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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ВИТРАТ ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ АНАЛІЗУ
ECONOMIC COURSE OF EXPENSES AND APPROACHES TO
THEIR ANALYSIS
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУТЬ РАСХОДОВ И ПОДХОДЫ К ИХ
АНАЛИЗУ
В статті розглянуто і проаналізовано економічну суть поняття витрати, як
однієї з ключових дефініцій Досліджено нормативне забезпечення визначення витрат
для потреб оподаткування. Розглянуто підходи до проведення економічного аналізу
витрат на виробництво.
Ключові слова: облік, аналіз, витрати, собівартість, ефективність
господарювання.
The article considers and analyzes the economic essence of the notion of cost as one of
the key definitions. The normative provision of definition of expenses for the purposes of taxation
is investigated. The approaches to economic analysis of production costs are considered.
Key words: accounting, analysis, costs, cost, efficiency of management.
В статье рассмотрена и проанализирована экономическая сущность понятия
расходы, как одной из ключевых дефиниций Исследовано нормативное обеспечение
определения расходов для нужд налогообложения. Рассмотрены подходы к
проведению экономического анализа затрат на производство
Ключевые слова: учет, анализ, расходы, себестоимость, эффективность
хозяйствования.

Будь яке підприємство або фірма намагається отримати якомога
більший дохід від своєї діяльності, а отже прагне не тільки продати
свій товар за максимально високою ціною, а скоротити свої витрати
на виробництво й реалізацію. Тому одним з важливих завдань
управління підприємством є мінімізації витрат виробництва.
Мета обліку витрат і аналізу собівартості полягає в своєчасному,
повному і достовірному визначенні фактичних витрат, пов’язаних з
виробництвом, визначенні фактичної собівартості окремих видів і всієї
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продукції, контролі за використанням ресурсів і грошових коштів.
Неперервний поточний облік витрат в місцях їх виникнення, виявлення
можливих відхилень від встановлених норм, причин цих відхилень
повинен задовольнити потреби оперативного управління виробництвом.
Актуальність та висока соціально-економічна значущість
проблеми управління витратами зумовлює необхідність ґрунтовного
дослідження та визначення оптимальної структури граничних витрат,
їх ролі в розширенні виробництва та максимізації прибутку.
Згідно з п. 14.1.27 Податкового кодексу України витрати – це
сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах, здійснених для провадження господарської
діяльності платника податку, в результаті яких відбувається
зменшення економічних вигод, внаслідок чого відбувається
зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його
вилучення або розподілу власником) [1].
Необхідно підкреслити, що тлумачення витрат як зменшення
економічних вигід (активів, ресурсів) або збільшення зобов'язань є
суто бухгалтерським підходом, який закріплений на законодавчому
рівні не лише в Україні, але й в інших країнах Такий підхід
найчастіше спостерігається у роботах авторів, які досліджують
облікові та аналітичні аспекти витрат [2].
Потрібно зазначити, що в економічній літературі немає єдиного
погляду щодо визначення поняття «витрати» та їх структури.
На думку С.А. Котлярова, витрати являють собою вартісне
вираження ресурсів (матеріальних і трудових) підприємства, які
використовуються для виробництва продукції, отримання прибутку
або для досягнення будь-якої іншої мети організації.
Схоже визначення поняття «витрати» трактують Ю.Б. Кравчук,
А.М. Турило, А.А. Турило. На їх думку витратами є вартісне
вираження величини використаних ресурсів, витрачених на
здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства, а також
для досягнення поставленої мети підприємства .
На нашу думку найкраще визначення, що характеризує поняття
«витрати» С.А. Котлярова, витрати являють собою вартісне
вираження ресурсів (матеріальних і трудових) підприємства, які
використовуються для виробництва продукції, отримання прибутку
або для досягнення будь-якої іншої мети організації.
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Класифікація витрат - це розподіл й одночасне об’єднання
різних витрат, однорідних за визначеними ознаками. Класифікувати означає віднести витрати до одного з видів.
У світовій практиці витрати прийнято класифікувати за такими
ознаками:
- за складом: фактичні, планові або прогнозні;
- стосовно обсягу виробництва: змінні і постійні;
- за ступенем усереднення: загальні і середні (витрати на одиницю);
- за функцією управління: виробничі, комерційні та адміністративні;
- віднесення витрат на період генерації прибутків: на період та
на продукцію.
Нині на більшості підприємств витрати класифікують
(поділяють) за сукупністю різних ознак та напрямів класифікації. При
цьому класифікація витрат має відповідати меті їх управління, а також
не повинна потребувати додаткової аналітичної обробки.
Заслуговує на увагу і класифікація витрат, прийнята в деяких
зарубіжних країнах, де класифікація витрат здійснюється за трьома
напрямами: оцінка запасів та визначення фінансових результатів;
прийняття рішень; контроль виконання [3].
Сутність економічної категорії «собівартість» дослідники не
вважають надто складною в тлумаченні. Головний її зміст визначають
як «суму всіх витрат підприємства на виробництво і реалізацію
продукції». А оскільки в категорію «витрати» включаються різні за
природою ресурси, то собівартість має складну елементну структуру
(сировина, енергія, заробітна плата та ін.). Всі ці ресурси в
собівартості представлені у вартісному вимірі. Як ключова
(центральна) ресурсно-витратна категорія собівартість пов’язана зі
всіма елементами і процесами багатовимірного і багатовекторного
характеру діяльності підприємства. З цих позицій собівартість
визначають як інтегральний показник діяльності, комплексний
показник суми витрат, показник ефективної (або збиткової ) роботи,
бережливості, раціональності. На наш погляд, це ще й показник якості
системи управління та прийняття рішень. Як одна з базових
економічних категорій, собівартість складає «половину» бінарної
моделі «витрати - результат», або моделі «витрати - випуск» – за
термінологією
дослідження
міжпродуктового
балансу,
запропонованого В.В. Леонтьєвим [4].
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У роботі В.І. Стоцького калькуляцією називається «розрахунок, що
визначає собівартість вироблюваних підприємством виробів». В інших
роботах того ж періоду наводяться аналогічні визначення: «... під словом
«калькуляція» розуміється розрахунок витрат ... падаючих на одиницю
виробленої продукції ...». Сьогодні калькуляцію найчастіше сприймають
як «спосіб групування витрат і визначення собівартості».
Обчислення собівартості – це не тільки калькуляція (обчислення,
розрахунок собівартості одиниці продукції), це сукупність облікових
процедур і розрахунків, що забезпечують достовірні дані для калькуляції.
До них відносяться організація аналітичного бухгалтерського обліку
виробничих витрат, розподіл витрат, виключення або збирання витрат,
цілий ряд інших процедур, які ми називаємо «метод обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції» [5].
Питання економічного аналізу собівартості в літературі з
економічного аналізу розглядається дуже широко. В основному
висвітлюються питання, пов’язані з наступним:
- основами методики економічного аналізу собівартості;
- перевагами та недоліками існуючих методик;
- оцінкою результатів виконання плану по собівартості
продукції в цілому та по узагальнюючим показникам;
- виявленням за кількісною оцінкою факторів, що викликають
відхилення фактичної собівартості від планової, досягнутою у
попередньому звітному періоді, як у цілому, так і по окремих статтях
та елементах витрат;
- виявленням резервів зниження собівартості продукції та
розробкою конкретних заходів щодо їх використання [2].
Ефективність аналізу діяльності підприємства залежить від
методики його проведення.
Зважаючи на це, організація аналізу на підприємствах, на думку
Г.В. Савицької, повинна відповідати таким вимогам:
- науковий характер аналізу (в основу аналізу повинні бути
покладені найновіші досягнення науки та передового досвіду, при його
проведенні слід використовувати науково обґрунтовані методики);
- аналітичне дослідження повинно бути ефективним (затрати на
його проведення повинні бути мінімальними, але забезпечувати
глибину аналізу, його комплексність та системність);
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- уніфікація аналітичної роботи (створення таких методик, які
передбачали б заповнення обмеженої кількості спеціально
розроблених таблиць, показники яких можна було б порівнювати,
оцінювати та узагальнювати);
- обґрунтований розподіл обов’язків із проведення аналізу
(проведення аналізу повинно стати органічною частиною службових
обов’язків кожного спеціаліста, керівника, всіх службовців, характер
роботи яких стосується прийняття управлінських рішень) [6, с. 67].
Є.Б. Грабовецький
зазначає наступні напрямки аналізу
собівартості та витрат на виробництво:
- узагальнюючий аналіз собівартості продукції;
- аналіз собівартості окремих видів продукції (калькуляцій);
- аналіз витрат на одну гривню продукції;
- аналіз прямих матеріальних і трудових витрат;
- аналіз комплексних витрат;
- аналіз накладних витрат [7].
Досить широкий перелік наводять Г. І. Андрєєва, В.А. Андрєєва,
які пропонують аналіз собівартості проводити за такими напрямками:
- аналіз собівартості товарної продукції;
- аналіз собівартості порівнянної продукції;
- аналіз виконання кошторису витрат на виробництво продукції;
- аналіз виконання плану собівартості продукції за статтями
калькуляції;
- аналіз витрат на гривню товарної продукції;
- аналіз виконання плану зі зниження витрат на гривню товарної
- продукції;
- аналіз динаміки витрат на гривню товарної продукції;
- аналіз собівартості найважливіших видів виробів;
- аналіз звітних калькуляцій;
- аналіз рентабельності [8,с. 83].
З огляду на наведені вище напрями аналізу витрат виробництва
та собівартості, слід зазначити, що аналіз прямих матеріальних витрат
та оцінку витрат на пряму заробітну плату вважаємо недоцільним
виділяти окремим напрямком, адже це по суті аналіз витрат за
економічними елементами.
Отже, в літературі немає єдиного визначення поняття «витрати».
На нашу думку найкраще визначення, що характеризує поняття
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«витрати» С.А. Котлярова, витрати являють собою вартісне
вираження ресурсів (матеріальних і трудових) підприємства, які
використовуються для виробництва продукції, отримання прибутку
або для досягнення будь-якої іншої мети організації.
Також потрібно сказати, що стандартна класифікація витрат
підходить далеко не всім підприємствам, тому необхідно розробляти
класифікацію залежно від особливості діяльності підприємства.
Розглянуті підходи до проведення економічного аналізу витрат
на виробництво відповідає запитам користувачів але на підприємствах
використовується фрагментарно.
Отже, питання управління витратами суб’єкта господарювання
як вагомого чинника збільшення конкурентоспроможності та
підвищення прибутку бізнесу посідає вагоме місце і в теоретичному, і
в прикладному аспектах. Вибір ефективної системи обліку і аналізу
витрат є особливо актуальним в умовах нестабільності законодавства
та інфляційних процесів. До основних джерел зменшення витрат
належать: підвищення технічного рівня виробництва, удосконалення
організації праці, зміна обсягу виробництва, а також застосування
прогресивних методів організації бізнесу, що базуються на своєчасній
і достовірній обліковій інформації про витрати та оперативному
аналізу ризиків їх підвищення.
Успішне функціонування підприємства в сучасних умовах
господарювання залежить від управління витратами, у процесі якого
приймаються рішення, спрямовані на підвищення ефективності його
виробничо-господарської діяльності, конкурентоспроможності й
прибутковості. Враховуючи безліч методів та інструментів, що може
застосовувати менеджер для оцінки, аналізу та прогнозу витрат,
модель управління витратами на підприємстві повинна передбачати
реалізацію важливих та послідовних дій.
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УДК 657
JEL M40
Бляхарчук Марія
Луцький педагогічний коледж
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ
ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УЧЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
НАЛОГОВЫХ РАСЧЕТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
HISTORICAL ASPECT OF ACCOUNT FOR TARGET
CALCULATION FOR BUSINESS
У статті досліджено історичний аспект обліку для цілей податкових
розрахунків. Висвітлено бачення щодо історичного розвитку обліку для цілей
податкових розрахунків закордоном та в Україні, представлено науковий погляд на
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місце обліку для цілей податкових розрахунків в системі бухгалтерського обліку
підприємства.
Ключові слова: облік для цілей податкових розрахунків, податковий облік
The article analyzes the historical aspect of accounting for the purposes of tax
calculations. The vision of the historical development of accounting for purposes of tax
calculations abroad and in Ukraine is presented, the scientific view on the place of
accounting for the purposes of tax calculations in the system of accounting of the enterprise
is presented.
Keywords: accounting for tax calculations purposes, tax accounting.
В статье исследован исторический аспект учета для целей налоговых
расчетов. Показано видение исторического развития учета для целей налоговых
расчетов за рубежом и в Украине, представлен научный взгляд на место учета для
целей налоговых расчетов в системе бухгалтерского учета предприятия.
Ключевые слова: учет для целей налоговых расчетов, налоговый учет.

