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PROBLEMATIC ASPECTS OF ACCOUNTING AND AUDIT
QUALITY COSTS OF PRODUCTION IN AGRICULTURAL
ENTERPRISES
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА
АУДИТУ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
АУДИТА ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
The article outlines the problematic aspects of cost accounting for quality products,
The composition of expenditure on conformity assessment and quality improvement in
agricultural enterprises, The technique of internal audit of quality products that includes
comprehensive evaluation of the quality characteristics of products.
Keywords: product quality, cost accounting for quality, internal audit, farms
У статті окреслено проблемні аспекти обліку витрат на якість продукції,
встановлено склад витрат на підтвердження відповідності та поліпшення якості
продукції у сільськогосподарських підприємствах, обгрунтовано
методику
внутрішнього аудиту якості продукції, яка включає комплексне оцінювання якісних
характеристик продукції.
Ключові слова: якість продукції, облік витрат на якість, внутрішній аудит,
сільськогосподарські підприємства
В статье обозначены проблемные аспекты учета затрат на качество
продукции, установлен состав расходов на подтверждение соответствия и
улучшения качества продукции в сельскохозяйственных предприятиях, обоснована
методика внутреннего аудита качества продукции, которая включает комплексную
оценку качественных характеристик продукции.
Ключевые слова: качество продукции, учет затрат на качество, внутренний
аудит, сельскохозяйственные предприятия

Products quality is an aggregation of products properties
characterizing their ability to satisfy the specific needs of consumers in
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accordance with its target purpose. The higher the quality of the product,
the more satisfied are the customers needs and the more effectively social
and economic problems of the society are solved.
Each type of product has its own index of quality. The index of
quality is considered as a quantitative expression of one or more
homogenous properties of products that satisfy the specific needs of
consumers according to their target purpose and conditions of utilization.
The ratio of actually achieved index of quality to its normative (basic) value
determines the level of products quality. Various manuals suggest various
types of classification of products quality indices, but the most appropriate
ones are as follows: indices of usefulness, gustatory indices, indices of
technological purpose, safety indices, transportability indices [2].
The terminological expression "quality costs" must be considered as
costs for systematically implemented measures and processes for securing
and improving quality of production to satisfy the requirements of
customers as well as costs caused by the low quality of products and
technological processes [1]. Since the cost of quality is one of the elements
of the prime cost of the finished products, there is a need in organizing their
accounting.
Taking into consideration the lack of accurate normative regulation
of costs for quality of products the process of organization of their account
is rather problematic and requires particular attention. Although these costs
in one form or way occur at any enterprise, accurate methods of their
identification do not exist. They, therefore, may be determined by means of
additional calculations and singling out from a number of other costs. There
are no any certain recommendations on the subject of the given issue in
Ukrainian legislation. Therefore, each enterprise can organize accounting
for the costs for quality of products themselves according to their own
requirements.
In opinion of the authors of the given paper, the account of costs of
the quality of products should be noted in a separate sub-account 914
“Costs for quality” which is opened to the account 91 "Overhead costs".
This is the collecting and distributing account for quality costs. Its debit
illustrates all costs connected with quality during certain month. After the
end of this month these costs will be written off on the separate analytical
accounts of the account “Production”, “Defects in production”, “Costs of
future periods” etc.
7
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We recommend to refer information service costs, market research
costs, driver’s salary costs, costs on production certification, pay of
development and evaluation of the cost of the system of quality,
metrological supply of production, evaluation of the quality of production,
wages costs for the staff accounting and evaluating the quality of the
purchased commodities, paying salaries, costs of purchased manuals on
production, costs of monitoring samples of production, costs of training
staff, costs of approving of the quality of the commodities, costs of the
business trips of the workers, costs of presenting customers the
conventional quality of production to the group of costs on confirming and
improving the quality.
To illustrate all costs for quality in registers of journal and order type
of accounting we suggest to add Methodological recommendations
concerning the use of registers of journal and order type of accounting for
agricultural enterprises by the register 5.7a agriculture “Account on the
costs for quality”.
Every enterprise aimed at introduction of the system of the single
management of the quality of products should develop its own system of
measures on organizing financing, account and calculation of quality costs
which, in its turn, will facilitate the increase of the quality of products, level
of their competitiveness and productivity of functioning of the enterprise in
general.
Enterprises are recommended to conduct internal and external audits
of the products quality for successful competitiveness of products at the
domestic and foreign markets The enterprises are recommended to conduct
internal audit of products quality for identifying opportunities to improve it
and to declare the required quality of it. Internal audit quality should be
based on a quantitative assessment of qualitative characteristics of the
product.
The next stage of audit is the development of the algorithm of the
single standard of evaluation of qualitative characteristics of the products,
which should cover such operations. Each stage of manufacturing products
needs the development of evaluation criteria [5]. Each requirement of the
list of requirements should have the determined maximum values. If the
value of requirements/characteristics of the product is within the prescribed
limits, the characteristic is assigned maximum value. If the value of
requirements/characteristics is outside the specified range, the characteristic
8
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is assigned the value lower than the maximum, on the relative deviation
value characteristics obtained from the value of the nearest border. Further,
considering values of all characteristics of the products at the current phase
of manufacture one determines the complex estimate of the products at this
stage. In this case one determines the importance of each requirement of the
researched and assign value coefficient to each of them. The importance of
each requirement can be .determined by means of the estimate of experts or
by means of maximum or optimal values. Comprehensive assessment is the
sum of the products of weighting coefficients for requirementscharacteristic value of product characteristics. Having calculated complex
estimation for each stage, one determines the average integral index of
quality estimation. The more value has integral index of quality, the higher
is the quality of evaluated products. Selective controls make possible to
analyze not all characteristics of products, but only critical to quality
characteristics of the products. With extended control all quality
characteristics must be taken into account at each stage of production cycle.
This methodology will allow to quantify the qualitative indices of products
and to determine a single comprehensive evaluation.
Thus, agricultural enterprises are recommended to have internal
audits of quality of products to identify opportunities for its improvement
and declaration of correspondence of the product quality to standards of
quality.
Literature:
1. Lysa О., Andrushko R. Information-analytical quality assurance of agricultural products
in the competitiveness of domestic agricultural sector / Collective monograph «Economic
Development Strategy: state, region, enterprise» - HSU, Herson, 2015. – P.128-152.
2. Mіdyk І.-М.V. Systematics indicators for evaluating qualimetric vegetable products / І.М.V.Міdyk /– Interdepartmental collection «Measuring equipment and metrology». – Lviv:
Publishing House of National University «Lviv Polytechnic», 2015.- №76. - P.60-65.
3. Guidelines for auditing quality management systems and (or) environmental
management (ISO 19011:2002, ІDT) : SSU ISO 19011:2003. – [Effective as of 2004-0701].–К. : State consumer standard of Ukraine, 2004. – 25 p. – (National standard of
Ukraine).
4. ISO 22000:2005 Food safety management systems – Requirements for any organization
in
the
food
chain
[Electronic
resource]
–
Access
mode
:
www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail?csnumber=35466.
5. Lysa О. Actual aspects of mathematical modelling for evaluating the quality of
agricultural products /Olga Lysa/ ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL
QUARTERLY JOURNAL on economics in technology, new technologies and modelling
processes – Lublin-Rzeszow 2014. Vol. 3. No. 4. 59–62.
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ КРЕДИТУ: ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ
ДУМКИ
ECONOMIC ESSENCE OF CREDIT: EVOLUTION OF
SCIENTIFIC THOUGHT
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУТЬ КРЕДИТА: ЭВОЛЮЦИЯ
НАУЧНОЙ МЫСЛИ
У статті проаналізовано еволюцію наукової думки на економічну суть
дефініції «кредит». Систематизовано концепції кредиту та виявлена його роль в
сучасній економіці.
Ключові слова: кредит , теорії, концепції.
The article analyzes the evolution of scientific thought on the economic essence of
the definition of "credit". Systematized the concept of credit and revealed its role in the
modern economy.
Keywords: credit, theories, concepts.
В статье проанализирована эволюция научной мысли на экономическую суть
дефиниции «кредит». Систематизированы концепции кредита и выявлена его роль в
современной экономике.
Ключевые слова: кредит, теории, концепции.

Складні і суперечливі динамічні процеси, що протікають у
фінансово-кредитній системі в умовах нестійкого економічного
зростання,
супроводжуються,
як
значними
прогресивними
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зрушеннями в області кредитування та бізнесу, так і негативними
тенденціями збереження високих процентних ставок і низького рівня
капіталізації банків, змушують звернути увагу на характер і основні
напрямки розвитку кредитних відносин західних країн. Теоретичним
відображенням цього процесу є активно розробляюча теорія кредиту.
Вона має досить значну та плідну історію, в ході якої були створені
основні концепції, що утворюють на цей момент її термінологічну та
методологічну базу.
Починаючи з ХVIII століття почалися дослідження механізму
зв'язку кредиту з суспільним виробництвом, що відкрило шлях для
формування наукової теорії кредиту. В історії економічної думки всі
теорії кредиту традиційно діляться на два напрямки: натуралістична та
капіталотворча (табл. 1). Дані теорії різняться за трактуванням, роллю,
яка відводиться кредиту та банківськими інститутами в економіці.
Теорії кредиту розвивалися під впливом економічних криз різного
роду в межах, що допускалися епохою, в яку працювали дослідники та
соціально-економічними умовами, що панували на той час.
Засновниками натуралістичної теорії кредиту, які представляли
класичну і історичну школи є англійські економісти А. Сміт, Д.
Рікардо. Цією теорії дотримувалися також представники історичної
школи Німеччини і Австрії, французькі економісти Ж. Сей, Ф. Бастія,
швейцарський Ж.Ш.Л. Симонд і шотландський Дж. Р. Мак-Куллох, в
працях яких об’єкт кредиту розглядається як спосіб перерозподілу
існуючих матеріальних цінностей їх натуральній формі і відкидали
капіталотворчу здатність банків (створення нових грошей). Відповідно
до цієї теорії об’єкт кредиту – це натуральні (тобто не грошові) речові
блага; що кредит є переміщення речей з одних рук в інші, спосіб
перерозподілу існуючих капіталів; позичковий капітал тотожний
реальному, його накопичення є накопиченням цього капіталу, а рух
першого повністю збігається з його рухом; оскільки кредит виконує
пасивну роль, то комерційні банки – всього лише посередники.
Відмінною рисою даної теорії є те, що вона відводила кредиту
незначну роль в економічному житті суспільства. На думку
натуралістів, кредит не створює реального капіталу, а з'являється
тільки в процесі виробництва. Вони виявили залежність кредиту від
виробництва та підкреслювали залежність відсотка від коливання і
динаміки прибутку.
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Таблиця 1
Основні постулати концепції теорії кредиту та її представники
Представники
класичної теорії

А. Сміт, Д. Рікардо,
Ж. Сей, Ф. Бастія,
Ж.Ш.Л. Симонд,
Р. Мак-Куллох,
Д. Кеннан та ін.

Дж. Ло, Г. Маклеод,
А. Ган, Дж. Кейнс,
Й. Шумпетер,
Р. Гоутри,
Ш. Коклен та ін.

Концепції кредиту
Натуралістична теорія
Основні концепції:
- кредит – це рух речей з одних рук в інші, зокрема об’єктом
кредиту є натуральні речові блага; позичковий капітал
тотожний реальному;
- комерційні банки – всього лише посередники;
- кредит не створює реального капіталу;
- кредит з'являється тільки в процесі виробництва;
- виявлили залежність кредиту від виробництва;
- підкреслили залежність відсотка від коливання і динаміки
прибутку.
- відводили кредиту незначну роль в економічному житті
суспільства.
Капіталотворча теорія
Основні концепції (Дж. Ло, Г. Маклеод):
- кредит ототожнюють з грошима та багатством;
- банк – творець капіталу;
- кредит є продуктивним капіталом; гроші та кредит, мають
купівельну силу, є багатством.
Послідовники капіталотворчої теорії
Експансіоністська теорія (А. Ган, Й. Шумпетер):
- кредит створює капітал;
- кредит є «феноменом економічного розвитку» (Й.
Шумпетер);
- віддавали перевагу щодо кредитної експансії та інфляції.
Концепція Дж. Кейнса
- прирівнював позичковий капітал до грошей і визначав
рівень відсотка від кількості грошей в обігу.
Концепція неокейнсіанців (П. Самуельсон, Л.Лернер, С.
Харріс, Е. Хансен)
- активне втручання держави в економічні процеси
(бюджетне фінансування, грошово-кредитну політику,
зокрема зміни облікової ставки).
Теорія монетаризму або антиінфляційна теорія (М. Фрідмен,
Р. Руза, А. Бернс, Р. Роз, О. Файт, Ж. Рюефф)
- основними інструментами регулювання економіки є зміни
грошової маси і процентних ставок (кредитна експансія та
рестрикція).

З середини XIX століття панівне становище зайняла
капіталотворча теорія кредиту. ЇЇ представниками стали Дж. Ло, Г.
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Маклеод, А. Ган, Й. Шумпетер, Дж. Кейнс, Р. Гоутри, Ш. Коклен та
ін., які підкреслювали самостійну роль кредиту по відношенню до
сфери виробництва. Основні концепції цієї теорії були сформульовані
англійським економістом Дж. Ло (1671-1729), який віддав кредиту
вирішальну роль у розвитку економіки та ототожнював його з
грошима і багатством, рахував, що він здатен привести в рух всі
невикористані виробничі можливості, а банки є творцями капіталу.
Концепція Дж. Ло зводилася до організації емісійного банку, за
допомогою якого можна привести в рух всі продуктивні сили
суспільства і тим він обіцяв бистрими шагами збагатити країну. Однак
ці ідеї на практиці зазнали поразки.
Наступним найбільшим послідовником капіталотворчої теорії
став англійський економіст Г. Маклеод (1821-1902). Він стверджував,
що кредит має купівельну силу, являється продуктивним капіталом,
так як приносить прибуток, а банки - «фабрики кредиту», так як вони
створюють кредит, а значить і капітал.
На початку ХХ ст. капіталотворча концепція розглядалась
найбільшими представниками німецьким банкіром А. Ганом (18891968) та австрійським економістом Й. Шумпетером (1883-1950), які
вважали, що банки всесильні, зокрема кредит створює депозити, а
отже, і капітал. Згідно концепції Й. Шумпетера кредит є феноменом
економічного розвитку тобто економічний розвиток держави
неможливий без кредиту. Завдяки банківському кредиту підприємці
мають успіх у підприємницькій діяльності. Їх теорія отримала також
назву експансіоністська теорія кредиту. Недоліками цієї теорії є те, що
вона виправдовувала кредитну експансію і інфляцію, сприяла
загостренню протиріч капіталістичного відтворення. Прихильників
пізньої капіталотворчої теорії об'єднувало те, що вони віддавали
перевагу сфері обігу перед виробництвом.
Криза 1923-1933 рр. показала повну неспроможність
капіталотворчої теорії. Однак основні постулати даної теорії були
визнанні Дж. Кейнсом (1883-1946) і його послідовниками при
обґрунтуванні принципів кредитного регулювання економіки, завдяки
чого кредит визначає економічний розвиток, а стимулювання
виробництва і споживання необхідно сприяти розширенню інвестицій
шляхом зниження позичкового відсотка, що в результаті збільшить
виробничий і споживчий попит та знизить безробіття.
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Дж. Кейнс у своїх працях прирівнював позичковий капітал до
грошей і визначав рівень відсотка від кількості грошей в обігу. Згідно
з розробленої ним концепції гроші впливають на відсоток, відсоток на інвестиції, інвестиції - на виробництво, виробництва - на дохід, а
останній - на ціни. Дж. Кейнс визнавав, що грошова маса впливає на
відсоток до певного рівня, а інвестиції не завжди реагують на
позичковий відсоток [1].
Послідовниками концепції Дж. Кейнса в післявоєнні роки
виступили неокейнсіанці – П. Самуельсон, Л.Лернер, С. Харріс, Е.
Хансен. Вони в подальшому розвивали ідею про активне втручання
держави в економічні процеси, в тому числі за допомогою кредиту, де
ставка ставиться на регулювання економіки зокрема на бюджетне
фінансування, тобто зростання державних витрат та на здатність
національного банку визначати грошово-кредитну політику шляхом
зміни облікової ставки.
Капіталотворча теорія отримала згодом розвиток у теорії
монетаризму –у США: М. Фрідмен, Р. Руза, А. Бернс, Р. Роз, у
Германії: О. Файт, у Франції: Ж. Рюефф. Їх концепція зводилися, що
основними інструментами регулювання економіки є зміни грошової
маси і процентних ставок, це дає застосовувати кредитну експансію і
рестрикцію. Встановлення середньорічних темпів зростання грошової
маси в поєднанні з певним рівнем процентних ставок дозволяє
впливати на динаміку виробництва і цін. Особливу увагу привертає
концепція М. Фрідмена її ідея полягає в стримуванні зростання
грошової маси і збільшення відсоткових ставок. Теорія монетаризму
отримала назву також антиінфляційної, так як її рекомендації
використовуються в економічній політиці правлячих кіл США і
Західної Європи з 80-х рр. по теперішній час. Проте вони не
ліквідували інфляцію і її корінні причини в західних країнах.
Еволюція поглядів на узагальнення і систематизація
різноманітних концепцій кредиту
передбачає визначення їх
методологічних підстав. Одним з перших на них звернув увагу Н.Х.
Бунге. «Теорія кредиту розвивалася під впливом двох основних
причин: по-перше, основних ідей, панівною економічної школи; подруге, під впливом діяльності існуючих кредитних установ».
Так, англійський дослідник Т.Тук – окреслюючи сутнісне
наповнення кредиту у своїй науковій книзі «Розгляд законів
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грошового коло обігу» (1844 р.), зауважував, що «в найпростішому
окресленні він ілюструє довіру однієї певної особи до іншої, на
підставі якої у позику в товарах або в грошах спрямовується певний
обсяг капіталу, який мають повернути. За використання цієї кредитної
операції позичальник сплачує обумовлений в договорі кредитний
відсоток» [2, с.184]. Водночас, слід відмітити, що кредит вважається
своєрідною формою економічних відносин, яка формується на довірі і
за якою певні параметри капіталу, спрямовуються від одного суб’єкта
до іншого на засадах поверненності і платності [3, с.46].
Кредитні відносини на всіх стадіях обміну, споживання,
виробництва, розподілу активізують процеси відтворення. З
використанням кредиту утворюються та формуються основні засоби
та обігові активи, проводяться платежі між економічними суб’єктами,
нарощуються параметри грошової маси в колообігу. Саме ці аспекти і
зумовлюють широке використання кредиту нині.
На сьогодні не спостерігається єдиного окреслення терміну
«кредит». В наукових публікаціях термін «кредит», його характерні
властивості та ознаки окреслюються по-різному. Такий різнобій думок
щодо тлумачення сутнісного наповнення кредиту зумовлений його
багатоаспектністю та складністю.
Незважаючи на існуючий ряд наукових публікацій щодо
змістового наповнення кредиту, ще бракує загальновизнаної теорії
кредиту, бракує й системного розгляду цього складного поняття.
Такий перебіг подій спричинений диференціацією сучасних наукових
пошуків.
Поняття «кредит» – з’явилось від латинського терміну
«creditum», який визначається, як довіра, позичка, борг, або означає
передачу певних цінностей в тимчасове використання.
Кредит зародився як на споріднених зв’язках, так і на основі
певних традицій і релігійних вірувань. Генетичний аналіз свідчить, що
формування позички як соціального явища насамперед базується на
прагненні людини надавати допомогу іншим. Це прагнення, на думку
психологів Ш. Бюлера і В. Франкла, обумовлене «природною
спрямованістю людини на створення цінностей» [4, с.243] і тому, на
наш погляд, у бажанні людей, які мають блага, давати їх тим, хто
цього потребує, і полягає природа кредиту [5, с.45].
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Багатоаспектність кредитної проблематики зумовила величезну
кількість наукових доробок. Серед яких варто відзначити наукові
доробки В.М. Алексійчука, В.А. Борисової, Л.О. Вдовенко, О.Є. Гудзь,
М.Я. Дем’яненка, В.Д. Лагутіна, Ю.О. Лупенка, Б.Л. Луціва, А.М.
Мороза, О.О. Непочатенко, П.Т. Саблука, М.І. Савлука, П.А. Стецюка,
А.В. Чупіса.
Виклики сьогодення гостро сформували проблематику суті
наповнення кредиту. У вітчизняних наукових працях, переважно суть
наповнення
кредиту
визначається
елементарними
певними
економічними відносинами. В «Економічній енциклопедії» знаходимо,
що «кредит – це певна позика, що передається в грошовій або в
товарно-речовій формі на умовах зворотного повернення у певні
часові терміни зі сплатою обрахованого кредитного відсотка» [6, с.16].
М.І. Савлук вважає, що «за своєю сутністю кредит – це суспільні
відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з
переданням один одному в тимчасове користування вільних коштів
(вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності» [7,
с.363]. На думку В.Д.Лагутіна: «Кредит – це форма прояву кредитних
відносин, форма руху позичкового капіталу. Кредит виражає
економічні відносини між кредитором і позичальником, які виникають
під час одержання позики, користування нею та її повернення.
Кредитори надають, а позичальники одержують вартість (капітал) у
позику, повертаючи її потім з відсотком» [8, с.14]. Низка вчених
визначають суть кредиту – як рух вартості на засадах поверненості в
інтересах реалізації суспільних потреб [9, с.142].
Так, М.Я. Дем’яненко стверджує, що «кредит – це форма
передачі у тимчасове користування коштів у грошовій або грошовонатуральній формі на умовах строковості, повернення, платності» [10,
с.265]. С.В. Мочерний акцентує увагу на відносинах між різними
економічними суб’єктами при надані позички та плати за неї, а також
зазначає, що він виникає «у процесі організації механізму
кредитування, проведення необхідних маркетингових досліджень…»
[11, с.46]. Поглиблюючи такий підхід, Л.О. Вдовенко обґрунтовує, що
кредит це, «економічні відносини, які виникають між суб’єктами
кредитних відносин (кредитором і позичальником) з приводу надання
в тимчасове користування об’єкта кредитних відносин (грошових
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коштів чи матеріальних цінностей) за умови повернення і платності»
[12, с.29].
За нашим баченням, можна вважати вдалим окреслення кредиту
в Положенні затвердженим постановою Правління НБУ №246 від
28.03.95 р. «Про кредитування», в якому кредит окреслюється як
позичковий капітал в грошовій формі банку, що передається в
тимчасове користування на засадах строковості, забезпеченості,
поверненності, платності та цільового спрямування. Видається
доцільним, уточнити та поглибити дане окреслення, вказавши, що:
кредит це певний позичковий капітал в грошовій або в товарноречовій формі певного суб’єкта, що передається в тимчасове
користування на засадах строковості, платності, забезпеченості,
поверненності та цільового спрямування.
Функціональне значення кредиту
в окремі періоди
економічного розвитку має своє змістовне навантаження. У різні
епохи економісти-науковці в залежності від позиції відтворюють різні
функції.
Загальноприйнятими функціями вважаються: перерозподільча,
емісійна, контрольна. Проте О.І. Лаврушин виділяє, одну функцію
кредиту, зокрема передачу вартості у тимчасове користування. На
думку С.М. Онисько та Р.І. Содома варто доповнити загальноприйняті
функції інвестиційною функцію, так як кредит є «інструментом
фінансування основних засобів, а останнім часом дедалі більшає
випадків сплати тіла кредиту цінними паперами суб’єктів
підприємництва, існують також методи інвестування шляхом
кредитування» [13, с.18]. За ствердженням професора О.Т. Євтуха [14,
с.17]. функції кредиту розподіляються на вище вказані функції, а
також він виділяє взаємодопоміжну функцію, яка ґрунтується на
принципі вартості тобто прагнення людини давати блага іншим.
Професор зауважує, що вона має здійснюватися на ринкових засадах
завдяки дії закону еквівалентності грошей, що забезпечує зростання
накопичення багатства усіх суб’єктів кредитного процесу. Крім того,
О.Т. Євтух окреслює ще й таку функцію, як інтеграційно-формуюча,
де вказує «чим більш розвинене фінансове кредитування, тим
розгалуженіші взаємозв’язки довіри між членами суспільства та тим
більше воно є монолітне та єдине». Останню професор виділяє
функцію кредиту: духовну. Обґрунтовуючи її, він вказує, що за умов
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фінансової норм синхронізації довірчо-відповідальних відносин у
суспільстві, може не діяти, якщо буде порушено пріоритет норм
кредитування над його нормативами».
Таким чином, на цій концептуальній основі ми визначаємо
першопричиною урізаного бачення сутності кредиту та його
покликання щодо поступу економічного простору є те, що він
визначається, як усталене застигле поняття, що позбавлене розвитку і
є однаковим, незалежним від впливу соціально-економічного
зростання.
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НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
UNRESOLVED ISSUES OF THE INFORMATION SYSTEM OF
THE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ECONOMIC
ACTIVITIES OF THE INDUSTRIAL ORGANIZATIONS OF THE
REPUBLIC OF BELARUS AND THE EUROPEAN UNION FOR
ACCOUNTING REPORTING
НЕЗ'ЯСОВАНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ БІЛОРУСІЇ ТА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Научная идея статьи состоит в обосновании единства экономического
содержания статей и показателей в бухгалтерской отчетности, а также методик
их расчета с целью обеспечения единой информационной базы для оценки
эффективности
хозяйственной
деятельности,
деловой
активности,
конкурентоспособности и финансовой стабильности промышленных организаций
Республики Беларусь и стран Европейского Союза, определяемые по бухгалтерскому
балансу, отчету о прибылях и убытках и отчету о движении денежных средств.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность организаций Республики
Беларусь и европейского союза, методологические принципы и методики
формирования показателей в бухгалтерской отчетности и методик их расчета,
гармонизация показателей формируемых в бухгалтерской отчетности организаций
Республики Беларусь и Европейского Союза.
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The scientific idea of the article is the substantiation of the unity of the economic
content of articles and figures in the financial statements, and are calculated to provide a
single information base to assess the effectiveness of economic activity, business activity,
competitiveness and financial stability of the industrial organizations of the Republic of
Belarus and the European Union, which determined from the balance sheet, profit and loss
and cash flow statement.
Keywords: financial statements of organizations of Belarus and the European Union,
methodological principles and methods of formation of indicators in the financial statements
and their calculation methods, harmonization of indicators molded in the accounting
organizations of Belarus and the European Union.
Наукова ідея статті полягає в обґрунтуванні єдності економічного змісту
статей і показників в бухгалтерській звітності, а також методик їх розрахунку з
метою забезпечення єдиної інформаційної бази для оцінки ефективності
господарської діяльності, ділової активності, конкурентоспроможності та
фінансової стабільності промислових організацій Республіки Білорусь і країн
Європейського Союзу, які визначаються з бухгалтерського балансу, звіту про
прибутки і збитки та звіту про рух грошових коштів.
Ключові слова: бухгалтерська звітність організацій Республіки Білорусь і
європейського союзу, методологічні принципи та методики формування показників в
бухгалтерській звітності та методик їх розрахунку, гармонізація показників
формованих в бухгалтерській звітності організацій Республіки Білорусь та
Європейського Союзу.

В условиях интегрирования Республики Беларусь в
международное экономическое пространство существует объективная
необходимость решения назревших проблем, связанных с
гармонизацией содержания статей и показателей бухгалтерской
отчетности, используемых для оценки эффективности хозяйственной
деятельности, деловой активности, конкурентоспособности и
финансовой стабильности промышленных организаций Республики
Беларусь и стран Европейского Союза. Актуальность проблемы
обусловлена тем, что формирование большинства показателей
бухгалтерской отчетности промышленных организаций Республики
Беларусь и Европейского Союза осуществляются по различным
методикам [1, 2, 3]. Различия в формировании показателей
бухгалтерской
отчетности
приводят
к
несопоставимости
рассчитываемых
показателей
для
оценки
эффективности
хозяйственной
деятельности,
деловой
активности,
конкурентоспособности и финансовой стабильности промышленных
организаций.
Даже
внедрение
Международных
стандартов
финансовой отчетности в организациях Республики Беларусь не
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устранило эти различия. Поэтому сравнивать показатели выручки от
реализации продукции, работ, услуг; прибыли от реализации, чистой
прибыли, рентабельности продукции, как важнейшие показатели
конкурентоспособности организаций, не представляется возможным.
В большинстве промышленных организаций Республики
Беларусь чистая и тем более нераспределенная прибыль не обеспечена
денежными средствами, а поэтому не используется как в качестве
собственного
источника
финансирования
обновления
производственного потенциала, так и для оценки финансовых
результатов как
показателей эффективности хозяйственной
деятельности, инвестиционной привлекательности. Не обеспеченная
денежными средствами чистая и нераспределенная прибыль
формирует в бухгалтерском балансе статьи собственного капитала,
которые не являются источником притока денежных средств. Из
чистой прибыли, не обеспеченной денежными средствами не
выплачиваются и дивиденды инвесторам. В бухгалтерских балансах
сформированы большие остатки чистой прибыли, но использовать ее
невозможно. Основной причиной сложившейся ситуации является
признание в системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
выручки от реализации продукции, работ, услуг методом начисления
(по отгрузке) независимо от поступления денежных средств за
отгруженную продукцию.
В противоположность этому формирование в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности выручки от реализации продукции,
работ, услуг в организациях стран Европейского Союза
осуществляется по поступлению денежных средств [3]. Это позволяет
сформировать чистую прибыль обеспеченную денежными средствами,
как основного показателя результативности работы организации.
Последняя не только отражается в составе собственного капитала как
чистая прибыль, но используется также как собственный источник
финансирования инвестиционной деятельности и служит показателем
инвестиционной привлекательности. Потенциальные инвесторы
рассматривают именно чистую прибыль обеспеченную денежными
средствами, при осуществлении своих инвестиций в качестве
реального источника доходов.
Реально оцениваемые показатели выручки от реализации
продукции, работ, услуг и чистой прибыли по поступлению денежных
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средств должны использоваться при определении показателей наличия
собственных краткосрочных (оборотных) средств, оборачиваемости
краткосрочных
(оборотных)
активов,
деловой
активности,
конкурентоспособности и финансовой стабильности организации.
Формирование в бухгалтерской отчетности промышленных
организаций Республики Беларусь и Европейского Союза системы
показателей, в основу которых положены единые методологические
принципы и методики их расчета позволит гармонизировать
показатели эффективности хозяйственной деятельности, деловой
активности, конкурентоспособности и финансовой стабильности
промышленных организаций, определяемые по бухгалтерскому
балансу, отчету о прибылях и убытках и отчету о движении денежных
средств.
Методики
формирования
названных
показателей
в
бухгалтерской отчетности организаций США и стран Европейского
Союза отличаются от методик формирования этих же показателей в
бухгалтерской отчетности организаций промышленности Республики
Беларусь:
во-первых, выручка от реализации в организациях стран
Европейского Союза и США формируется по показателю поступления
денежных средств в организацию, это показатель поступления
денежных средств в организацию за реализованную продукцию,
товары, работы, услуги, что не соответствует практике признания
выручки в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности методом
начисления (по отгрузке) в организациях Республики Беларусь.
Отгрузкаэто действие по погрузке и выписке необходимых
документов на отгружаемую продукцию покупателям, которые не
обеспечивают уверенность в поступлении денежных средств. В
настоящее время отгруженная продукция промышленных организаций
Республики Беларусь приравнивается к реализованной продукции,
притом что показатель ее оплаты составляет всего 60-70%;
во-вторых, признание выручки в бухгалтерской отчетности по
факту отгрузки продукции, товаров, работ, услуг в организациях
Республики Беларусь приводит к тому, что чистая прибыль
формируемая в бухгалтерском учете и отчетности (в частности в
бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках), не обеспечена
денежными средствами. По этой причине она не может
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рассматриваться в качестве собственного источника финансирования
инновационных мероприятий, также как и показатель инвестиционной
привлекательности, что противоречит международному опыту;
в-третьих,
формирование
собственного
капитала
в
организациях Республики Беларусь в основном происходит за счет
переоценки основных средств, в отличие от организаций стран
Европейского Союза, в которых формирование добавочного и
резервного капитала осуществляется за счет чистой прибыли,
обеспеченной денежными средствами;
в-четвертых, в учетно-аналитической практике и нормативных
документах Республики Беларусь отсутствует само понятие
собственный (чистый) оборотный капитал. Приравнивать к нему
собственные оборотные (краткосрочные) активы неправомерно, так
как существующая методика их расчета предполагает использование
показателя собственных источников средств (собственного капитала)
необеспеченных денежными средствами кроме уставного капитала.
Удельный вес уставного капитала в организациях Республики
Беларусь составляет всего 1–40%, а в организациях США и стран
Европейского Союза этот показатель составляет 60% и выше.
Не
решен
вопрос
гармонизации
показателя
платежеспособности промышленных организаций Республики
Беларусь и стран Европейского Союза. Платежеспособность
промышленных организаций в Республике Беларусь определяется
только по бухгалтерскому балансу, путем расчета показателей [1]:
 коэффициент текущей ликвидности;
 коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами;
 коэффициент обеспеченности финансовых обязательств
активами.
Все рекомендуемые в соответствии с нормативно–правовыми
актами Республики Беларусь показатели оценки платежеспособности
организации рассчитываются по остаткам средств и их источников,
представленным в Бухгалтерском балансе. Такой подход к
определению платежеспособности экономически нецелесообразен по
следующим причинам:
– во–первых, в условиях кризиса ликвидности сложились
большие остатки нереализованной продукции, дебиторской
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задолженности, товаров отгруженных, но не оплаченных, что привело
к увеличению обобщающего показателя платежеспособности (текущей
ликвидности) в разы. Как следствие, в составе краткосрочных активов
организаций промышленности практически отсутствовали денежные
средства, в связи с чем многие хозяйствующие субъекты были
вынуждены брать краткосрочные кредиты для расчетов с
покупателями и заказчиками, фискальной системой, работниками
организации по оплате труда. Вместе с тем при нормативе
коэффициента текущей ликвидности для промышленных организаций
Республики Беларусь 1,3 или 1,7 (в зависимости от вида
осуществляемой ими деятельности) этот показатель во многих
ведущих организациях промышленности в 2009 – 2014 годах мог
составить 10, при одновременном наличии просроченной
кредиторской задолженности до 50 %. Следовательно, по мере
увеличения остатков краткосрочных активов в первую очередь за счет
нереализованной готовой продукции и дебиторской задолженности,
показатель платежеспособности увеличивается против норматива на
8,7 пунктов (10 – 1,3). То есть высокий уровень рассматриваемого
показателя ликвидности свидетельствовал о платежеспособности
организации, что противоречило реальному ее состоянию. Вместе с
тем, на хорошо работающих предприятиях Республики Беларусь
коэффициент текущей ликвидности составлял в 2005 – 2014 гг. менее
единицы. Эти предприятия формировали остатки готовой продукции
только под очередную партию отгрузки покупателям, а также не
имели просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. При
этом исходя из нормативных значений коэффициента текущей
ликвидности они считались неплатежеспособными.
– во–вторых, при расчете коэффициента текущей ликвидности
и других показателей платежеспособности в соответствии с
действующим
законодательством
Республики
Беларусь
не
учитываются их взаимосвязь с показателями притока денежных
средств в организацию за счет выручки от реализации продукции,
товаров (работ и услуг). Как показывает анализ их состояния и
структуры в 2011 – 2014 годах, наибольший удельный вес в составе
краткосрочных активов занимают активы в сфере обращения:
дебиторская задолженность, товары отгруженные, запасы готовой
продукции. Удельный вес этих краткосрочных активов в составе всех
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краткосрочных активов за указанный период во многих организациях
промышленности достигал 50 – 70 %. До поступления денежных
средств от названных активов баланса последние характеризуют
только возможность превращения ликвидности в платежеспособность.
В действительности произведенная, но не реализованная готовая
продукция может быть неконкурентоспособной, дебиторская
задолженность
может
быть
невостребована
по
причине
неплатежеспособности покупателей, что особенно ярко проявилось в
условиях мирового финансово–экономического кризиса, как кризиса
не только ликвидности, но и перепроизводства и падения
потребительского спроса.
В связи с изложенным, в целях гармонизации оценки
финансового состояния с принципами US GAAP, вместо действующей
в соответствии с нормативно–правовыми актами Республики Беларусь
методикой определение финансового состояния и платежеспособности
по остаткам средств и краткосрочных обязательств, представленным в
бухгалтерском балансе профессором Ермолович Л.Л. рекомендовано
оценивать финансовое состояние в неразрывной связи с показателем
платежеспособности, как основного показателя финансового
состояния, рассчитываемого на основе взаимосвязи статей
бухгалтерского баланса с отчетом о движении денежных средств,
отчетом о прибылях и убытках. Это позволило обосновать в качестве
обобщающего
показателя
платежеспособности
использовать
коэффициент, рассчитываемый по следующей формуле:

