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1.

бі ологі 1 1них

Режим доступу :

- 20 10. -Nol9- 20. -

актив і в

201 І

р. і1пенс1tвність

За джерелами фінансування витрат на в11конання наукових та науково

20 І 2 р. розподіл коштів здійснювався за рахунок: І) коштів
(45,2%); 2) ко штів замовникі в України (23,3%); 3) коштів іноземних
замовникі в (19,4%); 4) власних коштів ( 10,6%); 5) коштів фонді в спеці ального
п ризначення (0,2%); 6) коштів інших джерел ( 1,3%). Пор і вняно з 2011 р. обсяг
бюджету

Рибалко В . Розводимо свиней [Еле1про1тий ресурс] І В. Р ибалко

business.co111.ua.
2. Про затвердЖення

R&D) 3% серед країн Європейської
R&D в ЄС-27 досягла 2,03%.
Серед держав ЄС-27 лише у Фінляндії (3,78%), Швеції (3,37%) і Данії (3,09%)
інтенсивність R&D перевищила мету Стратегії. У 2012 р. і нтенсивиі сть R&D
України становила 0.75%, що відповідас рівюо Хорватії. але с вищою рівня
Слова•1чшщ Мальти, Латвії, Бот-арії. Кіпру та Румунії 2011 р. [2].
с11івдру-м1юсті (ЄС-27). У

техні ч них робіт у

Сп исо к вш•ор11ста них джерел :
Агробізнес сьогодні .

досліджень і розробок у ВВП (інтенсивність

//
ht1p://www.agro-

фі нансування цих витрат за рахунок державного бюджету збільшився на І О, І % і

Методичних рекомендаці й з бухгалтерського обл іку

ГЕлектронннй

У країни в ід 29.12.2006 р. №

13 15. -

ресурс]

:

наказ

Режим доступу

Мі н істерства

фінансів

: http://bul1galter91 l .com.

становив

4709, 1 мл~1 грн, його ч астка в загальному обся зі
4,4 в.п.; обся г власних коштів - на 20,2% ( 1 121,З

збіл ь шилась на

фінансування

млн грн і

в.п.); обся г коштів оргЗJ~ізаці й п ідприємницького секrора зменшився на
коштів і нозем11 их джерел

на

-

25,5% (209 1,9 млн

грн і

1,8
2,6%,

2045,0 млн гри, їх час~ ка в
6,5 в.1 1 . в ідповідно) (2).

загаль ному обсязі фі нансування зменшилась на 0,4 в. п. та
М е.~1ьн ик

0.[.,

асп і рант,

асистент

Миколаївського

наuіонального

університету
Нау1.:овий керівник: д.е.н., професор Сі ренко Н.М.

передус і м за рахунок коштів бюджету

(77,0%), власних кошті в (15,9%) та
(0.8%). Пр11 цьому фі нансуван ня
витрат в галузі сільськогосподарсь ких нау1< м ає те 1ще1щію до збільшення - з
283986,3 тис. грн у 2005 р . до 647005,3 тис. грн у 2012 р.
коштів замовників

ФІНАНСОВЕ ЗдБЕЗ ІlЕЧЕ І:JНЯ JН І-ІОВАЦІЙНОЇ ДІЯJ1Е.НОСТ І
ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Досвід розвинен их країн свідч ить, що розвиток підприємств на сьо1·одиі
повинен здійсн юватися за

технологій та

умов и постійного

ін новаційни х

nрое~,,-тів.

результати вної

інноваці й.ної

впровадження

перспективних

Ефект11внд і 111 юваці й.11 а д іяльні сть є

запорукою їх конкурентоспроможності і
діяльності

прибутковості . Важливою умо вою
є

належний

рі вень

її

фінансового

забезпечення .

Фінансування інноваційної діяльності приводить до зростання ВВП в
співвідношенні

-

1 до 3,

в співвідношенні

фі11ав суван н я і нформаційн о- комунікаuійних технологі й

І до

2.

Ф ін ансове забезпечення і1111ова11 і й 11ої діяльності

nередбачас реалізацію заходів із залученш1 необхідного обсягу фі нансових
ресурсів для фінансування нововведень підприємства . Пр11 uьому традиці йно
видіттють

три

форми

ф і нансового

забезпечення:

самофінансування,

кредитува11 ня, зовнішнє фінансування [ І) .

Серед
належний

виз1шчальних

факторів

рівень фінансування

сприян ня

витрат на

і нноваці й.ній

виконання

діяльності

наукових та

є

науково

техн і чних робіт. Так, однією з п'ят11 кл10чов11х uілей европейської стратегії до

2020

р.

Ф інансуваш·ІЯ витрат на виконання наукових та науково-техніч 11 их робіт
у сі льському госп одарстві , м исливстві та лісо вому господарстві здійснювалося

залишається

досягнення

qастки

44

витрат

на

виконання

наукових
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й і нших джерел

(6.3%)

Незначн ий обсяг залучених власних ф і нансових ресурсі в зумовлюється

тим, що 1 нuч на кількість п ідп р иємств г1 рацює збитковою. Кр і м того, діяльність
більшост і п ідп риємств характеризується нестачею власн их фінансових ресурсі в
навіть д1lЯ забезпечення поточної діяльності . Саме тому виникає потреба у
зовн ішньому фі нансуванні (держав н и й і місцевиІ1 бюджети, кошти інвесrорів)
та кредитуванні.