Реалії сучасного господарювання вимагають від бухгалтера
оптимізації податкового навантаження. Оскільки податкові
розрахунки ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку, то
оптимізовувати слід облік для цілей податкових розрахунків. В
історичному ракурсі це питання недостатньо досліджене, адже облік
для цілей податкових розрахунків існує не так давно.
Дослідженням обліку для цілей податкових розрахунків
займаються бухгалтери та аудитори-практики. На сторінках
спеціалізованих бухгалтерських періодичних видань зустрічаються
статті експертів щодо окремих питань методики обліку для цілей
податкових розрахунків, проте історичний аспект в цьому напрямку
ніхто з них не прослідковував. Щодо наукових досліджень, то значна
частина з них присвячена податковому обліку [1; 2; 3; 4], деякі
аспектів генезису обліку для цілей податкових розрахунків
досліджувала незначна кількість науковців [5; 8].
Головною метою цієї роботи є узагальнення наукових поглядів
та історичний огляд питань щодо обліку для цілей податкових
розрахунків.
Появу обліку для цілей податкових розрахунків пов'язують з
початком XX століття, коли витрати під час Першої світової війни
змусили уряди країн-учасниць військових дій шукати додаткові
джерела фінансування і вводити податки на доходи підприємств [5].
13

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

З даного періоду держава в особі податкових органів, почала
виявляти інтерес до джерел інформації про фінанси підприємства,
тобто до даних бухгалтерського обліку. Таким чином, бухгалтерський
облік, з самого початку не призначений для цілей податкових
розрахунків, став виконувати невластиві йому функції.
Прагнення держави покласти на бухгалтерський облік фіскальні
функції, підпорядкувати його фіскальним цілям здавалося логічним.
Для державних органів дуже бажано мати можливість коригувати
податкові надходження в бюджет за рахунок зміни бази
оподаткування. Інструментом таких змін цілком може бути облік для
цілей податкових розрахунків.
З кінця 60-х років податкова система в світовому співтоваристві
виділяється в якості самостійного інструменту економічної політики
держави. Формуються правила, виходячи не з економічної суті
відносин, які виступають в якості об'єкта регулювання, а виходячи з
потреб
оподаткування.
Одностороннє
спотворення
правил
бухгалтерського обліку стало йти в розріз з інтересами інших
користувачів фінансової звітності, таким чином, позначилася
необхідність поділу бухгалтерського та податкового обліку [6].
Однак і до останнього часу в багатьох країнах робилися зусилля
для того, щоб не розділяти повністю облік для цілей податкових
розрахунків і бухгалтерський облік. Як правило, це був шлях пошуку
компромісів - де можна поступитися фіскальним інтересом, а де
можна допустити деформацію показників фінансової звітності.
Питання природи взаємодії бухгалтерського обліку і обліку для
цілей податкових розрахунків в різних країнах є об'єктом уваги з боку
вчених і практиків. У ряді робіт при класифікації країн за «моделями»
обліку і звітності використовується ознака взаємозв'язку
бухгалтерського обліку і обліку для цілей податкових розрахунків. В
основі класифікації за цією ознакою лежить ступінь відповідності та
взаємовпливу правил формування фінансової (бухгалтерської)
звітності та правил оподаткування.
У більшості наукових положень виділяють дві великі групи:
- високий ступінь взаємозв'язку бухгалтерських і податкових
правил;
- низький ступінь взаємозв'язку бухгалтерських і податкових
правил.
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Такі автори як К. Ноубс і Р. Паркер не дають прямої
класифікації країн, однак, за текстом поділяють країни з високим
ступенем взаємозв'язку податкових і бухгалтерських правил, і країни з
низьким ступенем взаємозв'язку [7].
Серед країн, що мають високий взаємозв'язок податкових і
бухгалтерських правил, автори виділяють такі країни як Німеччина
(податкова звітність повинна бути аналогічна індивідуальної
фінансової звітності), Франція, Іспанія, Греція, Японія, Бельгія, Італія
та ін. Як класичний приклад впливу правил, встановлюваних
податковими органами, на фінансову звітність наводяться норми
амортизації основних засобів, коли норми, що встановлюються для
цілей оподаткування повинні застосовуватися для складання
фінансової звітності.
До країн, які мають низький взаємозв'язок податкових і
бухгалтерських
правил,
автори
відносять
Великобританію
(максимальний ступінь незалежності), США, Нідерланди, Канаду,
Австралію, Нову Зеландію. У цих країнах для визначення бази
оподаткування податкові органи роблять коригування фінансової
звітності, проте, прямо не впливають (або впливають несуттєво) на її
формування.
Автори констатували наявність двох систем взаємодії
бухгалтерського обліку і обліку для цілей податкових розрахунків, як
правило, збігалися з основними світовими правовими системами:
загального і кодифікованого права [7].
Для країн кодифікованого права (Західна Європа) зазвичай
характерний
високий
рівень
взаємозв'язку
податкових
і
бухгалтерських правил, для країн загального права (Великобританія,
США та ін.) зазвичай характерна низька ступінь взаємозв'язку
податкових і бухгалтерських правил.
У країнах кодифікованого права облікові правила часто
формуються на рівні законів і носять характер приписів. У багатьох
країнах кодифікованого права фінансова звітність, в першу чергу,
призначена для задоволення інформаційних потреб кредиторів і
державних органів, зокрема податкових. Високий ступінь
взаємозв'язку обліку для цілей податкових розрахунків і
бухгалтерського обліку пов'язана з тим, що основними джерелами
фінансування підприємств є держава і банки.
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У країнах кодифікованого права облік для цілей податкових
розрахунків розглядається як сукупність певних правил, спрямованих
на трансформацію бухгалтерського обліку. Говорячи про концепцію
системи кодифікованого права, слід зазначити високу небезпеку
домінування обліку для цілей податкових розрахунків над
бухгалтерським. В якійсь мірі можна говорити навіть про витіснення
бухгалтерського обліку.
У країнах загального права правила обліку більш диспозитивні,
і часто визначаються стандартами, що розробляються недержавними
органами - радами за стандартами бухгалтерського обліку та
фінансової звітності. Фінансова звітність, в першу чергу, призначена
для задоволення інформаційних потреб інвесторів (ринку капіталу).
Низька ступінь взаємозв'язку обліку для цілей податкових розрахунків
і бухгалтерського обліку пов'язана з тим, що основним джерелом
фінансування підприємств є ринок.
Для країн загального права характерно паралельне
співіснування бухгалтерського обліку та обліку для цілей податкових
розрахунків. Їх відділення одне від одного максимально. Найчастіше
облік для цілей податкових розрахунків і бухгалтерський облік в
організації ведеться двома різними структурами. Облік для цілей
податкових розрахунків в цьому разі є не стільки сукупність правил,
спрямованих на трансформацію бухгалтерської звітності, скільки
самостійну систему, яка підпорядковується власною логікою, яка
використовує власні методи.
Концепція системи загального права передбачає, що
взаємозв'язок бухгалтерського обліку з обліком для цілей податкових
розрахунків повинен носити односторонній характер. Тобто, правила
складання фінансової звітності можуть використовуватися в цілях
оподаткування, але не навпаки. Таким чином, забезпечується подання
показників фінансової звітності в неспотвореному вигляді. Однак на
практиці це не завжди реалізується.
Кожна з систем має свої переваги і недоліки.
До недоліків системи загального права можна віднести те, що
вона підвищує витрати по веденню обліку (вміст двох різних служб).
Зате незаперечною перевагою даної системи є те, що вона
забезпечує користувачів звітності інформацією, не спотвореної
податковими правилами.
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Основні переваги і недоліки системи кодифікованого права
прямо протилежні системі загального права, тобто менші витрати при
складанні звітності, але неминучі поправки на податкові норми при
аналізі бухгалтерської звітності.
Практика поділу бухгалтерського обліку та обліку для цілей
податкових розрахунків стала загальноприйнятою переважно в тих
країнах, де провідну роль в інвестиційній діяльності відіграє біржове
регулювати [8]. Комплексна система обліку набула поширення в
країнах з переважним банківським фінансуванням інвестицій.
При розвиненому біржовому ринку фінансового капіталу, джерело
і одержувач інвестицій практично не вступають в контакт один з одним, і
часто заочно розпоряджаються напрямком фінансових потоків.
Вибираючи серед безлічі можливих місць докладання капіталу,
спекулюючи на фондових ринках, біржовий інвестор при оцінці
ефективності того чи іншого підприємства змушений користуватися
публікуються даними бухгалтерської звітності, і в цьому випадку
спотворення їх вимогами податкових органів неприпустимо.
Якщо фінансування здійснюється переважно банками,
контрагенти безпосередньо контактують, і у інвестора є можливість
для більш глибокого вивчення звітності об'єкта вкладень. У цьому
випадку податкові аспекти можна виключити безпосередньо в ході їх
вивчення, тим більше, що це може дати навіть додаткову інформацію.
Як відзначають К. Ноубс і Р. Паркер, висока ступінь зв'язку
податкових і бухгалтерських правил в першу чергу відноситься до
індивідуальної звітності, яка служить базою для обчислення податків.
Консолідована звітність, яка не є базою для оподаткування, може
формуватися за іншими правилами [7].
Підтвердженням цього факту є тенденції розвитку зарубіжної
облікової практики.
В кінці 80-х - початку 90-х років минулого століття ряд
компаній Західної Європи в добровільному порядку почали складати
консолідовану звітність по відмінним від національних стандартів
правилам (зокрема, за американськими або за міжнародними
стандартами), що було обумовлено необхідністю залучення
фінансування на ринках капіталу [5].
В кінці 90-х років в ряді європейських країн кодифікованого
права були прийняті закони, що дозволяють складати консолідовану
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звітність лізингових компаній відповідно до стандартів, відмінними
від національних [7].
Перебудова економіки України відповідно до принципів
ринкового
господарювання
неминуче
викликає
якісну
реструктуризацію всієї фінансової системи країни, відносин між
державою і платниками податків.
Так, на початку 90-х років, в умовах недосконалого податкового
законодавства виконання завдань обчислення податків і зборів цілком
вирішувалося в організаціях за допомогою ведення бухгалтерського
обліку [9]. В 90-ті рр. XX ст. в Україні спостерігалося не стільки
виділення податкового обліку з бухгалтерського, скільки
перетворення вітчизняного бухгалтерського обліку в податковий [3].
Довгий час в Україні він був домінуючим на рівні підприємства.
Тенденція до розгалуження бухгалтерського і податкового обліку
закріпилася в 1997 р. з прийняттям законів України «Про оподаткування
прибутку підприємств» та «Про податок на додану вартість» (які
втратили силу у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України [16]),
що в корені змінило визначення бази оподатковування для цих податків,
а також для визначення інших податків і зборів.
Дискусійним є виділення податкового обліку як окремої
підсистеми вітчизняного бухгалтерського обліку. Зокрема, С. Ф. Голов,
обґрунтовує податковий облік як такий, що призначений для визначення
сум податків і контролю за їх сплатою [10]. Проте він не наполягає на
виділенні його із цілісної системи бухгалтерського обліку. П. Марич,
навпаки, вказує на необхідність створення податкового обліку поряд з
бухгалтерським з метою накопичення відповідних даних про валові
витрати та валові доходи для складання податкової декларації [11]. О. І.
Малишкін визначає податковий облік як облік податку на прибуток
підприємств та податку на додану вартість [12]. Проте він не вказує
різниці між обліком розрахунків з бюджетом по податкам і зборам як
складової чистини бухгалтерського обліку і своїм визначенням
податкового обліку. Ю. Я. Литвин пише, що «під податковим обліком
слід розуміти облі, який забезпечує виконання органами державної
податкової адміністрації своїх основних функцій по наповненню
доходної частини бюджету держави податками» [13]. Він вважає, що
податковий облік повинен покладатися більшою частиною на плечі
відповідних податкових органів. Ф. Ф. Бутинець розглядає податковий
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облік як окрему інформаційну систему. Система податкового обліку – це
інформаційна система, яка надає інформацію державним податковим
органам та керівництву підприємства про порядок нарахування та сплати
податків [14].
З 1 січня 2000 р. в Україні здійснюється стандартизація
вітчизняного бухгалтерського обліку відповідно до вимог
міжнародних стандартів. Правові принципи регулювання та
функціонування облікової системи визначив Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» , згідно з п. 2
ст. 3 якого, бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який
ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші
види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються
на даних бухгалтерського обліку [15].
Податкові розрахунки, на сьогодні регулює Податковий Кодекс
України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, який, згідно п. 1.1., визначає
вичерпний перелік податків і зборів, що справляються в Україні, та
порядок їх адміністрування, платників податків і зборів, їх права та
обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження й
обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю,
а також відповідальність за порушення податкового законодавства
[16]. Тому, вважаємо доцільним вживати вираз облік для цілей
податкових розрахунків.
Поняття «податковий облік» ліквідовується, облік для цілей
податкових розрахунків будується на принципах, методах і
процедурах бухгалтерського обліку згідно з національними чи
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, що визначено
Податковим кодексом України.
Податкові розрахунки будуються на основі бухгалтерського
обліку. У випадку розходжень «великі» платники податків робляться
відповідні коригування. Податковий кодекс України (п.п.1 п.1 ст. 134)
встановлює, що підприємства, які мають річний дохід від будь-якої
діяльності, за вирахуванням ПДВ, більше 20 мільйонів гривень
повинні розраховувати податкові коригування на іншу (податкову)
амортизацію, на формування резервів, на різницю при здійсненні
фінансових операцій, на штрафи по податкових розрахунках тощо.
Отже, система бухгалтерського обліку на підприємстві єдина і в
зв'язку з цим пріоритетною стає необхідність ідентифікації елементів
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системи ведення обліку та складання звітності для цілей фінансового
контролю, управління, оподаткування, планування і прогнозування
діяльності організацій.
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В статті визначено роль запасів у діяльності підприємства, наведено
авторське визначення поняття запаси та проведено аналіз існуючих методів та
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В статье определена роль запасов в деятельности предприятия, приведено
авторское определение понятия запасы и проведен анализ существующих методов и
моделей управления запасами предприятий.
Ключевые слова: запасы, управление, модель управления, метод управления.