К ПД 

О ДН  П ДН
С Р  П РП  К З  Ч П

,

где КПД – коэффициент платежеспособности по денежным
потокам;
ОДН – остаток денежных средств на начало и конец;
ПДН – поступление денежных средств;
СР – себестоимость реализованной продукции по прямым
переменным затратам с учетом управленческих расходов и расходов
на реализацию;
ПРП – налоги, платежи, сборы и прочие расходы и платежи из
выручки от реализации и прибыли в течение отчетного периода;
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КЗ — погашенные кредиты и займы, включая проценты по
ним, за отчетный период;
ЧП – нераспределенная прибыль (убыток).
Если обобщающий коэффициент платежеспособности по
денежным потокам окажется равным или превысит 1. Это
свидетельствует о том, что все налоги, платежи, кредиты и займы,
выплачиваемые в течение определенного периода, а также
формирование себестоимости реализованной продукции и чистая
прибыль, были обеспечены денежными средствами. Если
коэффициент платежеспособности по денежным потокам меньше 1, то
можно сделать вывод, что организация не имеет достаточно денежных
средств для покрытия себестоимости реализованной продукции,
своевременной уплаты налогов и платежей, краткосрочных и
долгосрочных кредитов и займов, процентов по ним, а чистая прибыль
не обеспечена денежными средствами. При сохранении такого
положения в течение нескольких отчетных периодов есть основание
говорить о возможности банкротства.
Данный подход соответствует требованиям к оценке
финансового состояния и платежеспособности в странах Европейского
Союза.
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ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЦІЛЬОВОГО
ФІНАНСУВАННЯ
УЧЕТ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО
ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ACCOUNTING AS INFORMATION BASIS OF MANAGEMENT
DECISIONS REGARDING TARGETED FUNDING
В даній статті
досліджено, як забезпечити аналітику по цільовому
фінансуванні для реалізації декількох проектів.
Ключові слова: цільове фінансування, аналітика цільового фінансування,
бюджетування неприбуткових організацій.
В данной статье исследовано, как обеспечить аналитику по целевом
финансировании для реализации нескольких проектов.
Ключевые слова:.
целевое финансирование, аналитика целевого
финансирования, бюджетирования неприбыльных организаций.
This article investigates how to provide Analytics on the target funding for the
implementation of several projects.

Keywords: target financing target financing analyst, budgeting, non-profit
organizations.

Цільове фінансування є важливим об’єктом обліку для
неприбуткових організацій, який відображає ефективність та цільове
використання коштів в рамках виконання тих чи інших програм,
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реалізації грантів в межах затвердженого бюджету. Проте, в процесі
обліку виникає багато питань по організації контролю за
використанням коштів в рамках бюджетних статей грантів різних
донорів, документування власних витрат, які будуть відшкодовані в
рахунок майбутнього цільового фінансування і т.д.
Вагомий внесок у розвиток теорії і практики бухгалтерського
обліку, визначення трактування та розгляду проблем цільового
фінансування неприбуткових організацій зробили відомі вітчизняні та
зарубіжні економісти, зокрема Гусарова Л.В.[4], Ірина Гринюк.[3],
Іван Ешко.[5], Гавриленко В.В. .[2], Звенячкіна В.Ю. .[2] та інші.
Облік цільових доходів і витрат відноситься до найбільш
спірних і складних проблем в обліку неприбуткових організацій.
Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції
про його застосування, затвердженого Наказом Міністерства фінансів
України від 30.11.1999 №291 для обліку руху грошових коштів, що
надійшли з різних джерел, виконання заходів цільового призначення
використовується рахунок 48 «Цільове фінансування». Цей рахунок 48
є основним. Питань отримання та користування цільових коштів не
виникає лише у випадках, коли організація має одне джерело
фінансування для виконання єдиного проекту. При виконанні
декількох цільових програм по кожній з них складається окремий
кошторис, що вимагає контролю цільового фінансування.
Неприбуткова організація самостійно визначає перелік своїх
програм, їх зміст, перелік статей кошторисів, а також розміри доходів і
витрат по кожній статті, може узгоджувати свої кошториси зі
спонсорами, меценатами та грантодавцями, а також засновниками
(членами, учасниками). В кошторисах видатків за кожною програмою
можуть бути передбачені в числі інших і адміністративні витрат. В
такому випадку, в організації виникає необхідність розподіляти всі
свої адміністративні витрати між окремими програмами. Якщо ж у
кошторисі витрат за цільовими програмами передбачаються тільки
прямі витрати (без урахування витрат на утримання самої організації),
то в цьому випадку адміністративні витрати між окремими
програмами не розподіляються, а погашаються в повному обсязі за
рахунок цільових внесків на утримання некомерційної організації.
Багато питань і спорів виникає при відображенні в обліку
операцій по використанню коштів цільового фінансування. В даний
28

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (14). 2017

час кошти цільового фінансування, отримані в якості джерела
фінансування тих чи інших проектів або програм, рекомендується
відображати за кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування».
Використання цільових коштів відображається по дебету рахунку 48.
На думку М. В. Батуріної [1] відображення витрат цільового
призначення є досить спірним, адже віднесення усіх витрат на рахунок
92 «Адміністративні витрати», не повністю відображає суть операцій,
так як крім загальногосподарських, у неприбуткових організаціях є
інші види видатків. Крім того, за правилами ведення бухгалтерського
обліку цей рахунок щомісяця повинен закритися, що не завжди
виправдано в ході господарської діяльності некомерційної організації.
Цікавою є пропозиція використання рахунку 47 «Забезпечення
майбутніх витрат та платежів», тому що за дебетом рахунка 47
утворюється сума всіх витрат згідно кошторису, тому це виступає
аналогом рахунку 48 «Цільове фінансування.
В ідеалі кредитовий залишок на рахунку 48 «Цільове
фінансування» повинен дорівнювати сумі дебетових залишків
цільових коштів, що знаходяться на грошових рахунках неприбуткової
організації. Однак не все так на практиці, адже виникають ситуації,
коли кошти цільового фінансування ще не надійшли в організацію, а
фактичні витрати за проектом організація вже несе, або коли витрати
за проектом перевищують суму виділених на його здійснення засобів.
У цьому сенсі заслуговує на увагу методика, запропонована М. В.
Батуріною, яка пропонує наступний спосіб організації обліку цільових
коштів: оскільки в своїй діяльності неприбуткові організації
керуються кошторисом, то і методику обліку цільових коштів
необхідно будувати, відображаючи на субрахунках рахунки 48
«Цільове фінансування» використання джерел фінансування [1].
Інформація на даних субрахунках є основою для складання звіту перед
конкретною фінансовою організацією або фізичною особою. При
цьому необхідно складати наступні бухгалтерські проводки (таблиця
1).
Таблиця 1
Рекомендовані бухгалтерські проводки для відображення в обліку
цільових коштів
№
з.п
1.

Зміст операції

Дебет

Кредит

Отримано благодійну допомогу від донорів

31

48
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

грошовими коштами
Оплачено постачальникам за матеріальні цінності
(продукти, медикаменти)
Видано матеріальні цінності як благодійну
допомогу
Одночасно списано використання цільового
фінансування
Перераховано зарплату працівникам та ЄСВ
Нараховано зарплату працівникам та ЄСВ
Одночасно списано використання цільового
фінансування

63

31

949

209

48

71

65,66
92,949
48

31
65,66
71

Недоліком даного способу є те, що при ньому без додаткових
записів із застосуванням рахунку 37 «Розрахунки з різними
дебіторами» неможливо відобразити ситуацію, коли витрати здійснені,
а цільові кошти з відповідного джерела не надійшли, або у разі
перевищення цільових витрат над сумою фінансування за проектом.
Також, на думку М.В. Батуріної можна використовувати групи
рахунків ґрунтуючись на тому, що перелік статей кошторисів за
різним проектам приблизно однаковий. Тому на нашу думку, для
України доцільно буде розподілити витрати по рахунках 949 на групи,
які наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Розподіл цільових витрат неприбуткової організації по рахунках 949 групи
Номер
рахунку
949
949-1
949-2
949-3
949-4
949-5
949-6
949-7
949-8
949-9

Назва рахунку
Витрати на цільові заходи
Соціальна та благодійна допомога
Проведення конференцій,семінарів,нарад
Зарплата учасників цільових заходів
Інші заходи
Витрати не пов’язані із оплатою праці
Витрати на службові відрядження і ділові поїздки
Утримання приміщень, будівель, автомобільного транспорту
Ремонт основних засобів
Інші

Однак застосування рахунків 949 групи можливо лише при
систематизованому і єдиному переліку бюджетних статей за
проектами. Сальдо по цим субрахункам буде відображати понесені
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витрати в разі відсутності джерела фінансування. Такий порядок
обліку забезпечить можливість контролю за коштами цільового
фінансування неприбуткових організацій.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАТРАТАМИ
ANALYSIS OF PROBLEMS OF STRATEGIC MANAGEMENT
COSTS
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ВИТРАТАМИ
Проанализирована роль стратегического управленческого учета в
стратегическом менеджменте предприятия. Выявлены основные проблемы
стратегического управленческого учета в общей системе управления затратами.
Ключевые слова: стратегический управленческий учет, затраты, управление.
The role of strategic management accounting in the strategic management of the
enterprise. The basic problems of strategic management accounting in total cost
management system.
Keywords: strategic management accounting, cost management.
Проаналізована роль стратегічного управлінського обліку в стратегічному
менеджменті підприємства. Виявлені основні проблеми стратегічного управлінського
обліку в загальній системі управління витратами.
Ключові слова: стратегічний управлінський облік, витрати, управління.

Анализ работы многих предприятий за годы реформ позволяет
сделать вывод о том, что, несмотря на понимание важности
стратегического управления для повышения эффективности
использования
экономических
ресурсов,
у
отечественного
менеджмента еще не сложилось четкого понимания сущности данной
процедуры. Управление деятельностью предприятия не всегда
увязывается с целями и задачами долгосрочного развития
предприятия. Сказывается, с одной стороны, недостаточная
теоретическая проработанность проблемы, а с другой - отсутствие
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опыта использования методологических принципов и методов
стратегического управления в практике хозяйствования.
В целом стратегическое управление можно представить как
процесс принятия и осуществления стратегических решений,
центральным звеном которого является стратегический выбор,
основанный на сопоставлении собственного ресурсного потенциала
предприятия с возможностями и угрозами со стороны внешнего
окружения, в котором оно действует [6, 7].
Изменения окружающей среды ставят перед системами
управленческого учета задачи по получению информации для
достижения конкурентных преимуществ, формирования позитивного
имиджа предприятия, т.е. полноценной информации стратегического
характера.
Это
обуславливает
необходимость
создания
информационной базы для стратегического управления предприятием.
Данная функция высшего руководства компании, реализуется через
выбор сферы и образа действия по достижению долгосрочных целей
хозяйствующего субъекта в постоянно меняющихся условиях
внутренней и внешней среды [5, 8, 10]. Выполнение данной функции
подразумевает учет и оценку прошлого и настоящего в деятельности
организации, а также последующий контроль выполнения ею
стратегических планов. Все это позволяет говорить о необходимости
стратегического управления и соответствующего управленческого
учета на предприятии.
В зарубежной и отечественной практике сложились следующие
подходы к определению сути управленческого учета.
Концепция 1. Управленческий учет - это комплексная система
учета, планирования, контроля, анализа информации о доходах,
расходах, результатах хозяйственной деятельности организации в
необходимых аналитических разрезах, для эффективности управления
организацией, для оптимизации финансовых результатов в
краткосрочных и долгосрочных перспективах [13].
Концепция 2. Под управленческим учетом понимается процесс
идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки,
интерпретации и предоставления финансовой, производственной,
маркетинговой и иной информации, на основании которой
руководством
предприятия
принимаются
оперативные
и
стратегические решения [5, 7].
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С практической точки зрения управленческий учет выступает
инструментом поддержки менеджмента организации, соответственно
стратегический управленческий учет – инструментом поддержки
стратегического менеджмента.
В последние годы в теории и практике управленческого учета,
как элемента бухгалтерского учета, наблюдается такие подходы как
нормативная, позитивная и конструктивная теории. Современные
теории управленческого учета, разработанные зарубежными авторами,
развиваются в русле нормативной или позитивной теории
бухгалтерского учета и находятся под воздействием общественных
наук - институциональной экономики, социологии, психологии,
теории управления. Позитивная теория бухгалтерского учета (англ.
"positive accounting") в научном исследовании бухгалтерского учёта
пытается объяснить и предсказать существующую практику
бухгалтерского учёта. Она противопоставляется нормативной теории
бухгалтерского учёта, которая определяет принципы и правила,
регламентирующие функционирование системы. Получается, что
позитивная теория скорее является описывающей, нежели
предписывающей.
Она
предназначена
для
объяснения
и
прогнозирования последствий управленческого выбора. В отличие от
нормативных теорий, основанных на предположении, что менеджеры
должны максимизировать получаемую от фирм прибыль или
полезность, позитивная теория исходит из того, что люди всегда
поступают исключительно эгоистически и стремятся максимизировать
собственную выгоду [4, 12].
Современные концепции управленческого учета связаны с
нормативной теорией бухгалтерского учета. Они направлены на
формирование фундаментальных принципов и методов для решения
практических задач, используют помимо методов теории учета
принципы, постулаты и инструменты широкой группы социальноэкономических наук [11]. Принятие научным сообществом теорий
управленческого учета позволяет обосновать постулаты и правила,
применяемые на практике, опираясь на общенаучные модели и методы
исследований.
Последователи эмпирического подхода, находящегося в русле
позитивной теории отмечают, что основные инновации в области
управленческого учета вначале были разработаны и опробованы на
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практике, а затем были переработаны в научной литературе, т.е новые
концепции не создавались [1].
Разработчики конструктивного подхода, развивавшегося в
ключе нормативной теории, в качестве основной цели последнего
видели создание управленческих конструкций (алгоритм, механизм,
модель, концепция, метод), отвечающих решению класса
практических задач и прошедших практическую апробацию. К таким
конструкциям относятся пооперационный учет (Activity-Based Costing,
ABC) и система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard,
BSC).
В качестве элементов научной составляющей управленческого
учета, раскрывающих его эволюцию и структуру, конструктивная
теория подразделяет ряд логических конструкций на строгие теории
управленческого учета, обладающие свойствами теорий и
признаваемые таковыми научным сообществом, и концепции, не
имеющие статуса теории, то есть управленческие конструкции [2].
Концепции, не имеющие статуса теорий, «учат конкретному
образу действий» [2], но «не объясняют и не предсказывают явлений,
связанных с компанией» [3]. К ним относятся ABC, VBM, система
сбалансированных показателей и иные аналогичные схемы.
В современных условиях применение на практике
стратегического учета и анализа себестоимости продукции на
предприятиях сдерживает недостаточная проработка таких важных
вопросов, как построение модели стратегического управления
затратами предприятия, организация рационального потока
информации, организация стратегического учета и т.д.
Роль стратегического управления затратами в системе
менеджмента предприятия достаточно велика. Методическим
обеспечением данного процесса являются: анализ цепочки ценностей,
анализ
стратегического
позиционирования,
анализ
факторообразующих затрат [9, 13]. Таким образом, при общей оценке
стратегии затрат предприятия важно учитывать согласованность
различных элементов ее стратегии, а также какой подход применять в
управлении затратами – бухгалтерский или экономический.
Рассмотрим
проблемы,
характерные
для
процесса
стратегического управления затратами:
35

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (14). 2017

1.
Не понимание возможности улучшения конкурентного
статуса, которая представляется предприятиям при управлении
затратами. Проблемы в этой области часто связаны с типичными
ошибками, которые допускаются в ходе оценки и улучшения своей
позиции по затратам. Ошибка менеджеров состоит в убеждении, что
больший удельный вес в структуре общих затрат предприятия
занимают затраты на производство и связанные с ним бизнесфункции. Однако, бизнес-функции, связанные преимущественно с
косвенными расходами, требуют значительных расходов. В
современных условиях, когда наблюдается неуклонный рост доли
косвенных расходов в структуре совокупных затрат хозяйствующих
субъектов, актуальность данной проблемы бесспорна.
2. Недостаточное внимание, уделяемое снабжению. Анализ
затрат в отделах снабжения часто сосредоточен исключительно на
закупочной цене сырья и материалов, а связи между качеством
приобретаемых товаров и услуг и другими видами деятельности в
цепочке ценности игнорируются.
3. Неспособность распознать и использовать связи между
бизнес-функциями. По внешнему контуру это касается связей с
поставщиками из-за неустоявшегося характера рыночных отношений,
а по внутреннему - связей между деятельностью по улучшению
качества, контролем и сопровождающими услугами через
неспособность увидеть связи между бизнес-функциями. Это приводит
к таким ошибкам, как стремление пропорционально снизить затраты
во всех подразделениях компании, даже если увеличение расходов в
некоторых отделах может привести к снижению суммарных затрат
фирмы.
4. Снижение затрат при неизменности существующей структуры
бизнес-функций.
Однако
при
реструктуризации
требуется
принципиальное изменение цепочки ценности.
5. Неправильная диагностика факторов поведения затрат и
закономерностей их действия. Неправильный выбор объекта
управления – структурных или функциональных затрат, ведет к потере
конкурентного преимущества, неправильному стратегическому
позиционированию, которое проявляется в неправильном выборе
метода снижения затрат или дифференциации продукции.
36

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (14). 2017

Таким образом, стратегическое управление затратами основано
на использовании в управлении информации стратегического
характера о затратах, четко ориентированной на контроль затрат и
обеспечение их оптимальной величины в долгосрочной перспективе, с
учетом изменяющихся условий хозяйствования. Стратегический
управленческий учет аккумулирует в себе функции бухгалтерского
управленческого учета и стратегического управления. На основании
данных стратегического управленческого учета осуществляется
сопоставление собственного ресурсного потенциала с возможностями
и угрозами внешней среды.
Стратегическое
управление
предприятием
реализует
конкурентную стратегию предприятия посредством осуществления
комплекса целенаправленных действий по оптимизации затрат и
является базой для принятия и реализации стратегических
управленческих решений
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ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
APPROACHES TO MANAGEMENT CHANGE THE ENTERPRISE
ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
В статті висвітлюються питання стосовно методів, підходів та інструментів
щодо визначення стійкості підприємства у мінливому зовнішньому середовищі.
Особливого значення набуває управління проектами. З’ясовано, що саме механізм
управління змінами на підприємстві є найбільш активною частиною системи
управління та забезпечує можливість цілеспрямованого розвитку підприємства.
Визначено , що задля забезпечення підвищення ефективності функціонування
газотранспортних підприємств та стійкості їх розвитку необхідно застосовувати різні
підходи до управління змінами Доведено, що в теперішніх умовах розвитку
газотранспортного підприємства управління потребує комплексного підходу.
Ключові слова: підприємство, метод, інструменти, підхід, механізм, система.
The article highlights the issue of methods, approaches and tools to determine
viability in a changing environment. Of particular importance is project management. It was
found that the mechanism of managing change at the company is the most active part of the
management system and provides the possibility of a targeted company. Determined to
ensure that improve the efficiency of gas transmission companies and sustainability of
development is necessary to use different approaches to change management proved that in
the present conditions of a gas transportation company management requires an integrated
approach.
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В статье освещаются вопросы относительно методов, подходов и
инструментов по определению устойчивости предприятия в изменяющейся внешней
среде. Особое значение приобретает управление проектами. Выяснено, что именно
механизм управления изменениями на предприятии является наиболее активной
частью системы управления и обеспечивает возможность целенаправленного развития
предприятия. Определено, что для обеспечения повышения эффективности
функционирования газотранспортных предприятий и устойчивости их развития
необходимо применять различные подходы к управлению изменениями. Доказано, что
в нынешних условиях развития газотранспортного предприятия управления требует
комплексного подхода.
Ключовые слова: предприятие, метод, инструменты, похдод, механизм,
система.

Прискорення змін у зовнішньому середовищі підприємства та
його одночасна неготовність до здійснення адекватної внутрішньо
організаційної перебудови, призвели до різкого зростання значення
управління змінами. Відсутність в Україні адекватної методології
управління
складними
соціально-економічними
системами,
неврахування галузевих особливостей газотранспортних підприємств
(ГТП)
є причинами подальшого поглиблення кризи їх
функціонування та унеможливлення реалізації реальних реформ. Це
призводить до того, що вся діяльність структур управління
функціонуванням та розвитком ГТП зводиться тільки до екстреного
реагування на проблеми, які виникають. Навіть цільові комплексні
програми з модернізації газотранспортної системи (ГТС),
енергозбереження,
підвищення
конкурентоспроможності
як
інструмент реалізації галузевої та державної політики сталого
розвитку, політики енергетичної безпеки держави, сьогодні
залишаються не дієвими. За таких умов виникає необхідність розробки
сучасних моделей та впровадження дієвих механізмів управління
стійкістю розвитку ГТП, які базуються на сучасних підходах, методах
та інструментах управління змінами.
Зупинимось детальніше на висвітленні сучасних підходів в
управлінні та їх ролі в управлінні змінами на підприємстві. На думку
А. Шегди, в мінливих умовах господарювання необхідно поєднувати
системний та ситуаційний підходи до управління, що дозволить
привести у відповідність частини цілого, поєднати їх [1, с. 65]. Саме в
рамках системного підходу до управління, який сформувався в кінці
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50-х років, підприємство розглядають як ціле, що складається із
взаємозалежних частин і зв’язків із зовнішнім середовищем. Його
використання дозволяє дослідити функціонування, розвиток,
структуру цілого (об’єкта), встановити властивості його частин
(елементів), простежити взаємодії і взаємозв’язки між ними. Проте,
теорія систем сама собою не доводить, які ж саме елементи
підприємства особливо важливі для нього та, які з них через
реагування на вплив зовнішнього середовища можуть забезпечити
його розвиток.
Ситуаційний підхід розширив теорію систем. Відповідно до
цього підходу ефективне управління враховує складові як
внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Ситуаційний підхід є
логічним продовженням теорії систем, способом мислення щодо
організації, в рамках якого розглядають конкретні ситуації, а саме:
виділення факторів, що створили певну ситуацію і є найбільш
впливовими, визначення недоліків і переваг, обмежень та наслідків
ситуації, обрання специфічних прийомів і методів управління для
конкретного випадку. Використання даного підходу до управління
сприяє більш ефективному досягненню мети, особливо на великих
підприємствах із значною кількістю поставлених завдань для
вирішення [2].
В. Горлачук та І. Яненкова, зауважують, що саме засновники
ситуаційного підходу в менеджменті вперше звернули увагу на
зовнішнє середовище підприємства як на динамічну, складну і
гетерогенну систему, зокрема англійські дослідники Т. Бернс і Дж.
Сталкер, американські вчені П. Лоуренс і Дж. Лорш сформулювали
головні положення ситуаційної теорії [3]:
1. Зовнішнє середовище виступає по-різному щодо різних
частин підприємства. Фрагменти зовнішнього середовища мають різну
рухливість та складність, і їх вплив на організацію носить ситуаційний
характер.
2. Взаємодію підприємства із зовнішнім середовищем трактують
як нестійку рівновагу і еквілібричний баланс, з чого випливає, що
стандартні процедури, жорсткі правила, інструкції слабо застосовні в
умовах високої невизначеності управлінських ситуацій.
3. Кожна підсистема або підрозділ підприємства по-своєму
реагує на одні й ті ж самі зовнішні впливи залежно від виду діяльності,
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технології, структури і факторів ззовні. Управління в цьому випадку
полягає в пошуку оптимальних моделей взаємодії кожної підсистеми з
її фрагментом оточення та внесення адекватних змін у їх діяльність –
відповідно до конкретних ситуацій.
Згідно з ситуаційним підходом сучасне підприємство трактують
як «складну, комплексну і багаторівневу систему, яка складається з
підсистем, що забезпечують вирішення різнорідних завдань». Ці
підсистеми розглядають як досить автономні і вони виконують
різнотипну діяльність, що контактують зі своїм фрагментом
зовнішнього середовища та спираються на певний тип професіоналів і
технологію. Для кожної з них характерні свої закономірності
функціонування. При цьому структуру підприємства, стан його
підсистем, способи досягання цілей вважають залежними від стану і
типу фрагментів середовища, з якими вони взаємодіють. Акцент
роблять на свідому зміну структури і властивостей підприємства у
відповідь на вимоги зовнішнього середовища [4].
А. Полянська у своїх дослідженнях стверджує, що розвиток на
засадах ситуаційного підходу в управлінській діяльності передбачає
зміни, які можуть або кардинально змінювати діяльність
підприємства, або здійснювати поступові перетворення, що
найбільшою мірою забезпечуватиме гнучкість у результаті поступової
адаптації до зовнішнього і внутрішнього середовища. Це дозволить
отримати більший досвід реагування та прийняття відповідних
управлінських рішень із врахуванням особливостей кожної ситуації
[4]. Наявність ситуаційних моделей розвитку підвищує стійкість
підприємства до можливих змін факторів ззовні, дозволяє оперативно
перебудовувати його діяльність з метою досягнення позитивних
якісних та кількісних зрушень у роботі, а відтак – розвитку. Щодо
вибору методів управління залежно від рівня нестабільності
середовища підприємства, то автор зазначає, що у визначених і добре
прогнозованих ситуаціях керівник може самостійно приймати
рішення, а у випадках високої нестабільності середовища, в т. ч. і його
невизначеності, необхідним є залучення до прийняття рішення кола
фахівців з метою забезпечення оптимальності та ефективності такого
рішення. Використовуючи процесний підхід до управління,
О. Гаркуша запропонував таке визначення: «управління розвитком
підприємства є сукупністю процесів щодо формування та здійснення
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кількісних і якісних змін, здатних забезпечити стійке економічне
зростання та одночасну збалансованість бізнес-процесів підприємства
всупереч впливу зовнішнього та внутрішнього середовища за рахунок
ефективного використання ресурсного потенціалу, компетенцій та
конкурентних переваг» [5, с. 129].
Т.Гринько і Т. Гвініашвілі визначили поняття «управління
змінами» з позицій наведених вище підходів в управлінні, а саме [6]:
1. Процесний підхід. Управління змінами розглядають як
процес, складовими якого є послідовні взаємопов’язані дії. Іншими
словами, управління змінами – це реалізація відомих управлінських
функцій, кожна з яких сама є процесом.
2. Системний підхід. Управління змінами трактують як механізм
побудови
сукупності
елементів
(внутрішньокорпоративних та
зовнішніх), кожен із яких впливає на підприємство та безпосереднє
управління.
3. Ситуаційний підхід підкреслює значення «ситуаційного
мислення». Управління змінами розглядають із погляду вибору
пріоритетних елементів – складових проекту на певному етапі змін –
та здійснення першочергового впливу на них.
С.Стеців, об’єднавши наведені підходи до розгляду поняття
«управління змінами», визначив управління змінами як процес
послідовної реалізації етапів (функцій) ініціювання, планування,
організування, мотивування, контролювання та впровадження змін,
зумовлений тиском факторів зовнішнього та внутрішнього середовища
[7, с. 158, 160].
Вважаємо, що розгляд сучасних методів та інструментів
управління в аспекті їх практичної реалізації у процесі управління
розвитком ГТП потребує більшої уваги, оскільки саме набір
інструментів, засобів, технологій, управління є ядром механізму
управління змінами на підприємстві, що приводить в рух усю систему
та забезпечує ефективну реалізацію необхідних змін.
Науковцями доведено, що саме механізм управління змінами на
підприємстві є найбільш активною частиною системи управління та
забезпечує можливість цілеспрямованого розвитку підприємства і є
сукупністю [8]:
– засобів управління, які включають інструменти і важелі, що
відповідають орієнтирам, передбачуваним наслідкам, критеріям
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вибору й оцінки, обмеженням і вимогам процесу розвитку
підприємства з урахуванням певної стадії циклу його розвитку;
– організаційних і економічних методів управління, що
представляють собою способи, прийоми і технології приведення в дію
і використання засобів управління.
Зупинемось детальніше на розгляді елементів механізму
управління стійкістю функціонування і розвитку ГТП, кінцевою
метою якого є втілення процесу систематичного, результативного
впровадження змін як у процес повсякденного управління, так і в
управління розвитком підприємства, що забезпечить стійкість їх
функціонування і розвитку.
Як було сказано, механізм управління стійкістю розвитку
підприємства повинен містити біфуркаційний та адаптаційний
підмеханізми.
Зокрема, в літературі визначено [9]:
- адаптаційні – такі механізми, які ґрунтуються на негативних
зворотних зв’язках і передбачають такий характер змін в економічній
системі, який дозволяє зберегти її цілісність, пристосуватися до
впливу зовнішнього середовища без втрати принципових відмінних
ознак. Таким чином, адаптаційні механізми протистоять внутрішнім і
зовнішнім збуренням та забезпечують розвиток економічної системи у
межах певного «коридору» властивостей. Оскільки природа такої
системи різко не змінюється, то можна певним чином передбачити
шляхи її подальшого розвитку;
- біфуркаційні ̶ механізми, які ґрунтуються на позитивних
зворотних зв’язках і передбачають втрату цілісності, принципових
відмінних ознак системи та перехід її в нову якість. Біфуркаційні
механізми значно прискорюють процес розвитку економічної системи,
породжують максимальну варіативність станів, невизначеність,
необоротність та непередбачуваність майбутнього. На думку сучасних
дослідників, біфуркаційні механізми є більш ефективними порівняно з
адаптаційними, оскільки створюють майже ідеальні умови для
розвитку та дають змогу різко прискорювати його темпи.
Особливого значення набуває управління проектами в умовах
динамічного оточення: за умов невизначеності, штатних та
надзвичайних ситуацій, криз, коли ключовою є реалізація проектних
заходів вчасно, з обмеженими ресурсами, чіткою координацією та
43

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (14). 2017

контролем дій, активізацією інтелектуальної діяльності колективу,
дотримання зазначеної якості та, найважливіше – обов’язковим
досягненням поставлених цілей.
Раціональне
використання
ресурсів
ґрунтується
на
комплексному оцінюванні потреби у ресурсах, формуванні таблиць
потреб у ресурсах за видами робіт та обмеженнями у часі, зіставленні
потреби і наявності ресурсів, визначення їх нестачі або надлишків на
певний момент часу, що дозволяє оперативно реагувати на можливі
відхилення у календарному плані та застосовувати прийоми
планування в умовах обмежених ресурсів або обмеженого часу,
формувати нові плани на основі прогнозу «що…якщо…».
У свою чергу унікальність проблем, вирішуваних під час
реалізації проектів, високий рівень мотивації та відповідальності
проектної команди, широкий доступ до інформаційних ресурсів і
можливість обміну досвідом з висококваліфікованими фахівцями в
конкретній сфері сприяє активізації інтелектуального потенціалу
залучених працівників: розвитку їх творчості, застосування сучасних
методів організації роботи, стимулювання раціоналізаторства,
винахідництва, ресурсо- та енергозбереження.
Концепція управління проектами у контексті забезпечення
розвитку ГТП має передбачати розроблення та реалізацію ідей, що
забезпечують якісні зміни у роботі підприємства шляхом:
- мобілізації
природно-ресурсного
та
інтелектуального
потенціалу;
- забезпечення розвитку ресурсо- та енергозберігальних
технологій в процесі транспортування природного газу;
- вдосконалення збалансованості системи якості транспортних
послуг та охорони навколишнього середовища;
- покращення
виробничо-економічних
взаємозв’язків
з
газовидобувними
підприємствами
й
іншими
системами
газопостачання, з одного боку, та споживачами природного газу, з
іншого;
- поліпшення
просторового
розташування
об’єктів
газотранспортної системи;
- забезпечення природоохоронних заходів та заходів безпеки
газотранспортних послуг;
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Отже,
задля
забезпечення
підвищення
ефективності
функціонування ГТП та стійкості їх розвитку необхідно застосовувати
різні підходи до управління змінами на них, виходячи із цілей,
масштабів змін та умов їх реалізації.
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АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНЯТИЯ
ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
В статті наведено аналіз процесу виникнення поняття «оборотний капітал».
Автором визначено практику генезису та використання поняття «оборотний
капітал»та суміжних із ним понять.
Ключові слова: капітал, оборотний капітал, оборотні активи, оборотні
кошти.
The article examines the process of the definition of the term "working capital". The
author defines the practice of the genesis and using the term "working capital" and another
terms related to it.
Keywords: capital, working capital, current assets, current assets.
В статье приведен анализ процесса возникновения понятия «оборотный
капитал». Автором определено практику генезиса и использование понятия
«оборотный капитал» и смежных с ним понятий.
Ключевые слова: капитал, оборотный капитал, оборотные активы,
оборотные средства.

