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існує низка невирішених питань, що призводить до проблем при формуванні 

амортизаційної політики.  До таких проблем можна зарахувати: 

– розбіжність між визначенням амортизації та функцій, які вона 

виконує; 

– визначення термінів використання основних засобів; 

– вибір методів амортизації основних засобів. 

Отже, амортизація відіграє важливу роль в процесі функціонування 

підприємства: включена до складу вартості продукції як стаття умовно-

постійних витрат; є джерелом коштів для фінансування процесів оновлення 

основних засобів, як частина грошового потоку, що створюється у процесі 

операційної діяльності підприємства; амортизація є засобом окупності 

інвестицій у основні засоби; амортизація є частиною прибутку, що 

генерується основними засоби протягом терміну їх корисного використання. 
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Система бухгалтерского учета выпуска продукции, затрат и результатов 

производства призвана не только обеспечить необходимой информацией 

управленческий персонал и собственников самого предприятия, но и 

удовлетворить широкий диапазон интересов участников рынка — от 

гражданина до институционных структур на всех уровнях государственного 

управления.  
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Бухгалтерская отчетность должна составляться на определенных 

принципах, так как от качества и унификации информации, охватывающей 

сведения о развитии производственной вертикали (предприятие — отрасль — 

республика), зависит эффективность, реальность и своевременность принятия 

управленческих решений. Это ставит перед бухгалтерской отчетностью 

следующие задачи: 

• информация в бухгалтерских отчетах на каждом уровне 

экономической системы должна единообразно отражать содержание 

общеэкономических процессов; 

• к информации должен применяться единый методологический 

принцип ее регистрации на микроуровне, т. е. принцип двойной записи в 

системе счетов, что даст возможность представить учетную информацию 

любого из уровней управления экономикой; 

• поскольку в бухгалтерском учете экономический оборот 

рассматривается в виде денежных потоков, то любой из представленных в нем 

экономических процессов должен отражаться с этой точки зрения.  

Исходя из вышеозначенных задач бухгалтерской отчетности, а также 

обобщая имеющиеся в экономической литературе определения бухгалтерской 

отчетности отечественных и зарубежных ученых-экономистов, мы предлагаем 

уточнить понятие «бухгалтерская отчетность о затратах и результатах 

производства». По нашему мнению, бухгалтерскую отчетность о затратах и 

результатах производства можно определить как элемент метода 

бухгалтерского учета, обеспечивающий системное отражение 

взаимоувязанных показателей себестоимости, сопоставимых с системой 

показателей национальных счетов, а также обобщение результатов 

деятельности хозяйствующего субъекта в отчетном периоде, представленных 

в удобной форме пользователям для принятия экономических решений на 

микро- и  макроуровнях.  

На каждом уровне (экономика в целом — отрасль — предприятие) в 

принципе можно различить два типа связей, которыми определяется движение 

информации, — вертикальные и горизонтальные. Строгую взаимную увязку 

экономических показателей в пределах каждого уровня можно назвать 

интеграцией информации по горизонтали и вертикали. Все макропоказатели 

основаны на информации, образующейся на микроуровне. Любой сводный 

экономический показатель формируется агрегированием подобных 

показателей  нижестоящих ступеней, т. е. он является сквозным по всей 

иерархии управления. Его формирование можно проследить, начиная с 

момента возникновения первичной информации на предприятии до самого 

последнего момента, когда такой показатель используется в качестве 

характеристики общего состояния экономики республики.  

В настоящее время бухгалтерская отчетность о затратах и результатах 

производства выполняет скорее учетно-контрольные, чем аналитические 

функции. В ней в полной мере не раскрывается движение ресурсов 
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воспроизводства, а констатируются их остатки. В таком виде бухгалтерская 

отчетность не обеспечивает достаточно полной информацией пользователей 

для принятия управленческих решений на микро- и макроуровнях. Таким 

образом, для решения проблемы вертикальной интеграции необходимо 

отчетную информацию на микроуровне совместить с информационными 

потребностями макроуровня.  

В настоящее время одной из наиболее сложных проблем построения 

межотраслевого баланса Республики Беларусь является выделение «чистых 

отраслей», производящих однородные продукты. Отрасль определяется как 

совокупность заведений, под которыми понимаются организации или 

подразделения организаций, расположенные в одном месте и занятые одним 

видом невспомогательной деятельности или в которых на долю основной 

деятельности приходится большая часть выпуска. Следовательно, 

бухгалтерской учет затрат производства по экономическим элементам на 

микроуровне необходимо организовать с детализацией по видам 

деятельности.  

При составлении межотраслевых балансов эта проблема решается путем 

получения информации о затратах на производство продукции отраслевого  и 

неотраслевого профилей на основе единовременного обследования 

предприятий, а также на основании статистического отчета формы № 4-ф 

(затраты) «Отчет о затратах на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг)». Однако в нем информация о затратах на производство по 

экономическим элементам приводится только по основному виду 

деятельности, в то время как в современных условиях хозяйствования в целях 

«выживания» предприятия занимаются многими видами деятельности и 

выпускают различные виды продукции. Для получения полной информации в 

целях составления межотраслевого баланса, на наш взгляд, следует иметь 

данные о затратах по всем видам продукции, которые сгруппированы в 

отрасли согласно перечню отчетного межотраслевого баланса. Исходную 

информационную базу для этой цели создаст учет затрат по экономическим 

элементам.  

Таким образом, необходимо в системе бухгалтерской отчетности 

отечественных предприятий иметь отдельные формы отчетности о затратах на 

производство по экономическим элементам, добавленной стоимости и 

доходах предприятия, которые должны входить в состав годовой 

бухгалтерской отчетности и накапливать информацию, отвечающую 

требованиям системы национальных счетов.  

На основании вышеизложенного мы предлагаем включить в состав 

бухгалтерской отчетности отечественных предприятий «Отчет о выпуске, 

затратах и результатах производства продукции (работ, услуг) предприятия», 

в котором будет формироваться информация о выручке-нетто от реализации 

продукции, результаты изменения остатков незавершенного  производства, 

готовой и отгруженной, но неоплаченной продукции, а также затраты в 
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разрезе статей аналитического учета, которые сгруппированы по 

экономическим элементам: потребленные материальные ресурсы, 

нематериальные сторонние работы и услуги, затраты на оплату труда, 

отчисления на социальные нужды; амортизация; налоги и сборы на 

производство. Имея итоговые данные по экономическим элементам, 

появляется реальная возможность определить сумму произведенной 

предприятием добавленной стоимости как результата его деятельности.  

Предлагаемая форма Отчета о выпуске, затратах и результатах 

производства продукции (работ, услуг) промышленных предприятий позволит 

систематизировать затраты производства по экономическим элементам и 

видам деятельности, даст необходимые данные для составления 

национального счета «Производство» и межотраслевого баланса системы 

национальных счетов. 
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