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"Бухгалтерський облік виробництва як основного етапу
кругообороту капіталу"
Найчастіше на практиці капітал підприємства розглядається як
щось похідне, як показник, що відіграє другорядну роль, а на перше
місце ставиться безпосередньо процес діяльності підприємства. У
зв’язку з цим применшується роль капіталу, хоча саме капітал і є
об’єктивною основою виникнення й подальшої діяльності підприємства.
Адже дохід, прибуток дає саме використання капіталу, а не діяльність
підприємства як така. Тільки капітал, що вкладено у виробництво, дає
прибуток або приріст на авансований та інвестований капітал,
здійснюючи процес самовідтворення і даючи додану вартість.
На другій стадії кругообороту капіталу відбувається створення
вартості товару. Методологічною основою обліку цієї стадії є розкриття
суті перетворення вартості засобів виробництва вартість готової
продукції. Бухгалтерський облік має на меті здійснення обліку витрат,
матеріалів, трудових та фінансових ресурсів на виробництво продукції,
визначення обсягів отриманої продукції, розрахунок вартості готової
продукції та калькулювання собівартості одиниці продукції.
Витрати на виробництво є сукупністю витрат живої та уречевленої
праці. У якості уречевленої праці виступають предмети і засоби праці.
Витрати живої праці мають вигляд праці робітників, вкладеної в готову
продукцію.
Традиційні підходи до розуміння того, що система обліку повинна
включати лише внутрішню інформацію, а діяльність розглядатися як
одна головна стаття витрат підприємства, на сьогоднішні є
неприпустимими. Система вітчизняного обліку повинна бути орієнтована
не лише на виробництво, а й на ринок. Мислення, зорієнтоване на
продукцію, повинне змінюватися на мислення, зорієнтоване на
вирішення проблем клієнтів. На основі проведеного дослідження можна
стверджувати, що на етапі виробництва закладається основа для
одержання прибутку від основної діяльності. Тому виробництво посідає
чільне місце в кругообороті капіталу, а чітка організація його обліку
необхідна для успішної діяльності підприємства.
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