Термін «капітал» походить від латинського «capitalis» –
основний, головний. Поняття «оборотний капітал» виникло ще в XVII
ст. з появою ознак первісного накопичення багатства. Першими
власниками капіталу були купці, які нажили майно шляхом обміну
товарів. До основного капіталу належали кораблі та фургони з кіньми,
за допомогою яких купці перевозили товар, а до оборотного капіталу –
закуплені товари для подальшого перепродажу. Так виникло поняття
«оборотний капітал», яке дійшло до сьогодення. Вперше даний термін
почав використовуватись у Німеччині й Франції та означав основне
майно чи основну суму коштів.
Поняття «оборотний капітал» являється політекономічною
категорією. Капітал є одним із ключових факторів виробництва, поряд
із землею, працею людей. Історично склалося, що розуміння капіталу
ототожнювалося із розумінням багатства нації.
Франсуа Кене, голова школи фізіократів, сформував основи
теорії відтворення суспільного капіталу. Ф. Кене розробив першу
макроекономічну модель, яка базувалася на русі сукупного
суспільного продукту між продуктивним і непродуктивним класом
громадян. Представники школи фізіократії першими перевели
дослідження економічних явищ із сфери обігу у сферу виробництва,
цим самим зробили перший крок до осмислення капіталу як категорії
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сфери виробництва. Вони розділяли увесь капітал на первинний, тобто
основний, та щорічні аванси, тобто оборотний капіталу. [1,с. 6]
Найбільш значний внесок у розробку теорії обігу капіталу
зробив шотландський економіст А. Сміт. Він стверджував, що капітал
може бути як у формі коштів, так і у вигляді матеріальних активів,
проте речове втілення є основним. Формуючи визначення капіталу А.
Сміт в першу чергу звертав увагу на запаси: «Запаси поділяються на
дві частини. Та частина запасів, від якої очікується отримання
прибутку, називається капіталом. Інша частина – це та, яка йде на
безпосереднє споживання» [2, с. 127]. А. Сміт ділить капітал на
основний та оборотний та вводить їх політичну економію [2, c. 150].
До основного капіталу, від відносить, як уже звичні поняття - знаряддя
праці і будівлі, так і нову категорію - «людський капітал», під яким він
розуміє капіталізовану цінність «придбаних і корисних здібностей усіх
жителів і членів суспільства». А. Сміт формує твердження, згідно з
яким капітал являє собою вироблені засоби виробництва: набуті
здібності робітників до праці. Він наголошував, що основний капітал
приносить прибуток, не покидаючи свого власника. Згідно із
положенням А. Сміта, оборотний капітал складається з товарів, що
приносять своїм власникам прибуток, якщо вони продаються протягом
виробничого циклу. Англійський економіст Д. Рікардо [3], будучи
одночасно послідовником і опонентом А. Сміта, під оборотним
капіталом розумів певну частину, яка витрачається в виробничому
процесі та стверджував, що визначальною ознакою основного капіталу
є його довговічність, міцність, повільна зношуваність. Давид Рікардо
також розділяв капітал на основний і оборотний. На його думку,
капітал може бути віднесеним до основного чи оборотного на
основі швидкості його зношування та частоти потреби його
відтворення. Основним його внеском у політичну економію стало
виокремлення в якості критерію поділу капіталу часу обігу
(відтворення). [4].
В процесі історичного розвитку та еволюції суспільства підходи
до визначення сутності поняття «капітал» постійно змінювалися
відповідно до наукового пізнання кожної історичної епохи. В процесі
вивчення економічної літератури визначено, що існує безліч підходів
до визнання поняття «капітал». Термін «оборотний капітал» в
вітчизняній літературі зустрічається рідко, більш звичними і
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застосованими є терміни «оборотні активи», «поточні активи»,
«оборотні кошти», «оборотні фонди», «оборотні засоби».
Ряд науковців у своїх працях ототожнюють усі ці поняття, деякі
ж використовують лиш одне із них, інші ж дають визначення кожного
із них.
В основі проведеного дослідження літератури ми дійшли
висновку, що використання конкретного поняття залежить від сфери
дослідження. В фінансових та облікових дисциплінах, в основному,
поширеним є застосування термінів поточні або оборотні активи. Саме
дане визначення є найбільш дослідженим у вітчизняній економічній
літературі. Дослідження генезису терміну оборотні активи, проведені
І.В. Бабенко та Е.Н. Кузьбожевим, аргументовано доводять, що він є
досить новим для держав, які вийшли зі складу СРСР, та почав
застосовуватися під час переходу від планово-адміністративної
економіки до ринкової [5, 6]. Також слід зазначити, що серед країн, які
вийшли зі складу СРСР, після проголошення незалежності при
формуванні власної нормативно-правової бази, було поширено за
основу брати правові акти Союзу. Саме тому нормативно-правова
система України в частині ведення обліку, основ оподаткування,
визначення економічних понять в Україні співзвучні з системою, яка
чинна в Російській Федерації.
Більшість науковців розділяють оборотні активи на три групи,
відповідно до трактувань даного поняття, які наводять науковці у
своїх працях:
1. кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу;
2. частина капіталу підприємства, вкладеного в його поточні
активи;
3. частина майна підприємства [10]
Деякі автори ототожнюють оборотні активи з оборотними
коштами. Також ряд науковців широко використовує поняття
оборотних засобів.
Здебільшого оборотні засоби визначають як матеріальні
цінності, які повністю споживаються за один виробничий цикл
В.Г. Андрійчук визначає дві економічні категорії: «оборотний
капітал» та «оборотні фонди». На його думку, «оборотний капітал грошовий вираз предметів праці, узятих на всіх стадіях їх
кругообігу, що виробничо споживаються в процесі одного
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операційного циклу і цілком переносять свою вартість на створений
продукт» [7]. Поряд із цим він визначає, що оборотні фонди з
економічного погляду є авансованою вартістю на стадії
виробництва і за функціональною роллю вони істотно різняться між
собою.
Фінансовий аспект передбачає оперування категорією
«оборотні кошти». А. М. Поддєрьогін ототожнює терміни «оборотні
кошти» і «оборотний капітал» і вважає, що це — «кошти,
авансовані в оборотні виробничі фонди й у фонди обігу для
забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації
продукції та отримання прибутку» [8, с. 189].
Якщо розглядати закордонну практику, зокрема праці науковців
із США [9], здебільшого, використовується поняття «current assets»,
яке в перекладі означає оборотні активи або оборотні засоби. Даним
поняттям характеризують наявні грошові кошти та інші активи, які
будуть перетворені на грошові кошти протягом року.
Проводячи аналіз понятійно-категоріального апарату, щодо
визначення сутності активів, оборотних активів та їх основних
складових, зокрема запасів, який наводиться у законодавстві, яке
регламентує процес ведення бухгалтерського обліку дозволяє
зробити висновок про однорідність економічного змісту понять
«оборотні засоби» та «оборотні активи». Тобто, оборотні активи
являються бухгалтерським відображення оборотних засобів.
В літературі досить часто ототожнюють категорії «оборотні
кошти» та «оборотні фонди», що на перший погляд не відповідає
економічній сутності даних понять. Проте, ми вважаємо, що ці
категорії описують одні і ті ж об’єкти, але у різних формах, набутих
в процесі господарської діяльності.
М.З. Пізенгольц писав: «механічне поєднання виробничих
оборотних фондів та фондів обігу і конструювання на цій основі нової
категорії оборотних засобів, є грубою методологічною помилкою» [11,
с.25]
В.В. Кулішов ототожнює поняття «оборотний капітал» та
«оборотні засоби» і розуміє їх як частину продуктивного капіталу,
вартість якого цілком переноситься на продукт у процесі виробничого
споживання і повертається до підприємця в грошовій формі протягам
кожного кругообігу капіталу [12].
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Багато вчених вважають термін «оборотні засоби» неправильно
перекладеним із російськомовного «средства (основные і оборотные)»
і пропонують вживати лише терміни «оборотні активи» та «оборотні
кошти».
Огійчук М.Ф. та Василишин С.І. [13] наводять наступні підходи
до розуміння економічною сутності різних аспектів використання
категорій: категорію «оборотні фонди» слід використовувати для
позначення сукупності оборотних виробничих фондів та фондів
обігу для позначення кругообігу засобів виробництва; термін
«оборотний капітал» - для характеристики джерел формування
оборотних засобів; «оборотні активи» - для цілей бухгалтерського
обліку і аудиту; «оборотні кошти» - у фінансовому менеджменті для
вираження обсягу авансованих коштів у оборотні засоби. Також на
думку науковців категорія «оборотний капітал» відображає власні та
залучені джерела формування оборотних засобів, а термін «оборотні
засоби» характеризує вартість предметів праці та коштів в обороті і
розрахунках, тобто ці категорії є тотожними.
Описуючи взаємозв’язок понять оборотні фонди та оборотні
засоби С.А. Лєнська [14] пише: «В процесі обороту фонди обігу
здійснюють аналогічний рух з оборотною частиною виробничих
фондів. Це дає змогу об’єднати їх в одну категорію – оборотні засоби
підприємств, в яких фонди обігу становлять значну частину»
У своїй праці Карбовник А.М. стверджує, що поняття «оборотні
активи», «оборотні кошти», «оборотний капітал» та «робочий капітал»
є синонімами [15]
Ряд науковців у своїх працях використовують виключно поняття
оборотний капітал.
Слід зазначити, що у закордонній практиці, зокрема у США та
країнах Старої Європи, утримуються від введення власних термінів, де
їх можна запозичити з інших дисциплін.
Проаналізувавши вище наведені трактування можна сформувати
наступне визначення поняття «оборотний капітал».
Оборотний капітал – це сукупність матеріальних активів та
грошових коштів, як у їх прямій формі, так і у формі вкладень, які
знаходяться в постійному кругообігу з метою забезпечення
безперервності виробничого процесу та ліквідності підприємства,
змінюючи свою матеріальну форму протягом одного операційного
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СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ
STRUCTURE OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE
ENTERPRISE
СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Научная статья посвящена обоснованию необходимости определения
структуры экономического потенциала предприятий при достижении ими
устойчивого развития.
Ключевые слова: экономический потенциал, ресурсный потенциал,
производственный потенциал, рыночный потенциал, финансовый потенциал.
The scientific article is devoted to the justification of the need to determine the
structure of the economic potential of the enterprises in achieving their sustainable
development.
Keywords: economic potential, resource potential, production potential, market
potential, financial potential.
Наукова стаття присвячена обґрунтуванню необхідності визначення
структури економічного потенціалу підприємств при досягненні ними сталого
розвитку.
Ключові слова: економічний потенціал, ресурсний потенціал, виробничий
потенціал, ринковий потенціал, фінансовий потенціал.

В конце ХХ – начале ХХI века наблюдается устойчивая
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тенденция развития финансово-экономических кризисов, которые
являются не только локальными для отдельных стран, но носят
мировой характер.
В число наиболее актуальных экономических проблем, с
которыми сталкивается малое предпринимательство, относят
проблему максимально полного использования экономического
потенциала предприятия. В настоящее время предприятия для оценки
потенциальных возможностей роста своей деятельности применяют
лишь стандартные методики оценки финансового анализа,
базирующие на расчете коэффициентов платежеспособности,
ликвидности и динамики финансовых результатов. При этом за основу
берутся одномоментные данные бухгалтерской отчетности, которые
не отражают реальной действительности, сложившейся на
предприятии. В настоящее время растет практическая потребность в
использовании такого инструмента оценки возможностей приращения
экономического потенциала предприятия, как финансовый потенциал.
Финансовый потенциал, основанный на расчете экономического
потенциала, определяющего степень фактического использования
возможностей хозяйствующего субъекта, дает методологический
подход к разработке различных направлений деятельности
предприятия, к выработке эффективной стратегии своего развития.
Необходимость создания целостной, теоретически обоснованной
концепции использования экономического потенциала посредством
его наращения через показатель финансового потенциала предприятия
в стадии экономического роста, недостаточная научная проработка
данной проблемы предопределили выбор темы исследования и его
актуальность.
Основная часть. Среди зарубежных ученых, уделивших
значительное внимание вопросу экономического потенциала
предприятия, можно назвать Шумпетера Й., П. Бауэра, Л. Мизеса, К.
Миско, У. Петти. Проблемы экономического потенциала предприятия
рассматриваются в работах многих российских ученых-экономистов и
практиков: П. А. Игнатовского, С. Б. Барнгольца, А. А.
Пшеничникова, Р. А. Белоусова, А. Тодосейчука, Б. Плышевского, Е.
В. Лапина, Б. М. Мочаловой, Г. С. Мерзликиной, Л. С. Шаховской, Т.
Г. Храмцовой и ряда других. Ряд вопросов, связанных с определением
сущности, оценкой и разработкой направлений повышения
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экономического потенциала в разных отраслях народного хозяйства
нашли свое отражение в трудах отечественных ученых: С. И.
Барановского, В. А. Воробьева, Г. И. Гануша, З. М. Ильиной, М. В.
Мясниковича, А. С. Сайганова, С. Б. Шапиро, К. К. Шибеко, В. Н.
Шимова, А. П. Шпака и др.
В процессе обобщения теоретических взглядов ученых
позволяет констатировать, что в экономической литературе
существуют различные позиции к содержанию категории
«экономический потенциал» предприятия. При этом, одни считают,
что эта категория представляет собой конгломерат ресурсов. Другие
представляют экономический потенциал предприятия, как результат
экономических и производственных отношений между субъектами
хозяйственной деятельности. Третьи – под экономическим
потенциалом понимают способность предприятия обеспечивать свое
долговременное функционирование и достижение стратегических
целей при данном количестве, качестве и строении ресурсов. По
мнению автора выделение стратегического подхода в рамках
определения категории «экономический потенциал предприятия»
неуместно, в силу того, что получение максимальной прибыли и есть
одна из основных целей функционирования предприятия.
Первоначальной составляющей экономического потенциала
хозяйствующего субъекта выступают ресурсы в виде материальных и
нематериальных ценностей, которые при успешном сочетании с
трудовыми ресурсами отражают реализацию потенциальных
возможностей в сложившихся условиях, выраженную в достижении
своих целей, в качестве одной из которых выступает финансовая
составляющая для возможного дальнейшего развития.
При исследовании экономического потенциала выделены
структурные
элементы,
в
качестве
которых
выступает
производственный и рыночный потенциалы (рисунок 1).
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Рис. 1 – Структура экономического потенциала
Источник: собственная разработка

По мнению автора, ресурсный потенциал вместе с
интеллектуальным,
научно-техническим
и
инновационным
потенциалами образуют производственный потенциал предприятия.
Ресурсный потенциал представляет собой возможность развития
предприятия в определенном направлении при использовании
материального, технологического, трудового компонентов под
влиянием и наличием иных потенциалов предприятия. Таким образом,
в составе ресурсного потенциала автором выделены материальный,
технический, трудовой потенциалы.
Рассматривая материальный потенциал предприятия в составе
ресурсного потенциала автор акцентирует внимание на краткосрочных
активах
(оборотных
средствах).
Значимость
исследования
материального потенциала обусловлена тем, что временное отсутствие
тех или иных оборотных средств приводит к неисправимым
последствиям для организации, а в отдельных случаях и для общества.
Важность наличия материальной составляющей обусловлено тем, что
тот или иной вид оборотных активов является обязательным в
необходимый момент [1].
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При изучении экономической литературы, была выявлена
категория «потенциал поставщика», автор считает, что материальный
потенциал и потенциал поставщика, находятся между собой в тесной
взаимосвязи, поскольку потенциал поставщика — возможности и
реальные способности поставщика диктовать покупателям наиболее
выгодные для себя экономические условия продажи материальнотехнических ресурсов в отношении цены (например, путем
искусственного завышения) и качества (например, посредством его
понижения) [2].
По мнению автора, для определения величины технологического
потенциала предприятия следует учитывать накопительную стоимость
имеющихся основных средств предприятия. Технологический
потенциал
предприятия
представляет
собой
векторную
(потенциальную) функцию, зависящую от ряда факторов,
характеризующимися
деятельность
предприятия
в
течение
динамического своего развития. В трехмерном пространстве факторов
потенциал представляет собой точку, а проекции вектора,
проведенного из начала координат в эту точку, на оси координат
отражают степень влияния (векторную долю) каждого фактора на
положение этой точки в рассматриваемом пространстве и,
следовательно, на величину потенциала предприятия. Проекции этого
вектора на оси координат являются в определенном смысле
компонентами потенциала предприятия.
Немаловажным фактом при использовании технического
потенциала, равно как и материального, является определение их
влияние на окружающую среду. Данный вклад предприятия в
улучшение экологической ситуации возможно, по мнению автора,
определить при помощи экологического потенциала. Экологический
потенциал предприятия, по мнению автора, должен включать
состояние природоохранной деятельности, использование природных
ресурсов, влияние на окружающую среду технических и
технологических процессов, осуществляемых на предприятии [3].
Трудовой потенциал предприятия представляет собой
совокупность личностных способностей и возможностей каждого
работника на предприятии, которые используются на рабочем месте с
целью достижения общеустановленного на предприятии результата за
справедливую оплату [4]. Определение личностного вклада персонала
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в результативность деятельности предприятия, возможно, осуществить
методом
определения
процента
выполнения
должностных
обязанностей. В силу чего возникает необходимость тщательного
подхода к составлению должностных обязанностей для персонала
предприятия. В целом на предприятии эффективность работы
персонала
можно
определить
при
помощи
показателя
производительности труда.
Управленческий потенциал предприятия в существенной
степени определяется профессиональными и личностными свойствами
руководителей и менеджеров различных уровней иерархии [5].
Организационный потенциал, как и управленческий потенциал,
направлен на персонал с целью достижения экономического эффекта.
При этом организационный потенциал рассматривается, как
совокупные возможности работников аппарата управления,
выражаемые в объемах и видах работ, которые может выполнить
руководство предприятия [6].
Особую
роль
в
формировании
и
использовании
организационного потенциала играют информационные ресурсы и
коммуникационные связи.
Информационный потенциал предприятия, автором трактуется,
как возможность и способность организации информационных
потоков на предприятии, способствующая ускорению принятия
правильных решений для достижения намеченных целей.
При изучении личностного трудового потенциала персонала
была выявлена интеллектуальная составляющая, а устойчивое
развитие каждого предприятия в значительной степени зависит от его
интеллектуального потенциала, который объединяет образование,
науку, технологии, все виды интеллектуальной деятельности и
становится важным фактором интенсивного развития предприятия.
С точки зрения В. Зинова, В. Малова предлагается следующее
определение понятия интеллектуального потенциала предприятия –
это совокупность способностей его сотрудников, с помощью которых
создается инновационная разработка [7].
Научно-технический потенциал – в общем виде это способность
предприятия генерировать новые научные и технические идеи,
осуществлять
их
научную,
проектно-конструкторскую
и
технологическую проработку и реализовывать их в своей
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производственной деятельности.
В результате синтеза интеллектуального и научно-технического
потенциала на предприятии возникает инновационный потенциал.
Автор считает, что инновационный потенциал организации в
общем виде включает предполагаемые или уже мобилизованные
ресурсы и организационный механизм (организационную структуру и
т.д.) для достижения поставленной цели в области наукоемких
технологических процессов, новых видов продуктов или их
модификации, а также новых услуг.
В документе «Руководство Осло. Рекомендации по сбору и
анализу данных по инновациям», разработанным Организацией
экономического сотрудничества и развития и Статистическим бюро
европейских сообществ, инновации классифицируются на процессные,
продуктовые, маркетинговые и организационные. Процессные и
организационные инновации, как было сказано ранее, направлены на
выпуск продуктовых инноваций, а маркетинговые инновации, по
мнению автора, нацелены на открытие и расширение рынков сбыта,
завоевание новых сегментов и ниш на традиционном рынке. В связи с
чем появляется необходимость включения в состав экономического
потенциала рыночной составляющей.
На основании проведенного исследования рыночного
потенциала, автором выделена характерная черта рыночного
потенциала предприятия – это его возможность в продвижении
продукции (товаров, работ, услуг) на рынок, т.е. конечному
потребителю. Среди множества инструментов, способствующих
продвижению товаров, автором выделяются маркетинговый
исследования и анализ, конкурентоспособность товара и предприятия,
торгово-сбытовая сеть [8]. Данные инструменты являются
основополагающими данными, формирующими маркетинговый,
конкурентоспособный, сбытовой потенциалы.
Маркетинговый потенциал представляет собой способность
предприятия
осуществлять
исследование
внешней
среды
(конъюнктуры рынка), с целью выявления и обеспечения
конкурентоспособности товаров.
Конкурентоспособный потенциал – это способность сильных
сторон предприятия обеспечивать преимущества в распространении,
продвижении произведенных товаров.
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Торгово-сбытовой потенциал обеспечивает доведение товара до
потребителя созданием каналом распределения, их оптимизацией.
В настоящее время одним из разновидностей торгово-сбытового
потенциала является логистический потенциал, который отражает
способность предприятия реализовывать логистические функции и
операции при достижении максимально возможных конечных
результатов и минимально необходимых затрат.
В совокупности рыночный и производственный потенциал
являются двумя предметными составляющими экономического
потенциала предприятия, которые взаимодействуют и используются
для формирования и увеличения финансового потенциала
предприятия.
Финансовый потенциал выполняет, своего рода, системную
функцию, которая заключается в агрегировании как доступной для
всех информации, так и скрытой, известной только одному
предпринимателю. При этом посредством финансового потенциала
происходит определение скрытой предпринимательской возможности
на основании общедоступной информации, представленной в
отчетности.
Финансовый потенциал служит платформой, на которой
вырастает последовательность скрытых управленческих действий и
решений, и тем самым создается динамический потенциал
кругооборота в целом. Часть компонентов экономического потенциала
отображается в составе финансового потенциала в виде скрытых
возможностей, которые при определенном уровне накопления,
совершив кругооборот, увеличат экономический потенциал.
Финансовый потенциал характеризует уровень финансовых
возможностей предприятия, которые, совершив кругооборот,
способствуют увеличению величины экономического потенциала
хозяйствующего субъекта.
Заключение. Таким образом, экономический потенциал
представляет собой совокупность производственного и рыночного
потенциалов, которые в совокупности способствуют формированию
финансового потенциала. В свою очередь, финансовый потенциал
является относительным показателем, характеризующим уровень
используемых финансовых возможностей в заданном экономическом
потенциале. При этом финансовый потенциал может иметь как
59

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (14). 2017

положительное значение, свидетельствующее о наличии финансовых
возможностей предприятия, так и отрицательное, которое
характеризует отсутствие финансовой составляющей в деятельности
предприятия.
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РЕШЕНИЙ ОБ ОБЪЁМАХ И СТРУКТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ
В роботі розглядається питання управлінського обліку щодо формування
інформаційного забезпечення прийняття рішень про обсяги та структуру випуску
продукції. Пропонується прийом збору релевантної інформації для прийняття
подібного типу рішень, який сприятиме гармонізації форм бухгалтерського та
управлінського обліку.
Ключові слова: релевантна інформація, перемінні витрати, прийняття
рішень.
This paper sets out the issues of management accounting on information assurance
formation for the decisions on the scope and structure of goods production. A technique for
the relevant information gathering is proposed which focused on the harmonization of the
forms of financial accounting and management accounting.
Keywords: relevant information, variable costs, decision-making.
В работе рассматриваются вопросы управленческого учета по формированию
информационного обеспечения принятия решений об объемах и структуре выпуска
продукции. Предложен метод сбора релевантной информации для принятия решений
подобного типа, который способствует гармонизации форм бухгалтерского и
управленческого учета.
Ключевые слова: релевантная информация, переменные затраты, принятие
решений.

Сьогодні як вітчизняні так і закордонні вчені- дослідники
намагаються вирішити завдання, яке полягає у реформуванні
обліково-аналітичного середовища підприємства таким чином, щоб
воно відповідало сучасним вимогам та задовольняло б інформаційні
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потреби не лише зовнішніх користувачів, але і внутрішніх. До
компетенції внутрішніх користувачів, а це – власники підприємства,
менеджери різних ланок належить прийняття економічно
обгрунтованих управлінських рішень стратегічного та операційного
характеру. На стратегічному рівні виникає необхідність розгляду
рішень про реструктуризацію підприємства, об’єднання та поглинання
інших підприємств, інвестиційних рішень різних видів, як то:
започаткування чи відмова від нових напрямків діяльності, нових
видів продукції, інвестиції в основні фонди, обладнання, фінансові
рішення тощо. Операційний рівень управління вимагає прийняття
рішень переважно виробничого характеру про обсяги та асортимент
продукції при неповному завантаженні та при обмеженні потужностей
підприємства, про закупівлю компонентів у іншого підприємства чи їх
самостійне виробництво, про заміну обладнання, про прийняття
окремого замовлення, про рівень запасів та маркетингового характеру
про встановлення ціни.
В управлінському обліку розроблені моделі прийняття
вищезгаданих типових рішень. Такий напрямок у менеджменті дістав
назву системного, або, його ще називають, структурним. Проблеми
структурного підходу відображаються у роботах відомих закордонних
авторів, зокрема, А. Апчерча, К. Друрі, Б. Райана, Н.Г.Данілочкіної,
О.Д. Каверіної, Т.П. Карпової і т. д., а також вітчизняних вченихекономістів Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Л.В.Нападовської, М.С.
Пушкара. Дослідниками-економістами описані характерні ситуації
прийняття типових рішень та подані методичні рекомендації щодо їх
окремого прийняття [1]. Невирішеними залишаються питання
гармонізації співіснування первинної облікової документації для
потреб підвищення ефективності управління, і тому, подальшого
дослідження та удосконалення вимагає існуюче обліково-аналітичне
середовище з позиції повноти представлення інформації для
управлінських потреб.
Метою дослідження даної теми є вивчення можливостей
підвищення ефективності управління підприємством шляхом
удосконалення інформаційного забезпечення системи управлінського
обліку на підприємстві.
Однією з розроблених моделей є рішення про обсяги та
номенклатуру продукції, яку виробляє підприємство. Ці рішення
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притаманні операційному рівню та належать до запрограмованих
рішень, яким властива повнота представлення релевантної інформації.
Аналіз інформації відбувається з використанням методу валової маржі
і доцільним тут є використання калькуляції за змінними витратами [3].
На нашу думку, удосконалення потребують саме форми оперативного
представлення релевантної інформації.
Аналіз літературних джерел дає підстави стверджувати, що для
прийняття таких рішень необхідна інформація про ціну на продукцію
певного виду, планові змінні витрати цього ж виду, за умови, що на
підприємстві є вільні потужності та не передбачається проблем з
ресурсами [1, 2, 3]. Якщо очікується певний дефіцит матеріалів,
недостатня кількість працівників, наявна обмежена потужність
обладнання чи існує інше вузьке місце, виникає потреба у інформації
щодо очікуваного об’єму попиту на продукцію певного виду, а також
інформація про наявність вузьких місць, їх обсяг та об’єм споживання
вузького місця на одиницю продукції. Більш детальну інформацію
представлено в Таблиці 1.
Таблиця 1
Джерела інформації для прийняття рішення про об’єм та
структуру виробництва продукції
Показник

Необхідна інформація

1. Питомий
маржинальний
прибуток (без
обмежень
потужностей)

Ціна на продукцію
(послуги)
Планові змінні витрати
продукції (послуги)

2. Питомий
маржинальний
прибуток на
одиницю
вузького місця

Ціна на продукцію
(послуги)
Планові змінні витрати
продукції (послуги)

3. Втрачена
вигода
(маржинальний
прибуток)

Об’єм споживання вузького
місця на одиницю продукції
(послуг)
Ціна на продукцію
(послуги)
Планові змінні витрати
продукції (послуги)
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Джерело інформації
Прайс-лист
Бюджет прямих витрат на
матеріали, бюджет прямих витрат
на оплату праці, бюджет прямих
виробничих (операційних) витрат
Прайс-лист
Бюджет прямих витрат на
матеріали, бюджет прямих витрат
на оплату праці, бюджет прямих
виробничих (операційних) витрат
Додаток до інвентарної картки
Прайс-лист
Бюджет прямих витрат на
матеріали, бюджет прямих витрат
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Об’єм попиту на продукцію
Об’єм вузького місця у
наявності

на оплату праці, бюджет прямих
виробничих (операційних) витрат
Бюджет продаж
Додаток до інвентарної картки;
звіт обліку робочого часу;
бюджет запасів

З наведеної таблиці можна побачити, що запровадження системи
бюджетування на підприємстві представляє необхідну інформацію про
планові змінні витрати продукції певного виду та об’єм попиту на
продукцію того ж виду. Її забезпечують відповідно бюджет прямих
витрат на матеріали, бюджет прямих витрат на оплату праці, бюджет
прямих виробничих (операційних) витрат, бюджет продаж [4].
Інформацію про ціну на продукцію в розрізі асортименту можна
знайти у затверджених прайс-листах. Певні труднощі виникають з
одержанням інформації про об’єм вузьких місць та об’єм споживання
вузького місця на одиницю продукції. Якщо вузьке місце пов’язане із
запасами сировини, матеріалів чи трудовими ресурсами, то джерелом
інформації є бюджет запасів, звіт обліку робочого часу. Якщо вузьке
місце- це потужність обладнання, в цьому випадку збір інформації
можливий двома шляхами: стихійним збором інформації – в міру
необхідності прийняття рішення при локальному обстеженні
релевантних об’єктів або формуванням банку даних щодо необхідної
інформації по цілому підприємству. Тут важливу роль може відіграти
удосконалення методики інвентаризації виробничих потужностей.
Поряд із виявленням наявності і відповідності фізичних
параметрів, зазначених у бухгалтерському обліку з фактичними,
доцільно проводити дослідження продуктивності роботи об’єкта. Для
вирішення задач управлінського обліку, а саме забезпечення потреби у
прийнятті рішень щодо об’єму та структури виробництва продукції, у
первинній документації доцільно зазначати:
1)
перелік елементів, які виготовляються чи обробляються
досліджуваним об’єктом;
2)
за кожним елементом – часову норму роботи об’єкту,
що досліджується, яку необхідно для виготовлення чи обробки одного
елементу (якщо на роботу об’єкту не впливає продуктивність роботи
працівника) або шкалу відповідних норм (у разі впливу майстерності
робітника на час виготовлення чи обробки елементів);
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3)
за кожним елементом – норми витрат пального,
енергоресурсів і т.д. на виготовлення або обробку елементу.
При проведенні інвентаризації складається відповідний акт, при
дослідженні ж продуктивності роботи виробничих потужностей
доцільно удосконалити типову форму № 03-6 „Інвентарна картка” у
вигляді додатків до неї.
Вищезгадані норми необхідно визначати фактично, і подібні
інвентаризаційні дослідження проводити не рідше одного разу в рік,
щоб вчасно виявляти розбіжності між показниками, одержаними при
калькулюванні та фактичним станом речей.
За умов делегування повноважень, що зазвичай повинно
призводити до економії накладних витрат, можливості одержання
вигод від підвищення ефективності використання виробничих
потужностей та як формування одної з інформаційних складових
системи підтримки управлінських рішень витрати на організацію
банку даних продуктивності виробничих об’єктів не перевищують
очікувану користь і дозволять підприємству підвищити ефективність
управління через прийняття обгрунтованих управлінських рішень.
1.
2.