Одним із основних видів оборотного капіталу є запаси. Саме
вони у виробничому циклі виступають предметами праці і становлять
найбільшу частину оборотного капіталу.
Утримання запасів є обов’язковою складовою діяльності
підприємства. Рівень запасів, так як і рівень дебіторської
заборгованості, будуть варіюватися в залежності від рівня продажів дебіторська заборгованість є результатом продажів, а запаси
передують продажу, так як вони є однією з його умов. Розмір запасів
повинен бути достатнім для забезпечення запланованих виробництва
та реалізації. В запасах підприємства зав’язана значна сума коштів, які
пов’язані з: творенням запасів (замовлення та транспортування),
надлишком запасів (зниження продажів, втрата довіри клієнтів,
порушення процесу виробництва), утриманням запасів (ризик
знецінення, обслуговування запасів, зберігання).
Питаннями нормування та управління запасами підприємств
займалися ряд науковців, зокрема І.О. Бланк, О.С. Боднаренко, Ф.Ф.
Бутинець, Н.М. Гаркуша, В.К. Орлова, А.М. Поддєрьогін, П.
Шиманьський, Д. Кемпни, М. Вуд та інші
Як стверджує професор Валентина Кузьмінівна Орлова:
«...Запаси є необхідною майновою передумовою суспільного
виробництва. Для того щоб забезпечити єдність між процесами
виробництва та споживання, а тим самим і безперервність відтворення
в необхідних масштабах, потрібно, щоб певна частина засобів
виробництва та предметів споживання знаходилася в запасах. Отже,
об’єктивною причиною утворення запасів є неможливість узгодження
між собою моментів завершення виробництва продукту та початку
його споживання...». [1, с.248]
Саме так, від наявності достатньої кількості необхідних для
здійснення безперервного виробничого циклу запасів залежить
можливість підприємства функціонувати без простоїв та зривів
виробництва.
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Тож, запаси – це оборотні активи, які призначені для
задоволення виробничих та адміністративних потреб підприємства та
виступають як предметами праці, так і товаром. [2, с. 16]
Важливим для підприємства є нормування виробничих запасів з
метою забезпечення нормального виробничого процесу.
Управління запасами це процес управління вартістю та
кількістю сировини, комплектуючих виробів, товарів, напівфабрикатів
і готових виробів, які зберігаються для споживання у виробництві.
Цей процес повинен дати відповідь на чотири основні завдання:
 Скільки одиниць необхідно замовити (або виготовити)?
 Коли зробити замовлення?
 Чи наявні запаси, що вимагають особливої уваги?
 Як вберегтися від збільшення вартості запасів?
До основних цілей управління запасами відносять:

забезпечення належного рівня обслуговування споживачів,
дотримуючись вимог якості та термінів виконання замовлень;
 спостереження за поточним та прогнозування майбутнього
попиту на всі товари з метою уникнення надлишків і недоліків у
виробництві;
 мінімізації витрат за рахунок скорочення різноманітності
запасів, встановлення економічного розміру замовленої партії і
аналізу витрат на створення і підтримку запасів.
Провівши критичний аналіз літературних джерел встановлено,
що найбільш розповсюдженими в економічній літературі є наступні
моделі управління запасами.
Модель «мінімум-максимум». Придбання запасів здійснюється
за умови, що запаси на складі рівними або менше встановленого
мінімального рівня не залежно від часового проміжку.
Модель ABC. Полягає в розподілі запасів на три групи,
відповідно до їхньої значущості. Вважається однією з найпростіших
моделей.
Модель XYZ. Вважається доповненням моделі АВС, аналогічно
розділяє запаси на три групи в залежності від рівномірності попиту і
точності прогнозування.
Модель оптимальної величини замовлення (англ. EOQ, economic
order quantity). Являється найбільш поширеною концепцією, яка
використовується в управлінні запасами. Згідно з даною моделлю
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збільшення розміру замовлення збільшує середній рівень запасів, що,
в свою чергу, призводить до зниження витрат на формування запасів і
збільшення витрат на їх утримання.
Модель контролю запасів. В даній моделі виділяють два
класичних підходи (моделі) управління запасами: модель розміру
замовлення (англ. ROP, re-order point) та модель циклу замовлення
(англ. ROC, re-order cycle). Модель розміру замовлення (англ. ROP)
заснована на двох параметрах: оптимальний розмір замовлення EOQ і
аварійний рівень. Якщо рівень запасів досягає аварійного рівня,
виникає необхідність здійснення замовлення, розмір якого дорівнює
EOQ. Застосування цієї моделі вимагає безперервного моніторингу
рівня запасів. Модель циклу замовлення (англ. ROC) заснована на
двох параметрах: максимальному розмірі замовлення і моменті часу.
Згідно з даною моделлю перевіряється рівень запасів в фіксованих
моментах часу. Якщо цей рівень нижчий, ніж максимальний рівень, це
означає, що замовлення повинен бути сформоване в розмірі, що
дорівнює різниці між максимальним рівнем і поточним розміром
запасів. Використання цієї моделі вимагає моніторингу рівня запасів в
певних моментах часу.
В управлінні запасами також можуть використовувати
інвестиційний підхід. Збільшення запасів вимагає попереднього
витрачання грошових коштів. Значні розміри запасів можуть сприяти
збільшенню продажів і додатковому надходженню грошових коштів.
Умовою прийняття рішення про збільшення розміру запасів є
дотримання принципу, що поточна вартість додаткового доходу в
результаті збільшення запасів буде більшою, ніж поточна вартість
збільшення витрат на їх утримання.
Система планування матеріальних вимог (англ. MRP, materials
requirements planning) полягає в тому, що якщо відомий оптимальний
рівень запасів готової продукції, можна визначити розмір
незавершеного виробництва необхідного для цього, щоб забезпечити
необхідний розмір готової продукції. Знаючи розмір незавершеного
виробництва можна розрахувати величину запасів, необхідні для
забезпечення виробничого процесу. Даний метод заснований на
плануванні «від кінця», тобто в напрямку, протилежному до напрямку
виробничих процесів. Відправною точкою є попит на готову
продукцію, на його основі визначається обсяг незавершеного
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виробництва, а потім розмір замовлення запасів, необхідних для
виробництва. Ця система базується на наступних джерелах
інформації:
- основний план виробництва (англ. MPS, master production
schedule);
- розрахунок запасів (англ. BOM, bill of materials);
- опис допоміжних матеріалів (англ. IMF, inventory master file).
Система планування збуту, (англ. DRP, distribution requrements
planning) покращує управління процесами постачання готової
продукції до мереж збуту. Метою цієї системи є контроль запасів
готової продукції, комплектація партій, вибір і використання
транспортних засобів, робота диспетчера інше. У підприємствах, що
використовують цю систему, часто поєднують її з системою MRP. Їх
комбінація становить систему LRP (logistics requirements planning).
Система «точно в час» (англ. JIT, just in time) була розроблена в
Японії в п'ятдесятих роках минулого століття та ґрунтуються на
припущенні, що запаси повинні бути зведені до мінімуму. Також ця
система полягає у зведенні до мінімуму витрати, пов'язані з
утриманням запасів (максимізації оборотності запасів). Як наслідок, з
позиції витрат, пов'язаних з утриманням запасів, здійснення такої
операції, не дасть очікуваних результатів (скоротити витрати на
утримання) без додаткових заходів, до яких відноситься тісна
співпраця з постачальниками, особливо з тими, які мають стратегічне
значення. Це співробітництво спрямоване на пошук можливостей
зниження витрат на підготовку матеріалів і у постачальників. Для
того, щоб зменшити вартість творення запасів, будь-які нові інвестиції
будуть узгоджені, скоординовані з постачальниками, тобто
супроводжуватимуться тісною співпрацею. Система JIT є найбільш
використовуваною у серійному виробництві. На відміну від системи
планування запасів, дана система полягає у їх «всмоктуванні після
формування реального попиту на готову продукцію. Техніка
«всмоктування» запасів є особливо вигідною в умовах невизначеності
попиту на продукцію масового виробництва. З цієї причини система
JIT користується популярністю в основному в автомобільній
промисловості. У концепції JIT використовується техніка «канбан»
для формування запасів. Цей метод заснований на потоку обліковопланових карт, пов'язаний з фізичним потоком продукції. Система JIT
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спрямована ліквідувати відходи і мінімізувати запаси. Скорочення
запасів означатиме зниження еластичності потоку матеріалів.
Підтримка високої еластичності можлива при вживанню заходів, які
виходять за рамки області управління запасами. Даний метод може
успішно поєднуватися з методами ABC і MRP. Він найбільш
використовуваний на практиці американських підприємств.
Представлені методи управління запасами не охоплюють усі
існуючі та використовувані методи. Кожному з даних методів
притаманні певні переваги та недоліки. В залежності від галузі певні
моделі будуть ефективні, деякі ні.
Говорячи про як про вітчизняну так і про закордонну практику,
в своїх працях науковці використовують одну чи декілька із
вищенаведених моделей, не пропонуючи власних. Щодо практики
підприємств, в залежності від розмірів підприємства, галузі в якій
воно працює та віддаленості виробників необхідних запасів, кожне
підприємство вибирає метод, який воно вважає найбільш
оптимальними та інтерпретує його під власні потреби.
Також слід зазначити, що в еру новітніх технологій все більшої
популярності набувають on-line сервіси та програмне забезпечення,
призначені для оптимізації розмірів партій замовлення та розмірів
залишку запасів. Що правда, здебільшого закордоном, в Україні дані
сервіси не набули популярності. За даними веб-ресурсу Capterra [3] у
2017 році найбільш популярними на ринку є такі програмні продукти, як
Contalog, TRXio, Lansweeper, Odoo Inventory, Agiliron, Mars Inventory
Workstation, Inventory Pro, Shipedge, Skyenterprise, Sonic Fusion,
Zenventory, Zerion Software, Visual Inventory Control. Проте ряд великих
корпорацій розробляють власне програмне забезпечення з метою
задоволення власних потреб та зниження витрат на утримання запасів.
Управління запасами є основою для ведення господарської
діяльності підприємством. Від ефективності їх формування залежить
можливість підприємства задовольняти потреби ринку та вести
прибуткову діяльність. Наявність значної кількості розроблених
моделей та методів управління запасами, а також розвиток ІТтехнологій у цій сфері дозволяє менеджерам підприємства більш
ефективно формувати запаси не зав’язуючи у них значні суми
грошових коштів, підвищуючи платоспроможність підприємства та
його конкурентоздатність.
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The peculiarities of ERP system usage at enterprises, risks of enterprise automation
and information threats are considered.
Keywords: information technology, information systems, accounting, software,
business, risk, ERP-system.
Рассмотрены особенности использования ERP - систем на предприятиях,
риски автоматизации предприятий и информационные угрозы.
Ключевые слова: информационные технологии, информационная система,
бухгалтерский учет, программа, предприятие, риск, ERP-системы.

