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Бухгалтерський облік, контроль та аналіз Accounting, control and analysis in conditions
в умовах інсгитуціоиальних змін та сталого of institutional changes and sustainable

економічного розвитку economic development

ринкової вартості. Появі об'єктів нерухомого майна передують довготривалі і 
значні підготовчі витрати, ліквідація об'єктів може супроводжуватися і 
витратами або доходами, зокрема із урахуванням ринкової ціни земельної 
ділянки, як правило, вищої за первісну. Управління нерухомим майном 
державної власності здійснюється на кількох рівнях, на кожному з яких J 
реалізуються різні функції обліку, планування та контролю.

Можна вважати, що всі активи (майно) власника поділяються на рухомі і 
нерухомі, бо останні мають відмінності від усіх інших за рядом ознак.

Описаний підхід дає змогу конструктивно підійти до класифікації 
понять, уникнувши описаних вище протиріч при ідентифікації нерухомого 
майна через чинну систему звітності і статистики та при її удосконаленні.

Разом з тим, ми наполягаємо на тому, що визначення нерухомого майна 
через статичні облікові поняття активів чи майна не розкриває його 
динамічної інвестиційної та вартісної сутності. Тільки розглядаючи 
нерухомість з діалектичних позицій тау контексті категорії капіталу, можна 
побачити її динамічність, відзначену К. Марксом: " ...капітал можна розуміти І 
лише як рух, а не як річ, що перебуває у  спокої" [1, с. 121].

Організація управлінського обліку та аналізу нерухомого майна повинна 
враховувати усі складові та особливості формування вартості:

- по об'єктах з виділенням складових (земельних ділянок та будівель] у 
комплексі, що формує нову вартість;

- у  розрізі конструктивних елементів з різними вартостями та 
життєвими циклами;

- із зазначенням різних режимів використання об’єктів (виробничих та 
невиробничих, діючих та недіючих, призначених для власного використання, 
оренди чи продажу, придбаних за власні чи залучені кошти];

- по етапах формування вартості життєвого циклу від отримання 
земельних ділянок, проектування та здійснення інших підготовчих заходів 
(до формальної реєстрації об’єкту нерухомості), до експлуатації і аж до 
знесення включно;

- по видах витрат, капітальних - на проектування, будівництво, 
капітальний ремонт та поточних -  не утримання та експлуатацію;

- із урахуванням можливого включення рухомого майна у  кошториси 
нових об’єктів з необхідністю його виокремлення від об’єктів нерухомого 
майна.

Таким чином, управлінський облік об’єктів нерухомого майна поєднує у  І 
собі їхній облік у  складі основних засобів та матеріальних активів з обліком 
інвестицій та поточних витрат на утримання та експлуатацію. При цьому 
нова ідентифікація об'єктів нерухомого майна передбачає відповідне 
перегрупування облікових позицій, зручних для управління.

Використання запропонованих загальних підходів до управлінського 
обліку нерухомого майна передбачає у  подальшому їхню деталізацію у  
термінах бухгалтерського обліку.

Проблеми облікового та аналітичного Problems of accounting and analytical providing 
іііСісзгіечекня функціонування організацій та of functioning of organizations and institutional 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА її АДАПТАЦІЯ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

В сучасному суспільстві головним ресурсом комунікації є інформація, 
оскільки вона є інформаційним джерелом про процеси і явища, на основі яких 
можна ефективно й оптимально будувати господарську діяльність.

Однією із складових бухгалтерського обліку є фінансова звітність, яка 
визначає склад інформаційно-комунікаційних зв’язків з зовнішніми 
учасниками бізнесу відносно ефективності використання контрольованого 
капіталу суб'єктами господарської діяльності.

Інформаційно-комунікаційне забезпечення передбачає прозорість, 
доступність та достовірність показників фінансової звітності для всіх 
користувачів економічної інформації, якими в умовах ринкового середовища 
є інвестори, кредитори та інші учасники бізнесу, а також здійснення 
зворотного зв'язку, який забезпечує залучення додаткових надходжень у 
вигляді фінансових інвестицій, кредитних ресурсів, різних видів державного 
стимулювання, прямих та непрямих стимулів впливу на діяльність 
господарюючого суб'єкта [4].

Натомість, фінансова звітність завжди займала особливе місце в 
управлінні підприємством так як вона є основним джерелом інформації про 
стан фінансово-господарської діяльності на підставі якої приймаються 
управлінські рішення як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами 
інформації. На підвищення ролі фінансової звітності вплинули зміни в 
економічному середовищі, а також розширення кола суб’єктів управління 
підприємством.