3.
4.
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THE ROLE OF MICRO-INSURANCE BASED INSURANCE
SOLUTIONS FOR EMERGING COUNTRIES
РОЛЬ МІКРОСТРАХУВАННЯ НА ОСНОВІ СТРАХОВИХ
РІШЕНЬ ДЛЯ НОВИХ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
РОЛЬ СТРАХОВЫХ РЕШЕНИЙ В
МИКРОСТРАХОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Since in emerging countries most farmers possess small land plots,
insurance solutions need to fit the real conditions of local farmers. So-called
agricultural micro-insurance in particular could play a crucial role as an
effective risk management tool in terms of reducing the production risks of
small and low-income farmers and providing long-term sustainability, by
stabilizing agricultural production, increasing food supply and stabilizing
food prices. In light of the systemic risk involved, which is a common
phenomenon for agricultural insurance, index-based insurance could
become more appealing as an innovative risk management tool used to deal
with spatially correlated risk. One of the purposes of recent developments
in this field has been to incorporate the index-based concept into
agricultural micro-insurance.
Although the concept of agricultural micro-insurance seems to be
popular, especially in terms of international development policy, the
application and marketability of this product requires a greater
understanding of certain aspects:
•The prospect of insuring 1 to 3 billion rural people has attracted the
commercial interest of private insurers, as well as governments and
international organizations. While the basic interest of private insurers and
reinsurers is to extend their customer base and diversify the risks associated
with major lines of business, governmental and international organizations
regard the insurance solution as a more efficient market mechanism by
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which to protect and supplement the public financial resources devoted to
the coverage of rural social and economic risk, particularly catastrophic
risk. From a government point of view, on the one hand insurance cover can
fill the gap between actual losses and often very limited government
financing, and on the other hand farmers can be compensated more quickly
than they would be through government relief.
•The willingness of farmers to buy insurance also depends on several
factors, which are involved in a long and complicated chain of risk transfer.
The whole chain ensures that the risk is passed on from the farmer to the
international markets and includes retailers, insurers, brokers, reinsurers,
international organizations and national governments.
• In order to transfer the risk of agriculture production more
effectively through insurance solutions, the needs of the local primary
insureds, i.e. the farmers, must be thoroughly understood. In some cases
traditional insurance seems to be the most appropriate and effective form,
whereas in other cases alternative insurance products such as group cover or
index-based cover prove to be more efficient. Ultimately, the successful
development and implementation of such insurance policies require
considering and accepting the most appropiate needs of the local farmers as
well as the local primary insurers.
Relevance of research for effective functioning of insurance
considered in his writings the following scientists: The ability of microinsurance and problems encountered in underdeveloped countries studied
by scientists such as Warren Brown, Craig Churchill, W. Jean Kwon,
Michael J. McCord, Maria Orecchio and Vikram Sidhu, M. Morris, E.
Kelly and A. Gincher man, E. Grebenshchikov, G. Kolesnikov, V.I.
Lyashenko, L.V.Shirinian.
Remaining part of the overall problem. Recently Ukraine started to
discuss issues related to the possible introduction mikro-snsurance. In 2011
came into force on Cabinet of Ministers of Ukraine №1057 «On approval of
the National Programme overcome tion and poverty reduction for the
period till 2015». The government declares that it intends to solve the
problem in various ways, including through the promotion of the social
insurance system. However, as this is what will be, the decision does not
explain. In this regard, there is a need to identify and propose quantitative
criteria, which should focus public authorities to implement mikroinsurance with the state and development of this type of insurance.
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The objective of the article. The article is to develop a standard micro
policies insurance based on a survey of the population and takes into
account the economic interests of insurers to imple proceedings in the
practice of insurance.
The main results of the study. In many cases governments are
interested and also directly involved in the development of the agricultural
insurance market. Since most rural people in emerging countries are
farmers operating small plots, the insurance used to cover their risks is
commonly known as "micro-insurance". Microinsurance has been defined
by the International Association of Insurance Supervisors as "...insurance
that is accessed by a low-income population, provided by a variety of
different entities, but run in accordance with generally accepted insurance
practices."l4]. Governments in many countries often cannot find a better
alternative to supporting agricultural micro-insurance products. In many
countries, the future of microinsurance in the agricultural sector is not
clearly defined at all. It comprises a broad range of programs with different
organizations, including non-governmental organizations, private or
development banks, and national or regional governments.
A major difference between microinsurance and standard insurance is
that the premiums for micro-insurance, calculated per individual, are very
low. Therefore, micro-insurance can only effectively work if operating
costs are kept down and if at the same time the number of individuals
insured is high. These constraints mean that traditional insurers need to
develop new ways of thinking in terms of business operations. The key to
success in this field is the way in which micro-insurance is sold and
distributed. This process requires efficient and low-cost distribution
channels, which could be better managed through a local organization
rather than through direct contact between the primary insurer and the
individual farmer. There are cases in which local organizations are able to
group farmers together, which gives them a crucial role from the primary
insurer's point of view. The size of these farmers' groups may vary widely,
ranging from a handful of farmers in a small community to a group that
includes all of the farmers in an entire province or state. The players in the
micro-insurance market are not the same as those in the traditional
insurance market, and their numbers may be extended to include mutual
insurers and cooperatives by using a formal or informal risk sharing
mechanism.
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In practice, micro-insurance could be also regarded as being
synonymous with community-based financing arrangements. Most
community financing schemes have evolved in the face of considerable
economic constraints and political instability. Under these circumstances,
micro-insurance could incorporate mutual arrangements into its policies in
order to facilitate risk sharing among farmers. Examples of such mutual
insurance exist in several countries with a mostly subtropical climate, such
as Argentina, Mexico, South Africa and Australia. The risk insured through
mutual arrangements in each of these countries is hail, which meets the
main criteria of an insurable peril - i.e. that the risk is independent,
distributed and unpredictable. All plots in the given area have the same
probability of hail damage, which can be easily verified. Moreover, because
hail is usually a local event and not a systemic risk, the spatial
diversification effect will be very significant if the insured area is large
enough.
Farmers exposed to hail risk have in many cases created selfinsurance associations, which can be regarded as an early form of microinsurance community, and in some cases these have developed into formal
mutual insurance companies.
In Mexico for example, mutual groups initially operated without
governmental regulation and resembled self-insurance associations
protecting themselves from common weather risks. The government
realized that this sort of mutual group is effective in terms of assessing
losses because the assessment is conducted by the mutual groups
themselves, and the local communities are involved in the major phases of
the transaction process, which in turn keeps the transaction costs down. To
support these organizations, the federal government decided to provide
them with the requisite legal framework. As the agricultural insurance
business of mutual groups (or Fondos, as they are called in Mexico) has
expanded in volume and geographical scope, the government has provided
the appropriate reinsurance support. This has meant that the Fondos are able
to include new perils, even spatially correlated risks such as drought, frost
and heavy rain, which pose a considerable threat to the existence of the
Fondos in the long-term.
Experience in different countries shows that each country follows its
own strategy in terms of the regulation and development of micro-insurance
programs. In some countries, agricultural micro-insurance is regulated by
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the insurance supervisory authorities, whereas in other countries it is
supervised by the Ministry of Agriculture. The factors affecting the
development path of micro-insurance in agriculture will be defined by the
rate of economic growth, by increased demand for higher quality food, by
climate change-induced extreme weather events, and by the willingness of
the insurance industry to move in this direction as well as its capacity for
innovation.
In current micro-insurance markets, the most common products are
related to rural life insurance. Life micro-insurance is more suitable for a
mass market than pure agricultural micro-insurance due to its low cost.
Compared to agricultural micro-insurance, the cost of verifying claims is
relatively low, since it requires no specialist training.
From the viewpoint of a commercial insurer, it is difficult to find a
balance between providing farmers with the appropriate insurance at very
low premiums, and protecting the company's own economic interests.
Moreover, even if the costs for contract wording must be kept as low as
possible, microinsurance contracts should include institutional and legal
protection for the insured, thereby providing the trust and stability needed
to establish micro-insurance on the local market on a long-term basis. Even
though some micro-insurance pilot projects are not purely profit-oriented
and try to reach a compromise between profitable business and low
premiums, it is still too early to say whether or not the development of
micro-insurance will be sustainable and successful.
In most of the countries involved, there are no special regulations for
micro-insurance and its related issues, which means that neither the
solvency of the insurer nor the protection of the insured is regulated. As of
January 2011 only three countries - India, Peru, and South Africa - have
explicit micro-insurance legislation in place. The Philippines has legislation
for Mutual Benefit Associations (MBAs), which provide some products
specifically to the low-income market.
Most of the differences between traditional and micro-insurance
contracts, however, lie in the way in which the original insurance policy is
sold and worded. In micro-insurance contracts, expectations relating to
information are severely limited. For example, a micro-insurance contract
can be accepted even if the seller of the policy does not fully understand all
of the insurance, legal and regulatory issues involved, or if the original
policy is severely limited in terms of the agreement of exclusions and
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conditions. In general, the simplified contract form is useful in order to
render the cover acceptable. Furthermore, in order to be readily accepted by
the insurance market, micro-insurance cover needs a sufficient payoff.
Lastly, the phrasing of the policy must be understandable to the originally
insured and to all parties involved.
In order to fulfill the above-mentioned conditions, a form of group
policy at a local level seems to be more appropriate to micro-insurance.
Group policies facilitate the involvement of the local farmers in the
adjustment process. Several case studies have shown that the loss
adjustment process moves much faster if the farmers in the group conduct
the loss adjustment themselves, and that the cost will be much lower if local
adjusters are also involved. Furthermore, the involvement of farmers in loss
adjustment could simplify the whole documentation procedure
considerably. In concrete terms, the same person can, at a local level, be
authorized to handle claims and manage the distribution channel.
Nevertheless, there are disadvantages to this model. For example, a conflict
of interest could occur, with the seller of the original policy accepts
unjustified losses in order to retain clients and ensure that they renew their
policy for the next season. Due to the slack regulation of micro-insurance,
e.g. lower burdens on compliance, as well as the relatively high costs
relating to claims settlement and business operations, it will be a
challenging task to keep micro-insurance premiums at a reasonably low
level.
Governmental involvement would be more market-oriented and
efficient, if governments tried to motivate and help current or new insurers
to enter the micro-insurance market within a regulatory framework.
Generally speaking, there are large numbers of informal schemes. In many
cases, governments operating at a community level already provide a
service that can be seen as insurance cover.
Conclusions. Micro-insurance is currently attracting the attention of
commercial insurers and development agencies, and is trying to becoming
an efficient and innovative risk management tool to meet the demands of
most farmers in low-income countries. To sum up, some points on the
greater acceptance and market potential of microinsurance products should
be addressed.
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Because each country has its own particular client group and
circumstances, the contract form should be kept as simple as possible and
should deliver tailor-made solutions for each particular case.
In order to increase the demand for micro-insurance, farmers in the
microinsurance program can be encouraged to participate through direct
support in the form of government subsidies or tax reductions, or through
indirect support in the form of training, education and promotion.
Almost as important is the idea of building confidence in the
agricultural insurance sector by strengthening coordination among policy
makers. Experience in the field has shown that inefficient and
unsatisfactory coordination between several organizations, each with
different and often contradictory interests, could create considerable
confusion in the markets, which hampers the development of microinsurance projects. Therefore it is important to clarify the roles of the
various agents involved and to find a consensus among the authorities and
agents in order to implement microinsurance successfully.
The establishment of efficient regulatory policies seems to be crucial
for the marketability of micro-insurance products, since regulation that is
either too strong or too weak can hamper the sustainable development of
microinsurance. On the one hand, overly strict regulation could have
negative and unexpected consequences for development, while overly lax
regulation could lead to potential defaults in loss payments.
With regard to moral hazard and systemic risk, weather-index-based
insurance as an innovative solution can be adapted to the concept of microinsurance.
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МАТЕРІАЛЬНІ ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ЯК ОБ'ЄКТ
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ КАК
ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
STOCKS AS OBJECT THE ECONOMIC ANALYSIS
У статті розглядається роль і значення показників короткострокових
матеріальних запасів в процесі здійснення комплексного економічного аналізу
господарської діяльності організацій промисловості. Автором обґрунтовані недоліки
діючих методик формування показників короткострокових виробничих запасів і
запропоновані рекомендації щодо їх усунення.
Ключові слова: короткострокові активи, матеріальні запаси, інформаційне
забезпечення економічного аналізу, аналіз бухгалтерської звітності.
В статье рассматривается роль и значение показателей краткосрочных
материальных запасов в процессе осуществления комплексного экономического
анализа хозяйственной деятельности организаций промышленности. Автором
обоснованы недостатки действующих методик формирования показателей
краткосрочных производственных запасов и предложены рекомендации по их
устранению.
Ключевые слова: краткосрочные активы, материальные запасы,
информационное обеспечение экономического анализа, анализ бухгалтерской
отчетности.
In the article described the role and importance of stocks at the Economic for
analysis activities organizations of industry. The author showed shortcomings methods of
accounting of stocks and recommendations on its development.
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Постановка проблемы. Величина статей краткосрочных
(оборотных) активов, отражаемых в бухгалтерском балансе и ее
достоверность оказывают непосредственное влияние на результаты
расчетов целого ряда показателей эффективности хозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
характеризующих
финансовое состояние, платежеспособность, деловую активность и,
как следствие, конкурентоспособность промышленных организаций.
Эти показатели находятся в прямой зависимости от величины остатков
таких немонетарных активов, как материалы, незавершенное
производство, готовая продукция и товары, занимающих большой
удельный вес в составе краткосрочных активов промышленных
организаций. При этом исследование методик формирования статей
краткосрочных активов, используемых при определении показателей
эффективности
хозяйственной
деятельности,
показало,
что
сложившаяся практика бухгалтерского учета и формирования статей
бухгалтерского баланса не в полной мере соответствует потребностям
информационного обеспечения экономического анализа. В первую
очередь
это
относится
к
краткосрочным
материальным
производственным запасам.
Основная часть. Так, в соответствии с методикой анализа
платежеспособности и финансового состояния утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
12.12.2011 №1672
«Об
определении
критериев
оценки
платежеспособности субъектов хозяйствования» [1] (в редакции
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.01.2016
№ 48) и постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от
27.12.2011 №140/206 «Об утверждении Инструкции о порядке
расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа
финансового
состояния
и
платежеспособности субъектов
хозяйствования» (в редакции постановлений Министерства Финансов
Республики Беларусь, Министерства Экономики Республики Беларусь
от
22.02.2016
№
9/10)
[2]
обобщающим
показателем
платежеспособности промышленных организаций в Республике
Беларусь
является
коэффициент
текущей
ликвидности,
рассчитываемый путем отношения величины краткосрочных активов
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(строка 290 Бухгалтерского баланса) к краткосрочным обязательствам
(строка 690 Бухгалтерского баланса).
Помимо названого обобщающего показателя эффективности
деятельности промышленных организаций в соответствии с
названными нормативными правовыми актами рассчитываются такие
показатели деловой активности как:
–
коэффициент
общей
оборачиваемости
капитала
(рассчитывается как отношение выручки от реализации продукции,
товаров, работ, услуг отчета о прибылях и убытках к средней
стоимости всех активов субъекта хозяйствования по бухгалтерскому
балансу);
–
коэффициент
оборачиваемости
оборотных
средств
(краткосрочных активов) (рассчитывается как отношение выручки от
реализации продукции, товаров, работ, услуг к средней стоимости
краткосрочных активов субъекта хозяйствования) [2].
Также в Инструкции о порядке расчета коэффициентов
платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и
платежеспособности субъектов хозяйствования отмечено, что для
«оценки результатов деятельности субъекта хозяйствования
рассчитываются показатели рентабельности» [2]. Однако в самой
инструкции отсутствуют состав и методики исчисления показателей
рентабельности.
Можно привести следующее определение : «Рентабельность −
это показатель, характеризующий успешность функционирования
организации и рассчитываемый как отношение полученного
организацией финансового результата с теми факторами, которые
способствовали его получению. К данным факторам относят активы,
собственный капитал, выручку, себестоимость реализованной
продукции и т.д.» [3, с.101].
Исходя из формул расчетов, для всех приведенных обобщающих
показателей
эффективности
деятельности
промышленных
организаций большое значение имеет достоверность формирования
показателей запасов краткосрочных активов и их отражения в
бухгалтерской отчетности. Как отмечалось ранее, исследование
методик формирования статей краткосрочных активов, используемых
при определении показателей эффективности хозяйственной
деятельности, финансового состояния и деловой активности
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организаций промышленности, показало, что сложившаяся в
настоящее время практика их учета и отражения в отчетности не
позволяет в полной мере обеспечить потребности информационного
обеспечения экономического анализа.
Во-первых, необходимо отметить неоднородность состава
объектов, объединяемых в настоящее время единым термином
«запасы», по их экономической сущности исходя из положения в
кругообороте средств.
Действующий состав краткосрочных материальных запасов
организации продиктован требованиями Международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО). В структуре МСФО вопросам
признания, оценки и отражения в бухгалтерской отчетности
краткосрочных материальных запасов посвящен стандарт IAS 2
«Запасы». Согласно которому под запасами понимаются активы,
предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности;
находящиеся в процессе производства для такой продажи или
находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут
потребляться в процессе производства или предоставления услуг [4].
Отнесение в состав «запасов» организации не только
товароматериальных ценностей, находящихся на складах организации
(сырье, материалы, готовая продукция, товары и тому подобное), но и
ценностей, находящихся в процессе обработки (незавершенное
производство), является неоднозначным. Согласно Большой
экономической энциклопедии запасы – все то, что запасено,
приготовлено, собрано для чего-либо, то, что имеется для
использования [5, с. 231].
В Большой Российской Энциклопедии запасы понимаются как
товарно-материальные ценности, заготовленные впрок, собранные,
сохраненные и предназначенные для дальнейшего потребления [6, с.
257].
То есть запасы это товарно-материальные ценности, временно
извлеченные из оборота средств организации, которые в обозримом
будущем будут либо использованы в производстве, либо реализованы
потребителям организации.
В противовес приведённым определениям, в частности, согласно
Новой экономической энциклопедии под ред. Румянцевой Е.Е.
«…незавершенное производство – продукция (работы), не прошедшая
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всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также
изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания в
производстве» [7, с. 345].
В Советском энциклопедическом словаре дано следующее
определение: «незавершенное производство – стоимость продукции,
находящейся на промежуточных стадиях производства, процесса – от
запуска в производство до выпуска готовой продукции, приемки ОТК
(отдел технического контроля) и включения ее в состав товарного
выпуска» [8, с. 874].
Таким образом, незавершенное производство это товарноматериальные ценности подвергнутые обработке в сфере
производства, они не извлечены из оборота средств организации, но
временной лаг до перехода этих краткосрочных активов из сферы
производства в сферу обращения зависит от ряда объективных и
субъективных причин.
Интерес представляет опыт Российской Федерации, где в
соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 (в редакции от
25.10.2010 г.) [9] незавершенное производство не включается в состав
материально-производственных запасов, в отличие от нормативных
актов и практики организаций Республики Беларусь.
Можно сделать вывод, что запасы организации не должны
включать незавершенное производство. Это вполне обоснованно в
связи с принадлежностью названного объекта учета к исключительно
сфере производства, в то время как все остальные, рассматриваемые
виды активов, функционируют в как в сфере производства, так и в
сфере обращения. В связи с этим целесообразным является выделения
незавершенного производства в отдельный объект учета, применение
к нему специфических методических подходов экономического
анализа и обособленное отражение названного элемента в составе
активов организации.
Различная экономическая сущность, объектов включенных в
состав краткосрочных запасов организации, диктует необходимость
применения к ним различных принципов оценки, для получения
наиболее полной и полезной информации для экономического
анализа, проводимого как внутренними, так и внешними
пользователями бухгалтерской отчетности.
77

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (14). 2017

В частности, в отличие от большинства краткосрочных и
долгосрочных активов, компенсирующих затраты на свое
приобретение (создание) и обретающих способность приносить
организации прибыль лишь после участие в производственном
процессе в качестве средств и предметов труда, готовая продукция
является итогом этого процесса и обладает возможностью приносить
организации экономические выгоды посредством ее реализации
начиная непосредственно с момента признания. Следует отметить, что
всем применяемым на современном этапе методикам оценки готовой
продукции присущ ряд недостатков:
во-первых,
использование
показателей
себестоимости
(фактической, плановой (нормативной)) для оценки противоречит
сущности готовой продукции как объекта бухгалтерского учета.
Основное предназначение готовой продукции состоит в ее реализации
и, как следствие, обеспечении притока в организацию денежных
средств и их эквивалентов. Поэтому готовая продукция должна
характеризоваться не только затратами, понесенными на ее создание,
но и стоимостью по отпускным ценам, которая отражает доход,
ожидаемый от продажи данного актива организации;
во-вторых, обобщение информации о наличии и движении
готовой продукции в системе бухгалтерского учета по себестоимости
не соответствует формированию ее показателей на стадии
планирования объемов производства, отгрузки и реализации, что не
позволяет осуществлять контроль запланированных показателей, и
сопоставление данных при проведении экономического анализа;
в-третьих, использование себестоимости при оценке готовой
продукции не согласуется с методикой оценки выпуска продукции и
услуг по основным ценам, применяемой органами национальной
статистики, а дополнительные расчеты и корректировки, необходимые
для составления соответствующих форм статистической отчетности,
приводят к неточностям и искажению данных, используемых при
проведении экономического анализа на мезо- и макро-уровнях
управления страной.
Третьей проблемой учета краткосрочных материальных запасов,
является то, что сложившая практика формирования запасов
краткосрочных немонетарных активов не принимает во внимание
наличие залежалых (неиспользуемых) запасов сырья, материалов,
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комплектующих изделий, как на складах, так и в составе
незавершенного производства, а также нереализованной готовой
продукции. Это противоречит положениям Инструкции по
бухгалтерскому учету запасов, утвержденной Постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь № 133 от 12.11.2010 г.
(в редакции от 30.04.2012 г.) в соответствии с которой «… запасы –
это активы, учтенные в составе средств в обороте, приобретенные и
(или) предназначенные для реализации, или находящиеся в процессе
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, или
находящиеся в виде сырья, материалов и других аналогичных активов,
которые будут потребляться в процессе производства продукции,
выполнения работ, оказания услуг, или используемые для
управленческих нужд организации» [11].
В соответствии с приведенным определением остатки сырья,
материалов, готовой продукции, незавершенного производства
должны включать только величину потребляемых (реализуемых), или
подлежащих такому потреблению (реализации) в обозримом будущем
активов. В противоречие сказанному в современной практике остатки
названных краткосрочных активов формируются без учета условий
поставок и достигнутых показателей производства и реализации
продукции, работ, услуг.
В-четвертых,
необходимо
отметить,
что
основным
существенным отличием от национального учета является запрет IAS
2 «Запасы» на включение в стоимость запасов и себестоимость
готовой продукции сверхнормативных потерь сырья, затраченного
труда или прочих производственных затрат. Перерасход норм
свидетельствует об ошибках в процессе производства либо о
неправильности самих норм, и необходимости их пересмотра. При
превышении установленных норм излишние затраты должны
оцениваться как неэффективные и признаваться не в составе
стоимости запасов сырья, материалов, готовой продукции, а как
убытки организации [11].
Целесообразным представляется осуществление нормирования
краткосрочных
материальных
запасов,
за
исключением
незавершенного производства, исходя из однодневного оборота
реализации продукции с учетом подготовки партий к отгрузке. Что
позволит избежать отвлечения денежных средств на приобретение
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излишнего сырья, материалов и т.д. и их хранение, а также отвлечения
средств из кругооборота организации в виде остатков готовой
нереализованной продукции.
Выводы. Таким образом, целый ряд показателей эффективности
хозяйственной деятельности организаций находится в тесной
зависимости от величины остатков таких краткосрочных
материальных активов, как материалы, незавершенное производство,
готовая продукция и товары, занимающих большой удельный вес в
составе краткосрочных активов промышленных организаций.
Исследование методик формирования названных статей активов в
практике организаций промышленности, показало, что действующие
методики бухгалтерского учета и формирования статей бухгалтерской
отчетности не в полной мере соответствует потребностям
информационного
обеспечения
экономического
анализа.
Целесообразным представляется приведение методик признания,
оценки, учета и отражения в отчетности каждого элемента
краткосрочных материальных активов организации в соответствие с
их экономической сущностью, что в значительной мере будет
способствовать повышению эффективности решений, принимаемых
на основе результатов экономического анализа.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В
ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
NEED AHEAD OF CONTROL IN THE PROCESS OF
INVESTMENT DECISION MAKING
НЕОБХІДНІСТЬ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО КОНТРОЛЮ В
ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ
В статье исследована проблема эффективности использования инвестиций.
Автор указывает на необходимость опережающего контроля в процессе принятия
инвестиционных решений, приводит примеры из мировой практики.
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Ключевые слова: опережающий контроль, инвестиции, эффективность,
проект.
The article studies the problem of efficient use of investments. The author points to
the need for advanced control in the process of making investment decisions, gives examples
of international practice.
Keywords: leading control, investment, efficiency, project.
У статті досліджено проблему ефективності використання інвестицій.
Автор вказує на необхідність випереджаючого контролю в процесі прийняття
інвестиційних рішень, наводить приклади зі світової практики.
Ключові слова: випереджаючий контроль, інвестиції, ефективність,
проект.

Зачастую компании и предприниматели, ставят перед собой
амбициозные задачи – создать принципиально новый продукт или
услугу, найти новый подход к ведению бизнеса или, наоборот,
придерживаться проверенных традиций, несмотря на перемены. Все
это предпринимается с целью получить как можно большую прибыль,
однако некоторые компании вместо этого терпят убытки. Основой для
решения подобных задач выступают инвестиции. Инвестиции
представляют собой отличный метод для получения пассивного
дохода. Они осуществляются с целью получения дохода, применения
инновационных технологий в процессе производства, а также
создания новых и усовершенствования существующих предприятий.
Проблемы эффективности использования инвестиций существовала
всегда. В мировой практике используются различные приемы и
методы оценки эффективности использования инвестиций. К ним
относится, как правило, экономическая, финансовая и бюджетная
оценка.
Экономическая оценка эффективности предполагает получение
разницы между полученной прибылью и расходами, не рассматривая
при этом определение финансовых результатов для участников
проекта. В случае применения финансовой оценки определяются
результаты реализации проекта для участвующих в нем лиц. Она
основана на предполагаемой норме доходности, достаточной для всех
субъектов. Данный метод не предусматривает учета других
последствий вложения денежных средств. Бюджетная оценка
эффективности способна показать финансовые последствия вложений
для различных бюджетов. Она определяет объем инвестиций, а также
82