Як зазначає І. Єr1іфанова, частка банківського сектора в фінансуван ні
інновацій є занадто низькою і

йоrо необхідно а~пив ізувати. Адже, досвід

розвинених краін свідч11ть, що фінансування ін н оваційного б ізнесу можуть
зді йснювати

спеці алізовані банки або ж універсальні банки.

які створили

спеuіал ізова1і і відділи ч11 департаменти і нноваційного фінансування
Частка
зменшується

іноземних
у

інвесторів

зв'язку

з

у фіRансуванні

лоrіршенням

(2).

інноваційної діяльності

інвестиційного

кл і мату

України,

недосконал і стю закоt1одавства, політичною нестаб іль11ість та ін. В результаті
такого

фінансування

комерціалізація

більшоС1і

наукових

rюзробок

здійснюється за кордоном.

Надзвичайно важливим для підтримки інноваuійної діящ.ності є венчурне
ф і нансування, яке в Украї1-1і не отримало 11алежtюrо розвитку. При практичній

45

майновий

стан

моніторинг

у

системі

результатів

управління

біологічних

підприємством .

перетворень

у

Систематичний

свинарстві

дозволяє

приймати ефективні управлінські рішення щодо змі11и справедливо·г вартості

біоресурсів за рахунок їх кількості,
прогнозувати

склад,

структуру

ці ни і якості, а також планувати

б і ологі чних

ви1<0ристання доход11 і фінансові резул ьтати.

також

при

розробці

стратегії

і

Ui

аt\."'rивів,

очікувані

від

і
їх

дані можна викорис.-товувати

стратегічного

плану

стійкого

розвитку

п ідприємств галуз і свинарства.

1.

бі ологі 1 1них

Режим доступу :

- 20 10. -Nol9- 20. -

актив і в

201 І

р. і1пенс1tвність

За джерелами фінансування витрат на в11конання наукових та науково

20 І 2 р. розподіл коштів здійснювався за рахунок: І) коштів
(45,2%); 2) ко штів замовникі в України (23,3%); 3) коштів іноземних
замовникі в (19,4%); 4) власних коштів ( 10,6%); 5) коштів фонді в спеці ального
п ризначення (0,2%); 6) коштів інших джерел ( 1,3%). Пор і вняно з 2011 р. обсяг
бюджету

Рибалко В . Розводимо свиней [Еле1про1тий ресурс] І В. Р ибалко

business.co111.ua.
2. Про затвердЖення

R&D) 3% серед країн Європейської
R&D в ЄС-27 досягла 2,03%.
Серед держав ЄС-27 лише у Фінляндії (3,78%), Швеції (3,37%) і Данії (3,09%)
інтенсивність R&D перевищила мету Стратегії. У 2012 р. і нтенсивиі сть R&D
України становила 0.75%, що відповідас рівюо Хорватії. але с вищою рівня
Слова•1чшщ Мальти, Латвії, Бот-арії. Кіпру та Румунії 2011 р. [2].
с11івдру-м1юсті (ЄС-27). У

техні ч них робіт у

Сп исо к вш•ор11ста них джерел :
Агробізнес сьогодні .

досліджень і розробок у ВВП (інтенсивність

//
ht1p://www.agro-

фі нансування цих витрат за рахунок державного бюджету збільшився на І О, І % і

Методичних рекомендаці й з бухгалтерського обл іку

ГЕлектронннй

У країни в ід 29.12.2006 р. №

13 15. -
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Мі н істерства

фінансів

: http://bul1galter91 l .com.
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рівень фінансування

сприян ня

витрат на

і нноваці й.ній

виконання

діяльності

наукових та

є

науково

техн і чних робіт. Так, однією з п'ят11 кл10чов11х uілей европейської стратегії до

2020

р.

Ф інансуваш·ІЯ витрат на виконання наукових та науково-техніч 11 их робіт
у сі льському госп одарстві , м исливстві та лісо вому господарстві здійснювалося

залишається

досягнення
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такого

фінансування

комерціалізація
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Надзвичайно важливим для підтримки інноваuійної діящ.ності є венчурне
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відсутності ве1:1чурноrо капіталу вітчизняного r~оходження, венчурні фонди
переважно

зарубіжного

каліталу

конкурентоспроможних технологій і

не

зацікавлені

у

розвитку

свої інвестиuії сnрямо:вують

на акції

великих підприємств енергетичної, машш1обудівної, будівельної та переробної

промисловості, а не у сферу в1.1соких технологій fЗ).
та

нарощуванню

організацій
власних

необхідно

фінансових

забезпе•шти

ресурсів

та

комллекс

заходів

зд~иснювати

по

подальші

дослід-ження щодо оптимального співвідношення різних форм фінансового

витрати, пов'язані з

послуг.

