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В.Ю.СВІТЛИЧНА, канд. екон. наук 
Харківська національна академія міського господарства 
  
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ  
ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖІЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТУ СИНЕРГІЗМУ 
ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
 

Аналізуються питання перебудови облікової діяльності підприємств будівельного 
комплексу України відповідно до вимог міжнародних стандартів обліку. Обґрунтовуєть-
ся важливість даних процесів та їх синергетичний вплив на економічні процеси будіве-
льних підприємств. 
 

Функціонування будівельних підприємств України безпосередньо 
впливає на хід економічних процесів як регіону, так і країни в цілому. 
Метою діяльності підприємств будівельного комплексу виступає за-
безпечення населення, підприємств будівлями й спорудами житлового 
і промислового призначення з високим рівнем комфорту та зручності. 
Виступаючи одним з найважливіших структурних комплексів еконо-
міки держави будівельний комплекс розвивається під впливом масш-
табних трансформаційних економічно-політичних перетворень.  

Нестабільний хід політико-економічних подій, втрата професій-
них кадрів, старіння виробничо-технічного потенціалу зумовлює необ-
хідність пошуку будівельними підприємствами шляхів підвищення 
ефективності свого подальшого функціонування. Це обумовлює актуа-
льність впровадження у діяльність аналізованих підприємств синерге-
тичних шляхів розвитку, а також удосконалення ведення бухгалтерсь-
кого обліку їх діяльності. 

Науковим дослідженням з організації обліку та звітності діяльно- 
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сті будівельних підприємств та проблем їх трансформації відповідно 
до вимог міжнародних стандартів обліку присвячено роботи таких фа-
хівців, як: А.Дмитренко, С.Кирилова, Т.Момот, С.Новікова, Н.Онуф-
рієва, В.Пархоменко, Є.Свідерського, І.Чалого, Р.Хорольського [10, 11, 
13, 14, 16, 17, 19, 20-27, 28] та ін. Однак у напрямку дослідження особ-
ливостей перебудови облікової діяльності підприємств будівельного 
комплексу все ще залишається багато дискусійних питань. 

Будівельному комплексу притаманні ряд характерних особливос-
тей: період будівництва може продовжуватися декілька звітних пері-
одів; покупець (замовник) наперед відомий і з ним попередньо узго-
джується контрактна ціна; замовник частіше за все здійснює періодич-
ні платежі в межах загальної контрактної вартості будівельно-
монтажних робіт; продукт (об'єкт будівництва) знаходиться не за міс-
цем розташування виконавця, а на окремій ділянці [16, 26]. 

Ці особливості зумовили необхідність прийняття специфічних 
для будівництва нормативних актів, що регламентують особливості 
ведення обліку та фінансової звітності підприємств даної галузі (таб-
лиця) [1-7, 9]. 

  
Законодавчі та нормативно-методичні документи з регулювання обліку 

будівельних підприємств України 
 

Тип документу Перелік  

Законодавча база 
Конституція України; Закон України «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні» 

Нормативна база 

Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку №18 «Будівельні 
контракти», «Загальні умови укладення та виконання договорів 
підряду в капітальному будівництві», «Про затвердження типових 
форм первинних документів з обліку у будівництві» 

Методична база 
«Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-
монтажних робіт», «Правила визначення вартості будівництва ДБН 
Д.1.1-1-2000» 

 
Перебудова вітчизняної системи обліку та звітності відповідно до 

вимог міжнародних стандартів, впровадження нових господарських 
механізмів призвели до відповідних змін і у обліку будівельних під-
приємств. На даному шляху звичайно виникло багато дискусійних та 
проблематичних питань. Узагальнюючи дослідження численних фахі-
вців у галузі обліку будівництва [13, 17, 21, 25, 28], можна вказати такі 
найбільш гострі питання: 

1) діюча в Україні система кошторисних нормативів ДБН не від-
повідає структурі витрат, визначених системою Положень (Стандар-
тів) бухгалтерського обліку України (П(С) БО); 

2) визнання доходів і витрат протягом виконання будівельно-мон- 
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тажних робіт – чітко виконує постулат обліку – превалювання еконо-
мічної сутності над юридичною формою – але не відповідає (в право-
вому розумінні) юридичній природі будівельного договору; 

3) специфіка оцінки та визнання доходу у разі сплати замовником 
виконаних підрядних робіт матеріальними цінностями (наприклад, 
товарами, об'єктами основних засобів тощо); 

4) пошук найбільш оптимальних шляхів організації механізму фі-
нансування будівництва; 

5) наближення вимог та повне узгодження МСБО №18 «Дохід» 
[12, 15, 18] і  П(С) БО  №18 «Будівельні контракти». 