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (14). 2017

предполагаемое соотношение затрат, налогов и сборов. Показатели
данного типа представляют собой разницу между налогами и
расходами для конкретного уровня бюджета, что зависит от
внедренного проекта.
Реализуемость проекта, по мнению многих ученых, означает
возможность его осуществления при соблюдении параметров
финансового, технического и экономического характера. Но, как
показывает мировой опыт, существует немало провалившихся
инвестиционных проектов, даже несмотря на предварительную оценку
их эффективности в соответствии с вышеуказанными параметрами.
Например, российская компания ОАО «Роснано» в
сотрудничестве с ООО «Группа Нитол» начала в 2009 году
производство поликристаллического кремния для использования его в
солнечных батареях. За все время существования проекта в него было
инвестировано более 9 миллиардов российских рублей, однако бизнесидея оказалась убыточной, ведь солнечная энергия в России не так
востребована, как в других странах. Причиной убыточности стала
слишком дорогая стоимость переработки кремния, которая превысила
рыночную цену в 7 раз. [4]
В Республике Беларусь самым громким инвестиционным
провалом было проведение в течение 2007–2012 годов модернизации
деревообрабатывающей отрасли. Инвестиционные проекты были
реализованы на девяти государственных заводах. Было выделено
около 800 млн. евро государственных кредитов. К настоящему
времени успешно реализован (и то после вмешательства А.Г.
Лукашенко) только один проект – в ОАО «Ивацевичдрев».
Дополнительно для завершения проекта в 2013 году было выделено
214 млн. евро. [2]
В 2012 году крупнейший пивоваренный завод РБ, деятельность
которого приносила одни убытки, предлагалось включить в
дражнянский кластер. В 2013 году правительством страны было
принято решение, что инвестор будет отобран в ходе открытого
конкурса. Но летом 2013 года было решено, что поддержку заводу
вновь окажет государство, которое намерено сохранить за собой
контрольный пакет ОАО «Криница». Убытки предприятия по итогам
первого полугодия 2013 года составили 27 млрд. рублей, ОАО
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«Криница» входит в число 20 самых убыточных белорусских
предприятий. [2]
Очевидно, что во избежание потери средств, необходимо
внимательно подходить к вопросу выбора проекта. Причем, кроме
экономических факторов при оценке инвестиций необходимо
учитывать политические, экологические, социальные и другие
факторы, которые могут оказаться решающими при реализации
инвестиционного проекта.
Еще на стадии идеи начальной точкой является предвидение
будущей ситуации. На предвидении базируется опережающий
контроль. В народной мудрости сущность опережающего контроля
отразилась в пословице: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
Г. Кунц и С. О’Доннел иллюстрирует необходимость
опережающего контроля следующим примером: «...если водитель
автомобиля, двигаясь в гору, захочет поддерживать постоянную
скорость, он не ждет, пока спидометр покажет падение скорости перед
тем, как нажать педаль акселератора. Наоборот, зная, что гора
представляет собой переменную возмущения в данной системе,
водитель, вероятнее всего, сделает на это поправку, нажимая на педаль
раньше, чем снизится скорость». [1]
Опережающий контроль направлен на выявление факторов,
воздействующих на объект контроля, определение степени, а также
возможные последствия их влияния на объект контроля. Кроме того,
каждая идея в рамках опережающего контроля должна быть проверена
на качественность – соответствие или несоответствие тем или иным
параметрам. Цель использования опережающего контроля – реальный
прогноз развития ситуации. Сложность в применении опережающего
контроля состоит в правильном выделении определяющих факторов,
построении модели процесса, отражении в этой модели динамики,
организации отбора данных.
Субъектом опережающего контроля выступает, как правило,
наиболее заинтересованное лицо, а именно, собственник бизнеса. Идея
опережающего контроля
необходима,
в
первую
очередь,
предпринимателю и инвестору. Опережающий контроль может быть
осуществлен на различных уровнях: на уровне государства – в
отношении государственных проектов, связанных с вложениями
средств, на уровне предприятий – при оценке инвестиций, в целях
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предупреждения неблагоприятных ситуаций в работе уже
действующих предприятий, а также на уровне конкретного человека –
при решении вопросов экономического или личного характера.
Важно проводить опережающий контроль для крупных
мероприятий, когда речь идет об окружающей среде, экологии. В мире
существует немало примеров, когда проводимые мероприятия без
осуществления опережающего контроля приводили к серьезным
последствиям. Есть и противоположные примеры, свидетельствующие
о своевременности опережающего контроля, что позволило избежать
катастрофических последствий. Самым красочным примером является
осуществленный не в полном объеме проект поворота рек в Сибири.
Основная цель проекта состояла в направлении части стока сибирских
рек (Иртыша, Оби, Тобола, Ишима и других) в регионы страны, остро
нуждающиеся в пресной воде. Проект был разработан Министерством
мелиорации и водного хозяйства СССР (Минводхоз).
Благодаря ученому-геологу с мировым именем, занимавшему
пост вице-президента Академии наук, Александру Яншину этот
проект был остановлен. А. Яншин начал объединять географов,
климатологов, биологов, математиков, которые строят модели
последствий поворота рек. По сути, эти люди осуществили
опережающий контроль проекта. По мнению специалистов, изучавших
этот проект, осуществление проекта могло вызвать следующие
неблагоприятные последствия:
 затопление
сельскохозяйственных и лесных угодий
водохранилищами;
 подъём грунтовых вод на всём протяжении канала с
подтоплением близлежащих населённых пунктов и автотрасс;
 гибель ценных пород рыбы в бассейне реки Оби, что привело
бы в частности к нарушению традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов сибирского Севера;
 непредсказуемое изменение режима вечной мерзлоты;
 повышение солёности вод Северного Ледовитого океана;
 изменения климата, изменение ледового покрова в Обской
губе и Карском море;
 формирование на территории Казахстана и Средней Азии
вдоль трассы канала массивов болот и солончаков;
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 нарушение видового состава флоры и фауны на территориях,
по которым должен пройти канал. [3]
На основе проведенного опережающего контроля был
реализован еще один успешный проект. В результате ужесточения
антитабачного
законодательства
американская
компанияпроизводитель NJOY к 2015 году сумела занять около 30% ранка Есигарет США. Сегодня Е-сигареты рассматриваются как полезная
альтернатива для курильщиков. В 2013 году компания получила
финансирование от инвесторов в размере 70 млн. долл. США, а в 2014
году – объем инвестиций составил 75 млн. долл. США. Инвесторы не
прогадали. Прибыль компании только за 2014 год увеличилась на 1,1
млрд. долл. США. [5]
Среди наиболее успешных проектов в Республике Беларусь
можно выделить «МТЗ-Холдинг» – крупнейший производитель
сельскохозяйственной
техники.
Регулярно
осуществляются
инвестиции в создание новых и модернизацию действующих
производств холдинга. Приоритетным направлением развития
предприятия является увеличение экспорта товаров. В рамках
опережающего контроля президентом РБ Лукашенко А.Г.
осуществляется подписание договоров на продажу тракторов в страны
дальнего зарубежья с развитым сельским хозяйством.
Опережающий контроль всегда актуален. В настоящее время
особенно необходим, по нашему мнению, для таких грандиозных
проектов, как проект Илона Маска (основатель компаний Space X,
инвестор производства электромобилей в компании Tesla Motors) по
осуществлению пассажирских и грузовых полетов в космос. Эта идея
требует опережающего контроля, особенно в части соизмерения риска
с ожидаемой выгодой.
К сожалению, такая простая вещь, как опережающий контроль,
на практике чаше всего игнорируется. Образованные и мобильные
руководители, даже на стадии инвестирования решают лишь те
проблемы, которые они замечают. Они эффективно используют
контроль только тогда, когда вовремя узнают об отклонениях, чтобы
принять необходимые меры. Было бы ошибочным рассматривать
планирование как взгляд в будущее, а контроль — в прошлое, что
свойственно многим управляющим и авторам теоретических работ.
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Все вышесказанное не означает, что ничего не было сделано в
области разработки методов опережающего контроля. С этой целью
многие управляющие применяли такой испытанный способ, как
тщательно составляемые многократные прогнозы с использованием
новейшей информации, сопоставляли результаты прогнозов с
желаемым исходом и принимали меры для внесения изменений в
программы, с тем, чтобы последующие прогнозы, возможно, более
точно совпадали с запланированными показателями. В настоящее
время в условиях возрастающей конкуренции руководители,
заинтересованные в успешной деятельности предприятия, часто
прибегают к составлению прогноза сбыта продукции, осуществляя при
этом опережающий контроль. Получая информацию о том, что сбыт
продукции ожидается ниже желаемого уровня, руководители
вынуждены разрабатывать новую программу по рекламе, расширению
сбыта или планировать производство новой продукции.
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TRANSACTIONS CARRIED OUT BY BULGARIAN ENTERPRISES
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GLOBALIZATION CONDITIONS
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БОЛГАРСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ПРОБЛЕМИ В ОБЛІКУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
ЗДІЙСНЮВАНИХ БОЛГАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
This article justifies the importance of accounting information about foreign
currency transactions carried out by Bulgarian enterprises in modern globalization
conditions. Key accounting issues arising in the reporting of these transactions are brought
to the fore, as well as the approaches to their resolving.
Key words: foreign currency transactions, accounting information, financial
reporting, globalization.
В статье внимание сосредоточивается на значении бухгалтерской
информации для операций в иностранной валюте, осуществляемых болгарскими
предприятиями в условиях современной глобальной экономики. Рассматриваются
ключевые проблемы учета этих операций и подходы к их решению.
Ключевые слова: операций в иностранной валюте, бухгалтерская
информация, учет, глобализация.
У статті увага акцентується на значенні бухгалтерьскої інформації для
валютних операцій, здійснюваних болгарськими підприємствами в умовах сучасної
глобальної економіки. Розглядаються ключові проблеми обліку таких операцій і
підходи до їх вирішення.
Ключові слова: валютні операції, бухгалтерьска інформація, облік,
глобалізація.

In modern conditions of continuously increasing globalization
increasingly expanding are also the opportunities for Bulgarian enterprises
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to carry out various transactions in foreign currency. This in turn makes
particularly important and topical the issues related to their financial
reporting and to the presentation of the effects of changes in exchange rates
in the financial statements.
The main issues in the financial reporting of foreign currency
transactions arise from the continuous dynamics of exchange rates and the
resulting foreign exchange differences. Changes in exchange rates have a
huge impact on the financial results of the entity carrying out such
transactions, on its financial position, on the magnitude of a number of
important indicators of financial and accounting analysis, including
profitability, liquidity and solvency. All this necessitates the application of
appropriate approaches to reflect the accounting effects of changes in
exchange rates through transactions in foreign currencies so as to present in
a true and fair manner the operations of the entity in its financial statements
and to provide relevant, reliable and comparable accounting information to
their users, enabling the latter to make soundly based economic decisions.
The key accounting issues in reflecting foreign currency transactions
are:
1) what exchange rates are to be applied upon initial recognition of
these transactions;
2) how to recognize and reflect the on currently the exchange
differences arising out of the dynamics of exchange rates in the
implementation of the transactions;
3) how to present in the financial statements of an entity the effects
of changes in exchange rates related to transactions in foreign currency.
Different alternatives for solving these issues in theoretical and
applied aspects are possible. Studies of accounting theory and practice in
this strand on a global scale have shown significant differences in
accounting approaches, rules and procedures in different countries. This
gives grounds to consider issues related to reflecting the effects of changes
in exchange rates and their presentation in the financial statements as some
of the most problematic and difficult accounting areas with different views
on possible approaches. An important step towards the search for the most
appropriate solutions that will find wide application globally are the
growing in recent years convergence processes in the field of accounting
and the trend towards establishing a single set of high quality globally
accepted accounting standards. One of the concrete results of the efforts of
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the international community in this direction was the revision of
International Accounting Standard (IAS) 21 The Effects of Changes in
Foreign Exchange Rates in 2003 as part of a project to improve
International accounting standards undertaken by the International
Accounting Standards Board in the light of queries and criticisms raised in
relation to the standards by securities regulators, professional accountants
and other interested parties. These amendments to standard whose
implementation started on January 1, 2005, as the changes introduced
therein over the years reflected the convergence processes and the
aspiration towards an increasingly greater convergence in the
terminological and conceptual relationship between accounting systems
based on the International Financial Reporting Standards and the Generally
Accepted Accounting Principles (United States).
Bulgarian enterprises, which carry out foreign currency transactions
and implement as a formal accounting basis for preparation and
presentation of financial statements the International Financial Reporting
Standards are required, in reporting such transactions, to comply with the
requirements of IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.
In considering the issues regarding the creation of accountancy data on
transactions in foreign currency a key term is "functional currency" and the
related approaches governed by IAS 21 The Effects of Changes in Foreign
Exchange Rates. The functional currency is the currency of the primary
economic environment in which an entity operates. This is the environment
in which it primarily generates and expends cash. Foreign currency is a
currency other than the functional currency of the entity. The standard
requires each individual entity regardless of whether it is an enterprise with
foreign operations - such as a parent or a foreign operation - such as a
subsidiary, to determine its functional currency and measure its results and
financial position in that currency. Functional currency of the enterprise
reflects the underlying transactions, events and conditions of significance
for it.
The determination of functional currency should be based on the
following main factors:
- the currency that mainly influences the sales prices of goods and
services (this is often the currency in which the prices of goods and services
of the enterprise are determined and paid);
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- the currency of the country whose competitive impact and
regulations mainly determine the sales prices of goods and services;
- the currency that mainly influences labor costs, material and other
costs of providing goods or services (usually the currency in which such
costs are determined and paid).
As additional supporting evidence to identify the functional currency
the following factors may also be used:
- the currency in which funds from financing activities are generated
(i.e., issuing debt and equity instruments);
- the currency in which receipts from operating activities are usually
retained.
Once defined, functional currency should not be changed unless in
case of change of the primary economic environment in which the entity
operates, i.e., in the event of change of the underlying transactions, events
and conditions, relevant to it.
On initial recognition, foreign currency transactions must be recorded
in the functional currency as to the foreign currency amount there should be
applied spot rate between the functional and the foreign currency as at the
transaction date. In view of facilitating accounting reflection in practical
terms, it is permissible to use the average rate close to that on the
transaction date, but only provided that no significant currency fluctuations
(e.g., weekly or monthly average rates can be used, as per which the foreign
currency transactions that have occurred during the specific week or month
may be recorded).
Foreign currency transactions include every transaction that is
denominated or requires settlement in a foreign currency. Such transactions
arise when an enterprise:
- buys or sells goods or services whose price is denominated in
foreign currency;
- borrows or lends funds when the amounts payable or receivable are
denominated in foreign currencies; or
- otherwise acquires or disposes of assets, incurs or settles liabilities
denominated in foreign currencies.
The requirements for reflecting foreign currency transactions set
forth in IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
correspond to the approach applied according to Generally Accepted
Accounting Principles (United States) in reporting these transactions,
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known as "the two-transaction approach" [1, p.544]. From the position of
this approach, the initial recognition of the transaction and the subsequent
settlement of payments on it by transmitting cash amounts are treated as
two separate transactions. It requires as a basic rule, exchange differences in
the valuation of cash, receivables and payables in foreign currencies to be
recognized and to reflect the financial results of the current period in which
they arise as a result of the change in exchange rates.
In applying the "two-transaction approach" three important points
can be distinguished in relation to the use of exchange rates in the
implementation of transactions in foreign currency:
1) as at the date of the foreign currency transaction;
2) as at the date of the financial statements;
3) as at the date of settlement of the transaction in foreign currency.
As a result of the fact that there is a difference between the
transaction date and the date of settling the payments thereon, account
relationships emerge - receivables and payables in foreign currencies. When
they arise, these receivables and payables are reported in accounting terms
by using the spot rate between the functional and the foreign currency as at
the date of initial recognition of the transaction. The accounting reflection
of receivables and payables in foreign currencies in this manner is
performed in compliance with the principle of accrual, according to which
results from transactions and other events are charged at the time of the
event, and not upon the receipt and payment of cash amounts, as they are
included in the financial statements for the period to which they relate. By
current accrual accounting provides information not only about past
transactions involving payment or receipt of cash, but also about
receivables and liabilities of the entity associated with future movement of
the cash. Financial statements prepared on the basis of accruals provide
important and useful information that their users could use in making
economic decisions.
According to IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange
Rates as at the date of the financial statements, receivables and payables in
foreign currencies, in their capacity as currency monetary items should be
translated at the closing rate, i.e., at the exchange spot rate at the reporting
date. As monetary items are treated cash and all other assets and liabilities
to be received or paid in fixed or determinable cash amounts. Exchange rate
differences arising from the translation of monetary items at the closing rate
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as at the date of each drawing up of the financial statements, are recognized
to the period in which they arise. The main sign for determining a monetary
item is the right to receive or the obligation to deliver accurate or
determinable number of currency units while the main sign of nonmonetary item is the absence of such right. Non-monetary items in foreign
currency that are measured based on historical cost as at the date of the
financial statements reflect the exchange rate as at the date of the
transaction that resulted in their recognition, and those that are measured at
fair value are reported at exchange rate at the date when fair value was
determined.
At the date of settlement of the transaction in foreign currency paid
or received cash is measured at the current spot rate between the functional
and the foreign currency on that date. Thus determined, the amount of cash
paid to settle an account payable in foreign currency is compared with its
value in functional currency, calculated at the exchange rate at the date of
the foreign currency transaction (its date of arising) or if it is revaluated the date of the last revaluation (i.e., at the closing rate at the date of the last
financial statement). Upon receipt of cash under receivable in currency it is
necessary to compare the amount with the value of the receivable in the
functional currency formed as per the exchange rate at the date of the
transaction, as a result of which same has arisen, or at the last revaluation
date, if it is revaluated. The emerging differences resulting from the
comparison between the values expressed in functional currency at the date
of settlement of payments for transactions in foreign currency should be
recognized in profit or loss in the period in which they arise.
When a foreign currency transaction is settled within the same
reporting period in which it has arisen, all exchange rate difference is
recognized and reported in that period. If however, the transaction is settled
in a subsequent accounting period, the exchange rate difference that is
reported in each period until the date of settlement is determined by the
change in exchange rates during that period.
The above provisions concerning the measurement of monetary items
in foreign currency, including of receivables and payables and the
recognition of the related exchange rate differences are highly significant
for entities carrying out transactions in foreign currency since they affect
the formation of their financial result for the reporting period. In global
accounting theory and practice there are two basic approaches to reflect
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gains and losses from exchange rate differences on revaluation of foreign
currency receivables and payables - deferral approach and accrual
approach. According to the first approach, gains and losses from exchange
rate differences resulting from the subsequent measurement of foreign
currency receivables and liabilities are not recognized in the financial result
for the current period; they are deferred until actual payment or receipt of
cash. After payment or receipt of cash, they are included in the financial
result for the period. According to the second approach, gains and losses
from exchange rate differences upon revaluation of receivables and
payables denominated in foreign currency should be reflected in the
financial result for the current period in which exchange rates have
changed. As a result of its implementation, the effect of the change in
exchange rates, which will affect cash flows is reflected at the time of
occurrence of the event causing such effect. The second approach complies
with the principle of current accrual.
In compliance with the requirements of IAS 21 The Effects of
Changes in Foreign Exchange Rates as a whole, exchange rate differences
arising upon settlement of monetary items or upon translating monetary
items of an entity as per rates other than those which have been reported on
initial recognition during the period or in previous financial statements, they
are recognized to the profit or loss for the period in which they have arisen.
This is based on the view that such exchange rate differences have a direct
effect on cash flows (upon settlement of the transaction payments) or will
affect its cash flow in the near future (upon reflecting the exchange rate
differences from revaluation of monetary items in foreign currency as per
the closing rate at the date of the financial statements).
An exception to this general approach as regards the recognition of
exchange rate differences from foreign currency transactions is the
requirement that exchange differences relating to monetary items, which in
its essence is part of a net investment in a foreign entity, to be deferred and
recorded as a separate component of equity in the consolidated financial
statements of the reporting entity. The recognition of such exchange rate
differences to the profit or loss for the period is completed upon disposal of
the net investment, i.e., during the same period during which a gain or loss
is recognized upon disposal of the investment. It is considered that the
settlement of such monetary items is neither planned nor likely to occur in
the foreseeable future, the related exchange differences do not affect cash
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flows and therefore they should be presented in the consolidated financial
statements as a separate component in equity.
All the foregoing provides grounds to conclude that the accounting
information on foreign currency transactions carried out by Bulgarian
enterprises in contemporary conditions is a key prerequisite both for their
efficient management and for fulfilling the requirements as regards fair
presentation of the financial position and results of operations in the
financial statements and for enabling the adoption of soundly based
economic decisions by users of the information contained therein.
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ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
FORMATION OF DOCUMENTING STATISTICAL REPORTS
ON AGRICULTURAL ENTERPRISES
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
У статті обґрунтовано важливість документування господарських операцій
та налагодження належного документообігу, висвітлено основні аспекти процесу
формування статистичних звітів сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: первинні документи, документообіг, статистична звітність.
In the article the importance of documenting business transactions and establishing
proper documents, highlighted the main aspects of the process of formation of statistical
reports of agricultural enterprises.
Keywords: primary documents, document management, statistical reporting.
В статье обоснована важность документирования хозяйственных операций и
налаживания надлежащего документооборота, освещены основные аспекты
процесса
формирования
статистических
отчетов
сельскохозяйственных
предприятий.
Ключевые слова: первичные документы, документооборот, статистическая
отчетность.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Сукупність методів,
прийомів та способів формування системи документів, які
забезпечують надійні умови для функціонування систем обліку,
контролю та аналізу, що об’єднані за певними організаційними
ознаками називається методикою організації обліку.
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Виробничий процес у сільському господарстві зумовив
виникнення потреби у різних специфічних для цієї галузі показниках,
які можуть в подальшому характеризувати результати діяльності того
чи іншого сільськогосподарського підприємства, що забезпечить
прийняття необхідних управлінських рішень. Ці показники
відображаються у різних звітних формах, зокрема, у статистичних.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню питань документування процесу формування
статистичної звітності присвячені праці відомих вітчизняних та
зарубіжних науковців, зокрема, Н.Т. Кулікова, Т.В. Попітіч, В.М.
Рожелюк, П.Н. Денчук та інших. Але у практикуючих бухгалтерів
залишаються питання щодо механізму формування статистичних
показників у звітності.
Цілі статті. Розглянути механізм відображення інформації
первинних документів у статистичній звітності сільськогосподарських
підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Статистична звітність – це офіційний узагальнюючий документ,
що характеризує діяльність того чи іншого підприємства за якийсь
певний період на основі даних бухгалтерського обліку, у вигляді
заповненого формуляра, який подають: у відповідні органи, та усім
зацікавленим особам для прийняття управлінських рішень.
Перш за все, як ми бачимо із наведеного визначення,
статистична звітність – це є узагальнюючий документ, який
складається на основі даних певної кількості первинних документів.
На сільськогосподарських підприємствах звітність подається за
точно встановлений календарний звітний період: місяць, квартал,
період з початку року або рік (рис. 1).
Кожне сільськогосподарське підприємство подає таку форму
статистичної звітності як: «Основні економічні показники роботи
сільськогосподарських підприємств за рік» (форма 50-сг). Її подають
юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють
сільськогосподарську діяльність, а саме сільськогосподарські
підприємства усіх форм власності та організаційно-правової форми
господарювання районному відділу статистики за місцем знаходження
землі.
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Терміни охоплення звітів

Поточний звіт
Місячна

Річний звіт

Квартальна
Рік
(встановлюється
чинним
законодавством)

Піврічна

Подається згідно затвердженого календаря
подання форм державних статистичних
спостережень та фінансової звітності у 2016
році

Рис. 1 – Терміни охоплення статистичних звітів
Форма 50-сг містить 5 розділів:
1. Виробництво і реалізація продукції сільського господарства і
послуг;
2. Витрати на виробництво продукції сільського господарства і
послуг;
3. Державна підтримка сільського господарства;
4. Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих
потреб;
5. Баланс продукції сільського господарства [1].
Інформаційною базою для складання даної форми є розрахунки
по закриттю операційних розрахунків, баланс та облікові регістри.
Форма 50-сг складається на основі таких первинних документів
як:
– Відомість обліку розрахунків;
– Журнал головна;
– Звіт про Посівні площі сільськогосподарських культур під
урожай 20 __ року (02.07.2014 № 206) (4сг);
– Відомість витрат кормів (ф. № ВЗСГ- 9);
– Накладна (внутрішньо господарського призначення) (ф. №
ВЗСГ-8);
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– Звіт про Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування
та вапнування ґрунтів під урожай (9-б-сг);
– Відомість аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів,
послуг (ф. № 11. 4сг);
– Оборотна відомість аналітичного обліку по рахунку 21
«Поточні біологічні активи» (ф. № 9а сг);
– Звіт про рух худоби і птиці на фермі (ф. № 102 сг);
– Відомість руху молока (ф. № 114 сг);
– Акт на право користування землею;
– Запис у земельно-кадастровій книзі [4].
У статистичній звітності наводяться такі дані галузі
тваринництва, які характеризують її стан на певну звітну дату і
дозволяють визначати ефективність виробництва. Так, у «Звіті про
стан тваринництва» (ф. № 24) наводяться показники виробництва
продукції, наявність поголів’я тварин, розтелення корів, опорос
свиноматок, окоти овець, народження за звітний період молодняку від
них, купівлю та продаж тощо. При цьому обсяг інформації
розширюється із зростанням тривалості періоду, за який подається
звітність.
Дана форма складається на основі таких документів:
– Виробничий звіт (ф. №10.3а сг);
– Матеріальний звіт (ф. № М19);
– Журнал обліку витрат кормів (ф. №35 сг);
– Відомість аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів,
послуг (ф. № 11. 4 сг);
– Оборотна відомість аналітичного обліку по рахунку 21
«Поточні біологічні активи» (ф. № 9а сг);
– Звіт про рух худоби і птиці на фермі (ф. № 102 сг);
– Відомість руху молока (ф. № 114 сг).
Для здійснення ефективного контролю за потоком документів на
підприємстві складають графік документообігу. В якому зазначено хто
складає первинний документ, у які терміни він передається до
бухгалтерії, хто здійснює остаточну обробку та перевірку документа,
коли подається він в архів і чи подається взагалі [2, 3, 5].
Графік документообігу доцільно складати у вигляді схеми
(таблиці) або переліку робіт, а також усіма виконавцями, із
зазначенням їх взаємозв'язку і строків виконання робіт. Правильне
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складання графіка документообігу і його дотримання сприяє
раціональному розподілу посадових обов'язків між працівниками, і
забезпечує своєчасність складання звітності.
Фрагмент Плану документообігу сільськогосподарського
підприємства наведено в таблиці 1. З поданої вище таблиці ми бачимо,
що в Плані документообігу чітко розписано коли складається
документ, ким він складається і коли подається в бухгалтерію.
Таблиця 1
Фрагмент Плану документообігу сільськогосподарського
підприємства
Назва документів
Акт приймання
передачі основних
засобів
Відомість руху
тварин
Акт про
використання
добрив та
отрутохімікатів

Коли складається
документ
При здачі об’єкта
в експлуатацію
Протягом року

Хто складає
Комісія
призначена
адміністрацією
Бухгалтер по
обліку тварин

Коли подається в
бухгалтерію
На другий день
після складання
акту
В кінці місяця

Після внесення в
грунт

Головний
агроном

На другий день
після складання
акта

Акт на вибуття
тварин

В день загибелі, в
день забою худоби
в господарстві

Ветлікар

Разом зі звітом
про рух тварин
на фермі

Обліковий лист
машиністатракториста

Щозміни

Обліковець

В кінці місяця

Отже,
ми можемо зробити висновок, що таким чином забезпечується
ефективність діяльності бухгалтерії.
Всі документи подаються в бухгалтерію у певній послідовності,
де обробляються і відображаються у звітних формах. На рис. 2
зображено схему формування звітів про рух худоби та птиці та про
стан.
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Акт на
оприбуткування
приплоду тварин

Розрахунок
визначення
приросту

Акт на
вибуття
тварин

Журнал обліку
надою молока

Книга обліку руху тварин на фермі

Звіт про рух худоби та птиці на фермі
Бухгалтерія
(подається завідувачем ферми, 1-го числа наступного за звітним місяцем)

Журнал-ордер №9
«Звіт про стан тваринництва за 20 _ р.»

Рис. 2 – Стадії руху Звіту про рух худоби та птиці та Звіту
про стан тваринництва
Отже, достовірність даних статистичних звітів насамперед
залежить від правильності заповнення первинних документів, тому що
саме із них беруться показники для звітності.
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ВПЛИВ ГАЛУЗЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ОРГАНІЗАЦІЮ
ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ЛІСОВОГО СЕКТОРУ
INFLUENCE BRANCH FEATURES ON THE
ORGANIZATION OF COST ACCOUNTING FACTORY
PRODUCTION FOREST SECTOR
ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА
ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕТА ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕСНОГО СЕКТОРА
У статті висвітлено особливості діяльності підприємств лісової галузі.
Проведено аналіз впливу галузевих особливостей підприємств державного лісового
сектору на побудову обліку витрат виробництва. Внесено пропозиції щодо
вдосконалення обліку витрат виробництва на державних підприємствах лісової
галузі.
Ключові слова: виробництво, облік витрат, лісова галузь, облік витрат
основного виробництва, державне підприємство, облік на лісових господарствах.
In the article the features of enterprises forestry industry. The analysis of the impact
of industrial enterprises features state forest sector accounting for the construction costs.
Suggestions for improving the calculation of production costs in public enterprises forestry
industry.
Keywords: production, cost accounting, forest industry, cost accounting primary
production, state enterprise, accounting for forestry.
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В статье освещены особенности деятельности предприятий лесной отрасли.
Проведен анализ влияния отраслевых особенностей предприятий государственного
лесного сектора на построение учета затрат производства. Внесены предложения
по совершенствованию учета затрат производства на государственных
предприятиях лесной отрасли.
Ключевые слова: производство, учет расходов, лесная отрасль, учет затрат
основного производства, государственное предприятие, учет на лесных хозяйствах.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Лісова
промисловість України являє комплекс організацій, які пов’язані з
такими процесами, як вирощування, переробка, реалізація кінцевого
продукту, де ключовим елементом виступає лісова сировина.
Особливості технологічних процесів лісових господарств
зумовлюють величезне значення витрат виробництва для їх успішного
функціонування.
Інформаційним
забезпеченням
управління
витратами, а, зокрема, і витрат виробництва є належне облікове
забезпечення роботи підприємств. Формування достовірної та повної
інформації про величину, динаміку та склад витрат неможливо
відобразити без наявної системи облікових рахунків, що відображали
б специфіку господарської діяльності таких підприємств. Тому
важливе значення має саме методика відображення в обліку витрат
виробництва на державних підприємствах лісової галузі.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у розвиток дослідження питань, що
стосуються лісової галузі та організації обліку на державних
підприємствах даного сектору, внесли такі науковці: Венжега Д. І.,
Дерій В. А., Камінська Т. Г., Максимець О. В., Мельник В. М., інші.
Проте, постійні зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищах
держави вимагають проведення подальших досліджень у даній сфері.
Цілі статті. З огляду на вищенаведене ціллю статті є вивчити,
дослідити вплив галузевих особливостей підприємств державного
лісового сектору на побудову обліку витрат виробництва та розробити
пропозиції щодо його удосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Державні
підприємства лісогосподарської галузі України знаходяться у
безпосередньому підпорядкуванні обласних управлінь лісового та
мисливського господарства та Державному комітету лісового
господарства України, який у свою чергу підпорядковується
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Міністерству екології та природних ресурсів України. Діяльність
даних підприємств фінансується з бюджету держави, а також
можливих благодійних внесків.
Як відомо, складова частина основного виробництва
підприємства лісової галузі – це промислове виробництво, до складу
якого входить: лісозаготівля, деревообробка, інші технологічно
обумовлені види виробництв.
Лісозаготівельна продукція являється джерелом значної частини
доходів підприємств цієї галузі. Саме тому, одним із першочергових
завдань державного підприємства є ефективна побудова організації
виробничого процесу (див. рис. 1).
Підготовка лісорубочних ділянок (відведення ділянок, спорудження тимчасових

об’єктів для лісорубів, бензозаправних пунктів, будівництво та
реконструкція лісовозних доріг та ін.)
Валка дерев
Обрубка, збір і спалювання сучків
Трелювання (переміщення дерев, хлистів від місця
звалювання до лісовідвантажувального пункту)