найбільш ефекrивне використання матеріально-технічних і грошових ресурсів
та забезпе•1ення дії противитратного механізму відповідно до технологічн их
умов та вимог охорони навколишнього середовища.

Метою обліку витрат та визначення собівартості продукції (товарів),
фаn.-тичних

Сп11сок викорнстаних джерел

1. Єпіфанова

І.Ю.

Аналіз

фінансового

забезпечеиня

ішюваuійної

діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах І

f.IO. Єпіфанова //
pecypcl.
Режим
доступу
ht1p://ena.lp.edt1.oa:
8080/bitstream/ntb/12433/1/13_65-70_ Vis_722_menegment.pdf/. - Назва з екрану.
2. Державна служба статистики Україї1 и [Елеn.тронний ресурс) : офіційний
сайт. - Режим дос;І)'пу: http://w>vw.ukrstat.gov.ua/. - Назва з екрану.
ГЄлектронш1й

Предєін

- ue

робіт 1·а послуг є докумектоване, своєчасне, повне і досrовірне відображення

забезпечення.

3.

Собівартість продукції (товарів), робіт тз послуг

виробництвом nродукцїї, прицбанням товарів, виконанням робіт та наданням
Планування собівартості продукuії (товарів), робіт та послуг передбачає

Таким чином. з метою акгивізації інноваційної діяльності вітчизняних
підприємств

Основні пункти Положення можуть бути наС"Іупними .

А.М.

Сучасний

стан

та

шлях11

розвитку

націонапьної

іиноваційиої системи України І А.М. Предєін

// [Енектронний ресурс). дое-тупу : htip://udpu l 805.mybb3.net/vie\vtopic.php?t=5/.- Назва з екрану.

Режим

витрат

на внробн1щтво

продукції та

придбання

товарів

для

забезrrечення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів.

Калькулювання собівартості оди111ruі продукції (товарів). робі1 та nocлyr
здійснюсrься для визначен1ія ефективності запла11ованих і фактично здійснених
технічних, технологічних. організаційних і економічних заходів , спрямованих
на розщтток і вд{)скоиалеиня виробництва та дnя обrрунтування {)блікової та
uінової політики товариства.

На нашу думку, до Положення, як внутрішньо го облікового документу
підпр•tємства,

для

більш

достовірного

облі~..-у

і

ефективного

управління

витратами мають бут1·1 включені додатки (рис. І).
Чебан Ю.10., к,е.н. , асистент м~1колаївського національного аграрного
у1о1іверситету

Склад первинних документів для об.qіку в1прат, які

Заnро11оиоnані

формують вручну

додатки

Положення 11ро

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗЛ Е Ч ЕШІЯ ВИТРАТ с rльськоrосnодАРСhКОГО

скл ад та

ПІДПРИ СМСТВА

класифікацію

С ктщ субрахунків

здійснювати витрати. Проблема традицій но полягає у тому, що підприємство
sсіма дос-туnю1мн для цього методами і способами намагається їх мінімізувати.
таких

умовах

працівники

облікових

служб

зобов'язані

1аналітнч1щх рахунків до

вшр~тт11их раху1іків

К3-%К)'ЛІОВЗННЯ та

Чіrке ои:тач1;:нт1 тра11спорт1ю-·заготівен~.~н1х
ви грат, метод їхнього сn11сання. в1111адк11 віднесення

облік собівартостr

так11х внтvат на р!ІJ(унок

1.11{1\}Ю:,

У процесі господарсько-ф інансової діяльності кожне підприємство має

У

1 а1номал1зовано

JtO
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«Вн rpalн на Jбу11>

11родук1lії, товаr і в,
роnіт. послуг

постійно

забезпе 1 1уватн реальну економ і ю витрат і контролювап1 ті налрямки в11тра1·, нкі

перебувають під особливим як внутрішнім, так і зовн іш нім контролем.
На

нашу

думку,

доціJ\ьною

є

розроб"І<а

бухгалтерською

Рисуиок
~'l)Іжбою

підприємства Положення про склад та класифікацію в 1прат, калькулювання та
облік собівартості продукції, товарів, робіт, послуг (далі за текстом

- Положення).

І

Запропоновані

-

додатки

до

Положення

про

склад та

кпасифікаuію витрат. калькулювання та облік собівартос-rі продукції, ·rоварів,
робіт, послуг
Джерело: nоб)доваво авторnм

Розробка Положеню1 має забезпеч.ити єдність у складі і класифікації витрат,
за<.."ГОсування методики їхнього планування та обліку і визначення собівартості

Об'єкт витрат

продукції. товарів, робіт та послуг з урал-уванням чинної законодавчо-нормативної

підприємства,

бази і особливостей обліку та контролю на підприємстві.

(виконанням) витрат.
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які

-

це продукція. роботи, послуги або вид діяльності

потребують

визначення
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пов'язаних

з їх

виробництвом