На сьогоднішній день фінансова звітність є елементом інфраструктури 
ринкової економіки, реальним засобом комунікації, за допомогою якого її 
користувачі можуть формувати стратегію і тактику управління 
підприємством.

73
72



Бухгалтерський облік, контроль та аналіз Accounting, control and analysis in conditions
в умовах інституціональних змій та сталого of institutional changés and sustainable
___________економічного розвитку economic development

Саме на підставі показників фінансової звітності можна реально оцінити 
майновий стан, результати діяльності та економічний потенціал 
підприємства, спрогнозувати майбутні грошові потоки і визначати вектори 
його розвитку на перспективу, приймати ефективні управлінські рішення. 
Сьогодні фінансова звітність стала настільки суспільно значущою, що без неї 
не може ефективно функціонувати економіка інформаційного суспільства.

З позицій останніх політичних подій, що відбуваються в нашій державі та 
прагнення України до членства у  Європейському союзі передбачає залучення 
іноземних інвестицій, у  тому числі в аграрну сферу. Входження України у 
світове співтовариство висуває нові вимоги до формування та легітимності 
фінансової звітності. '

Проблему гармонізації П(С)БО щодо вимог МСФЗ досліджують багато 
вчених-економістів: В. Бачинський, Ф. Бутинець, С. Голов, Н.Горицька, 
Г. Кірєйцев, М. Кужельний, 0. Пархоменко, В. Сопко, Н. Ткаченко, В. Швець. У 
працях вищезгаданих науковців приділяється значна увага напрямкам 
розвитку системи обліку, проблемам регулювання бухгалтерського обліку в 
Україні в умовах адаптації до міжнародних стандартів, питанням 
трансформації звітності, складеної за національними стандартами, у  звітність 
за МСФЗ. Однак цілий ряд принципово важливих питань щодо гармонізації 
фінансової звітності та її приведення до міжнародної системи звітності 
мають низку проблем та неузгоджень [4]. Застосування МСФЗ можливе у  двох 
варіантах:

- застосувати МСФЗ з метою ведення бухгалтерського обліку та як 
основи для складання фінансової звітності.

- вести бухгалтерський облік та податкові розрахунки відповідно до 
національних стандартів, а фінансову звітність складати із застосування 
МСФЗ шляхом трансформації фінансової звітності, складеної за НГІ(С)Б0 1, у  
фінансову звітність за МСФЗ [2].

Трансформація вітчизняної фінансової звітності згідно з МСФЗ 
здійснюється за наступними етапами: проведення аналізу застосування 
облікової політики та стану бухгалтерського обліку на підприємстві; 
розробка та затвердження облікової політики та Плану рахунків у 
відповідності до МСФЗ; аналіз відповідності положень облікової політики 
вимогам НП(С]Б0 та МСФЗ; підготовка форм фінансової звітності та 
розкриття інформації до них.

Одначе, необхідність застосування МСФЗ на сьогодні -  це надійна та 
зіставна основа для оцінки фінансових результатів діяльності та фінансового 
стану, неможливість без них здійснення порівняльного аналізу у  зв ’язку з 
відмінностями в бухгалтерському обліку, пошук інвесторами нових ринків 
інвестування капіталу, потреба у  достовірній та зрозумілій фінансовій 
інформації.

Отже, Україна рухається в напрямку приведення обліку до міжнародних 
стандартів шляхом зменшення відмінностей між національними
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бухгалтерськими та господарчими системами і підвищення рівня постійності 
та порівнянності фінансових звітів. Основна мета цих трансформаційних 
процесів - це усунення перешкод у  переміщенні капіталів на міжнародних 
фінансових ринках та розумінні фінансових звітів.
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ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Сьогодні гостро постає проблема залучення у  сільське господарство 
капіталу із внутрішніх та зовнішніх джерел для технічного переозброєння 
галузі і нарощуванні завдяки цьому обсягів та ефективності виробництва 
сільськогосподарської продукції. Адже застаріла матеріально-технічна база 
галузі не в змозі забезпечити достатній рівень конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.

За рівнем забезпеченості сільського господарства матеріально- 
технічними ресурсами Україна значно відстає від розвинутих країн світу. В
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the total cost o f doing business. More important components are: the quality and 
availability o f labor force, the quality o f public services, o f local suppliers o f goods 
and services, as well as the quality of the domestic infrastructure.
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