Інформаційні технології (ІТ),— cукупність методів, виробничих
процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збору,
обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання
інформації в інтересах її користувачів. Саме вони стали одним з
найбільш динамічних явищ сучасного суспільства. ІТ стають життєво
важливим стимулом розвитку світової економіки. Вони надають
людям можливість широкого використання свого потенціалу і служать
досягненню взаємодоповнюючих цілей забезпечення стійкого
економічного зростання, підвищення добробуту, зміцнення
демократії, миру та стабільності.
Дослідженню питань щодо місця інформаційної системи
бухгалтерського обліку в інформаційній системі управління
підприємством їх взаємозв’язків в умовах автоматизації обробки
інформації приділяли увагу як закордонні так і вітчизняні фахівці,
зокрема: Бегоцкая Г.К., Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко
А.С., Исаков В.И., Рожнов В.С., Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В.,
Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В., Мельниченко С.В., інші.
На сьогодні вітчизняний ринок інформаційних систем і
технологій бухгалтерського обліку насичений пакетами прикладних
програм, розробниками яких здебільшого є зарубіжні компанії, проте
й спостерігається розвиток вітчизняних технологій ведення обліку.
Звичайно, вагомим внеском у сфері розвитку вітчизняних
облікових систем і технологій є запозичення зарубіжного досвіду,
який
створив
ефективні
системи
управління
суб'єктами
господарювання, проте більшість з них є дорогими.
Разом з тим, система ведення обліку та сам обліковий процес на
сьогодні ставлять нові вимоги до формування та оброблення
інформації та прийняття ефективних рішень на цій основі. Саме тому
від вибору інформаційних систем (ІС) обліку залежить не тільки
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ефективність та оперативність управління суб'єктом господарювання,
а й раціональне використання коштів. Тому, поза сумнівом, потрібно
оцінювати наявні ІС підтримки обліку, які забезпечували б
ефективний внутрішній менеджмент відповідною аналітичною
інформацією, з одного боку, та були максимально доступними для
різних підприємств – з іншого.
Причини, що спонукають підприємства впроваджувати
інформаційні системи і технології у сфері бухгалтерського обліку, з
одного боку, обумовлені прагненням керівництва збільшити
продуктивність повсякденних робіт або усунути їх повторне
проведення, запропонувати новітні засоби для автоматизованого
ведення обліку в зручному сучасному інтерфейсі, підвищити
оперативність оброблення даних, достовірність, якість інформації, а з
іншого боку, збільшити прибутковість бізнесу, контроль та
інвестиційну привабливість підприємства, підвищити ефективність
управління діяльністю підприємства за рахунок прийняття
оптимальних та раціональних управлінських рішень.
Не зважаючи на швидкий розвиток інформаційних технологій в
Україні останнім часом, відносна кількість підприємств, які
використовують ІТ для зовнішнього обліку інформації становить
найменшу частку в порівнянні з країнами Європи. Так, загалом в
Європейському Союзі 95 % підприємств мали доступ до інтернеттехнологій, у тому числі використовували широкосмуговий зв’язок 87%. В Україні відповідно – 76 % та 41 %, менше ніж у будь-якій
країні Європейського Союзу [1].
Розвиток ІТ дуже високий, проте за останнє десятиліття,
Україна поки не змогла скоротити відставання від промислово
розвинених країн у рівні інформатизації економіки і суспільства.
Основою запровадження сучасних інформаційних технологій у
систему бухгалтерського обліку є дотримання трьох основних
принципів: інтегрованості, гнучкості й інтерактивності [4].
До основних характеристик сучасних ІТ можна віднести такі [3; 4]:
– наскрізна інформаційна підтримка на всіх етапах проходження
інформації на основі інтегрованої бази даних, яка передбачає єдину
уніфіковану форму подання, збереження, пошуку, відображення,
відновлення й захисту даних;
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– можливість адаптації форм і засобів подання інформації у
процесі вирішення задач в умовах нестійкого зовнішнього
середовища;
– інтерактивний режим вирішення завдань для користувачів,
електронний документообіг, колективне виконання документів.
На ринку програмних продуктів України найбільшого
поширення набули такі програмні комплекси: “СофтТАКСІ” (XDOOR), “АБ-Система” (Офіс-2000), “Імпакт” (Акцент-Бухгалтерія),
“Баланс-Клуб” (SoNet), “ТРАСКОсофт” (Trade Manager), GMS (Offise
Tools), Глобал Аудит (Quasi+Бухгалтерія), “GrossBee XXI” (GrossBee).
“1С” (1С: Бухгалтерія”), “Парус” (Парус-Підприємство) та інші.
Незважаючи на велику кількість програмних продуктів для
комп’ютеризації бухгалтерського обліку, можна визначити повні їхні
загальні риси. Так, усі вони орієнтовані на стандартні методи ведення
бухгалтерського обліку, типові форми облікових документів, план
рахунків бухгалтерського обліку. Програми передбачають створення
комплексної комп’ютерної системи бухгалтерського обліку, більшість
мають модульну побудову.
Для
глобальної
автоматизації
обліку
й
управління
розробляються ERP – системи, які створюються за модульним
принципом і охоплюють всі ключові процеси діяльності підприємства.
ERP-системи задовольняють більшості запитів як середніх, так і
великих підприємств. Вони можуть працювати з різними
операційними системами (Windows NT, UNIX, Solаris, АIX і т. д.) і
системами управління базами даних (Orаcle, Informix). Ці системи
мають подвійну природу: з одного боку, це – корпоративні
інформаційні системи, але, з іншого боку, їх часто розглядають як
певний стандарт або концепцію управління, що знайшла практичну
реалізацію у відповідній інформаційній системі [5].
В програмних продуктах ERP-класу зроблена спроба відійти від
старих уявлень, коли складова служба системи управління
сприймалась як замкнена інформаційна система. Ці системи
підтримують переважну більшість видів діяльності, що створюють
вартість – постачання, виробництво, дистрибуцію, логістику тощо,
вагомо змінюють традиційну роль бухгалтерів. Звичне для нас
розуміння типових бухгалтерських завдань, таких як ведення
первинного обліку, розрахунок податків, підготовка фінансової
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звітності, доповнюється новими завданнями, тісно пов’язаними з
внутрішнім плануванням і контролінгом. У ERP-системах широко
застосовуються засоби штрих-кодування, що призначені для
автоматизації обліку складських запасів і продажів. Це усуває
необхідність у передачі даних від системи до системи. Якщо
бухгалтерські інформаційні системи структуруються відповідно до
ділянок обліку, які охоплюють один чи кілька бухгалтерських
рахунків, то ERP-система (невід’ємно складовою якої є ключові
модулі, що відповідають за ведення бухгалтерського, фінансового та
управлінського обліку, контролінгу платежів та розрахунків,
підготовку консолідованої звітності тощо) описує функції всередині
трьох основних процесів розширеного економічного відтворення –
придбання, виробництва і реалізації [5].
Відповідно, в ERP-системах у центрі уваги знаходяться не
бухгалтерські рахунки, а господарські операції й економічні чинники
господарської
діяльності
підприємства.
Особливістю
автоматизованого обліку в ERP-системах є те, що більшість
програмних рішень цього класу дозволяє використовувати одну
інтегровану програму замість декількох розрізнених. Єдина система
може управляти обробкою, логістикою, дистрибуцією, запасами,
доставкою, виставлянням рахунків-фактур та реалізувати концепцію
глобального обліку.
Сьогодні на вітчизняному ринку ERP-систем домінують
російські і західні продукти: SAP, Oracle, Microsoft, IFS,
1С:Підприємство, Парус-Підприємство, Галактика тощо.
Виробничі системи, що включають підкласи середніх і великих
інтегрованих систем, а також ERP-системи більш складні в
упровадженні. Це зумовлено тим, що система задовольняє потреби
всього виробничого підприємства, що потребує значних спільних
зусиль працівників підприємства й постачальника програмного
забезпечення.
Важливим питанням при впровадженні новітніх інформаційних
систем і технологій є визначення допустимого ризику, який
передбачає ймовірність неповної відповідності автоматизованої
системи інформаційним потребам і поставленим цілям розвитку
підприємства. Чим вище встановлений рівень такого ризику, тим
ймовірнішим буде прийняття рішення в умовах певної невизначеності,
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що у подальшому може призвести до негативних результатів та
трансформації стратегії підприємства. Повинні бути враховані усі
проблеми та ризики при впровадженні та експлуатації інформаційних
систем та технологій, що дозволить керівництву впроваджувати
тільки ті технології, які повною мірою відповідають усім вимогам
управління підприємствами та дозволяють підвищити ефективність
діяльності і досягти конкурентних переваг на ринку галузі.
Під ризиками автоматизації розуміють загрозу виникнення
втрат або збитків у процесі створення, передачі, збереження та
використання інформації в результаті застосування сучасних
інформаційних технологій обробки даних засобами комп’ютерної та
телекомунікаційної техніки.
Розрізняють загрози двох типів: такі, що пов’язані з посяганням
на інформаційні ресурси, і такі, що виникають під час впровадження
та функціонування інформаційної системи самого підприємства.
Основними засобами інформаційних загроз є:
 маніпулювання інформацією (дезінформація, викривлення
інформації, запуск в інформаційне середовище неповної або
неправдивої інформації);
 порушення встановленого порядку інформаційного обміну,
несанкціонований доступ або необґрунтоване обмеження доступу до
інформаційних ресурсів, протиправний збір і використання
інформації;
 руйнування і використання чужих інформаційних ресурсів;
 інформаційний
тероризм
(розповсюдження
вірусів,
встановлення
закладних
пристроїв,
використання
засобів
перехоплення інформації, незаконне використання чи порушення
роботи інформаційно-телекомунікаційних систем, нав’язування
фальшивої, оприлюднення компрометуючої інформації тощо) [2, с.
52–53].
Інформаційні ризики за своїм походженням поділяються на три
категорії:
 ризики, пов’язані з втратою (витоком, руйнуванням,
знищенням) інформації;
 ризики, пов’язані з формуванням інформаційного ресурсу
(використання неповної, неправдивої інформації, відсутність
необхідної інформації, дезінформація): ризики збору інформації,
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ризики узагальнення і класифікації, ризики обробки інформації,
ризики представлення;
 ризики, пов’язані з інформаційним впливом на діяльність
підприємств (поширення неправдивої, негативної інформації,
інформаційно-психологічний вплив на працівників, клієнтів,
інформаційний тероризм) [3, с.124].
Подолати такі проблеми можна за умови: орієнтації на кращу
світову практику; розроблення власних корпоративних стандартів, у
яких виокремлено поетапне формування стратегії організації
автоматизованої інформаційної системи; вибору виваженого підходу
до реалізації автоматизованого проекту; оцінювання економічної
ефективності впровадження інформаційних систем та технологій.
На сьогоднішній день інформаційні технології впроваджуються
та використовують з дуже швидкими темпами росту на багатьох
підприємствах, організаціях. Розроблені концепції впровадження ІТ в
наукові заклади, фабрики, тощо.
Глобалізація бізнесу ставить важливі завдання управління
інформаційними технологіями. Нові засоби збору, обробки і передачі
даних істотно впливають на організацію і ведення господарської
діяльності компаній значної більшості галузей світової і національної
економіки.
Для більш ефективної координації міжнародних інформаційних
мереж багатонаціональні компанії повинні впроваджувати системи,
здатні раціонально координувати широке коло процесів і потреб
бізнесу. Зростаюча роль інформаційних технологій та підвищення
ефективності діяльності та конкурентоспроможності міжнародних
компаній не підлягає сумніву. Впровадження і використання
корпоративних систем управління підприємством дозволяє
налагодити та скоординувати управлінський процес у міжнародних
компаніях в різних країнах світу.
Інформаційні технології дають можливість оптимізувати і
раціоналізувати управлінські функції за рахунок застосування
сучасних засобів отримання, опрацювання та передавання
інформації. Отже, використання ІТ надає фірмі багато переваг над
конкурентами і спрощує управління організацією, робить її більш
доступною і видимою для організацій інших країн.
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ТА ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ
ACCOUNTING POLICY AND ACCOUNTING ESTIMATES
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА И УЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ
У статті досліджені основні аспекти облікової політики, особливості її
формування та коригування, які приводять до її зміни. Значна увага приділена
питанню облікової оцінки, змінам в облікових оцінках та виправленню помилок. Від
того, які облікові оцінки застосовуватиме підприємство при веденні бухгалтерського
обліку активів і зобов`язань, доходів і витрат, залежатиме і стабільність облікової
політики. Пошук нових шляхів відображення у обліковій політиці методів і формул
оцінки активів і зобов`язань дасть можливість зменшити кількість коригувань до
фінансової звітності та стабільності і незмінності облікової політики.
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The article examines the main aspects of accounting policy, the peculiarities of its
formation and adjustments, which lead to its change. Considerable attention is paid to the
issue of accounting estimates, changes in accounting estimates and correction of errors.
From what accounting estimates an enterprise will use in accounting for assets and
liabilities, income and expenses, the stability of accounting policies will depend. Finding
new ways in which the accounting policies of the methods and valuations of assets and
liabilities can be reflected in the accounting policies will reduce the amount of adjustments
to the financial statements and the stability and unchangeability of accounting policies.
Key words: accounting policy, accounting estimation, perspective application,
changes in accounting estimation.
В статье исследованы основные аспекты учетной политики, особенности ее
формирования и корректировки, которые приводят к ее изменению. Значительное
внимание уделено вопросу учетной оценки, изменениям в бухгалтерских оценках и
исправлению ошибок. От того, какие учетные оценки применяет предприятие при
ведении бухгалтерского учета активов и обязательств, доходов и расходов, будет
зависеть и стабильность учетной политики. Поиск новых путей отражения в
учетной политике методов и формул оценки активов и обязательств позволит
уменьшить количество корректировок финансовой отчетности та стабильности и
неизменности учетной политики.
Ключевые слова: учетная политика, учетная оценка, перспективное
применение, изменения в учетной оценке.

Облік завжди був і є основною інформаційною системою
підприємства, що має забезпечувати створення об`єктивної інформації
та управління нею для прийняття економічних рішень. Вони повинні
бути гарантією існування підприємства в довгостроковій перспективі,
що передбачає зниження та запобігання різним видам ризиків.
У зв`язку із розширенням видів діяльності, створенням різних
організаційно-правових форм господарювання, веденням обліку за
введеними в дію національними стандартами бухгалтерського обліку
та поступовим переходом на міжнародні стандарти фінансової
звітності виникли певні причини для створення, розвитку та
вдосконалення облікової політики.
Поняттю «облікова політика» останнім часом приділена значна
увага, оскільки це дає можливість уявити і побачити більш реальний
стан підприємства, особливості ведення бухгалтерського обліку як для
керівництва підприємства, так і контролюючих органів, з`явилася
можливість оптимально поєднати власну ініціативу підприємства із
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державним регулюванням стосовно питань ведення бухгалтерського
обліку.
Питанням облікової політики з різних аспектів діяльності
підприємства були присв`ячені роботи таких вчених-економістів:
Приходько І.П., Смірнова І.В., Букало Н.А., Кулик В.А., Пушкар М.С. та
ін.
За Національним положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», облікова політика
є сукупністю принципів, методів і процедур, які використовуються
підприємством для складання та подання фінансової звітності. [3]
Оскільки частина підприємств веде свою діяльність за
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) та
міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), то в МСБО
8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
зазначено, що облікові політики – це конкретні принципи, основи,
домовленості, правила та практика, застосовані суб`єктом
господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. [2]
Однією з основних вимог при визначенні інформації в обліковій
політиці є методологічні аспекти викладення матеріалу. Тобто, крім
організаційних питань в діяльності підприємства повинна міститися
інформація про методи оцінки надходження та вибуття запасів, основних
засобів, довгострокових біологічних активів; порядок обліку і розподілу
транспортно-заготівельних витрат; методи амортизації основних засобів,
нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та
малоцінних необоротних матеріальних активів; підходи до переоцінки
необоротних активів; питання витрат та доходів; шляхи розподілу
прибутку підприємства тощо. Методика формування облікової політики
зазначена в Методичних рекомендаціях щодо облікової політики
підприємства, але носить тільки рекомендаційний характер.
Кожне підприємство має свою вартість, тому всі активи й пасиви
підлягають оцінці, що дає можливість оцінити фінансовий стан
підприємства та його інвестиційну привабливість. За Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни
у фінансових звітах», обліковою оцінкою вважається попередня
оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу
витрат і доходів між відповідними звітними періодами. [4]
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Але, не дивлячись на пропозиції щодо незмінності облікової
політики на підприємствах виникають ситуації, шо потребують
певних коригувань (табл. 1).
Таблиця 1
Елементи облікової політики та зміни облікових оцінок
Об`єкти обліку
Основні
засоби (ОЗ)

Виробничі
запаси

Дебіторська
заборгованість

Зобов`язання
та
забезпечення

Елементи облікової політики
об`єктів обліку
розмежування
ОЗ
та
малоцінних
необоротних
матеріальних активів (МНМА);
- первісна оцінка;
- переоцінка та дооцінка
(уцінка) ОЗ;
- визначення ліквідаційної
вартості об`єктів ОЗ;
- методи амортизації ОЗ, інших
необоротних
матеріальних
активів та МНМА.
- первісна оцінка;
- оцінка запасів при ліквідації
ОЗ;
оцінка
запасів
після
проведення інвентаризації;
- методи обліку матеріальних
запасів;
- методи оцінки запасів при їх
вибутті;
- методи обліку транспортнозаготівельних витрат.
- класифікація дебіторської
заборгованості;
- відображення та оцінка
дебіторської заборгованості в
балансі;
- методи визначення величини
резерву сумнівних боргів.

- класифікація зобов`язань та
забезпечень;
- методи (способи) оцінки і
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Зміни облікових оцінок
Зміни щодо:
- переміщення або відновлення
об`єктів ОЗ;
- сум ліквідаційної вартості;
- вартісного критерію для
об`єктів ОЗ та МНМА.

Зміни щодо:
- коригування статей первісної
вартості;
- оцінки запасів залежно від
каналів
їх
подальшого
використання;
- методу вибуття запасів.

Зміни щодо оцінки дебіторської
заборгованості:
- з відображенням у складі
активів за чистою вартістю
реалізації із створенням резерву
сумнівних боргів (при умові
ускладнення платоспроможності
контрагентів);
та
зменшення
резерву
сумнівних боргів (при умові
відновлення платоспроможності
контрагентів).
Зміни щодо:
- видів та ствок податків,
застосовуваних підприємством;
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Резерви

відображення зобов`язань та
забезпечень в балансі;
- перелік забезпечень, які
створюються
для
відшкодування
майбутніх
операційних витрат.
перелік
резервів,
які
створюються;
- методика розрахунку резерву
на відпустки.

розміру
нарахувань
на
заробітну плату та утримань із
неї.

Зміни щодо:
- оцінки створення резерву
відпусток;
- оцінки створення гарантійних
зобов`язань.

