як різниця між доходом від вибуття та їх залишковою вартістю. 
Реєстри аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули, додаються 
до документів, якими оформлені факти вибуття цих об'єктів. 

У розкритті інформації щодо нематеріальних активів у Примітках до 
фінансових звітів є така інформація: 

1. Вартість первісна або переоцінена, за якою нематеріальні активи відоб-
ражені в балансі. 

2. Методи амортизації та діапазон термінів корисного використання нема-
теріальних активів. 

3. Наявність та рух у звітному році: 
а) первісна (переоцінена вартість нематеріальних активів та сума зносу на 
початок звітного року; 

б) первісна вартість нематеріальних активів, які визнані активом, з виділен-
ням вартості нематеріальних активів, отриманих внаслідок об'єднання 
підприємств; 

в) сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу нематеріальних ак-
тивів внаслідок переоцінки; 

г) первісна (переоцінена) вартість та сума зносу нематеріальних активів, які 
вибули; 

д) сума нарахованої амортизації; 
е) сума втрат від зменшення корисності відображена у звіті про фінансові 
результати у звітному періоді; 

ж) інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу нематеріаль-
них активів; 

з) первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець звітного року. 
4. У Примітках до фінансової звітності наводиться також така інформація: 
а) вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права влас-
ності; 

б) вартість переданих у заставу нематеріальних активів; 
в) сума угод на придбання у майбутньому нематеріальних активів; 
г) загальна сума витрат на дослідження та розроблення, включена до скла-
ду витрат звітного періоду; 

д) первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки нематеріальних 
активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань. 
Що стосується податкової звітності, то основним документом, у якому 

відображається сума нарахованого зносу для Великоберезнянської райспо-
жівспілки, є Декларація про прибуток підприємства з належними додатками. 
Своєю чергою, для відображення витрат, пов'язаних з рухом основних засо-
бів та нематеріальних активів, може використовуватись додаток "К1/1". 

Для оперативного формування інформації за цією ділянкою обліку 
вважаємо доцільним впровадити її автоматизацію, оскільки на момент напи-
сання роботи ця ділянка велася ручним способом. У разі застосування обчис-
лювальної техніки, розподіл відхилень від нормативів витрат за статтями до-
цільно здійснювати нарахуванням амортизації за кожним основним засобом 
та нематеріальним активом зокрема, що сприятиме визначенню їх залишко-
вої вартості, чіткому формуванню собівартості виготовленої продукції з 
найменшою похибкою. 
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Здійснення автоматизованого оброблення інформації з використанням 
аналітичних даних про величину витрат за окремими елементами можливе 
лише за умови застосування мережевих комп'ютерних програм. 
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and movement of fixed assets. Was considered opportunities of distortion at economic in-
dices in financial statement. Was defined some recommendations as to improvement maxi-
mum authenticity transparency and plenitude of interpretation informtion in finansial state-
ment, paying attention for international practice conducting accounting. 

 

УДК 657.1:655  Доц. А.М. Должанський, канд. екон. наук; 
магістрант О.Г. Фіновський – Львівська КА 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ВИРОБНИЧИХ  
ВИТРАТ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Розглянуто класифікацію витрат на поліграфічних підприємствах з урахуван-
ням специфіки їх діяльності. Опрацювавши праці провідних учених та нормативні 
джерела, сформульовано найбільш лаконічне визначення витрат. Встановлено основ-
ні статті калькуляційних витрат підприємств досліджуваної галузі. 

Актуальність проблеми. Формування ринкових відносин в Україні 
зумовило глибокі зміни в економіці нашої держави. В умовах сьогодення по-
ліграфічні підприємства поставлені у досить важкі умови існування, оскільки 
незначний рівень рентабельності й на цей момент становить 3-5 %. Тому для 
здійснення ефективної діяльності поліграфічним підприємствам необхідно 
вдосконалювати організацію та методику облікового процесу виробничих 
витрат. Відповідно до перебудови системи обліку має здійснюватися і перег-
ляд методологічних засад планування собівартості. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Шляхи вирішен-
ня цих проблем намагалися знайти вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: 
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, В.Г. Лінник, Н.М. Ткаченко, 