Розмітка хлистів та розкрій на
сортименти
Зачистка сучків після розкрою
Штабелювання та
навантаження деревини на
транспортні засоби
Доставка деревини на
склад, або відправка в
реалізацію
Нижньоскладські
лісозаготівельні
Рис. 1. Технологія виробництва лісопродукції
роботи.
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Зупинимося на наведеній вище схемі. Для кожної лісосіки,
прийнятої в рубку, складається технологічна карта. На її основі (карти)
розраховується норма (нормативи) виготовлення окремих лісосік. Для
перевірки таксаційних даних лісогосподарських органів та уникнення
помилок при визначенні нормативу одержання деревної сировини з
одиниці площі, вкритої лісом, лісогосподарські підприємства
проводять обов’язковий вибірковий чи суцільний контрольний
перерахунок дерев до початку освоєння лісосіки. Відповідно до певної
технології виробництва, яка у кожного підприємства може
відрізнятись одна від одної, мають місце витрати на кожному
окремому процесі виробництва чи підготовки до реалізації.
Держаним підприємствам аналізованої галузі характерним є
розгалуженість у організаційній структурі та роззосередженість
підрозділів на масштабній за обсягом території. Так, до складу
лісгоспу включається лісництво, нижні склади, деревообробні цехи та
механіко-ремонтні майстерні, де відбувається виробництво та інші
процеси.
Первинною, виробничо-господарською одиницею є лісництво.
До його функцій належить: виконання різних заходів, щодо охорони
лісу, відпуску деревини на пні, збору лісового доходу, реалізацію
лісопродукції тощо.
Нижні склади – це пункти зберігання лісопродукції, вивезеної з
лісництв, а також відвантаження її вітчизняним та іноземним
покупцям. Територіально вони прив’язані до транспортних вузлів.
Підрозділами, які виконують промислову діяльність (розпилювання,
переробка різносортного матеріалу на споживчий товар) являються
деревообробні цехи. Ремонтні майстерні обслуговують машини,
техніку, яка використовується у звичайній діяльності суб’єкта.
Також на функціонування та розвиток підприємств лісового
господарства у сучасних ринкових умовах впливає значна кількість
інших факторів: час і місце, комерційні умови продажу, характер
покупця, стан кон’юнктури ринку та економіки країни, регіону, світові
тенденції ринків, а також інші мікро- та макроекономічні чинники
впливу. Результати впливу таких факторів проявляться у основних
тенденціях стану та розвитку, які досить важко точно спрогнозувати
чи попередити. Облік витрат на підприємствах лісового господарства
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повинні здійснюватись під впливом й інших характерних
особливостей, притаманних такому виду економічної діяльності.
Такими особливостями є:
1) процес створення продукту здійснюється під впливом не
тільки знарядь і предметів праці, робочої сили, але й природнокліматичних умов, причому останні впливають на витрати під час
процесу виробництва продукту найбільше. При організації обліку
витрат на підприємствах лісового господарства неможливо достовірно
визначити загальну суму виробничих витрат, оскільки суму понесених
витрат від використання знарядь і предметів праці, робочої сили ми
можемо оцінити та відобразити у грошовому, натуральному
вимірниках, а оцінку впливу природних та кліматичних умов і
процесів здійснити достовірно неможливо, оскільки вони не
підлягають дії економічних законів;
2) виробництво в лісовій галузі переплітається з природними
процесами відтворення, оскільки підприємства вирощують біологічні
активи – рослини і тварини. Тому дії економічних законів у лісовому
секторі пов’язані з діями біологічних законів, за якими розвиваються
живі організми. Види та порядок вирощування біологічних активів і
продукції є визначальними під час розрахунку їх собівартості, що
потребує специфічних методів і прийомів, які повинен забезпечити
бухгалтерський облік. Як показали дослідження узгодженість
економічних і біологічних законів у лісовій галузі відображено у
П(С)БО 30 «Біологічні активи», за яким вирощування лісової
продукції визначається як біологічні перетворення активів у лісовому
господарстві;
3) сезонний характер робіт у лісовому господарстві зумовлений
впливом природних та кліматичних умов, що вимагає нерівномірного
використання техніки, робочої сили протягом всього року. Сезонні
роботи включають: добування живиці, барасу; заготівля пньового
осмолу; лісокультурні і лісозахисні роботи. Враховуючи особливості
сезонних робіт, у системі обліку витрати накопичуються на рахунках
обліку протягом року. Відповідно до Інструкції про застосування
плану рахунків бухгалтерського обліку, витрати на здійснені сезонні
роботи доцільно відображати на рахунку 39 «Витрати майбутніх
періодів». На цьому рахунку узагальнюється інформація щодо
здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на
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витрати у майбутніх звітних періодах (наприклад, збирання і
переробка харчових продуктів лісу);
4) важливою особливістю діяльності підприємств лісового
господарства, яку необхідно враховувати при побудові обліку витрат є
врахування довготривалості операційного циклу росту деревини, який
у більшості випадків є значно тривалішим, ніж в інших галузях
промисловості та сільського господарства. Довготривалість
операційного циклу впливає не тільки на швидкість руху та величину
оборотних засобів, але в певній мірі й на величину витрат на одиницю
продукції. Дослідження практики діяльності підприємств різних видів
економічної діяльності показало, що чим менша тривалість
виробничого циклу, тим нижча при інших рівних умовах собівартість
одиниці продукції, і навпаки. Цей факт прослідковується за такими
статтями
як
амортизація
виробничого
обладнання
та
загальновиробничі витрати, оскільки чим довший виробничий цикл,
тим відповідно за довший період часу відносяться ці витрати на
одиницю продукції і навпаки. Довготривалість операційного циклу
росту деревини, як одна з важливих особливостей діяльності
підприємств лісової галузі, впливає також на процес визнання
основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;
5) лісові насадження як національне багатство країни не
відображаються у балансі підприємства, тому про об’єктивний і
достовірний облік в лісовому господарстві, мова йти не може. Це
призводить до зловживання та перекручування показників фінансової
звітності, що створює умови для переходу галузі «у тінь».
Враховуючи те, що лісові насадження є біологічними активами,
їх облік повинен здійснюватись відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні
активи» і, відповідно, вони повинні відображатись у рядках балансу
«Довгострокові біологічні активи» і «Поточні біологічні активи».
Лісові господарства для обліку витрат користуються
загальноприйнятими рахунками, такими як: 91 «Загальновиробничі
витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94
«Інші витрати операційної діяльності», 23 «Виробництво».
Виробничі
витрати
лісогосподарських
підприємств
обліковуються на рахунку 23 «Виробництво».
Підприємства лісового господарства відкривають такі
субрахунки до рахунку 23:
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‒ 231«Витрати по лісовому господарству за рахунок
бюджетних коштів»;
‒ 232 «Лісогосподарське виробництво»;
‒ 233 «Витрати по вивозці деревини на кінцеві склади»;
‒ 234 «Допоміжне виробництво»;
‒ 235 «Обслуговуюче виробництво та господарство»;
‒ 236 «Ремонт основних засобів».
З метою поліпшення та деталізації обліку іншого та/або
допоміжного виробництва, ремонту основних засобів рахунки 234, 235
деталізуються за допомогою рахунків третього порядку.
Облік витрат на виробництво лісогосподарського призначення
ведеться на синтетичних рахунках 232 і 233.
В ході дослідження діяльності державних лісових господарств
виявлена необхідність в більш точному зазначенні складу і порядку
провадження обліку прямих та непрямих витрат виробництва в
лісових господарств. Перш за все, витрати на будівництво доріг
лісогосподарського призначення, заходи з охорони лісу, і т.д., є дуже
важливими та вкрай необхідними витратами для підтримки
лісоресурсного потенціалу України в належному стані, на його
відтворення, збільшення продуктивності лісу. У відповідності до
Інструкції по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості
продукції (робіт, послуг) на підприємствах лісового господарства
України такі витрати належать до основного виробництва. На нашу
думку, ці витрати доцільніше узагальнювати на рахунку 91
«Загальновиробничі витрати» замість 23, оскільки наведені заходи не
створюють окремого виду продукції, а тому доцільно ці витрати
розподіляти між основною продукцією.
Створення оптимальної системи обліку є одним з найголовніших
аспектів господарської діяльності будь-якого підприємства. Разом з
тим, завжди необхідно врахувати специфічні особливості діяльності
окремого підприємства та галузі вцілому.
Отже, оптимізація та організація обліку витрат виробництва
держлісгопів вкрай необхідна для ефективного використання
ресурсного потенціалу та збереження лісових ресурсів нашої країни.
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ОБЛІК ТМЦ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
ACCOUNTING COMMODITY TANGIBLES IN
AGRICULTURAL ENTERPRISES
УЧЕТ ТМЦ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статті розглядаються особливості обліку запасів в сільськогосподарських
підприємствах,
документальне
оформлення
їх
надходження
на
підприємство,використання у виробництві і реалізація.
Запропоновано шляхи
удосконалення обліку запасів.
Ключові слова товарно-матеріальні цінності, запаси, облік, первинні
документи,документообіг.
In the article the features keeping stocks in agricultural enterprises, documenting
their income to the company, use in production and sales. The ways of improvement of
accounting reserves.
Keywords inventories, inventory, accounting, primary documents, document.
В
статье
рассматриваются
особенности
учета
запасов
в
сельскохозяйственных предприятиях, документальное оформление их поступления на
предприятие, использования в производстве и реализация. Предложены пути
совершенствования учета запасов.
Ключевые слова товарно-материальные ценности, запасы, учет, первичные
документы, документооборот.

Для підтримання виробництва сільськогосподарської продукції
необхідна постійна наявність виробничих запасів.
У процесі виробництва виробничі запаси переходять у форму
готової продукції.
Своєчасне оформлення та контроль первинних документів є
одними з головних завдань обліку запасів.
Під час придбання матеріалів на стороні необхідний
систематичний контроль за транспортно-заготівельними витратами.
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Виробничі запаси, які не використовуються в господарстві
можна реалізувати для мобілізації внутрішніх резервів.
Надходження на підприємство запасів здійснюється як від
постачальників так і за рахунок власного виробництва.
Товарно-транспортна накладна є підставою для оприбуткування
матеріальних цінностей, що надійшли автомобільним транспортом.
Рахунки фактури перевіряють на відповідність надходження
матеріальних цінностей та своєчасність їх оплати.
На підставі договорів, нарядів ті інших документів виконується
відпуск матеріалів на сторону.
Удосконалення обліку і контролю матеріальних запасів потребує
використання відповідного програмного забезпечення.
Оптимальною
вважається
схема
аналітичного
обліку,
реалізована в Типовій конфігурації для України програми “1С:
Бухгалтерія 8.0”.
Незначні виробничі запаси доцільно оформляти у змінному
виробничому звіті бригадира , що одержав ці матеріали.
Важливе значення має розробка алгоритмів, які дають
можливість визначати систему послідовності обліку матеріальних
запасів.
Бухгалтерський облік повинен містити інформацію про
раціональне використання матеріалів та їх зберігання.
Доцільною є розробка єдиної форми документа , призначеної
для машинної обробки.
Проведення контрольних заходів знижують ризик неефективної
системи збору і реєстрації оперативного факту.
Доцільним є використання графіків документообігу .
Удосконалення обліку запасів призведе до значного підвищення
результативності їх фінансово-економічної діяльності.
Необхідною
умовою
підтримання
виробництва
сільськогосподарської продукції на певному рівні є постійна наявність
частини оборотних активів у матеріальній формі . Так, щоб
здійснювався процес виробництва, господарство повинне мати в
необхідних розмірах запаси посівного матеріалу, кормів, палива,
мінеральних добрив та засобів захисту рослин і тварин, запасних
частин та інших виробничих запасів. При їх використанні зростають
витрати на виробництво. Результатом процесу виробництва є
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створення готової продукції і виробничі запаси переходять у форму
готової продукції.
Своєчасне оформлення первинних документів на всі операції є
завданням бухгалтерського обліку.
Завданням бухгалтерського обліку запасів є:
- своєчасне оформлення первинних документів на всі операції,
пов'язані
з
надходженням,
зберіганням
і
витрачанням
сільськогосподарської продукції, матеріалів та інших запасів;
- здійснення точного і повного контролю за своєчасним
оприбуткуванням, зберіганням і економним витрачанням матеріальних
цінностей у процесі виробництва, за додержанням встановлених норм
витрат матеріалів;
- одержання на будь-яку дату точних даних про кількість
сільськогосподарської продукції, матеріалів та інших запасів, які є в
коморах, на складах і виробничих підрозділах підприємства та інших
місцях зберігання і використання;
- систематичний контроль за транспортно-заготівельними
витратами під час придбання запасів на стороні;
- своєчасне виявлення виробничих запасів, які не
використовуються в господарстві і які можна реалізувати для
мобілізації внутрішніх резервів, а також готової продукції, яка не
користується попитом, і неліквідів.
В ТОВ «СПП Лана» матеріальні ресурси можуть надходити на
підприємство від постачальників, від підзвітних осіб і від власного
виробництва.
Рух виробничих запасів на підприємстві оформляється
первинними документами.
1.Надходження ТМЦ
Від постачальників: рахунок-фактура; накладна, товарнотранспортна накладна; податкова накладна.
Від підзвітних осіб: товарний чек (рахунок); акт закупівлі ТМЦ;
авансовий звіт.
2. Отримання ТМЦ - за дорученням.
3.Постановка на облік (оприбуткування): прибуткова накладна;
прибутковий ордер; акт про невідповідність ТМЦ супутнім
документам або про відсутність документів; картка (журнал,
відомість) складського обліку ТМЦ.
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4.Витрачання ТМЦ: видаткові накладні; лімітно - забірні карти;
вимоги (разові або групові); акти списання ТМЦ за фактичними
витратами із зазначенням норм витрат і відхилень.
5. Відвантаження ТМЦ (реалізація) за видатковими накладними.
Матеріали, що надходять на склад, ретельно перевіряють,
встановлюють відповідність їх якості, кількості, асортименту, умовам
поставок і супровідними документам.
Матеріальні цінності, що надійшли від постачальника
автомобільним транспортом, оприбутковуються на склад на підставі
товарно-транспортної накладної, одержаної від вантажовідправника .
У разі надходження вантажу на склад підприємства без
документів відділ постачання виписує наказ склад про прийом
вантажу без документів. Завідуючий складом здає накази до
бухгалтерії разом з прибутковими ордерами.
Зміст господарських операцій
Таблиця 1
Журнал господарських операцій з обліку ТМЦ в ТОВ «СПП Лана»
Зміст господарських операцій

Дебет

Оприбутковано ТМЦ, що надійшли від
постачальника
Передано ТМЦ від однієї матеріально
відповідальної
особи
до
іншої
(внутрішньогосподарське переміщення)
Відпущено зі складу ТМЦ для капітального
будівництва
Списано ТМЦ для загальновиробничих потреб

20,21,22
26,27,28
20,21,22
26,27,28
15
91

Кредит
631

Сума,
грн.
570,00

20,21,22
26,27,28

220,00

20,21,22
26,27,28
20,21,22
26,27,28

350,00
220,00

При дрібних купівлях матеріалів готівкою підзвітна особа
зобов’язана здати матеріали на склад, а комірник на рахунку
постачальника повинен поставити відмітку про дату, номер
прибуткового ордера і підпис.
Необхідно щоденно одержувати в банку рахунки-фактури,
перевіряти їх відповідність надходженню матеріальних цінностей на
склад підприємства і контролювати своєчасність їх оплати. Є такі
випадки, коли виробничі запаси надходять до складу без рахунківфактур постачальників. Такі поставки називають невідфактурованими.
Бухгалтерія повинна організувати окремий облік розрахунків за ці
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матеріали і вжити заходів до своєчасного одержання рахунків від
постачальників.
Відпуск матеріалів на сторону виконується на підставі
договорів, нарядів та інших документів і письмового розпорядження
керівника підприємства.
Таким чином, постачання кожного підприємства матеріальними
ресурсами являє собою єдність двох процесів:
1) транспортування і доставку на підприємство замовлених і
закуплених матеріальних ресурсів на підставі первинної документації;
2) оформлення заборгованості й оплати постачальникам
одержаних від них матеріальних цінностей.
У бухгалтерському обліку оцінка запасів можлива за різною
вартістю.
Придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс
підприємства за первісною вартістю.
Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість
запасів, яка складається з таких фактичних витрат: суми, що
сплачується за інформаційні, посередницькі послуги у зв’язку з
пошуком і придбанням запасів; суми ввізного мита; суми непрямих
податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються
підприємству; витрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні
роботи, транспортування запасів до місця їх використання.
Удосконалення обліку і контролю матеріальних запасів потребує
чіткого визначення інструментарію, процедур і методики їх ведення в
умовах автоматизації з використанням відповідного програмного
забезпечення. З метою удосконалення обліку і контролю в умовах їх
автоматизації важливе значення має розробка алгоритмів, які дають
можливість визначати систему послідовності облікового процесу
ведення аналітичного, кількісного і кількісно-сумового обліку
матеріальних запасів. Для цього потрібно визначити систему носіїв
інформації за окремими їх групами в залежності від їх структури та
здійснити автоматизоване формування бухгалтерських записів .
У більшості комп'ютерних програм є можливість не тільки
детального багаторівневого обліку, але й аналітичного обліку в різних
незалежних розрізах, що принципово неможливо в умовах ручного
обліку. Наприклад, оптимальною вважається схема аналітичного
обліку товарно-виробничих запасів, реалізована в Типовій
конфігурації для України програми “1С: Бухгалтерія 8.0” у розрізі
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місць збереження (чи складів, матеріально відповідальних осіб),
власне товарно-виробничих запасів і партій товарно-виробничих
запасів.
При такій побудові обліку на більшості підприємств є можливим
одержати, наприклад, звіти за матеріально відповідальними особами у
розрізі товарно-виробничих запасів чи звіти по товарно-виробничих
запасах у розрізі складів, матеріально відповідальних осіб і партій
товарно-виробничих запасів.
Дана пропозиція на більшості підприємств дозволить
підвищити аналітичність обліку виробничих запасів в розрізі виду
запасу, МВО, місць зберігання тощо. В умовах незначних виробничих
запасів на виробництві на кінець кожної зміни передачу їх від однієї
зміни іншій доцільно оформляти безпосередньо у змінному
виробничому звіті того бригадира (майстра), що одержав ці матеріали.
Ведення додаткового контролю за обліком товарноматеріальних запасів з боку керівництва підприємства є дуже
важливим. Це означає перегляд керівником бухгалтерських
документів, вивчення ним нормативних актів, що діють у цій галузі.
Такий підхід дозволить більш раціонально витрачати кошти на
придбання товарно-матеріальних запасів, витрачати менше часу на
переконання керівництва в необхідності придбання того чи іншого
запасу, підвищити дисципліну використання товарно-матеріальних
запасів співробітниками підприємства.
Важливим напрямом удосконалення організації оперативного й
складського обліку запасів є раціоналізація форм документів,
документообігу й всієї системи оформлення, реєстрації й обробки
документів.
Необхідно також впроваджувати ефективні форми попереднього
й поточного контролю за дотриманням норм запасів і витратами
матеріальних ресурсів, приділяти більше уваги підвищенню
вірогідності
оперативного
обліку
руху
напівфабрикатів,
комплектуючих виробів, деталей і вузлів у виробництві. Дані
бухгалтерського обліку повинні містити інформацію для знаходження
резервів зниження собівартості продукції в частині раціонального
використання матеріалів, зниження норм витрат, забезпечення
належного зберігання.
Доцільною також є розробка єдиної форми документа (на
відпущення матеріалу), призначеної для машинної обробки. У цей
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документ варто включити всі об’єкти основного та допоміжного
виробництва під відповідними кодами, які б указували напрям
використання матеріальних ресурсів – основні вироби, запасні
частини, товари народного споживання, разові замовлення, ремонтноексплуатаційні потреби.
Щоб уникнути помилок і порушень при збору та реєстрації
оперативних фактів про виробничі запаси, що підлягають обліку,
доцільно розробити детальні інструкції конкретним виконавцям про
порядок і терміни реєстрації даних, а також використовувати систему
заохочень і покарань за виконання своїх обов’язків виконавцями.
Проведення контрольних заходів (ревізії, звірки, інвентаризації)
знижують ризик неефективної системи збору і реєстрації оперативного
факту.
Доцільне використання на всіх ділянках обліку уніфікованих
форм документації. Крім того:
- створення графіків документообігу з обліку запасів і доведення
до виконавців їх функцій при створенні і перевірці первинного
документа;
- видача розпорядчої документації особам, що відповідають за
здійснення тієї або іншої господарської операції, і мають право
підпису первинних документів;
- контроль з боку працівників бухгалтерії за правильністю
оформлення первинної документації з обліку виробничих запасів .
Таким чином, реалізація перелічених напрямів удосконалення
обліку запасів вітчизняними підприємствами призведе до значного
підвищення результативності їх фінансово-економічної діяльності,
дозволить налагодити більш дієвий і менш трудомісткий облік,
контроль за наявністю, рухом і використанням виробничих запасів, а
також досягти їх економії.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРОЩЕНОГО
ОБЛІКУ В ПЕРІОД ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ
SIMPLIFIED INFORMATION SUPPORT ACCOUNTING
PERIOD TAX REFORM
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРОЩЕННОГО
УЧЕТА В ПЕРИОД НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ
У статті розглянуто інформаційне забезпечення ведення спрощеного обліку
малими підприємствами у період реформування податкової системи та бюджетного
фінансування.
Ключові слова: спрощений облік, бюджетне фінансування, податкові
реформи.
The article deals with keeping information providing simplified accounting small
businesses during tax system reform and budgeting.
Changing the many components of the tax system, including simplified forms,
involves searching for ways to improve information provision simplified calculation, which
is the purpose of the article.
The exact legal sources of data analyzed changes regarding the single tax payers
from 2017.
There are still common and simplified tax system. Simplified system has three groups
for FOP. In the first and second set precise amount of tax per month (10% of the minimum
subsistence level for the first group and 20% of the minimum wage for the second),
regardless of the size of the income tax and the third set of 5% of revenue.
A further focus of research appropriate forming guidelines on accounting for the
simplified system, the advantages and disadvantages of each of them on specific numerical
examples.
Key words: simplified accounting, financing, tax reform.
В статье рассмотрены информационное обеспечение ведения упрощенного
учета малыми предприятиями в период реформирования налоговой системы и
бюджетного финансирования.
Ключевые слова: упрощенный учет, бюджетное финансирование, налоговые
реформы.
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Проблеми податкових реформ, розпочатих з 2016 року,
торкаються усіх сторін економічного життя. З прийняттям Державного
бюджету на 2017 рік, обсяг запропонованих змін до Податкового
кодексу [6; 7] досить великий. Найбільш масштабні зміни стосуються
адміністрування податків. Чимало цих змін стосуються і
оподаткування, а відповідно й інформаційного забезпечення обліку
малих підприємств.
Малі підприємства на урядовому рівні визнані рушійною силою
економіки, тому для виконання своїх соціально-економічних завдань
користуються у бізнесовому середовищі певними пільгами та
спрощенням загального режиму документування операцій, звітності,
оподаткування.
Дбаючи про розвиток малого підприємництва, держава
прийняла ряд нормативних актів щодо його підтримки. Реалізація
політики підтримки малих підприємств у економіці здійснюється за
рахунок доплат, дотацій та відшкодувань, спрощеної реєстрації,
документування, обліку та звітності. Принципом державної політики є
доступність отримання державної підтримки суб’єктами малого і
середнього підприємництва [10].
Саме тому підвищення життєздатності та стійкості суб'єктів
малого підприємництва може відбуватись лише за умов реалізації
комплексу цілеспрямованих заходів із підтримки малого
підприємництва. А найголовнішими з них, як уже зазначено, виступає
система оподаткування та її документальний супровід і інформаційне
забезпечення.
Питання обліку та оподаткування малих підприємств набуває
актуальності, оскільки змінилися деякі умови одержання пільг,
збільшено видатки Державного бюджету на 2017 рік за програмами
підтримки та кредитування, що вимагає відповідної реакції
інформаційного забезпечення цих процесів.
Питанням особливостей державної
підтримки малого
підприємництва в Україні та формування для них спрощеного
інформаційно-облікового і податкового поля присвячені наукові праці
таких вітчизняних вчених, як: Ф. Бутинця, З. Варналій [3], С. Голова,
В. Жука, В. Моссаковського, М. Кужельного, К. Долинського [4] та ін.
Але в умовах постійної зміни законодавства і правил ведення бізнесу,
ряд питань інформаційного забезпечення ведення обліку та звітності,
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загалом методологія спрощеного обліку потребують уточнення та
доопрацювання.
Дослідниками [3] встановлено, що форми та способи державної
підтримки малого підприємництва мають певну класифікацію за
характером впливу держави на діяльність малих підприємств та
функціональним напрямом державної підтримки.
Характер впливу є прямий - введення податкових пільг,
виділення бюджетних коштів для пільгового фінансування, надання у
безоплатне користування або оренду малим підприємствам
державного майна тощо та непрямий - через стимулювання розвитку
фінансової інфраструктури для малого бізнесу.
За функціональним напрямом державна
підтримка – це
організаційна: спрощена реєстрація суб'єктів малого підприємництва,
надання маркетингової інформації на пільгових засадах, проведення
консалтингу і аудиту; фінансово-податкова: надання податкових і
митних пільг; майнова підтримка.
Об'єктом державної політики підтримки та розвитку малого
підприємництва є реальні потреби та інтереси суб'єктів малого
підприємництва. У частині інформаційно-облікового забезпечення як
зазначає К. Долинський [4], до їх переліку відносяться: створення
умов для самостійного ведення обліку власниками невеликих
підприємств; максимальне спрощення процедур накопичення і
обробки інформації необхідної для складання фінансової звітності та
декларації з податку на прибуток.; забезпечення єдності
методологічних засад бухгалтерського обліку доходів і витрат;
запровадження спрощеної форми балансу та звіту про фінансові
результати для суб’єктів, які ведуть спрощений облік.
Зміни, привнесені новими правилами оподаткування [6; 7]
стосуються наступних складових. Загальні положення та
адміністрування податків: електронний документообіг; податкові
консультації; податкові перевірки та запити; стягнення, розстрочення
та відстрочення податкового боргу; фінансові санкції та пеня.
Зміни, що стосуються окремих видів податків. Податок на
прибуток: зміни в обчисленні податку, обмеження на врахування
окремих витрат, прискорена амортизація, податкові канікули для
малого бізнесу, звітність сільгоспвиробників. Податок на додану
вартість: зміни в адмініструванні, відшкодування, пільги з ПДВ. Інші
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податки: податок з доходів фізичних осіб, акцизний податок, рентна
плата, плата за землю, єдиний податок, трансфертне ціноутворення.
Охопити тлумаченнями весь перелік нововведень у одній статті
нереально, тому ми обмежимося лише найбільш вагомими змінами,
що стосуються суб’єктів малого підприємництва.
Цілі статті. Зміна багатьох складових системи оподаткування, у
тому числі і спрощених його форм, передбачає пошуки шляхів
удосконалення інформаційного забезпечення спрощеного обліку, що і
є ціллю статті.
Звітність, правила обліку, консультації, довідники – усе,
необхідне для підприємств та підприємців на спрощеній системі
оподаткування тепер коментуються у спеціалізованих бухгалтерських
виданнях [11]. Також є і значна кількість коментарів до нововведень
щодо оподаткування і обліку [1; 9]. Проте ці консультації суто
практичного спрямування. Тому нововведення вимагають наукового
узагальнення та інтерпретації.
Насамперед, за приведеними у перелічених джерелах даними,
проаналізуємо зміни, що стосуються платників єдиного податку з 2017
року (таблиця 1).
Таблиця 1
Зміни для платників єдиного податку з 01.01.2017 р.
Опис
1 група - ФОП (мах дохід 300 тис грн, без найманих)
Податковий період – календарний рік (ст 294.1)

Ставка податку
До 10% прожиткового
мінімуму працездатних осіб
на 01.01.2017 р., тобто до
160 грн. (1600 грн*10%)
2 група – ФОП (мах. дохід 1,5 млн.грн, мах. 10 найманих До 20% мінімальної ЗП.
співробітників)
Тобто до 640 грн.
Податковий період – календарний рік (ст 294.1)
(3200*20%)
3 група – ФОП та юридичні особи (мах. дохід 5 млн.грн,
3%+ПДВ
кількість співробітників не обмежена)
або 5%
Податковий період – календарний квартал (ст 294.1)
4 група - сільськогосподарські товаровиробники ( частка Коефіціент до нормативної
с/г товаровиробництва за попередній податковий рік ≥75
грошової за ст. 293.9
відсотків
Податковий період – календарний рік (ст 294.1)
- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і
0,95
пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських
територіях, а також сільськогосподарських угідь, що
перебувають в умовах закритого грунту)
- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських
0,57
зонах та на поліських територіях
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- для багаторічних насаджень (крім багаторічних
насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських
територіях)
- для земель водного фонду
- для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у
власності сільськогосподарських товаровиробників, які
спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та
переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті,
або надані їм у користування, у тому числі на умовах
оренди

0,19

2,43
6,33

Джерело: Складено за [1; 6; 7; 11].
Зберігаються загальна і спрощена системи оподаткування.
Спрощена система має три групи для ФОП [12]. У першої та другої
встановлена чітка сума податку в місяць (10 % від мінімального
прожиткового мінімуму для першої групи і 20 % від мінімальної
заробітної плати для другої) незалежно від розміру доходу, а в третьої
податок встановлений розміром 5 % від доходу.
Система оподаткування зазнала не значних змін, які стосуються
лише платників єдиного податку першої групи. Основні ж зміни
стосуються сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Розглянемо докладніше про єдиний податок у 2017 році в
Україні [1]. Нововведення полягають у тому, що Податковий кодекс
був оновлений, податки, які йдуть за низькою ставкою, введуть в 1
кварталі, а платити єдиний податок передбачено з 01.04 2017 року (з 2
кварталу).
Проста система оподаткування передбачає сплату підприємцем
єдиного податку. Для тих, хто належить до III групи, був знижений
верхній поріг обсягу доходу за рік - раніше було 20 млн. грн., віднині
лише 5 млн. грн. Ставка для них буде не 2%, як раніше, а 3% якщо
сплачується ПДВ і не 4%, як раніше, а 6%, коли ПДВ не оплачується.
Сума єдиного податку у 2017 році Україна для кожного
підприємства буде своєю, в залежності від загального обороту.
Для сільськогосподарських підприємств, які належать до IV
групи ставка єдиного податку стала вище в 1,8 разів. У 2016 р. був
скасований коефіцієнт індексації для нормативної оцінки фінансової
ділянки землі. З коефіцієнтом раніше визначали необхідну базу для
оподаткування різних підприємств (які займаються сільським
господарством тощо), належать до IV групи.
Юридичні особи можуть сплачувати єдиний податок тільки в 2
формах, готівкою або за безготівковим розрахунком в банках. Згідно
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ст. 291.6 ПКУ платники єдиного податку першої - третьої груп
повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані
роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або
безготівковій).
Єдиний податок для юридичних осіб у 2017 році обирається за
однією зі ставок: платити чітко 6% від виручки, при реалізації товарів
та послуг. Акцизний збір сюди не входить, коли сплачується ПДВ.
Якщо ПДВ входить в суму єдиного податку, то за мінусом акцизного
збору сплачується 10% від загальної суми виручки.
Таким чином, ставка єдиного податку у 2017 році в Україні
становить 6% або 10%, з можливістю вибору варіанту оплати.
Акцизний збір у цей податок не входить, а ПДВ у 1-му випадку може
входити.
Єдиний податок потрібно оплачувати кожен місяць по 19-е
число включно, а звітність подається за квартал. Розрахунок щодо
сплати подається суворо до 20 числа місяця, який йде за закритим
кварталом.
Щодо застосування РРО, то: юридичні особи - платники єдиного
податку мають застосовувати РРО на загальних підставах; ФОП платники єдиного податку не застосовують РРО, якщо вони:
знаходяться на першій групі платників єдиного податку; знаходяться
на другій або третій групі платників єдиного податку та обсяг доходу
протягом календарного року не перевищує 1 млн. грн.; не реалізують
технічно складну побутову техніку. Перелік товарів, які підлягатимуть
застосуванню РРО, має встановити Кабінет Міністрів до 31.03.2017.
Державна фіскальна служба України надала тлумачення про
застосування у 2017 році норм щодо єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними
особами – підприємцями, у тому числі спрощенцями Законом України
від 6 грудня 2016 року № 1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (далі – Закон № 1774) внесено низку змін
до Закону України від 8 липня 2010 року № 2464 – VI «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» (далі – Закон № 2464), які набувають чинності з 1 січня
2017 року, зокрема щодо нарахування ЄСВ у 2017 році фізичними
особами – підприємцями та його сплати, у тому числі тими, які обрали
спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять
незалежну професійну діяльність [8].
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Для ФОП обов’язковий ЄСВ [5] нараховується в розмірі 22% від
суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але
не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску,
встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не
може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску
(підпункт 3 частини 1 статі 7 Закону по ЄСВ). Станом на 1.01.2017 р.
встановлено мінімальну зарплату на рівні 3200 грн./міс., прожитковий
мінімум – 1600 грн./міс.
Тобто, до 1 січня 2017 року ФОПи (незалежно від системи
оподаткування) за наявності доходу за відповідний місяць зобов’язані
сплачувати ЄСВ в розмірі не менше мінімального страхового внеску
(22 % від розміру мінімальної заробітної плати). З 1 січня 2017 року
ФОПи зобов’язані сплачувати ЄСВ, незалежно від наявності доходу за
відповідний місяць [12].
Залишилася незмінною норма за якою особи, які обрали
спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе
єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами
та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
Висновки. З прийняттям Державного бюджету на 2017 рік,
змінилися умови оподаткування, особливо в адмініструванні податків.
Тому питання обліку та оподаткування малих підприємств набуває
актуальності, оскільки змінилися деякі умови одержання пільг,
збільшено видатки бюджету на 2017 рік за програмами підтримки, що
вимагає відповідної реакції інформаційного забезпечення цих
процесів.
Система оподаткування зазнала незначних змін, що найбільше
стосуються платників єдиного податку першої групи, а для всіх
«спрощенців» - сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Окремі
нюанси цих процесів розглянуті у даній статті.
Подальшим напрямом дослідження доцільним вбачається
формування методичних рекомендацій з ведення обліку за спрощеною
системою, переваги та недоліки кожної з них на конкретних числових
прикладах.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
ANALYSIS OF TRANSPORT SERVICES DEVELOPMENT IN
BELARUS
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Проведен анализ транспортных услуг Республики Беларусь на основе
статистических данных. По результатам анализа выявлены тенденции развития
транспортной системы и даны рекомендации по улучшению ситуации на рынке услуг
транспорта.
Ключевые слова: транспортная система, грузооборот, пассажирооборот.
The analysis of transport services of the Republic of Belarus on the basis of
statistical data is carried out. According to the analysis of tendencies of development of the
transport system and made recommendations for improving the situation in the market of
transport services.
Keywords: transport system, freight turnover, passenger turnover.
Проведено аналіз транспортних послуг Республіки Білорусь на основі
статистичних даних. За результатами аналізу виявлено тенденції розвитку
транспортної системи та надано рекомендації щодо поліпшення ситуації на ринку
послуг транспорту.
Ключові слова: транспортна система, вантажооборот, пасажирооборот.