Зміни в обліковій оцінці – це коригування балансової вартості
активу або зобов`язань чи суми періодичного споживання активу, яке
є результатом оцінки теперішнього статусу активів та зобов`язань та
пов`язаних з ними очікуваних майбутніх вигід та зобов`язань. [2]
Зміни в облікових оцінках не вважаються виправленням
помилок. Вони виникають при зміні інформації, яка впливатиме на
зміни в обліку та діяльності підприємства.
Тобто, врвховуючи різні обставини, на яких грунтуються облікові
оцінки, зміни можуть вноситися за рішенням управлінського персоналу
та з урахуванням змін в законодавчій базі. Любий перегляд оцінок не
повинен стосуватися попередніх періодів, а повинен впливати тільки на
поточний та майбутні періоди.
Але МСБО 8 не досить позитивно, а можна сказати, що й
негативно відноситься до зміни облікової політики. В даному
стандарті внесені пропозиції щодо проведення ретроспективних
коригувань попередньої фінансової звітності, якщо здійснені зміни в
обліковій політиці за рішенням управлінського персоналу (тобто
добровільні зміни). Це дає можливість розглядати облікову політику
як незмінну на протязі багатьох років. Та варто зазначити, що такі
процедури потребуватимуть значних затрат як часу, так і коштів, що
не завжди є ефективним для підприємства.
Також, за методичними рекомендаціями № 635 одним із правил є
те, що зміни в обліковій політиці застосовуються в основному з початку
наступного звітного року, а зміни в обліковій оцінці діють із будь-якої
дати. Дана рекомендація є досить позитивною, оскільки зміни з початку
року є зручними для бухгалтерів і інформація відображається за повний
звітний період, яким є календарний рік.
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Отже, можна зробити висновок, що об`єкти обліку, згруповані за
однорідними ознаками повинні підлягати однаковій оцінці для
полегшення ведення обліку та достовірності показників.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ХЕДЖУВАННЯ
MAIN ASPECTS OF HEDGING
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ
У статті досліджені основні аспекти суті і ролі хеджування ризиків. Автор
визначає поняття і завдання хеджування ризиків і його роль в житті і розвитку
підприємства.
Ключові слова: хеджування, страхування ризиків, аспекти хеджування.
This article examines the main aspects of the nature and role hedging risks. The
author defines the concept and objectives of hedging and its role in the life and development
of the company.
Key words: hedging, risk insurance, hedging aspects.
В статье исследованы основные аспекты сущности и роли хеджирования
рисков. Автор определяет понятие и задачи хеджирования рисков и его роль в жизни
и развитии предприятия.
Ключевые слова: хеджирование, страхование рисков, аспекты хеджирования.

Розвиток хеджування ризиків за умов становлення
інформаційного суспільства є складним та суперечливим процесом. У
наш час в національній системі обліку виникли такі нові терміни, як
«хеджування», «страхування ризиків», що в свою чергу спричинило
виникнення проблем їх оцінки та відображення у первинних
документах.
Метою даного дослідження є виявлення основних аспектів
хеджування і фінансових інструментів за допомогою яких і
здійснюється страхування ризиків.
Цю проблему досліджувало багато вітчизняних науковців, серед
яких Примостка Л.О., Ксендзук В.В., Супрович Г. та інші.
Впровадження ринкових відносин в Україні, поява нових
господарських структур, розвиток міжнародних економічних зв'язків
зумовлюють необхідність удосконалення систем хеджування ризиків,
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як складової частини економічної інформації, необхідної для
управління в державному і недержавному секторі виробництва на всіх
рівнях.
Здійснення хеджування пов’язано зі станом фінансового ринку
країни, адже даний процес передбачає використання похідних
фінансових інструментів, як інструментів впливу на ризики, що
виникають в господарській діяльності підприємств.
Протягом 2009–2015 рр. спостерігався перехід до більш
детальних моделей моніторингу та аналізу, які дозволяють
враховувати мінливість макроекономічної обстановки і вплинути на
фінансовий результат діяльності підприємства за допомогою
інструментів фінансового ринку. У зв’язку з цим, усе більшої
популярності набуває метод управління ризиками.
Хеджування – це діяльність, коли ризик змін цін на активи чи
пасиви у майбутньому може бути частково або повністю ліквідовано
шляхом підписання угоди з третьою стороною, за якою первинна
угода на придбання активів чи пасивів частково або повністю
нейтралізується протилежною угодою.
Щоб провести чітку межу між ним і страхуванням як методами
управління ризиками виділимо наступні твердження (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика хеджування і страхування
Критерій

Хеджування

Страхування

Мета

Управління ризиками, захист від
ризиків

Захист від ризиків

Вартість
операції

Витрати незначні порівняно із
сумою контракту

Значно перевищує
вартість проведення
операцій хеджування

Мінімізація
ризику

Дозволяє мінімізувати або
повністю уникнути цінового
ризику

Обмежує рівень ризику
страховою премією

По-перше, хеджування, на відміну від страхування, є методом
управління ризиками, дієздатність якого обмежена інструментами
фінансових ринків.
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По-друге, хеджування передбачає свідому, заплановану відмову
від прибутку, отриману в результаті позитивної переоцінки
фінансових інструментів, в обмін на повне позбавлення або
мінімізацію ризику, пов’язаного з їх негативною переоцінкою.
Страхування ризиків, навпаки, залишає можливість отримання
прибутку в сприятливих для страхувальника випадках, але воно
набагато дорожче ніж хеджування.
По-третє, хеджування є більш мобільним та ефективним
методом управління ризиками, що знаходить своє відображення в
більш високій привабливості пропорції «витрати на управління
ризиками – ефективність управління ризиками».
По-четверте, процедура хеджування вимагає високоякісної
професійної підготовки ризик-менеджерів, а також детальне
опрацювання комплексної системи хеджування ризиків.
Отже, під хеджуванням слід розуміти метод управління
ризиками за допомогою інструментів строкового фінансового ринку,
що передбачає частковий або повний перенос ризику зміни ринкової
ціни об’єкта хеджування.
Підприємство може прийняти рішення хеджувати всі ризики, не
хеджувати зовсім або не хеджувати якусь певну частину. Відсутність
хеджування може відбуватися через те, що підприємство не знає про
ризики або не володіє інформацією про інструменти хеджування.
Хеджування як метод управління ризиками належить до
зовнішніх методів управління, тобто при хеджуванні підприємство
вдається до послуг сторонніх організацій (фінансових компаній,
учасників біржової торгівлі). Перекладаючи ризик несприятливої
ринкової кон’юнктури на іншу особу, хеджер, з одного боку, має всі
підстави для планування своїх майбутніх грошових потоків, а з іншого
– можливість неотримання додаткового прибутку за рахунок
підвищення ціни.
Якщо в ролі хеджера виступають виробники і споживачі
товарів, чия ринкова ціна схильна до сильних цінових коливань, їх
метою, в першу чергу, є планування, визначення майбутнього та
зниження ризику. Додатковий прибуток не входить у пріоритети
господарюючих суб’єктів, котрі хеджують свої ризики, це завдання
спекулянтів, які свій ризик не страхують.
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика хеджера і спекулянта
Критерій
Інструменти

Хеджер
Ф'ючерси, опціони

Спекулянт
Ф'ючерси, опціони

Мета
функціонуван
Ризик
ня

Мінімізація фінансових
ризиків
Перекладає
частину своїх
ризиків на інших учасників

Отримання прибутку
Бере на себе ризик
хеджера

Основними причинами низької зацікавленості вітчизняних
господарюючих суб’єктів в необхідності побудови ефективної
системи управління валютними ризиками є наступні чинники.
1. Незначна частка експортних операцій, контракти на які
розраховуються у валюті.
2. Низький рівень розвитку в країні фінансових інструментів.
3. Висока вартість обслуговування операцій з хеджування.
Подібні операції завжди пов’язані з необхідністю нести витрати по їх
проведенню.
5. Нерозвиненість законодавства у сфері обігу, регулювання та
оподаткування фінансових інструментів– форвардів, ф’ючерсів та
опціонів.
На міжнародних фінансових ринках існує значна кількість
суб’єктів господарювання, які зацікавлені в мінімізації ризику. Проте
існують і такі суб’єкти, які використовують фінансові інструменти з
метою отримання позитивного фінансового результату та не
розглядають операції з ними як страхування від небажаних
результатів господарських процесів (табл. 3).
Таблиця 3
Потенційні хеджери за дослідженнями Л.О. Примостки
№
з/п
1

2

Суб'єкти
господарювання
Інвестиційні банки

Експортери та
імпортери

Характеристика в частині здійснення
операцій хеджування
Використовують строковий ринок для продажу
більшої кількості короткострокових активів, ніж
це можливо на готівковому ринку
Захисту майбутніх платежів від зміни валютних
курсів
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3

Корпорації

Використовують строковий ринок для фіксації
відсоткової ставки

4

5

Компанії, які
займаються
власністю
Банки

Під час випуску конвертованих акцій захист від
можливого зростання відсоткових ставок до
завершення випуску та розміщення
Захист від зниження кредитних відсоткових
ставок та збільшення депозитних ставок у
майбутньому

6

Інвестиційні фонди

Захист номінальної вартості фінансових активів,
якими вони володіють, або фіксують ціни на ті
фінансові інструменти, які заплановано купити в
майбутньому

Вивчення процесу хеджування валютних ризиків вимагає
всебічного розгляду даної процедури, аналізу недоліків та переваг
хеджування перед іншими методами управління ризиками, а також
оцінки можливих негативних наслідків. Серед переваг хеджування
валютних ризиків можна виділити наступні – хеджування, а отже, і
зменшення ризику призводить до передбачуваності майбутніх
грошових потоків, що сприяє ефективності фінансового планування
на підприємстві. Хеджування ризику теоретично забезпечує
перевищення чистих надходжень підприємства над критичним рівнем,
визначеного для даного підприємства.
Отже, спосіб хеджування ризиків повинен набути поширення
при укладанні довгострокових контрактів. Кризові явища в економіці
України та світу створюють перешкоди для учасників ринків.
Розглянуті вище фінансові методи хеджування ризику дозволяють
зберігати і підвищувати конкурентоспроможність підприємства в
короткостроковому періоді. Однак для сталого розвитку
промислового підприємства в середньостроковому і довгостроковому
періодах необхідно використання нефінансових методів хеджування,
які дозволять пом’якшити чи усунути негативний вплив змін на
об’єкти хеджування і будуть сприяти розвитку підприємства в нових
економічних умовах.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ В ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СТРАН
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ФОРМУВАННЯ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ,
РОБІТ, ПОСЛУГ У ПРОМИСЛОВИХ організаціях
РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ
FORMATION OF REVENUES FROM THE REALIZATION OF
PRODUCTION, WORKS, SERVICES IN THE INDUSTRIAL
ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE
COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION
В статье изложены результаты исследования формирования показателей
выручки в Отчете о прибылях и убытках в соответствии с нормативными
документами Республики Беларусь и стран Европейского союза и обоснованы
возможности гармонизации по единым методикам, предусмотренным Директивой
2013/34/ЕС.
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Ключевые слова: финансовые результаты, бухгалтерская (финансовая)
отчетность, чистый оборот.
У статті викладені результати дослідження формування показників виручки
у Звіті про прибутки і збитки відповідно до нормативних документів Республіки
Білорусь і країн Європейського союзу і обгрунтовані можливості гармонізації за
єдиними методиками, передбаченим Директивою 2013/34 / ЄС.
Ключові слова: фінансові результати, бухгалтерська (фінансова) звітність,
чистий оборот.
The article presents the results of a study of the formation of revenues in the
statement of profit and loss in accordance with the regulations of the Republic of Belarus
and countries of the European Union and justified by the possibility of harmonization
according to the common techniques provided by the Directive 2013/34/EU.
Keywords: financial results, accounting (financial) statements, the net turnover.

Основным финансовым источником развития организации
является прибыль от текущей деятельности, и в первую очередь от
реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг,
т.е. от основных видов деятельности, предусмотренных в Уставе
организации, которые имеют системный характер.
Согласно
Инструкции
утвержденной
Постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102 (в
ред. постановления Минфина от 31.12.2013 № 96) выручка от
реализации продукции, товаров признается в бухгалтерском учете
организации при соблюдении следующих условий [1] (таблица 1).
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013
г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» отчетность
промышленных организаций Республики Беларусь формируется
исходя из ряда принципов, включая принцип начисления [2].
Таблица 1
Условия признания выручки от реализации продукции, товаров,
работ, услуг в организациях промышленности Республики
Беларусь
Условия признания выручки от реализации
продукции и товаров
работ и услуг
Покупателю переданы риски и Степень
готовности
или
выгоды, связанные с правом завершенность работы, услуги на
собственности на продукцию, отчетную
дату
может
быть
товары;
определена;
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Сумма выручки может быть
определена;
Организацией
предполагается
получение экономических выгод в
результате
совершения
хозяйственной операции;
Расходы, которые произведены
или будут произведены при
совершении
хозяйственной
операции, могут быть определены.

Сумма
выручки
может
быть
определена;
Организацией
предполагается
получение экономических выгод в
результате совершения хозяйственной
операции;
Расходы, которые произведены при
выполнении работы, оказании услуги,
и
расходы,
необходимые
для
завершения работы могут быть
определены.