Зупинимося детальніше на окремих питаннях. Перше питання – 
діюча в Україні система кошторисних нормативів ДБН не відповідає 
структурі витрат, визначених системою П(С)БО. Кошторисна система 
ДБН не є обов’язковою для застосування в тих випадках, коли будів-
ництво фінансується за рахунок недержавних коштів. Тому в таких 
ситуаціях підрядні підприємства можуть складати кошториси у дові-
льній формі і структурі. За результатами опитування серед фінансових 
фахівців будівельних компаній Фондом ІТМ з'ясовувалося питання 
щодо адекватності даних кошторисів, побудованих за нормами ДБН. 
За результатами опитувань: 23,5% опитаних вважають, що похибка 
планових нормативів вартості будівельно-монтажних робіт за ДБН 
порівняно з фактичними даними складає від 5 до 10%; 47% вважають, 
що така похибка є в межах діапазону 10-25%; 29,5% опитаних вважа-
ють, що похибка перевищує 25%. На думку фахівців названої дослід-
ницької організації, такі результати свідчать, що «…загалом ДБН-
ціноутворення не є достатньо об'єктивним, що, безумовно, впливає на 
якість економічного планування українських будівельних компаній. 
Таке становище призводить до неадекватності обліку підрядних ком-
паній у разі застосування державних кошторисних нормативів. Також 
неякісні планові показники можуть вплинути на некоректність подат-
кового обліку підприємств» [24, 27]. 

Третє питання – специфіка оцінки та визнання доходу у разі спла-
ти замовником виконаних підрядних робіт матеріальними цінностями 
(наприклад, товарами, об'єктами основних засобів тощо). Тривалість 
процесу будівництва, а, отже, і тривалістю процесу здійснення розра-
хунків між замовником і підрядником у будівництві обумовлює огово-
рення в будівельних контрактах поетапного здійснення оплати замов-
ником виконаних підрядником робіт. Якщо в будівельному контракті 
передбачена тільки грошова форма оплати, нема труднощів із вико-
нанням зазначеної вище вимоги. Однак, коли оплата здійснюється, 
наприклад, товарами або об’єктами основних засобів, це викликає не-
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обхідність (до повного завершення розрахунків) постійного відсте-
ження їхньої справедливої вартості, та у випадку її зміни – переоціню-
вання доходу за будівельним контрактом [16, 26]. 

Четверте питання – організація механізму фінансування будівни-
цтва. Відповідно до вимог законодавства [8] нині інвестування та фі-
нансування будівництва повинні здійснюватися виключно через: фон-
ди фінансування будівництва (ФФБ); фонди операцій з нерухомістю 
(ФОН); інститути сумісного (спільного) інвестування (ІСІ); недержавні 
пенсійні фонди (НПФ); випуск безвідсоткових (цільових) облігацій, за 
якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості. Фахівці з 
обліку у будівництві [14, 17, 21, 26, 28] зазначають, що «вказані обме-
ження, з одного боку, є за своєю суттю прогресивними, оскільки вво-
дять додаткові гарантії для інвесторів та встановлює цивілізовані пра-
вила збору коштів на будівництво через ФФБ, ФОН, ІСІ, НПФ та ці-
льові облігації. З іншого боку, збільшення витрат на утворення та об-
слуговування перерахованих фондів зумовить здорожчення будівницт-
ва». 

Відомо, що всі управлінські дії ґрунтуються на інформації обліку, 
саме тому для побудови ефективного розвитку підприємства завжди 
залучають принципи й методи обліку. Саме облік забезпечує здатність 
підприємства здійснювати контролінг поточних шляхів розвитку, а 
також виконувати моніторинг наслідків здійснених управлінських дій. 
Узгоджена дія методів та прийомів обліку – несе в собі потенціал під-
вищення ефективності діяльності будівельних підприємств. Ось чому 
послідовна, ґрунтовна та регульована трансформація обліку та звітнос-
ті виступає як важіль підвищення ефекту синергізму функціонування 
підприємств будівельного комплексу України. 

В напрямку подолання ряду дискусійних питань трансформації 
вітчизняного обліку та звітності будівельних підприємств одним із 
важливих шляхів виступає побудова досконального механізму ведення 
бухгалтерського обліку їх діяльності. Резюмуючи проведений аналіз 
науково-методичних праць і досліджень фахівців з обліку будівництва, 
можна запропонувати наступні найбільш важливі організаційні й ме-
тодичні шляхи подолання суперечливих та дискусійних питань обліку 
підприємств будівельного комплексу (рисунок). 

Оптимізаційні процедури трансформації обліку будівельних під-
приємств мають синергетичний вплив на економічні процеси підпри-
ємств будівельного комплексу України. Це підтверджує гостру необ-
хідність здійснення багатьох важливих кроків з удосконалення методів 
і процедур бухгалтерського обліку даних підприємств і є предметом 
подальших наукових досліджень. 
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чурних пайових інвести-

ційних фондів 
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