Когда говорят об уровне цивилизации общества, развитии
страны или региона одним из наиболее важных признаков, который
определяет этот уровень можно считать уровень развития транспорта.
Стабилизация и развитие экономики любой страны начинается,
как правило, с развития собственной транспортной системы. Основная
цель - достижение уровня развития передовых стран и интеграция в
мировую
транспортную
систему.
Следует
подчеркнуть
направленность такого развития на максимальное удовлетворение
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интересов
отдельного
человека,
т.е.
обеспечение
всех
производственных структур и населения страны транспортными
услугами в необходимом объеме и качестве.
В Республике Беларусь прослеживается мировая тенденция по
развитию услуговой направленности экономики. Доля транспорта и
связи в валовом внутреннем продукте с 2012 года повысилась с 7 % до
8% в 2015 году [1]. В 2012 году прирост ВВП на 21,84% [1] был
обеспечен ростом объёмов услуг. В 2013 году наблюдается
значительный скачок на 2404,7 млн. долл., следовательно, прирост
ВВП на 70,09% [1] был обеспечен ростом объёмов услуг. Однако, в
2014 году наблюдается спад. Темпы роста замедлились, и мы видим
снижение объёмов услуг на 18,91% [1]. Экономический кризис слал
более заметным.
Современный мировой транспорт руководствуется двумя
принципами: обеспечить полный цикл перемещения по схеме «от
двери до двери» (from door to door) и «точно в срок» (just in time). То
есть, грузы должны быть перевезены от двери склада производителя
или грузовладельца до дверей склада потребителя или
грузополучателя. Конечно, такой транспортный процесс – идеальный
вариант, но те виды транспорта, транспортные компании и фирмы,
которые стремятся к этому, будут конкурентоспособными на
современном транспортном рынке.
Транспортная система страны представлена железнодорожным,
автомобильным, водным, речным, воздушным и магистральным
(трубопроводным) транспортом.
Грузоперевозки играют важную роль в экономике государства –
они не только обеспечивают работу других отраслей экономики, но и
сами приносят немалый доход в бюджет государств.
Место и роль транспорта в экономике
Беларуси
характеризуются такими показателями, как доля транспорта и связи в
валовом внутреннем продукте Республики Беларусь – в 2015 г.
составила 7,7%, что на 2,5% больше, чем в 2013 г. (в сопоставимых
ценах); в основных фондах страны – в 2015 г. составила 15,4%,
структуре инвестиций в основной капитал – в 2015 г. 8,5% [1].
В транспортном комплексе трудится 7,4% [2] занятых в
экономике. Среднемесячная заработная плата работников транспорта в
2015 году составила 7089,0 тыс. руб. [2]. Чистая прибыль организаций
транспорта в этом же году составила 8117 млрд. руб. [2].
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Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг
организаций транспорта в 2015 году составила 11,9% [2]. На
территории Республики Беларусь находится 623 единицы убыточных
организаций транспорта.
Анализ деловой активности показал. В 2015 г. было перевезено
447,2 млн. тонн [3] различных грузов, по сравнению с 2014 г. этот
показатель снизился на 4,3%. Несмотря на снижение показателя
лидером по перевозке является автомобильный транспорт – в
совокупности было перевезено 40,3% грузов или 180,2 млн. тонн [3].
Далее в структуре перевозок грузов по видам транспорта занимает:
железнодорожный (29,4%) и трубопроводный (29,6%).
Лидером в 2015 г. по грузообороту является трубопроводный
транспорт. Он составляет 48,1% от общего грузооборота Республики
Беларусь.
Первое место по пассажирообороту в 2015 г. занимает
автомобильный
транспорт
составляя
47
%
от
общего
пассажирооборота Республики Беларусь.
Лидером в 2015 г. по экспорту и импорту перевезенных грузов
стал автомобильный транспорт. Он составляет 34,8% от общего
экспорта и 36,5% от общего импорта перевезенных грузов Республики
Беларусь.
Для обоснованной оценки развития транспорта мы изучили ряды
динамики основных показателей за 5 лет. Так, выявлена тенденция
уменьшения
показателей
объем
перевезенных
грузов,
пассажирооборот, грузооборот, экспорт и импорт перевезенных грузов
по видам транспорта.
В транспортной отрасли сформировались определенные
тенденции развития:
- уменьшился объем перевозок всеми видами транспорта.
Железнодорожные перевозки сократились из-за переключения на
автомобильные. Но автомобильные перевозки не могли справиться с
возрастающими объемами из-за неудовлетворительного состояния
значительной части автомобильных дорог, недостаточного количества
подвижного состава и нерациональной его структуры.
- повысилась доля автомобильных перевозок, они занимают
наибольший удельный вес в общем объеме перевозок;
- темпы роста расходов опережают темпы роста доходов;
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- снижается эффективность использования транспортных
средств отдельных видов транспорта;
- велики сроки доставки грузов и потери продукции во всех
звеньях товародвижения;
- качество перевозок и обслуживания клиентов остается низким;
- на грузовом транспорте не обеспечиваются гарантия доставки
грузов к определенному сроку, срочная доставка грузов, эффективное
справочно-информационное обслуживание;
- транспортные средства имеют износ более чем на 50 %.
Эксплуатация таких транспортных средств и оборудования не
отвечает современным мировым требованиям по безопасности,
надежности, комфортабельности, ресурсосбережению.
Мы предлагаем для выравнивания ситуации улучшить
экспортный потенциал транспорта. Распределение перевозок
внешнеторговых и международных грузов между видами транспорта
показывает, что сокращается роль железнодорожного транспорта,
растет значение автомобильного и воздушного видов транспорта в
доставке внешнеторговых и международных грузов. При этом
значительная часть экспорта транспортных услуг приходится на
грузовые перевозки.
Безусловно, развитие экспортного потенциала сдерживается
такими
существенными
ограничениями
как
неразвитость
транспортной
инфраструктуры,
изношенность
основных
производственных фондов, сильная конкуренция со стороны
Российской Федерации, Польши, Прибалтики.
В этой связи актуальной является проблема оценки
стратегических рынков для белорусского транспортного комплекса,
характеризующихся наиболее высоким потенциалом экспорта
транспортных услуг. При этом потенциал экспорта транспортных
услуг определяется, с одной стороны, качественными показателями:
уровнем и масштабами развития транспортного комплекса страны,
степенью его интеграции в мировые транспортные системы, влиянием
транспортного комплекса на важнейшие макроэкономические
показатели, в частности, на величину и динамику валового
внутреннего продукта. С другой стороны, потенциал экспорта
транспортных
услуг
зависит
от
технико-технологического,
организационно-управленческого
и
социально-экономического
использования ресурсов на микро-, мезо- и макроуровне. Показателем,
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свидетельствующим об уровне потенциала экспорта транспортных
услуг, является темп роста экспорта транспортных услуг, в том числе
по сравнению с другими странами.
По удельному весу экспорта товаров и услуг в ВВП Республика
Беларусь занимает первое место среди стран СНГ, а по производству
ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности)
уступает только Российской Федерации и Казахстану.
По производству ВВП на душу населения Республика Беларусь
уступает всем странам Евросоюза, а по удельному весу экспорта
товаров и услуг в ВВП она значительно превосходит большинство из
них, кроме Бельгии, Ирландии, Словакии, Эстонии, Люксембурга.
Для определения потенциала транспортной системы необходимо
оценить систему продвижения услуг. Предлагаем для количественной
оценки потенциала системы продвижения услуг (СГТУ) транспорта
использовать показатель прироста ВВП в результате роста экспорта
транспортных услуг.
В 2012 году темп прироста экспорта транспортных услуг
составлял 2,12%, доля услуг транспорта в ВВП – 7,5%,
мультипликатор 1,2, следовательно, оценка потенциала системы
продвижения услуг (СУП) транспорта составляет 121,8%. При этом
уже в 2015 г. темп прироста экспорта транспортных услуг составлял (21,42%); доля услуг транспорта в ВВП - 7,6%, мультипликатор 1,2,
следовательно, оценка потенциала СПУ транспорта составляет (128,3%).
Таким образом уровень потенциала экспорта транспортных
услуг значительно снизился, главным образом за счет значительного
снижения экспорта транспортных услуг. Транспортная система
страны, особенно в 2014-2015 гг., сдерживает темпы экономического
роста.
Далее в целях отбора рынков с наиболее высоким потенциалом
экспорта транспортных услуг предлагается использовать такие
показатели, как темп роста экспорта транспортных услуг и доля на
рынке, которая характеризует привлекательность транспортных услуг
белорусских компаний. Оценка потенциала экспорта транспортных
услуг проводится на основе данных об объемах, динамики
экспорта/импорта, доли экспорта услуг на рынке. Проведенный анализ
позволил выделить в качестве приоритетного рынка для экспорта
транспортных услуг рынок Германии, Польши, Литвы, Латвии. Таким
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образом, ключевым регионом продвижения транспортных услуг
Республики Беларусь остается Европейский Союз.
Модернизация
транспортной
системы
через
систему
определенных транспортной стратегией мер должна способствовать
превращению уникального географического положения Беларуси в
реальное
экономическое
преимущество
по
использованию
транзитного потенциала, экспорта транспортных услуг.
Экспортный потенциал транспортной отрасли существенно
недооценен и недоиспользован, требуется развернутая система
поддержки экспорта и доступа наших товаров на рынки других стран.
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АГРОБІЗНЕСІ: ОЦІНКА НАУКОВИХ ПІДХОДІВ
ACCOUNTING SOFTWARE TAX ADMINISTRATION IN
AGRIBUSINESS: EVALUATION SCIENTIFIC APPROACH
УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГАМИ В
АГРОБИЗНЕСЕ: ОЦЕНКА НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ
У статті досліджені основні аспекти облікового забезпечення управління
податками в агробізнесі. Автор визначає основні наукові підходи та здійснює їх
оцінку.
Ключові слова: управління, обліково-аналітичне забезпечення, управління
податками, оцінка наукових підходів.
This article explores the main aspects of taxes for management in agribusiness. The
author defines the basic scientific approaches and carries out their assessment.
Keywords: management, accounting and analytical support, administrative,
scientific evaluation approaches.
В статье исследованы основные аспекты сути учетного обеспечения
управления налогами в агробизнесе. Автор определяет основные научные подходы и
осуществляет их оценку.
Ключевые слова: управление, учетно-аналитическое обеспечение, управление
налогами, оценка научных подходов.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Для прийняття
обґрунтованих
раціональних
управлінських
рішень
в
сільськогосподарських організаціях необхідно використовувати
можливості сучасного інструментарію обліку, аналізу та аудиту, що
дозволяє сформувати релевантну інформацію. Слід зазначити, що
бухгалтерська інформація, яка формується в обліково-аналітичній
системі агроорганізацій, носить універсальний характер.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню питань облікового забезпечення управління
податками в агробізнесі присвячені праці відомих вітчизняних та
зарубіжних економістів, зокрема, А.С. Даниленко, Ю. Д. Білий, Н. М.
Фещенко, Б. Пасхавер, П. С. Безруких та інших.
Цілі статті. Розглянути основні аспекти облікового забезпечення
управління податками в агробізнесі.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Першочергова роль
в загальній сукупності економічної інформації належить обліковій
інформації, що обумовлено специфікою бухгалтерського обліку, який,
функціонуючи в системі управління і охоплюючи процеси
виробництва, обігу продукту, формує повну інформацію про кругообіг
засобів».
Професор Н. М. Фещенко зазначає, що управління в сільському
господарстві «Передбачає сукупність певних поставлених задач і
термінів проведення робіт, в ході яких затрачається відповідна енергія,
як керівників, так і функціональних служб управління. Тим самим
процес управління характеризується інтелектуальною діяльністю по
перетворенню інформації про стан даних, з метою виявлення
суперечливих проблем і забезпечення цілеспрямованої поведінки
системи при мінливих умовах зовнішнього і внутрішнього
середовища» [9, c. 86].
Погоджуючись з думкою професора Н. М. Фещенко, слід
зазначити, що в свою чергу сільське господарство можна розглядати і
на більш високому ієрархічному рівні, де воно буде виступати однією
з підсистем економіки.
Процес формування обліково-аналітичного забезпечення
управління податками визначається обраним в рамках теорії
управління підходом. В даний час в теорії управління виділяють три
основні підходи (які є підходящими для управління податками в
агробізнесі): базується на позиціях основних шкіл в управлінні;
процесний; системний; ситуаційний. Розглянемо їх детальніше (див.
табл. 1) [4, c. 240].
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Таблиця 1.1
Порівняльний аналіз підходів, які використовуються в рамках
теорії управління податками в агробізнесі
Підхід, що
використовується в
рамках теорії
управління
1

1. Процесний

2.Системний

3.Ситуаційний

Коротка характеристика
підходу

Особливості управління
обліково-аналітичного
забезпечення управління
податками в агробізнесі

2
Функції управління
розглядаються з точки зору
133е фінансов підходу. В
рамках цього підходу
виділяли такі функції
управління: планування,
організація, мотивування,
контроль, прийняття
рішень, комунікації
Організація розглядається
як відкрита, складна
система, що складається з
взаємозв’язаних частин, що
вносять внесок у
функціонування цілого
організму

3
ОАУ управління повинно бути
організовано в
розрізі основних процесів і
бізнес-процесів, що
протікають в організації.
Застосовуються методики аналізу
в розрізі бізнес-процесів

Полягає у розвитку
системного підходу з
акцентом на взаємодію 133е
фінанс зовнішнім
середовищем

В рамках ОАУ управління
повинен бути організований
моніторинг як внутрішнього, так
і зовнішнього середовища.
Доцільно використовувати
стратегічний облік.

В рамках ОАУ управління
повинні чітко виділятися
ієрархічні рівні. Повинно бути
забезпечено чітке виділення
заснованих підсистем, елементів
(облік розрахунків за податками,
аудит податкових розрахунків
тощо)

Управління являє собою процес планування, організацію,
мотивацію і контроль, які необхідні для того, щоб сформулювати і
досягти цілі організації (М. Х. Мескон).
Так само обліково-аналітичне управління податками являє
собою реалізацію деяких взаємозалежних функцій: планування
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розрахунків з бюджетом, організацію розрахункового процесу,
мотивацію співробітників, які займають обліком та перерахунком
податків до бюджетів та контроль за даним процесом [7, c. 10].
Останні два десятиліття стали періодом значних, іноді дуже
бурхливих, змін у зовнішньому середовищі агробізнесу. У
сільськогосподарських
організаціях
з
часом
відбулися
трансформаційні зміни в еволюції функцій управління, так планування
трансформується в комплексне програмно-цільове планування,
управління збутом і продажами в маркетинг, бухгалтерський і
управлінський (навіть колишній податковий) облік в систему
контролю і регулювання.
Все це робить необхідним здійснення системної інтеграції
різних аспектів управління бізнес-процесами в організаційній системі,
створення методичних та інструментальної бази для підтримки 134е
фінан прийняття рішень. Це завдання реалізує концепція контролінгу,
що забезпечує адаптацію традиційної системи обліку до
інформаційних потреб зацікавлених осіб [6, c. 9].
В основі цієї концепції управління організацією у розрізі
справляння податків до бюджету лежить прагнення забезпечити
успішне функціонування організаційної системи в довгостроковій
перспективі шляхом адаптації стратегічних цілей змінюваних умов
зовнішнього середовища, узгодження оперативних планів зі
стратегічним планом розвитку організаційної системи, координації та
інтеграції оперативних планів бізнес-процесів [5, c. 54].
Багато вчених-обліковців притримуються думки, що в рамках
обліково-аналітичної системи здійснюється формування обліковоаналітичного забезпечення управління податками в агробізнесі.
Так, Г. І. Зуб та інші вислідкувала взаємозв’язок обліковоаналітичної системи і облікового забезпечення і виділила три блоки.
Блок 1 – система моніторингу зовнішнього середовища, джерелом
інформування якої є зовнішня інформація. Блок 2 – види і рівні
формування облікового забезпечення, система моніторингу необхідна
для організації управлінського і стратегічного обліку справляння
податків, так як ці види обліку використовують зовнішню інформацію.
Блок 3 – аналітична система, тобто після збору необхідною
бухгалтерської інформації про податки застосовуються різні методи і
методи аналізу податкових розрахунків [2, c. 86].
Ми вважаємо, що потрібно деталізувати структуру аналітичної
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системи, зокрема, включити до неї два базових напрямки: зовнішній
(податкова політика для підприємств АПК) і внутрішній (особливості
обліку кожного окремого агропідприємства) аналіз, а також
конкретизовані методи та методики, які можуть бути використані в
рамках
безпосередньо
для
аналізу
справляння
податків
підприємствами агросфери.
В. Кульгавий підтверджує, що процес підготовки і реалізації
управлінських рішень включає в себе ряд операцій і процедур,
необхідних для досягнення поставлених цілей і завдань в даний
момент управління. [3, c. 25].
Процес прийняття управлінських рішень в організаціях сфери
АПК повинен здійснюватися на основі даних, що створюються в
обліково-аналітичній системі. В рамках цієї системи повинна
формуватися інформація, адекватна обраній стратегії і цілям
управління. Інформацію, зокрема облікову, різні вчені трактують його
по різному. Так, О. В. Скидан під ОАУ розуміє облікову інформацію,
сформовану як на рівні форм звітності (фінансової, податкової,
управлінської), так і дані аналітичного обліку [8, c. 35].
Так, В. Л. Валентинов використовує термін «інформаційне
забезпечення», який трактує як «Збір, обробка і передача фінансової та
інформації, використовуваної менеджерами для плавання і контролю
за ходом діяльності довірених їм підрозділів, вимірювання та оцінки
отриманих результатів» [1, c. 10].
Специфіка сільськогосподарського виробництва така, що, на
наш погляд, представляється доцільним створення мережі
інформаційно-аналітичних центрів, в функції яких має входити
інформаційне та аналітико-прогнозне обслуговування підприємств
даної галузі, які не в змозі самостійно створювати і підтримувати
достатнє інформаційне і аналітико-прогнозне забезпечення своєї
діяльності, зокрема і управління податків.
Технічною основою інформаційних технологій і активного
просування досягнень сільськогосподарської науки до їх споживачів
може і повинна стати глобальна комп’ютерна мережа Інтернет.
Мережа Інтернет як варіант засобів масової інформації має величезний
потенціал щодо значного скорочення витрат, пов’язаних з
поширенням інформації. Організація мережі інформаційноаналітичних центрів дозволить отримувати інформацію, необхідну для
прийняття адекватних рішень в управлінні і їх коригування з метою
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стабільного функціонувати аграрного сектора економіки.
Висновки. Отже, підсумовуючи усе вище зазначене можна
зробити висновок, що під обліково-аналітичним забезпеченням
управління податками в агробізнесі слід розуміти збір, обробку і
передачу фінансової та нефінансової інформації, що прямо чи
опосередковано стосується оподаткування, сформованої в обліковоаналітичній системі сільськогосподарської організації, а також
сукупність методів і методик економічного аналізу, що
використовуються як для підтвердження бухгалтерської (фінансової)
звітності, так і формування інформації, що використовується
менеджерами для прийняття управлінських рішень.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ОБОРОТНИХ
АКТИВІВ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ
ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
TEORETICAL FOUNDATION OF CURRENT ASSETS
CLASSIFICATION
Проаналізовано та систематизовано теоретичні підходи до класифікації
видів оборотних активів. Досліджено класифікаційні ознаки та види оборотних
активів.
Ключові слова: оборотні активи, дебіторська заборгованість, грошові
кошти, запаси, короткострокові фінансові вкладення, матеріальні активи, ліквідні
активи.
Проанализированы и систематизированы теоретические подходы к
классификации видов оборотных активов. Исследованы классификационные признаки
и виды оборотных активов.
Ключевые слова: оборотные активы, дебиторская задолженность,
денежные средства, запасы, краткосрочные финансовые вложения, материальные
активы, ликвидные активы.
Theoretical approaches of the classification of current assets were analyzed and
systematized. The types of current assets and classification criteria were studied.
Key words: current assets, accounts receivable, funds, inventories, short-term
financial investment, tangible assets, liquid assets.

Найбільш мобільною частиною активів підприємства є
оборотні активи, ефективне формування та використання яких
призводить до зростання ліквідності та фінансової стійкості
підприємства. Ефективне управління оборотними активами підвищує
також рівень рентабельності діяльності підприємства. Однак,
управління активами неможливе без досконалого вивчення видів
оборотних активів. Класифікація оборотних активів дозволяє
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структурувати їхнє видове та змістовне різноманіття та дає можливість
здійснювати контроль й управління оборотними активами на основі
класифікаційних ознак [1, с. 10].
Наукові аспекти щодо класифікації оборотних активів
досліджені в роботах значної кількості зарубіжних та українських
учених. Значний внесок у розвиток теорії внесли наступні вчені: Н. О.
Власова [1], І. О. Бланк [2], А. С. Полторак [4], М. А. Дядюк [5], Я. Б.
Дропа [6], Ю. С. Пеняк [7], І. В. Руденко [11], О. П. Панадій [12].
Зміни у законодавстві, постійний розвиток теоретичної основи аналізу
оборотних активів зумовлюють необхідність дослідження науковометодологічних підходів щодо класифікації оборотних активів.
Мета дослідження полягає в аналізі та систематизації
теоретичних підходів до класифікації оборотних активів, визначенні
видів оборотних активів.
Для здійснення ефективного управління оборотними активами
підприємства пропонуємо розглянути наявні в сучасній теорії підходи
до класифікації оборотних активів, а відповідно до них, види
оборотних активів. Систематизувавши напрацювання сучасних
науковців, в теорії оборотних активів виділяють наступні
класифікаційні ознаки:
1. За характером фінансових джерел формування виділяють
валові, чисті та власні оборотні активи [2, с. 301 - 302]. Валові
оборотні активи характеризують загальний їх об’єм сформований за
рахунок як власного, так і позикового капіталу; чисті оборотні активи
характеризують ту частину їх об’єму, яка сформована за рахунок
власного та довгострокового позикового капіталу; власні оборотні
активи характеризують ту їх частину, яка сформована за рахунок
власного капіталу підприємства.
2. За видами оборотні активи, відповідно до чинного
законодавства [3] поділяють на: запаси; поточні біологічні активи;
дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги;
дебіторську заборгованість за розрахунками: за виданими авансами; з
бюджетом (у тому числі з податку на прибуток); іншу поточну
дебіторську заборгованість; поточні фінансові інвестиції; гроші та їх
еквіваленти; витрати майбутніх періодів; інші оборотні активи.
3. За характером участі в операційному процесі виділяють
наступні оборотні активи
[2, с. 304]: оборотні активи, що
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обслуговують виробничий цикл підприємства (запаси сировини,
матеріалів та напівфабрикатів; об’єм незавершеного виробництва;
запаси готової продукції); оборотні активи, що обслуговують
фінансовий (грошовий) цикл підприємства (дебіторська заборгованість
та ін.).
4. За періодом функціонування оборотні активи поділяють на
[2, с. 304 - 305]: постійну частину оборотних активів (незмінна частина
їх розміру, яка не залежить від сезонних та інших коливань
операційної діяльності підприємства і не пов’язана з формуванням
запасів товарно-матеріальних цінностей сезонного зберігання,
дострокового завозу та цільового призначення); змінну частину
оборотних активів (варіабельна їх частина, котра пов’язана з сезонним
зростанням виробництва та реалізації продукції, необхідністю
формування в окремі періоди господарської діяльності підприємства
запасів товарно-матеріальних цінностей сезонного зберігання,
дострокового завозу та цільового призначення).
5. За рівнем ліквідності оборотні активи поділяють на [4, c. 6970]: абсолютноліквідні оборотні активи (поточні фінансові інвестиції,
гроші та їх еквіваленти); середньоліквідні оборотні активи
(дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги;
дебіторська заборгованість за розрахунками; інша поточна дебіторська
заборгованість); низьколіквідні оборотні активи (запаси, поточні
біологічні активи, витрати майбутніх періодів тільки у частині, термін
погашення якої менше 12 місяців); важколіквідні оборотні активи.
За ступенем ліквідності активи також поділяються залежно від
строку їх трансформації у грошові кошти [5, c. 267].
Абсолютноліквідні оборотні активи не вимагають реалізації й уже є
готовими засобами платежу; високоліквідні активи конверсуються в
грошову форму протягом одного місяця; середньоліквідні – від 1 до 6
місяців; низьколіквідні – від 6 місяців і більше; неліквідні активи не
можуть бути самостійно реалізовані, а тільки в складі цілісного
майнового комплексу. Наявність такого групування пояснюється
необхідністю аналізу для зовнішніх і внутрішніх суб’єктів як в оцінці
ліквідності активів зокрема, так і підприємства в цілому. Облік активів
за ступенем ліквідності дозволяє під час управління ними зіставити
бажані результати їх використання з рівнем ризику.
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6. Залежно від характеру організації оборотні активи поділяють
на [4, с. 71]: нормовані оборотні активи (активи, за якими можна
розрахувати норматив або мінімальну потребу з метою підвищення
ефективності їх використання); ненормовані оборотні активи.
Незважаючи на різні назви цього критерію «за методами
планування, організації та регулювання» [6, с. 7], «залежно від
практики планування, контролю та управління» [7, с. 6], «за способами
планування та нормування» [8, с. 196], практично всі автори
поділяють оборотні активи на нормовані та ненормовані. Нормовані
складаються із запасів товарно-матеріальних цінностей, зокрема
готової продукції тощо. Нормовані оборотні активи складають
основну частину оборотних активів підприємства. Елементи
оборотних активів, які покликані обслуговувати реалізацію продукції,
не нормуються.
7. Залежно від ступеня ризику вкладень оборотних активів
виділяють [9, c. 13]: з мінімальним ризиком вкладень – найбільш
ліквідні активи (всі види грошових коштів і короткострокові фінансові
вкладення); з малим ризиком вкладень – дебіторська заборгованість за
вирахуванням сумнівної; виробничі запаси; залишки готової продукції
і товарів за вирахуванням тих, що не користуються попитом; із
середнім ризиком вкладень – малоцінні швидкозношувані предмети,
незавершене виробництво (за вирахуванням понаднормативного) і
витрати майбутніх періодів; з високим ризиком вкладень – сумнівна
дебіторська
заборгованість,
залежалі
виробничі
запаси,
понаднормативне незавершене виробництво, готова продукція і
товари, що не користуються попитом тощо.
8. За ступенем цінності виділяють оборотні активи [5, с. 269]:
мінімальної можливої цінності (усі оборотні активи підприємства
можуть бути реалізовані за договірними цінами); середньої можливої
цінності (оборотні активи можуть бути реалізовані без збитку для
підприємства); потенційно високої можливої цінності (в умовах
інфляції ціна ресурсів підвищується через наявність попиту на них).
До групи оборотних активів мінімальної можливої цінності
належать дебіторська заборгованість підприємств, що знаходяться у
складному фінансовому стані, запаси товарів, що не реалізуються та
ін. Через зовнішні умови, що склалися, реалізація підприємством
активів даної групи можлива лише в невеликому обсязі. До групи
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середньої можливої цінності належать надійна короткострокова
дебіторська заборгованість і товарні запаси стійкого попиту. Реалізація
цих оборотних активів майже не залежить від зовнішніх чинників,
вона може відбутись досить швидко і з найменшими втратами для
підприємства.
9. За рівнем одержання доходу оборотні активи поділяють на
[5, с. 269]: високодохідні (товарні запаси); низькодохідні (дебіторська
заборгованість, короткострокові фінансові інструменти); бездохідні
(грошові засоби).
10. Відповідно до форми функціонування оборотні активи
поділяють на [10, c. 135]: матеріальні оборотні активи (запаси, поточні
біологічні активи); фінансові оборотні активи (дебіторська
заборгованість, грошові кошти, поточні фінансові інвестиції, витрати
майбутніх періодів).
Вчені Руденко І.В., Филипенко О.М., Стаднік М.В. [11]
виділяють дві форми функціонування оборотних активів: монетарну й
речову. Відповідно до цих форм існують матеріальні й фінансові
оборотні активи.
11. За ступенем захищеності від інфляції виділяють [12]:
оборотні активи, що не піддаються інфляційним втратам; оборотні
активи, які піддаються інфляційним втратам.
Вищезазначена класифікація умовна, оскільки впливу інфляції
не піддаються прямо лише активи, які виробляються на підприємстві.
Найбільший же прямий вплив має інфляція на знецінення грошових
коштів [12].
Варто відмітити, що окрім вищезазначених класифікаційних
ознак оборотних активів існує й безліч інших: за часом перебування в
кругообігу, за характером знаходження активів стосовно
підприємства, за ступенем агрегованості, за ступенем відтворюваності,
за можливістю багатоцільового використання, за динамічністю змін та
ін.
Отже, за результатами проведеного дослідження встановлено
наступні основні класифікаційні ознаки оборотних активів, що можуть
застосовуватися керівниками та власниками підприємства при
управлінні оборотними активами: за характером фінансових джерел
формування; за видами; за характером участі в операційному процесі;
за періодом функціонування; за рівнем ліквідності; залежно від
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характеру організації; залежно від ступеня ризику вкладень; за
ступенем цінності; за рівнем одержання доходу; відповідно до форми
функціонування; за ступенем захищеності від інфляції. Кожна
класифікаційна ознака має свою значущість при здійсненні управління
оборотними активами на підприємстві. Повна класифікація оборотних
активів дозволяє побудувати правильну систему для аналізу
оборотних активів та здійснення їх контролю.
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РЕГУЛЮВАННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ АКТІВІВ НА ПРИКЛАДІ
ТОВ «ТАВРІЯ-В»
REGULATION RETURN ON ASSETS
ON THE EXAMPLE OF LLC «TAVRIA-V»
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ НА
ПРИМЕРЕ ТОВ «ТАВРИЯ-В»
У статті досліджено алгоритм фінансового аналізу рентабельності
активів підприємства за моделлю Дюпона на прикладі ТОВ «ТАВРІЯ-В».
Ключові слова: рентабельність, модель Дюпона, факторний аналіз, чистий
прибуток, власний капітал.
Тhe article presents the principle of the algorithm financial analysis of profitability
of assets of the organization on the model of DuPonton the example of LLC «TAVRIA-V»
Keywords:profitability, DuPontmodel, factoranalysis, netincome, equitycapital.
В статье изучен алгоритм финансового анализа рентабельности активов
предприятия, с использованием модели Дюпона на примере ООО «ТАВРИЯ-В».
Ключевые слова:рентабельность, модель Дюпона, факторный анализ,
чистая прибыль, собственный капитал.

У сучасних економічних умовах наростаючі кризові явища
ставлять нові завдання, з огляду на це необхідно вдосконалювати
систему управління оборотними коштами підприємства для
визначення необхідного обсягу та ефективної структури їх елементів.
Важливим завданням фінансового аналізу будь-якого
підприємства є пошук «слабких» ланок у його структурі та вибір
того чи іншого способу аналізу, який якнайточніше вкаже на ці
ланки. Формула Дюпона показує можливість забезпечення
доцільного співвідношення між рентабельністю продаж та
швидкістю оборотів
для регулювання необхідного рівня
рентабельності активів. Даний метод був вперше використаний
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компанією «DuPont» на початку 20-го століття і являє собою
факторний аналіз, тобто виділення основних факторів, що впливають
на ефективність діяльності підприємства. Вона дозволяє визначити
взаємозв'язок між відносним показником результативності
підприємства та ресурсами або витратами підприємства [1, c.107].
Метою фінансового аналізу, проведеного компанією, є пошук
шляхів максимізації прибутковості вкладеного капіталу для
власників і акціонерів. Прибутковість підприємства та зростання її
вартості
для
акціонерів
відображається
коефіцієнтами
рентабельності. Управління рентабельністю підприємства стає
ключовим завданням для всіх рівнів менеджменту: стратегічного,
тактичного та оперативного. Фірмою «DuPont» був запропонований
простий спосіб управління рентабельністю через розкладання
коефіцієнта рентабельності на фактори, що відображають різні
аспекти діяльності підприємства [2, c.218].
Спочатку модель являла собою вплив двох факторів на
рентабельність активів (ROA) підприємства.

(1)
де:ROA (Return On Assets) – коефіцієнт рентабельності активів;
ROS (Return On Sales) – коефіцієнт рентабельності продажу;
Коа – коефіцієнт оборотності активів.
Двофакторна модель показує взаємозв'язок між показником
ефективності діяльності підприємства – її рентабельністю (ROA) і
двома факторами: рентабельністю продажів і оборотністю активів.
Таким чином, модель дозволяє оцінити внесок системи продажів
підприємства та ступеня інтенсивності використання активів у
формування рентабельності компанії [3].
Також один з варіантів формули двофакторної моделі Дюпона
за критерій ефективності підприємства використовує рентабельність
власного капіталу. В результаті формула модифікується в наступний
вигляд:
(2)
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де:ROE (Return On Equity) – рентабельність власного капіталу;
LR (Leverage ratio) – коефіцієнт капіталізації (коефіцієнт
фінансового важеля).
Так ця формула відображає ступінь впливу двох факторів на
рентабельність: прибутковість діяльності підприємства і рівень
підприємницьких ризиків, виражений в коефіцієнті фінансового
важеля [4, c.278].
Крім двофакторної моделі розроблено трьохфакторна, яка
полягає у використанні коефіцієнта рентабельності власного капіталу
(ROE, Return On Equity) як інтегрального показника ефективності
діяльності підприємства і подання її формули у вигляді трьох
факторів[5]. Так формула розрахунку рентабельності власного
капіталу має наступний вигляд:

де:ROE (Return On Equity) – рентабельність власного капіталу;
ROS (Return On Sales) – рентабельність продажів;
Коа – коефіцієнт оборотності активів;
LR (Leverage ratio) – коефіцієнт капіталізації (коефіцієнт
фінансового важеля).
Трьохфакторна модель Дюпона показує вплив на
рентабельність підприємства операційної діяльності (продажу),
інвестиційної та фінансової. Як ми бачимо, ефективність системи
продажів підприємства безпосередньо визначає рентабельність
власного капіталу і отже інвестиційну привабливість підприємства.
Вихідні дані для аналізу рентабельності власних коштів за
трьох факторною моделю Дюпона, на прикладі ТОВ «ТАВРІЯ-В»
представлені у таблиці 1.
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Таблиця 1
Вихідні данні
Показники

2012р.