Принцип начисления предполагает, что
хозяйственные
операции отражаются независимо от даты проведения расчетов в том
отчетном периоде, в котором они совершены. Это не означает запрет
на отражение операций в момент осуществления расчетов по ним.
Дата признания выручки определяется исходя из специфики
осуществления хозяйственной деятельности, условий договоров, а
также выполнения перечисленных условий признания выручки,
например, в договоре может быть определен переход права
собственности на реализуемую продукцию только после оплаты
продукции.
В организациях Стран Европейского Союза вопрос
формирования показателей в Отчете о прибылях и убытках
регулируется Директивой 2013/34/ЕС Европейского Парламента и
Совета от 26 июня 2013 года «О ежегодной финансовой отчетности,
консолидированной финансовой отчетности и связанных с ними
отчетах определенных типов компаний, вносящая поправки в
Директиву 2006/43/EC Европейского парламента и Совета и
отменяющая Директивы Совета 78/660/EEC и 83/349/EEC» (далее –
Директива 2013/34/ЕС). В соответствии с названным нормативным
документом Отчет о прибылях и убытках может формироваться «по
характеру расходов» либо «по функциям расходов» [3] (таблица 2).
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Таблица 2
Содержание Отчета о прибылях и убытках в соответствии со статьей 13 Директивы 2013/34/ЕС
По характеру расходов
По функциям расходов
1. Чистый оборот.
1. Чистый оборот.
2. Изменение запасов готовой продукции и 2.
Себестоимость
реализованной
продукции
незавершенного производства.
(включая корректировки стоимости).
3. Работы, выполненные предприятием для своих 3. Валовая прибыль или убыток.
собственных целей и капитализированные.
4. Расходы по реализации (включая корректировки
4. Прочие операционные доходы.
стоимости).
5. (a) Сырье и материалы.
5.
Административные
расходы
(включая
(b) Прочие внешние расходы.
корректировки стоимости).
6. Затраты на персонал:
6. Прочие операционные доходы.
(a) зарплаты рабочих и служащих;
7. Доходы от долей участия, при этом отдельно
(b) затраты на социальное обеспечение, с отдельным указываются доходы, полученные от дочерних
указанием пенсионных затрат.
предприятий.
7.
8. Доходы от прочих инвестиций и ссуд,
(a) Корректировки стоимости организационных являющихся частью основных средств, при этом
расходов, материальных и основных средств.
отдельно указываются доходы, полученные от
(b) Корректировки стоимости оборотных активов в дочерних предприятий.
пределах
суммы,
превышающей
размеры 9. Прочие проценты к получению и аналогичные
корректировок стоимости, характерные для данного доходы, при этом отдельно указываются доходы от
предприятия.
дочерних предприятий.
8. Прочие операционные расходы.
10. Корректировки стоимости финансовых средств и
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По характеру расходов
9. Доходы от долей участия, при этом отдельно
указываются доходы, полученные от дочерних
предприятий.
10. Доходы от прочих инвестиций и ссуд,
составляющих часть основных средств, при этом
отдельно указываются доходы, полученные от
дочерних предприятий.
11. Прочие проценты к получению и аналогичные
доходы, при этом отдельно указываются доходы,
полученные от дочерних предприятий.
12. Корректировки стоимости в отношении
финансовых активов и инвестиций, используемых в
качестве оборотных активов.
13. Проценты к выплате и прочие аналогичные
расходы, при этом отдельно указываются расходы
по дочерним предприятиям.
14. Налог на прибыль или убыток от обычной
деятельности.
15. Прибыль или убыток от обычной деятельности
после налогообложения.
20. Прочие налоги, не отраженные в статьях 1-15.
21. Прибыл или убыток за финансовый год.
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По функциям расходов
инвестиций, используемых в качестве оборотных
активов.
11. Проценты к уплате и аналогичные расходы, при
этом отдельно указываются расходы, касающиеся
дочерних предприятий.
12. Налог на прибыль или убыток от обычной
деятельности.
13. Прибыль или убыток от обычной деятельности
после налогообложения.
14. Прочие налоги, не отраженные в статьях 1-13.
15. Прибыль или убыток за финансовый год.
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Как в первом, так и во втором формате Отчета о прибылях и
убытках первым показателем является «Чистый оборот» который
определен как: «… суммы, полученные от реализации продукции и
предоставления услуг в рамках обычной деятельности компании за
вычетом торговых скидок, налога на добавленную стоимость и
прочих налогов, непосредственно связанных с оборотом».
Методологические основы формирования информации о
доходах и ее раскрытие в финансовой отчетности в соответствии с
МСФО с 1 января 1995 г. и по настоящее время определяются
международным стандартом финансовой отчетности IAS 18
«Выручка» (далее – МСФО 18) [4].
Целью этого стандарта является определение момента
признания и оценки выручки, а также видов выручки, на которые
распространяются правила стандарта.
С 1 января 2018 г. в обязательном порядке вступает в силу
новый международный стандарт финансовой отчетности IFRS 15
«Выручка по договорам с покупателями» (далее – МСФО 15), который
заменит два стандарта: МСФО 11 «Договоры на строительство» и
вышеупомянутый МСФО 18 «Выручка».
Целью стандарта является установление принципов, которые
должна применять организация при отражении полезной для
пользователей финансовой отчетности информации о характере,
величине, распределении во времени и неопределенности выручки и
денежных потоков, обусловленных договором с покупателем.
Как и в случае с большинством стандартов допускается
досрочное применение МСФО 15 со дня его официального
опубликования (28.05.2014 г.). Таким образом, можно встретить
отчетность, составленную в соответствии любого из двух
рассматриваемых стандартов, регулирующих выручку. В связи с этим
возникает необходимость рассмотрения сфер их применения,
обнаружение возможных схожих черт и различий в нововведении.
Доход определяется как увеличение экономических выгод в
течение отчетного периода в форме притоков или увеличения активов
либо уменьшения обязательств, приводящее к увеличению капитала.
Доход включает в себя выручку предприятия, а также прочие доходы.
В соответствии с МСФО 18, выручка – валовое поступление
экономических выгод за определенный период в ходе обычной
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деятельности предприятия, приводящее к увеличению капитала, не
связанного с взносами участников капитала.
При этом под выручкой подразумеваются только валовые
поступления экономических выгод, полученных и подлежащих
получению предприятием на его счет. Суммы, полученные от имени
третьей стороны, такие как налог с продаж, налоги на товары и услуги
и налог на добавленную стоимость, не являются получаемыми
предприятием экономическими выгодами и не ведут к увеличению
капитала. Поэтому они исключаются из выручки.
Согласно МСФО 15, выручка – это доход, возникающий в ходе
обычной деятельности организации. Доход в свою очередь
представляет увеличение экономических выгод в течение отчетного
периода в форме поступлений или улучшения качества активов либо
уменьшения величины обязательств, которые приводят к увеличению
собственного капитала, не связанному с взносами участников
капитала.
Основным принципом МСФО 15 является то, что компаниям
следует признавать выручку, отобразив передачу товаров или
предоставление услуг клиентам (покупателям), в той сумме, которая
будет справедливо отражать право на получение возмещения
(платежа) в обмен на эти предоставленные товары или услуги.
Сфера применения МСФО 15 по сравнению с МСФО 18 стала
немного шире, но, тем не менее, остались схожие пункты и
дополнились еще некоторые, регулируемые другими стандартами.
МСФО 18 содержит очень широкие принципы признания
выручки, в результате для примерно одинаковых событий часто
применяются
собственные
суждения.
Критерии
признания,
представленные в этом стандарте, обычно применяются отдельно к
каждой операции. Однако при определенных обстоятельствах
необходимо применять их к отдельно идентифицируемым элементам
индивидуальной сделки для того, чтобы отразить ее содержание.
В стандарте МСФО 15 сформированы единые подходы к учету
выручки по разным типам договоров. Он предусматривает единую модель,
которая подлежит применению к договорам с покупателями, и два подхода
к признанию выручки по этим договорам: признание в определенный
момент времени и признание на протяжении определенного времени.
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Сравнив МСФО 15 и МСФО 18, можно отметить, что МСФО 15
вводит ряд понятий, которых ранее не было в других стандартах,
регулирующих признание выручки. Так вводятся определения клиента
и договора, примеры товаров или услуг, обещанных по договору, и
отличное от установленного в МСФО 18 определение выручки.
МСФО 15 может действовать как в отношении отдельного
договора с покупателем, так и в отношении портфеля договоров (или
обязанностей к исполнению) с аналогичными характеристиками, если
организация обоснованно полагает, что с точки зрения финансовой
отчетности результаты применения стандарта к портфелю договоров
не будут существенно отличаться от результатов применения этого
стандарта к отдельным договорам (или обязанностям к исполнению) в
рамках такого портфеля.
Если стороны могут расторгнуть договор без применения штрафных
санкций до того, как они могут получить выгоды по нему, этот документ
не будет являться договором признания выручки, поскольку он не окажет
никакого влияния на финансовые позиции организации до исполнения
обязательств – это одно из ключевых отличий от МСФО 18. Если договор
не соответствует критериям МСФО 15 на момент его составления,
стороны, впоследствии, периодически проверяют его условия и вносят
изменения в соответствии с IFRS 15.
Таким образом, изучение формирования выручки в отчетности
организаций промышленности Республики Беларусь и стран
Европейского Союза позволило обосновать возможности их
гармонизации посредством признания выручки по принципу
поступления суммы денежных средств и других экономических выгод,
полученных от реализации продукции.
Литература:
1. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
30.09.2011 № 102 «По бухгалтерскому учету доходов и расходов» (в ред.
постановления Минфина от 31.12.2013 № 96) // Консультант Плюс : Беларусь.
Технология 4000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017, – Дата доступа 20.05.2017
2. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь от
12.07.2013г. № 57-3 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2017, – Дата доступа 20.05.2017
52

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

3. Директива 2013/34 ЕС Европейского парламента и Союза о
ежегодной финансовой отчетности, консолидированной финансовой
отчетности и связанных с ними отчетах определенных типов компаний //
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.apu.com.ua/
files/23345235325.pdf – Дата доступа: 20.05.2017
4. Постановление совета министров республики беларусь и
национального банка Республики Беларусь 19 августа 2016 г. № 657/20 О
введении в действие на территории Республики Беларусь международных
стандартов финансовой отчетности и их разъяснений, принимаемых фондом
международных стандартов финансовой отчетности// Консультант Плюс:
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017, – Дата доступа 20.05.2017
Авторы:
Ермолович Лидия Лукинична, д-р экон. наук, проф., профессор
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности УО
«Белорусский государственный экономический университет»
Сфера научных интересов: развитие методик анализа хозяйственной
деятельности промышленных организаций и его информационного
обеспечения.
Связь с автором: kbu_p@mail.ru
Щитникова Ирина Владимировна канд. экон. наук, доцент, доцент
кафедры экономики промышленных предприятий УО «Белорусский
государственный экономический университет»
Сфера научных интересов: финансовые результаты промышленных
организаций, отражение их показателей в финансовой отчетности
организаций Республики Беларусь и стран Европейского Союза.
Связь с автором: kepp@bseu.by

53

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

УДК 657
JEL M40
Жураковська Ірина
Марчук Вадим
Луцький національний технічний університет
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ТОВАРНОГО КРЕДИТУ
DEVELOPMENT POLICY ACCOUNTS RECEIVABLE
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РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ТОВАРНОГО
КРЕДИТА
Розглянуто формування кредитної політики, проведено дослідження
розкриття товарного кредитування в працях вітчизняних дослідників, проведено
визначення оптимальної політики аналізу дебіторської заборгованості.
Ключові слова: кредитна політика, товарний кредит,дебіторська
заборгованість, аналіз
Forming credit policy, a study of disclosure of commercial lending in the works of
local researchers, conducted to determine the optimal policy analysis of receivables.
Keywords: credit policy, trade credit, accounts receivable, analysis
Рассмотрено формирование кредитной политики, проведено исследование
раскрытия товарного кредитования в трудах отечественных исследователей,
проведено определение оптимальной политики анализа дебиторской задолженности.
Ключевые слова: кредитная политика, товарный кредит, дебиторская
задолженность, анализ

Сьогодні більшість видів бізнесу потребують кредитування
своїх покупців. Прийняти рішення про видачу кредиту своїм клієнтам
потребує вирішення багатьох питань, які формують політику
управління дебіторською заборгованістю. Актуальність її формування
в першу чергу залежить від виду діяльності підприємства. Наші
дослідження фінансової звітності підприємств торгівлі Волинської
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області показують, що 1/6 всіх активів у них займає дебіторська
заборгованість, так як надання кредиту є одним з основних видів
розвитку бізнесу на сьогодні. Надання кредиту за даними журналу
«The balance» прирівнюється до інвестицій у збільшення кількості
клієнтів[10].
Дослідженням формуванням кредитної політики як одного із
способів управління дебіторською заборгованістю займались:
Бєлозерцев В.С., Клименко О.В., Кожевнікова О, Селіверстова Л.С.та ін.
Метою дослідження є розробка структури документа «Кредитна
політика підприємства», що може бути рекомендованим для
впровадження в практику підприємств Волинської області.
Актуальність обраного напряму дослідження обґрунтовується
цифрами використання оборотних активів за напрямками діяльності
підприємства. В таблиці 1 наведено співвідношення оборотних і
необоротних активі середніх і великих підприємств України за даними
Державної служби статистики [4].
Таблиця 1
Співвідношення оборотних і необоротних активі середніх і
великих підприємств України у 2012-2015 роках, %
оборотні

8

необоротні

7

оборотні

6

необоротні

5

оборотні

2
3
4

Усього
сільське, лісове та рибне
господарство
промисловість
будівництво
оптова та роздрібна торгівля;
ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
транспорт,
складське
господарство, поштова та
кур'єрська діяльність
тимчасове розміщування
й організація харчування
інформація
та
телекомунікації

2015

необоротні

1

Види діяльності
підприємств

2014

оборотні

№
з/п

2013

необоротні

2012

46

54

46

54

50

50

49

51

37
55
36

63
45
64

38
55
36

62
45
64

30
53
35

70
47
65

25
49
31

75
51
68

18

82

19

81

19

81

15

85

67

33

66

34

66

34

83

17

69

31

69

31

71

29

67

33

43

57

43

51

48

70

30

56
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9
10
11

12
13

14
15
16

фінансова та страхова
діяльність
операції з нерухомим
майном
професійна, наукова та
технічна діяльність
діяльність
у
сфері
адміністративного
та
допоміжного
обслуговування
освіта
охорона
здоров'я
та
надання
соціальної
допомоги
мистецтво, спорт, розваги
та відпочинок
надання
інших
видів
послуг