2013р
.

2014р.

2015р
.

Відхилення
(+,-)
2013/
2012

2014/
2013

2015/
2014

1.Чистий
прибуток,
5990
23920
26228
38256
+17930
+2308
+12028
тис.грн.
2.Чистий
148311
дохід,
865475 947908 1372646
+82433 +424738 +110473
9
тис.грн.
3.Вартіст
ь
771054 807324 834398 868640 +36270
+27074
+34242
власного
капіталу
4.Вартіст 1605620, 176081 1857160, 193095 +155198,
+96341,5 +73795,5
ь активів
5
9
5
6
5
5.Рентабельність
0,7768
2,9628
3,1433
4,4041 +2,1860 +0,1804 +1,2607
власного
капіталу
6.Рентабельність
0,6921
2,5234
1,9107
2,5794 +1,8313
-0,6126
+0,6686
продажу
7.Коеф.
обіговост
0,5390
0,5383
0,7391
0,7680 -0,0006
+0,2007 +0,0289
і активів
8.Коеф.
фін.
2,0823
2,1810
2,2257
2,2229 +0,0986 +0,0446
-0,0027
важелю

Аналіз даних показав, що ефективність системи продажу
підприємства напряму визначає рентабельність власного капіталу, а
отже й інвестиційну привабливість[6, c.315]. Рентабельність продажу
– показник фінансової результативності діяльності організації, що
показує яку частину виручки організації становить прибуток. У
2013р. та 2015 роках рентабельність продажу зростала відповідно на
1,8313% та 0,6686%, що безумовно є позитивним досягненням, але у
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2014 році у порівнянні з 2013 спостерігалося падіння ефективності
продажів на 0,6126%.
Коефіцієнт оборотності активів відображає швидкість обороту
сукупного капіталу підприємства, тобто показує, скільки разів за
розглянутий період відбувається повний цикл виробництва та обігу,
що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки
грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна одиниця
активів.
Цей показник характеризує швидкість і ефективність
управління активами підприємства, що у першу чергу залежить від
розподілу фінансування, тобто при збільшенні питомої ваги
мобільних оборотних активів, при чому їх формування має бути
переважно за рахунок власного капіталу підприємства, це призведе
до збільшення економічних вигід у поточному періоді[7, c.215].
У нашому випадку, лише у 2013 році у порівнянні з 2012
відбувалося уповільнення оборотності, тобто за цей операційний
період сукупний капітал робить меншу кількість повних циклів
обігу, але в наступні два роки оборотність прискорюється, що
свідчить про зростання ділової активності підприємства.
Фінансовий важіль необхідний для того, щоб співвіднести
позиковий та власний капітал, а також виявити його вплив на чистий
прибуток підприємства. Варто відзначити, що чим вище частка
позик, тим менше складе чистий прибуток, оскільки збільшиться
кількість витрат на виплату відсотків. Якщо у компанії високий
відсоток позик, її прийнято називати залежною. І навпаки,
організація, у якої немає позикового капіталу, вважається фінансово
незалежною. Таким чином, роль фінансового важеля полягає у
визначенні стійкості та ризикованості бізнесу, а також як інструмент
оцінювання ефективності роботи з позиками. Варто враховувати, що
рентабельність власного капіталу безпосередньо залежить від
важеля[8, с.78].
З урахуванням того, що фінансовий важіль здатний збільшити
рентабельність капіталу, він підвищує і акціонерну вартість. Про це
свідчить формула Дюпона. Завдяки цьому можна провести
оптимізацію структури активів. Варто відзначити, що додаткове
збільшення капіталу слід проводити до тих пір, поки важіль буде
залишатися позитивним. А він набуде від'ємного значення, як тільки
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вартість позики перевищить рентабельність власного капіталу.
Формула Дюпона чітко відображає значимість цього показника.
Варто також пам'ятати про фінансову стійкість, якщо кількість боргів
перевищить необхідний поріг, компанію чекає банкрутство.
У нашому випадку, у 2013 році у порівнянні з 2012 коефіцієнт
фінансового важеля збільшився на 0,0986%. Це є позитивною
тенденцією, тому що залучений капітал приносить додатковий
прибуток на
власний капітал. Зростання цього показника
спостерігається також у наступному році, хоча і трошки менше, ніж у
попередньому, але у 2015 році бачимо зменшення коефіцієнту
фінансового важелю.
Розглянемо вплив факторів на рентабельність власного
капіталу ( таблиця 2).
Таблиця 2
Аналіз впливу чинників на зміну рентабельності власного
капіталу за 2012-2015рр.
Показники

Рентаб-ть
власного
капіталу

2012
2013
Відхилення
2013
2014
Відхилення
2014
2015
Відхилення

0,7768
2,9628
+2,1860
2,9628
3,1433
+0,1804
3,1433
4,4041
+1,2607

рентабельності
продажу

Відхилення
у тому числі за рахунок зміни
оборотності
фінансового
активів
важеля

+2,0556

-0,0036

+0,1340

-0,7193

+0,8367

+0,0631

+1,1

+0,1662

-0,0055

У 2014р. порівняно з 2013р. рентабельність продажу знизилась
на 0,6126%, що в свою чергу зменшило рентабельність власного
капіталу на 0,7193%. Ця ситуація була викликана перевищенням
темпів росту чистої виручки над темпами зростання чистого прибутку,
що свідчить, певною мірою, про інфляційні процеси. Щодо
коефіцієнту оборотності активів, то за досліджуваний період цей
показник збільшився на 0,2007%, що в результаті призвело до
збільшення рентабельності власного капіталу на 0,8367%, адже
швидкість обертання активів підприємства прискорилася у 2014р.
порівняно з 2013р., тобто за цей період сукупний капітал робить
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більшу кількість повних циклів, що в свою чергу нарощує прибуток
від операційної діяльності. Коефіцієнт фінансового важеля у
досліджуваному періоді також має позитивну тенденцію до зростання
на 0,0446%, що каже про те, що залучені кошти у цьому періоді також
продовжують приносити прибуток, а це в свою чергу призводить до
збільшення показника рентабельності власного капіталу на 0,0631%.
Сукупний вплив факторів призвів до збільшення рентабельності
власного капіталу на 0,1804%.
У наступному періоді ситуація, щодо показника рентабельності
продажу покращилась порівняно з минулим періодом. Завдяки тому,
що темп зростання чистого прибутку випередив темп росту чистого
доходу, цей показник збільшився на 0,6686%, що в свою позитивно
вплинуло на збільшення рентабельності власного капіталу у 2015р.
порівняно з 2014р. на 1,1%. Завдяки прискоренню темпів оборотності
активів підприємства збільшився коефіцієнт оборотності активів на
0,0289, що в свою чергу також позитивно вплинуло на зростання
рентабельності власного капіталу на 0,1662%. Але варто також
відмітити негативний вплив такого фактору як коефіцієнт
фінансового важеля, за рахунок чого рентабельність власного
капіталу зменшилася в досліджуваному періоді на 0,0055%. Ця
тенденція каже про те, що наступне залучення позикових коштів є
невигідним у цьому періоді, адже вартість відсотків за
використовувані кредити, перевищує отримувані вигоди від їх
використання, тому підприємство отримує збитки. Сукупний вплив
факторів збільшив рентабельність власного капіталу за
досліджуваний період на 1,2607%.
З приведених вище розрахунків видно, що найбільшого
позитивного значення, показник рентабельності власного капіталу
отримав саме у 2015р. – 4,4%. Найбільше вплинуло на зміну
рентабельності власного капіталу підвищення ефективності продажу.
Слід зазначити, що у 2014 році, під час падіння рівня рентабельності
продаж, ситуацію виправило зростання оборотності активів. Тобто,
при низькій рентабельності продаж необхідно прискорювати
оборотність активів, і навпаки, визначена певними наслідками низька
ділова активність (або оборотність), може бути компенсована
підвищенням ефективності продаж. Але, вагомий вплив має також
структура капіталу. У 2015р. структура джерел капіталу мала таке
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співвідношення:45,5% - власний капітал, 54,5% - позиковий. При
цьому розподіл наявних ресурсів у відповідному періоді відбувся
таким чином: 83,3%- необоротний капітал та 16,7% - оборотний.
Однак це не означає припинення пошуку шляхів покращення
поточного становища підприємства та нарощування рентабельності.
Адже не існує універсальної системи, яка завжди працюватиме при
будь-яких зовнішніх та внутрішніх умовах. Існує безліч факторів
вплив яких варто враховувати при оптимізації структури капіталу
для раціонального використання активів.
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ
ACCOUNTING SOFTWARE MANAGEMENT LIABILITY
УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
У статті досліджені основні аспекти суті і ролі управління зобов’язаннями.
Автор визначає проблемні питання управління зобов’язаннями і їх удосконалення на
рівні підприємства.
Ключові слова: управління зобов’язаннями, удосконалення поточних
зобов’язань, оцінка зобов’язань.
This article explores the main aspects of nature and role management obligations.
The author identifies issues management obligations and their improvement at the enterprise
level.
Keywords: management commitment, improving current liabilities, assessment
obligations.
В статье исследованы основные аспекты сути и роли управления
обязательствами.
Автор
определяет
проблемные
вопросы
управления
обязательствами и усовершенствование на уровне предприятия.
Ключевые слова: управление обязательствами, совершенствование текущих
обязательств, оценка обязательств.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими
науковими та практичними завданнями. В сучасних умовах
господарювання суб’єкти підприємницької діяльності використовують
ресурси, сформовані не лише за рахунок власних, а й позикових
коштів. Це призводить до утворення зобов’язань, наявність яких за
стабільних умов діяльності підприємства не погіршує фінансового
стану суб’єкта, а їх розмір та динаміка свідчить про рівень
взаємозв’язків з іншими суб’єктамми господарювання.
151

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (14). 2017

Сьогодні вітчизняна нормативно-правова база напрацювала
цілий ряд нормативних документів з питань регулювання та
методичного забезпечення обліку поточних зобов’язань підприємств,
однак, в той же час, існує і цілий ряд проблемних моментів, які
ускладнюють практичну організацію і здійснення обліку поточних
зобов’язань підприємства. Саме тому ці проблеми потребують пошуку
шляхів їх вирішення для вдосконалення облікового процесу та аналізу
поточних зобов’язань .
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню питань обліку поточних зобов’язань у
ринкових умовах присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних
економістів, зокрема, Ф.Ф. Бутинець, О. Г. Величко, О. Ф. Вербило,
Н. М. Грабова, А.Г. Загородній, В. О. Озерана, М. С. Пушкаря, В. В.
Сопка, М. Р. Метью, М. Х. Перера, Г. Шілінглоу та інших.
Цілі статті. Розглянути типові проблеми облікового
забезпечення управління зобов’язаннями на підприємстві та визначити
основні напрями їх вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В умовах
господарювання підприємство постійно взаємодіє з іншими
учасниками ринкових відносин. В процесі цієї взаємодії у
підприємства виникають зобов’язання перед: постачальниками – за
отримані товарно- матеріальні цінності, роботи та послуги; банками –
за наданий кредит; працівниками – за нараховану зарплату тощо. У
бухгалтерському обліку зобов’язання розглядаються як позиковий
капітал. На сьогоднішній момент питання формування позикового
капіталу є одним з основних питань, що стоять перед
господарюючими суб’єктами. Поставши перед необхідністю
завоювання ключових позицій на ринку більшість підприємств
зазнають гострої нестачі фінансових ресурсів, за якої проблема
залучення коштів стає більш ніж очевидною.
Так,
документальним
підтвердженням
відносин
між
постачальниками, підрядниками та підприємством є договір.
Укладення договору сприяє виникненню юридичного зобов’язання,
яке ніяк не відображається на рахунках бухгалтерського обліку та в
балансі. Це зобов’язання з’явиться в обліку лише після того, як
суб’єкти господарювання перейдуть до виконання взятих на себе
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обов’язків і відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 11 "Зобов’язання" його оцінка буде достовірно визначена та
існуватиме ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому
внаслідок його погашення. Така неузгодженість правового та
облікового законодавства призводить до викривлення звітної
інформації про фінансовий стан підприємства. Цю проблему можна
вирішити шляхом відображення юридичних зобов’язань на
позабалансовому рахунку 042 "Непередбачені зобов’язання" та у
примітках до фінансової звітності. Після ж набуття юридичними
зобов’язаннями усіх критеріїв відповідності бухгалтерського обліку, їх
потрібно виключити з позабалансового рахунку і відображати на
балансових рахунках та у. Такий порядок відображення поточних
зобов’язань підприємства забезпечить користувачів фінансової
звітності достовірною та обґрунтованою інформацією про борги
підприємства та його платоспроможність.
Таблиця 1
Типові проблеми відображення в обліку та звітності
зобов’язань
№
з/п
1
1.1

Типові проблеми

Рекомендації

Помилки у класифікації зобов’язань
Підприємство відображає
Заборгованість за отримані послуги у
зобов’язання за отримані послуги
даному випадку є одною з основних
(послуги є необхідними для
позицій зобов’язань і тому повинна
забезпечення діяльності
обліковуватись на рахунку 63
підприємства як господарської
"Розрахунки з постачальниками та
одиниці) від сторонніх організацій у
підрядниками" та включатись до рядка
складі інших поточних зобов’язань у
1620 "Кредиторська заборгованість за
обліку та звітності (рахунок 685
товари, роботи, послуги"
"Розрахунки з іншими кредиторами",
рядок Балансу 1690 "Інші поточні
зобов’язання")
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1.2

2
2.1

2.2

Підприємство відображає
безвідсоткову фінансову допомогу,
отриману від дочірнього
підприємства на строк 3 місяці у
складі поточних фінансових
зобов’язань

Безвідсоткова фінансова допомога не може
бути віднесена до фінансових зобов’язань,
оскільки порушена головна умова
віднесення до цієї категорії – платність. Крім
того, фінансова допомога, надана дочірнім
підприємством, є розрахунками між
пов’язаними сторонами, повинна
обліковуватись на рахунку 682 "Внутрішні
розрахунки", включатись до рядка 1645
"Поточні зобов’язання із внутрішніх
розрахунків", а відповідна інформація
розкриватись у примітках
Проблеми оцінки зобов’язань
Облік авансів, отриманих під
Для обліку авансів отриманих Інструкцією
постачання товарів, робіт та послуг,
передбачено використання рахунку 681
підприємство веде за кредитом
"Розрахунки за авансами одержаними".
рахунку 36 "Розрахунки з покупцями
Підприємства мають право для обліку
та замовниками". При складанні
авансів отриманих використовувати
Балансу залишки за рахунком 36
відповідні рахунки 3 класу: 36, 37. У таких
"Розрахунки з покупцями та
випадках на рахунках 36, 37 облік повинен
замовниками" показуються
вестись обов’язково в розрізі окремих
підприємством згорнуто у рядку 1125
дебіторів та кредиторів з відокремленням
як первісна вартість дебіторської
даних за авансами одержаними. При
заборгованості. Дані за авансами
складанні фінансової звітності дані по
отриманими, таким чином, не
дебіторах і кредиторах з рахунків 36, 37
відображаються у фінансовій
переносяться в різні статті фінансової
звітності підприємства
звітності, зокрема, дані за авансами
одержаними переносяться в рядок 1635
Балансу
Підприємство відображає в обліку
Зобов’язання за довгостроковими
довгострокові фінансові
кредитами, фінансовою орендою,
зобов’язання за сумою погашення
довгостроковими векселями та
облігаціями, а також всі інші фінансові
зобов’язання повинні оцінюватися лише
за теперішньою вартістю з урахуванням
умов погашення зобов’язання та
спеціальних правил оцінки окремих
видів фінансових зобов’язань,
передбачених ПБО. Ставки
дисконтування при цьому повинні
враховувати ринкові ставки по
альтернативних запозиченнях. Порядок
розрахунку теперішньої вартості
розкривається у примітках до фінансової
звітності
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Для раціонального та своєчасного контролю та управління
поточною кредиторською заборгованістю за товари, роботи та послуги
доцільно вести її аналітичний облік за додатковими певними групами.
При цьому, з нашої точки зору, доцільно брати до уваги такі ознаки, як
термін погашення та виконання умов погашення. За терміном
погашення заборгованість доцільно розділити на три групи: до трьох
місяців; від трьох до шести місяців; від шести до дванадцяти місяців.
А от щодо такої класифікаційної ознаки, як виконання умов
погашення, то за нею заборгованість варто поділяти на наступні три
групи: заборгованість, термін оплати якої не настав; відстрочена
заборгованість; прострочена заборгованість.
Висновки. Особливу увагу необхідно звернути на роботу
облікового апарату підприємства. Якість прийнятих управлінських
рішень безпосередньо залежить від ефективної організації роботи
апарату бухгалтерії підприємства. Така організація включає
комплексне вирішення усіх питань, пов’язаних із поділом та
кооперуванням праці, формування апарату бухгалтерії певної форми
та структури, чітким визначенням функцій, завдань, обов’язків та прав
як бухгалтерії в цілому, так і кожного її структурного підрозділу і
кожного бухгалтера.
Для професійного і технічного поділу праці, досягнення його
високої продуктивності і персональної відповідальності за якість і
терміни виконання облікових робіт, а також попередження
безвідповідальності у роботі на кожному робочому місці
розробляються посадові інструкції. Своєчасність виконання облікових
робіт на топологічній ділянці з обліку поточних зобов’язань,
планування термінів виконання робіт та контролю за їх дотриманням
здійснюється за допомогою таблично-текстових, лінійних та сітьових
графіків
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СОЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ В ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FINANCIAL AND
ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
У даній статті розглядається проблема соціальної відповідальності бізнесу.
Представлена методика оцінки соціальних активів підприємства і соціальної
відповідальності бізнесу. Розроблено форму соціального паспорта і звіту про
соціальну активність підприємства.
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, соціальні активи, соціальна
звітність.
In given article the problem of social responsibility of business in Belarus is
considered. The technique of an estimation of social actives of the enterprise and social
responsibility of business in general is presented. The form of the social passport and the
report on social activity of the enterprise is developed.
Keywords: social responsibility of business, social assets, social reporting.
В данной статье рассматривается проблема социальной ответственности
бизнеса. Представлена методика оценки социальных активов предприятия и
социальной ответственности бизнеса. Разработана форма социального паспорта и
отчета о социальной активности предприятия.
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, социальные активы,
социальная отчетность.
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С момента своего возникновения и до недавнего времени
бухгалтерский учет служил исключительно в интересах собственника:
то ли отдельного лица, то ли государства. С возникновением и
развитием процессов интеграции и глобализации изменилась (и
продолжает постоянно меняться) как методика, так и организация
бухгалтерского учета. Информация, предоставляемая на выходе из
учетно-аналитической системы, со временем должна была
удовлетворять уже не только интересы собственника, но и инвесторов,
чьи финансовые вложения существенно влияют на функционирование
и развитие субъекта хозяйствования. В современном мире, где
наиболее остро стоит проблема ограниченности ресурсов, подчинения
природы человеческому влиянию, следствием чего является ряд
природных катаклизм, постоянный рост безработицы и возрастающая
разница в доходах разных слоев населения, особенно актуальным
становится решение проблемы заинтересованности каждого члена
общества в результатах деятельности субъектов хозяйствования.
Продуктом взаимодействия людей являются социальные процессы,
тесно вплетенные в процессы экономические, и, соответственно,
являющиеся взаимозависимыми.
В 1997 г. американский ученый Джон Элкингтон разработал
концепцию “triple bottom line” (“тройной критерий”), согласно которой
результативность вклада компании в развитие общества можно
оценить в трех аспектах деятельности: экономическом, социальном и
экологическом. Одну из ведущих позиций в процессе предоставления
информации о всех видах деятельности предприятия занимает
бухгалтерский учет, через систему которого «пропускаются» все
операции, тем или иным образом связанные с денежной оценкой.
Исходя из этой концепции среди основных направлений
развития бухгалтерского учета в плане раскрытия социальной
деятельности субъекта хозяйствования можно выделить концепцию
социальной ответственности бизнеса [1].
Социальная
ответственность
бизнеса
(СОБ)
–
это
ответственность субъектов бизнеса за соблюдение норм и правил,
неявно определенных или неопределенных законодательством (в
области этики, экологии, милосердия, человеколюбия, сострадания и
т. д.), влияющих на качество жизни отдельных социальных групп и
общества в целом [2].
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Социальная ответственность бизнеса начинает активно и
успешно реализоваться во всем мире. Компании не просто решают
проблемы общества, инвестируя средства в развитие образования,
медицины, поддерживая социально незащищенные слои, — они
получают определенные выгоды от этой деятельности. В западных
странах социальная ответственность бизнеса функционирует как
устойчивый социальный институт, она рациональна и эффективна.
Несмотря на то, что наблюдается устойчивый интерес к феномену
социальной ответственности бизнеса в отечественной науке, среди
белорусских ученых пока не сложилось единого мнения относительно
основных характеристик корпоративной ответственности, факторов и
условий развития социальной ответственности бизнеса.
Проблеме социальной ответственности бизнеса
уделяли
внимание российские ученые: А.В. Безгодов, С.В. Ивченко, Н.Н.
Григорьева [3,4,5].
Оценка социальных активов предприятия, расчет эффективности
их накопления и разработка формы представления пользователям
отчета о социальной активности предприятия.
Социальная ответственность бизнеса носит многоуровневый
характер:
Первый уровень предполагает: своевременную оплату налогов,
выплату заработной платы, предоставление новых рабочих мест.
Второй уровень СОБ предполагает: повышение уровня
квалификации работников, профилактическое лечение, строительство
жилья, развитие социальной сферы.
Третий, высший уровень ответственности, предполагает
благотворительную деятельность и ответственность за собственный
продукт или услугу, а именно: качество, продуманность,
инновационность.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что первый
уровень выражает социальную ответственность предприятия перед
государством, второй - перед работниками, а третий - социальную
ответственность перед обществом в целом.
Социальная ответственность бизнеса основывается на
социальном капитале, определяемом Пьером Бурдье, как социальные
связи, которые могут выступать ресурсом получения выгод для
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предприятия. В нашем случае мы рассматриваем социальные связи в
разрезе отношений “организация-работники”.
Социальный капитал можно оценить, используя теорию
упущенной выгоды. Можно подсчитать, какие потери может нанести
хозяйствующему субъекту дефицит социального капитала: скажем,
конфликт или атмосфера подозрительности в коллективе, отсутствие
доверия руководителей к подчиненным и наоборот.
Кроме того, социальный капитал имеет определенные качества,
которые измеряются рыночной стоимостью (ценой): он имеет
свойство увеличиваться или обесцениваться в зависимости от своего
положения в системе рыночных отношений между субъектами
социального процесса. Общеизвестным является тот факт, что при
продаже предприятия 70-80 % его цены составляет репутация, а это ни
что другое, как ее социальный капитал. Социальным капиталом также
является разница между рыночной и номинальной стоимостью акций,
которые продаются на фондовом рынке.
На уровень социального капитала влияет конечный результат
функционирования системы бухгалтерского учета – прозрачная и
достоверная информация, отраженная в отчетности предприятия, что
формирует уровень доверия партнеров, инвесторов, работников и
общества в целом к хозяйствующему субъекту.
В большинстве стран бухгалтерский финансовый учет, который
предоставляет информацию об экономической деятельности
хозяйствующего субъекта, регулируется нормативными документами
и стандартами бухгалтерского учета. Но кроме обязательной
публикации годового финансового отчета в печатных средствах
массовой информации в объемах, определенных нормами
действующего законодательства, назрела необходимость предания
огласке (особенно крупными предприятиями) его расширенной
версии.
Выделение социальной компоненты в годовой финансовой
отчетности предприятия удобно как для внутренних, так и для
внешних пользователей. Внутренние пользователи на основании этой
информации имеют возможность проверить темпы реализации
стратегии, в частности, социального развития, и откорректировать ее.
Внешние пользователи, в том числе широкие слои населения, которые
не имеют необходимых специальных знаний, могут на основании
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годовой финансовой отчетности сформировать свое видение
деятельности предприятия, в частности – его социальной политики.
Необходимость составления такого вида отчетности связана еще
и с возможностями восприятия информации, представленной в
отчетности. Если собственники и инвесторы, как правило, достаточно
хорошо умеют читать финансовые и налоговые отчеты компаний
(баланс, отчет о финансовых результатах, налоговые декларации), то
для
возможности
оценки
такой
информации
широкой
общественностью одних цифр мало по причине отсутствия у
населения специальных знаний, позволяющих оценить эту
информацию. Поэтому в мире все большую популярность получает
так называемый социальный отчет, в котором в более доступной
форме, с большим количеством описательного материала
преподносятся основные направления деятельности субъектов
хозяйствования.
Составление такого рода отчетности является необязательным,
но все чаще встречается в практике, которая свидетельствует о
положительном эффекте предания огласке информации о социальной
и экологической деятельности предприятия, в частности, в сфере
усиления позиций предприятия на рынке [1].
За основу построения методики оценки социального развития
предприятия мы взяли социальный паспорт.
Социальный паспорт — это наиболее эффективный механизм
раскрытия информации о корпоративной социальной политике
организации.
Опираясь на представленные ранее уровни социальной
ответственности бизнеса, предлагаем следующую структуру
социального паспорта предприятия, представленную на рисунке 1.
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Рис.1. Структура социального паспорта предприятия
Источник: собственная разработка

Суть методики определения уровня социального развития
предприятия заключается в следующем. Предприятие оценивается по
каждому из трёх аспектов (взаимодействие с государством,
работниками и обществом в целом) в баллах. Максимальный балл по
каждому аспекту - 3, минимальный - 0. Внутри каждого аспекта
существуют подпункты, максимальный балл по которым зависит от
выбранного аспекта. Например, в аспекте “государство” существует 3
подпункта, максимально возможные баллы по которым определяются
как максимальный балл за весь аспект, деленный на количество
подпунктов в аспекте. После оценки подпунктов баллы по ним внутри
аспектов суммируются и вычисляется балл каждого аспекта.
Далее определяем рейтинговую оценку предприятия. Для
оценивается уровень значимости каждого аспекта социального
паспорта путем ввода весовых коэффициентов: наибольшее влияние
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на репутацию предприятия оказывают пункты второго аспекта
(воплощаются в коллективном договоре) – ему присвоили 0,5 балла и
обозначили k2, первому аспекту присвоили 0,2 балла и обозначили k1,
и, наконец оставшиеся 0,3 балла из 1 присвоили тертьему аспекту (k3).
Теперь, используя формулу рейтинговой оценки определяем
максимально возможный рейтинг предприятия:
Ri= k 1 * A1  k 2 * A 2  k 3 * A 3
2

2

2

[6],

(1)

где k1, k2, k3 – весовые коэффициенты аспектов,
Ai – балл по аспекту,
На основе социального паспорта была разработана форма
отчета о социальной активности предприятия. Данный отчет имеет 4
раздела, показатели которых оценены в количественном и суммовом
выражении: ответственность перед государством, перед работниками,
перед обществом и оценка социального уровня, а также общие
показатели, такие как, выручка от реализации продукции, чистая
прибыль, численность работников, средняя зарплата по предприятию.
Таблица 1.
Отчет о социальной активности предприятия на основе социального
паспорта
Показатели
Выполн
Баллы
Количеств Сумма,тыс.
ение
енное
руб.
пункта
значение
1
2
3
4
5
Общие показатели
1. Выручка от реализации
x
x
x
продукции, тыс. руб.
2. Чистая прибыль, тыс.
x
x
x
руб.
3. Численность
x
x
x
работников, чел
4. Средняя зарплата по
x
x
x
предприятию, тыс. руб.
I. Ответственность перед государством
1. Своевременная уплата
x
x
налоговых платежей:
- сумма несвоевременно
x
x
x
уплаченных налогов, тыс.
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руб.
- сумма штрафных
санкций за
несвоевременную уплату
налогов, тыс. руб.
2. Предоставление новых
рабочих мест:

x

- количество новых
рабочих мест, ед.

x

x

- сумма, израсходованная
на создание новых
рабочих мест, тыс. руб.
3. Выплата зарплаты:

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

- количество случаев
x
x
несвоевременной выплаты
зарплаты, чел.
- сумма своевременно
x
x
x
невыплаченной зарплаты,
тыс. руб.
ИТОГО по разделу I:
x
II. Ответственность перед работниками
1. Повышение уровня
x
квалификации работников:
- численность работников,
x
x
прошедших повышение
квалификации, чел.
- сумма, израсходованная на
x
x
x
повышение квалификации,
тыс. руб.
2. Профилактическое лечение
x
работников:

x

- численность работников,
прошедших профилактическое
лечение, чел.
- сумма, израсходованная на
профилактическое лечение
работников, тыс. руб.

x

x

x

x
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3. Строительство жилья:
- количество жилой площади,
полученной работниками от
предприятия, м2
- сумма, израсходованная на
строительство жилой площади,
тыс. руб.
4. Развитие социальной сферы:
- сумма, израсходованная на
создание безопасных условий
труда, тыс. руб.
- сумма, израсходованная на
организацию досуга
(посещение учреждений
физкультуры и спорта,
культурных мероприятий и
т.д.), тыс. руб.
- сумма, израсходованная на
материальную поддержку
многодетных, неполных семей
и семей, воспитывающих
детей-инвалидов, тыс. руб.
ИТОГО по разделу II:

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

III. Ответственность перед обществом
1. Благотворительная
x
деятельность:
- сумма, израсходованная на
x
x
x
благо-творительную
деятельность, тыс. руб.
2. Ответственность за
x
произведенную продукцию:
- количество случаев возврата
x
x
некачественной продукции, ед.
- сумма, выплаченная за
x
x
возвращенную продукцию по
причине несоответствия
стандартам качества, тыс. руб.
ИТОГО по разделу III:
IV. Оценка социального уровня
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1. Количество выполненных
пунктов согласно социальному
паспорту предприятия
2. Количество баллов по
выполненным пунктам
социального паспорта
3. Рейтинговая оценка
социального уровня
предприятия
4. Максимальная рейтинговая
оценка предприятия на основе
социального паспорта
5. Оценка социального капитала
предприятия

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3,0

x

x

x

x

x

СК=1.2+2.2+2.3+2.4+3.2-1.1-1.33.2, тыс. руб.
6. Область социального уровня
предприятия:
- критический социальный
уровень
(1 – 1,2)

x

x

x

x

x

x

- минимальный социальный
уровень (1,2 – 2,2)

x

x

x

- нормальный социальный
уровень (2,2 – 2,7)

x

x

x

- высокий социальный уровень
x
x
(2,7 - 3)
Источник: собственная разработка

x

x

Таким образом, социальные активы – это сумма средств,
вложенных в развитие предприятия в части трудовых ресурсов
(повышение квалификации, улучшение охраны труда, жилищных
условий, профилактическое лечение) с целью получения будущего
дохода.
Средства, затраченные на формирование социальных активов,
можно положить в банк на депозит под проценты и получать
обеспеченный доход, но вложение средств в социальное развитие
бизнеса также приносит предприятию определенные выгоды.
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Чтобы сравнить эти два варианта в суммовом выражении, нужно
оценить эффективность накопления социальных активов. В связи с
этим мы разработали модель оценки эффективности социальных
активов.
Э=

З * Д ПТ

СА
СА

(2)

где Э – эффективность социальных активов
ΔЗ – изменение знаниевой компетенции сотрудника
ΔД – изменение деятельностной компетенции сотрудника
ΔПТ – изменение производительности труда работников
СА – социальные активы
Эффективность является отношением изменения уровня
производительности труда работников к размеру социальных активов
предприятия, причем изменение уровня производительности труда
определяем как произведение изменений знаниевой и деятельностной
компетенции сотрудников.
Заключение. Представление предприятием своего социального
паспорта широкому кругу пользователей информации позволяет ему
иметь существенное преимущество перед другими организациями,
т.к. это обеспечивает заинтересованность потенциальных работников,
для которых немаловажную роль при трудоустройстве оказывает
социальная сторона деятельности предприятия. Для инвесторов
социальная
ответственность
предприятия
является
прямым
доказательством его успешной работы, что в свою очередь влияет как
на инвестиционный спрос по одной единице хозяйствования, так и в
целом по экономике государства. Для финансово-кредитных
учреждений предоставленная информация в социальном паспорте
косвенно позволяет установить платежеспособность и надежность
заемщика.
На основе проведенного исследования разработан социальный
паспорт, который предлагается использовать на предприятиях и в
организациях всех форм собственности. В процессе исследования
была предложена социальная отчетность предприятия, разработанная
на основе социального паспорта, которую необходимо представлять
по окончании каждого отчетного периода всем заинтересованным
пользователям информации.
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Оценка эффективности социальных активов
предприятия
производится на основе разработанной модели, представляющей
собой отношение изменения уровня производительности труда
работников к размеру социальных активов предприятия, исчисленных
в отчете о социальной активности.
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