22

78

23

77

33

67

30

70

67

33

67

33

64

36

59

41

46

54

45

55

77

23

73

27

84
72

16
28

83
73

17
27

79
72

21
28

78
70

22
30

79

21

76

24

76

24

73

26

79

21

76

24

80

20

76

24

69

31

67

33

51

49

49

51

Як видно в таблиці 1, саме в торгівлі частка оборотного капіталу
є найбільшою, що вимагає розробки політики управління кожної із
складових оборотних активів:запасів, дебіторської заборгованості,
грошових коштів. Але так як зростання реалізації забезпечить
ефективна взаємодія з покупцями, то найважливішою є саме кредитна
політика для них, іншими словами торгівля з відстрочкою платежу.
Незважаючи на значну актуальність цього напряму діяльності для
підприємств і практичне значення, системних наукових досліджень у
великій кількості не має. Тут впевнено можна сказати, що практика
випереджає вітчизняні дослідження. Адже за основу практики
формування політики управління дебіторською заборгованістю на
вітчизняних підприємствах береться зарубіжний досвід, який адаптується
до вітчизняних реалій в міру набуття досвіту кожним підприємством.
Нами проведено дослідження праць вітчизняних науковців щодо
товарного кредиту за даними інформаційного ресурсу Бібліотеки
Вернадського. В базі є тільки 2 наукові статті за 2012 та 2015 роки, що
стосуються досліджуваної тематики: Бєлозерцев В.С. [2] та Єлісєєва О.
[5]. Аналогічний напрям досліджень кредитна політика підприємства,
якій присвячено 9 статей: 2 за 2005-2006 роки і 7 за 2012-2016 роки.
Проте інформаційні пошукові ресурси показують дуже багато
досліджень кредитної політики, адже кожне підприємство має свій
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досвід у її формуванні. Дуже часто цей досвід набуто важким шляхом
спроб і помилок через відсутність системних вітчизняних
рекомендацій щодо її структури.
Частина досліджень, що опосередковано стосуються товарного
кредиту проаналізована нами в табл. 2.
Таблиця 2
Дослідження розкриття товарного кредитування в працях
вітчизняних дослідників
Науковець
Монаршенко
І. М. [11]

Напрямок
Облік
реалізації
товарів у
кредит та з
розстрочкою
платежу

Ковальчук
А. С. [8]

Особливості
обліку
реалізації
товарів у
кредит та із
розстрочкою
платежу

Жураківська
О. [6]

Товарний
кредит з
відсотками:
правові та
облікові
аспекти

Суть
Розкриття
економічної сутності
понять «реалізація
товарів у кредит» та
«реалізація товарів із
розстрочкою
платежу».
Дослідження
особливостей
процедури
споживчого
кредитування
населення.
Дослідження
основних різновидів
комерційних
кредитів, до яких
належать товарні
кредити та одержані
аванси

Розкриття правових
та облікових
аспектів для
сільгосппідприємств,
які придбавають або
продають товари на
умовах товарного
кредиту з
відсотками.
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Пропозиції
Споживче кредитування
сприятиме більш повному
задоволенню різноманітних
споживчих потреб
населення, підвищенню
його життєвого рівня та
соціально-економічному
розвитку країни

В умовах низьких грошових
доходів населення
надзвичайно важливе
значення має стимулювання
зацікавленості торгівельних
підприємств у збільшенні
продажу товарів у
розстрочку, через
регулювання податкової
системи.
Відсотки за товарним
кредитом, нараховані за
реалізовану у кредит
сільгосппродукцію,
відображатимуться в
загальній декларації з ПДВ.
Тому
сільгосппідприємствамспецрежимникам доцільно
не нараховувати відсотки, а
передбачити договором
поступове збільшення ціни
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Новіков С.

[13]

Продаж
товарів з
відстроченням
платежу.
Товарний
кредит

З'ясування
особливостей
продажу на умовах
товарного кредиту та
торгівлі на виплаті.

на реалізовану
сільгосппродукцію залежно
від термінів її оплати
покупцем. У договорі
купівлі-продажу доцільно
зазначити, що відсотки
включають у себе ПДВ.
Реалізуючи товари у кредит,
продавець несе певні ризики з
неотримання або неповного
отримання оплати за товар,
право власності на який
переходить до покупця у
момент відвантаження.
Для отримання додаткових
гарантій оплати продавець
може:
- оформити з покупцем
договір застави, в якому
предметом застави
виступатиме
реалізоване майно;
- оформити з третьою особою
договір поручительства;
- отримати від покупця
вексель.

Дослідження зарубіжних науковців показують, що формування
політики управління дебіторською заборгованістю включає в себе
розробку кредитної політики для клієнтів.
Кредитна політика включає в себе:
- класифікацію покупців;
- умови продажу;
- терміни кредитування;
- види знижок.
Більшість підприємств для комерційного кредиту мають два
типи клієнтів: B2B клієнти або просто надання кредиту іншим
покупцям. Якщо підприємство на підставі аналізу витрат / вигод
робить дуже важливе рішення про запровадження кредиту своїм
клієнтам, то необхідно розробити процедури надання кредиту та
оплати боргів.
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Як правило, зарубіжні науковці виділяють три головні складові
кредитної політики, які наведені в табл. 3
Таблиця 3
Головні складові кредитної політики згідно досліджень зарубіжних
вчених
Складова політики
Умови продажу
Кредитний аналіз
Політика
збору
інформації
для
аналізу

Характеристика
Встановлення умов продажу в залежності від стану
кредитоспроможності клієнта. Терміни кредитування і знижки
в залежності від термінів оплати.
Оцінка платоспроможності покупця
Використовують два підходи: середній період погашення
дебіторської заборгованості та графік її старіння. У вітчизняні
й практиці ці показники називають оборотність дебіторської
заборгованості, середня тривалість обороту та коефіцієнт
простроченої дебіторської заборгованості.

Умови продажу встановлюються в залежності від стану
кредитоспроможності клієнта. Рішення щодо продажу за готівку або
надання кредиту буде прийматись в рамках процесу кредитного
аналізу. Умови продажу передбачають визначення термінів оплати, а
також розмір знижок, які будуть запропоновані клієнту при виконанні
термінів оплати. Умови продажу може виглядати наступним чином:
2/10, нетто 30. Це означає 2% знижку, якщо сплачують протягом 10
днів. Якщо вони не приймають знижку, то їх рахунок повинен бути
оплачений протягом 30 днів.
При визначенні кредитної політики, компанія визначає, яким
чином вони будуть надавати кредити споживачам і підприємствам. В
українських компаніях цю функцію виконують служби внутрішньої
безпеки, які вивчають історію покупців, їх платоспроможність.
Зазвичай ця інформація отримується на підставі усних домовленостей
керівників відділів внутрішньої безпеки підприємств, банків,
конкурентів.
Якщо компанія приймає рішення запропонувати кредит своїм
клієнтам, вона повинна розробити політику збору інформації, яка буде
використовуватися для моніторингу кредитів, адже найголовніше це
контроль прийнятих рішень. Більшість компаній використовують два
підходи: середній період погашення дебіторської заборгованості та
графік її старіння.
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Мета кредитної політики і її тип.
Розробка стандартів кредитування, які відображають оптимальний
ступінь ризику, прийнятий для кредитних рахунків.
Досягнення оптимуму можливе, коли граничні витрати від
кредиту врівноважуються з граничними прибутками
від зростаючих продажів.
Критерії оцінки покупців і складання кредитного рейтингу.
Збір інформації о претенденті на отримання кредиту;
Аналіз отриманої інформації з метою визначення рівня його
кредитоспроможності.
Прийняття рішення щодо надання кредиту.
Рішенням о наданні кредиту, в свою чергу, визначається, чи
слід надавати
Визначення кредитного періоду, (кредитний період)
Розмір наданого кредиту (кредитний ліміт)
Визначення вартості надання кредиту - (система цінових
знижок при здійсненні негайних розрахунків за придбану
продукцію)
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В. С. Бєлозерцев[3]

Моргунова
Т.І., Шутова П.О
[12].

Необхідні розділи документа про кредитну політику

О. Кожевнікова[9]

Середній період погашення дебіторської заборгованості дозволить
власнику бізнесу знати скільки днів, в середньому, необхідно покупцям
для погашення всієї дебіторської заборгованості за товарним кредитом..
Цей показник дає власнику бізнесу величезну кількість даних для роботи.
Якщо середній період зростає, то власник бізнесу повинен прийняти
більш активні дії з погашення заборгованості.
Графік старіння дебіторської заборгованості (коефіцієнт
простроченої дебіторської заборгованості) також є цінним
інструментом. Він показує, який відсоток товарного кредиту
запізнюється з оплатою. Середній період збору та графік старіння
дають інформацію щодо планування змін в грошових потоках.
В таблиці 4 систематизовано складові документу про кредитну
політику підприємства на підставі досліджень вітчизняних вчених.
Таблиця 4
Складові документу про кредитну політику підприємства

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
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Строк надання знижки за передчасні платежі
Взаємодія підрозділів компанії, які беруть участь у процесі
управління дебіторською заборгованістю, і функції
співробітників.
Система штрафних санкцій за прострочення виконання
зобов'язань покупцями.
Моніторинг погашення дебіторської заборгованості, який
забезпечує керівництво достовірною і оперативною інформацією
про її стан і результати управлінського впливу.
Взаємодія підрозділів компанії, які беруть участь у процесі
управління дебіторською заборгованістю, і функції
співробітників
Додатки з формами документів, які необхідні в процесі
управління дебіторською заборгованістю (акти звіркти, листипретензії, договори з покупцями, анкети оцінки покупця,
кредитна історія покупця)

+
+
+

+
+

+

+

Одним з перших етапів є оцінка кредитоспроможності покупців.
Малі підприємства і невеликі фірми не можуть собі дозволити
проводити якісну оцінку. Тому дуже часто саме вони мають найбільшу
дебіторську заборгованість, якщо використовують товарний кредит в
своїй діяльності.
Як вказує в своїх дослідженнях О. Кожевнікова, кожна фірма
має сама самостійно визначати значущі для нього показники оцінки
кредитоспроможності і вагу кожного з них, при цьому загальна вага
повинна становити 100% [9]. Відбір найбільш важливих критеріїв
оцінки та визначення їх ваги можуть бути зроблені колегіально або
особою, відповідальною за цей процес, після отримання відповідних
погоджень. Нобхідно визначити мінімальний поріг результату. Якщо
оцінка рейтингу буде нижче цього мінімуму, то даний контрагент
визнається ненадійним (табл.5).
Таблиця 5
Розрахунок рейтингу покупця за О. Кожевніковою
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На практиці ж оцінка проводиться суб'єктивно відділами
внутрішньої безпеки. Вони керуються своїм досвідом, зв'язками з
контролюючими органами, коллегами. За результатами оцінки
кредитоспроможності покупців робиться їх розподіл за группами,
кожній з яких надаються свої умови покупки, свої знижки і обсяг
товарного кредиту.
Для моніторингу кредитної політики слід формувати звіти, які
відображатимуть реальний стан прострочення платежів та скорочення
оборотності коштів. Зразок звіту для контролю старіння
заборгованості наведено в таблиці 6
Таблиця 6
Контроль старіння дебіторської заборгованості

Форми цих документів стануть частиною кредитної політики і
будуть затверджуватися разом з нею.
Наявність дебіторської заборгованості це нормальнее явище для
працюючої фірми. Проте, щоб вона не булла обтяжливою для
підприємства і не «забирала» значну кількість обігових коштів,
необхідно налагодити постійний контроль за нею. «Заморожування»
грошових коштів в дебіторській заборгованості у величезних розмірах
може призвести навіть до банкрутства.
Універсальних правил управління дебіторською заборгованістю
не існує, але є надійні інструменти, які у вмілих руках дадуть гарні
результати. Наприклад, моніторинг коефіцієнтів ефективності
використання дебіторської заборгованості дозволить оцінити якість
кредитної політики і її ефективність для підприємства.
Ми вважаємо, що перевірити якість кредитної політики
дозволить аналіз в динаміці наступних показників:
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (ОбДЗ)
показує, як швидко підприємство отримує гроші від покупця.
Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:
ОбДЗ = Виручка від реалізації / ДЗср.
(1)
Розрахувавши оборотність дебіторської заборгованості в днях,
або середній період інкасації (Iср), ми можемо дізнатися, чи
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порушуються терміни надходження платежів, а також визначити, на
який термін в середньому надається відстрочка покупцеві.
Iср = Період (у днях)/ ОбДЗ
(2)
або
Iср = ДЗср/Продажі в кредит за день
(3)
Обсяг продажів у кредит за день визначається шляхом ділення
обсягу продажів у кредит за період на кількість днів у періоді.
Для розрахунку деяких з наведених показників необхідно знайти
середню величину дебіторської заборгованості (ДЗср):
ДЗср = (Дебіт. заборгованість на початок періоду +
Дебіт. заборгованість на кінець періоду)/2.
(4)
Узагальнюючим показником в управлінні боргами є коефіцієнт
простроченої дебіторської заборгованості (КпрДЗ), який розраховується
за такою формулою:
КпрДЗ = Сума простроченої заборгов. / Загальна сума
дебіт. заборгов.
(5)
Отже,
при
управлінні
дебіторської
заборгованістю,
рекомендуюємо такі процедури:
Крок 1. Розробити кредитну політику з докладним описом
оцінки контрагента.
Крок 2. Затвердження правил оплати, періодичність, знижки,
суми і терміни відстрочки.
Крок
3.
Визначення
політики
аналізу
дебіторської
заборгованості з метою оцінки кредитної політики і її коригування.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
«ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА» КАК ОЦЕНОЧНОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ СБАЛАНСИРОВАННЫХ
ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ
«ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ» ЯК ОЦІНОЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ В СИСТЕМІ ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФІНАНСОВИЙ
ПОКАЗНИКІВ
METHODOLOGICAL APPROACHES TO RESEARCH OF
«FINANCIAL RESULT» AS AN INDIVIDUAL INDICATOR IN THE
SYSTEM OF BALANCED FINANCIAL INDICATORS
В статье исследованы различные подходы формирования финансовых
результатов для оценки эффективности функционирования бизнеса и разработки
стратегии его развития.
Ключевые слова: анализ, учет, прибыль (убыток), рентабельность,
финансовые показатели.
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У статті досліджено різні підходи формування фінансових ре-зультатів для
оцінки ефективності функціонування бізнесу і розробки стратегії його розвитку.
Ключові слова: аналіз, облік, прибуток (збиток), рентабельність, фі-нансових
показники.
The article explores various approaches to the formation of financial results for
assessing the effectiveness of the functioning of the business and developing a strategy for its
development.
Keywords: analysis, accounting, profit (loss), profitability, financial indicators.

Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard) – это
система стратегического управления организацией на основе измерения и
оценки ее эффективности по набору оптимально подобранных
показателей, отражающих все сферы и виды ее деятельности. Данная
система включает две группы сбалансированных показателей:
финансовые и нефинансовые показатели.
Сбалансированные финансовые показатели (далее – СФП)
представляют собой совокупность концепций доходности бизнеса.
Наиболее распространенными и универсальными являются концепции
ROI (Return On Investment), ROE (Return on Common Equity) и
концепция финансового рычага. Все концепции базируются на
четырех ключевых показателях: оборот организации (выручка);
величина активов организации; размер собственных источников
финансирования (собственный капитал); финансовые результаты.
В бухгалтерском учете финансовый результат определяют путем
сопоставления доходов и расходов организации в разрезе видов
деятельности, суммированием всех прибылей и убытков. Прибыль
(убыток) рассматривается как часть собственного капитала, и
используется как основной оценочный показатель для принятия
управленческих решений
Исходя из принципов, предусмотренным Законом Республики
Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности»,
бухгалтерский учет и отчетность основывается на «принципе
преобладания экономического содержания». Применив данный принцип
к показателям, характеризующим доходность бизнеса, прибыль (убыток)
необходимо рассматривать как основной показатель эффективности
функционирования деятельности организации. При таком подходе
основным содержанием финансовых результатов является степень
соответствия показателя прибыли отдаче средств на вложенные ресурсы.
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Если подходить к информации только с позиции бухгалтерского
учета, можно получить информацию, ограниченную в своей
эффективности. Следовательно, возникает необходимость разработки
концепции такого учетно-аналитического обеспечения, которое
позволит, при всем многообразии к подходам определения прибыли,
получать информацию для оценки эффективности функционирования
деятельности организации. При этом необходимо учитывать:
˗ дефинитивность финансовых результатов – наличие
«нескольких» подходов к определению прибыли,
˗ алгоритмичность финансовых результатов – множественность
сопоставляемых доходов и расходов,
˗ вариабельность финансовых результатов – возможность
различной оценки доходов и расходов, исходя из особенностей оценки
активов и обязательств.
В
Республике
Беларусь,
согласно
действующему
законодательству, в системе счетов бухгалтерского учета
формируются и отражаются в бухгалтерской отчетности [1] различные
показатели прибыли (убытка). В Отчете о прибылях и убытках (далее
– ОПУ) представлен порядок формирования показателей прибыли
(убытка) (рис. 1).
В системе СФП соединены показатели, представляющие
интересы различных групп, участвующих в управлении предприятием.
Ключевое место отводится показателям рентабельности:
ROS (Return on Sales) – рентабельность оборота (в отечественной
практике – рентабельность продаж).
ROA (Return on Assets) – рентабельность активов (капитала).
ROE (Return on Common Equity) – рентабельность собственного
капитала.
Рассмотрим расчет интерпретацию данных показателей с
позиции действующего законодательства в Республике Беларусь.
Рентабельность продаж характеризует размер прибыли
приходящийся на каждый заработанный рубль. При диагностике риска
банкротства, согласно действующему законодательству Республики
Беларусь, рентабельность реализации рассчитывается как отношение
операционной прибыли к выраженному в денежных средствах объему
продаж [2].
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Прямые затраты:
прямые
материальные
затраты, прямые
затраты на оплату
труда, прочие
прямые затраты;
Распределяемые
переменные
косвенные затраты

Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
(без косвенных налогов)

(-)

В маржинальном
анализе – выручканетто

Себестоимость реализованной продукции, товаров,
работ, услуг
Полная
себестоимость
реализованной
продукции, товаров,
работ, услуг

(=)
Валовая прибыль

В маржинальном
анализе –
маржинальная
прибыль

(-)
В маржинальном
анализе (анализ
безубыточности) –
условно-постоянные
расходы (затраты)

Управленческие
расходы

Расходы на
реализацию

(=)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров,
работ, услуг

(+)

В экономической
практике (при
классификации
расходов по
функциональному
назначению) прибыль от
операционной
деятельности

В международной
учетной практике операционная прибыль
(англ. Operating profit)

(-)

Прочие доходы по текущей
деятельности (без косвенных
налогов)

Прочие расходы по текущей
деятельности

(=)

Обособленно
отражаются:
1. проценты
получению
2. проценты
уплате

к
к

Прибыль (убыток) от
инвестиционной и
финансовой деятельности

Прибыль (убыток) от
текущей деятельности
(+)

Прибыль (убыток) до налогообложения
(-) Налог на прибыль
(± ) Изменение отложенных
налоговых активов
(± ) Изменение отложенных
налоговых обязательств
(-) Прочие налоги и сборы,
исчисляемые из прибыли
(-) Прочие платежи, исчисляемые
из прибыли (дохода)

Чистая прибыль
(убыток)

(+)
Отождествляют с
EBIT (англ. Earnings
Before Interest and
Taxes) - Прибылью
до
уплаты
процентов и налогов

В бухгалтерском учете показатели отражаются на
счетах
99 «Прибыли и убытки» и 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Для обособленного выделения каждой составляющей,
целесообразно вести отдельные субсчета.

Рис. 1. Схема формирования прибыли (убытка) [2]
Возникает вопрос, как формируется показатель операционная
прибыль в системе счетов бухгалтерского учета и находит ли
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отражение данный показатель в бухгалтерской отчетности. В
настоящее время действующее законодательство Республики Беларусь
не предусматривает определение и методику расчета операционной
прибыли. В международной практике понятие операционная прибыль
часто сопоставляется как синоним EBIT (прибыль до вычета
процентов и налогов) и рассчитывается как разность между валовой
прибылью и суммой управленческих и коммерческих расходов.
Операционную прибыль, исходя из ее экономической сущности,
можно рассматривать как синоним показателя «прибыль (убыток) от
реализации продукции, товаров, работ, услуг». А показатель EBIT
можно приравнять к показателю «прибыль (убыток) до
налогообложения», отражаемому в ОПУ, и увеличенному на
показатель «проценты к уплате» [1, 2].
Второй вопрос – что понимать под объемом продаж? В
экономической литературе под объемом продаж (англ. quantity traded)
понимают количество проданного продукта (фактора производства). В
отчетности Республики Беларусь понятие «выраженный в денежных
средствах объем продаж» тождественен термину в ОПУ – «выручка
от реализации продукции, товаров, работ, услуг».
Для оценки взаимосвязи между активами организации,
выполняемыми
функциями
и
величиной
вознаграждения,
рекомендуется использовать показатели доходности, рассчитанные по
валовой прибыли [3], а при разработке бизнес-планов инвестиционных
проектов и для оценки их эффективности – по чистой прибыли за
период [4].
Такое разнообразие показателей рентабельности и алгоритмов их
расчета, как положительный эффект – позволяет оценить
эффективность бизнеса со всех сторон, выявить причины роста
(снижения) объемов деятельности, как отрицательный эффект – при
проведении межхозяйственного сравнительного анализа (по
различным организациям) затрудняет соизмеримость полученных
результатов, без дополнительного согласования между организациями
методик расчета.
В отечественных нормативных актах и экономической
литературе представлен широкий спектр показателей рентабельности
капитала, однако при единообразии названий показателей существуют
различия в методиках их расчета, и наоборот (рис. 2).
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Показатели рентабельности капитала
Рентабельно
сть активов
(совокупног
о капитала)

отношение чистой прибыли к среднему за период
размеру суммарных активов. Показывает, сколько
приходится прибыли на каждый рубль, вложенный
в имущество организации [2].
отношение прибыли от реализации продукции,
товаров (работ, услуг) к остаточной стоимости
активов (долгосрочных и краткосрочных) [3].

Рентабельно
сть
собственног
о капитала

отношение чистой прибыли к итого по активам [4].
отношение чистой прибыли к среднему за период
размеру собственного капитала [2].

Рис. 2. Классификация показателей рентабельности при
диагностике банкротства и бизнес-планировании
Для оценки доходности субъекта хозяйствования, по данным
бухгалтерской
отчетности,
рассчитывают
и
анализируют
рентабельность активов. В соответствии с регламентируемым
законодательно алгоритмом, рентабельность активов определяется как
отношение прибыли (убытка) от реализации продукции, товаров,
работ, услуг или чистой прибыли (убытка) (рис.2) к среднему за
период размеру суммарных активов.
Для оценки эффективности использования собственных
источников
финансирования,
определяют
рентабельность
собственного капитала, как отношение прибыли к среднему за период
размеру собственного капитала.
В международной практике, с целью идентификации факторов,
определяющих результативность функционирования организации,
оценки степени их влияния и значимости, используется факторная
модель компании «Du Pont». Согласно которой изменение уровня
рентабельности собственного капитала зависит от изменения:
ресурсоотдачи (отношение выручки к активам), эффективности
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продаж (отношение чистой прибыли к выручке) и мультипликатора
капитала (отношение активов и собственного капитала).
В отечественной практике анализа доходности бизнеса
показатели рентабельности активов (РА) и собственного капитала (РСК)
исследуются во взаимосвязи и взаимозависимости.
Определив рентабельность активов по чистой прибыли, можно
используя модель «Du Pont» (рис.3) в «чистом виде» изучить
взаимосвязь рентабельности собственного капитала - эффективности
продаж – оборачиваемости активов – финансового рычага (формула
1):
РСК  Рпр  k об * МК , (1)
где Рпр – рентабельность продаж по чистой прибыли
(используется для оценки эффективности бизнес-планов [3]), kоб –
коэффициент общей оборачиваемости капитала, МК – мультипликатор
капитала.
Определив рентабельность активов по прибыли от реализации
продукции и используя модифицированную схему модели «Du Pont»,
рентабельность собственного капитала можно представить в виде
факторной модели (формула 2):

РСК  d  Рпр  k об  МК , (2)
где d – коэффициент соотношения чистой прибыли (убытка) и
прибыли (убытка) от реализации продукции, товаров, работ, услуг, Рпр
– рентабельность продаж по прибыли от реализации.
Использование
«коэффициента соотношения» позволяет
определить, сколько в рубле прибыли, заработанной организацией по
основному виду деятельности, содержится чистой прибыли, на
которую
могут
рассчитывать
собственники
организации.
Использование при анализе доходности формулы 2 целесообразно в
случае, когда организация получает прибыль, отрицательное значение
коэффициента соотношения теряет экономический смысл.
Развитие информационной базы и системы показателей,
характеризующих финансовые результаты, предполагает развитие
инструментальных процедур и разработку методик анализа для
управления финансовыми результатами коммерческой организации.
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Это позволит с одной стороны, расширить возможности
информационно-аналитического
обеспечения
управления
организацией, с другой стороны, реализовать на практике
потенциальные
возможности
концепции
сбалансированности
факторов экономического развития организации, выраженного в
стабильном и долгосрочном приросте собственного капитала, и
основного его компонента – прибыли.
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„Інститут аграрної економіки”
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДЕРЖАВНА
ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
АГРОФОРМУВАНЬ
INSTITUTIONAL SUPPORT AND GOVERNMENT SUPPORT FOR
THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS AGROFORMATIONS
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
АГРОФОРМИРОВАНИЙ
У статті досліджено інституціональне забезпечення розвитку матеріальнотехнічної бази аграрних підприємств та їх державна підтримка. Визначена роль
інституцій на збільшення оснащеності сільського господарства основними
виробничими засобами до економічно обґрунтованого рівня, удосконалення їх видового
складу і структури, що дозволить обновляти і модернізувати матеріально-технічну
базу сільськогосподарських підприємств із врахуванням досягнень науково-технічного
прогресу, прискорити вирішення важливих завдань по дальшій інтенсифікації
виробництва, сприятиме впровадженню в галузях рослинництва і тваринництва
прогресивних технологій, підвищенню продуктивності праці.
Проведено аналіз фінансування державних програм та бюджетного
фінансування України порівняно з іншими країни з врахуванням міжнародного досвіду,
який засвідчує, що державні витрати на програми зі сприяння інноваційноінвестиційного розвитку, такі як продуктова підтримка (фінансова підтримка
виробництва продукції тваринництва та рослинництва і також закладання та
нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками), непродуктова
підтримка (фінансова підтримка фермерських господарств та інших
агропромислових підприємств, часткові компенсації вартості матеріальних ресурсів
та кредитів, фінансовий лізинг й інші компенсації), а також сільськогосподарські
наукові дослідження і розробки є найважливішими рушійними силами розвитку
сільського господарства і забезпечення його конкурентоспроможності.
Розкрито та обґрунтовано важливість формування інституціонального
забезпечення та державної підтримки матеріально-технічної бази аграрного
підприємства у теоретичному та практичному значенні.
Ключові слова: інституціональне забезпечення, матеріально-технічна база,
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основні засоби, інноваційно-інвестиційний розвиток, державна підтримка.
This article explores institutional provision of material and technical base of
agricultural enterprises and government support. The role of institutions to increase
equipment agricultural basic production facilities to economic levels, improving their
species composition and structure that will update and modernize the physical infrastructure
of farms, taking into account scientific and technological progress to accelerate the solution
of important tasks for the next production intensification will facilitate implementation in the
areas of crop and livestock advanced technologies, increasing productivity work.
The analysis of funding government programs and budgeting Ukraine compared
with other countries, taking into account international experience, which shows that
government spending on programs to promote innovation and investment development, such
as grocery support (financial support livestock production and crop and also laying and
supervision for young orchards, vineyards and berry), non-product support (financial
support farms and other agricultural enterprises where the share ve compensation of
material resources and loans, financial leasing and other compensation), and agricultural
research and development are key drivers of agricultural development and ensuring
competitiveness.
Reveals the importance of formation and institutional support and public support
material base of agriculture in theoretical and practical sense.
Keywords: institutional support, material and technical base, fixed assets,
innovation and investment development, public support.
В статье исследованы институциональное обеспечение развития
материально-технической базы аграрных предприятий и их государственная
поддержка. Определенная роль институтов на увеличение оснащенности сельского
хозяйства
основными
производственными
средствами
до
экономически
обоснованного уровня, совершенствование их видового состава и структуры, что
позволит обновлять и модернизировать материально-техническую базу
сельскохозяйственных предприятий с учетом достижений научно-технического
прогресса, ускорить решение важных задач по дальнейшей интенсификации
производства будет способствовать внедрению в отраслях растениеводства и
животноводства прогрессивных технологий, повышению производительности труда.
Проведен анализ финансирования государственных программ и бюджетного
финансирования Украины по сравнению с другими страны с учетом международного
опыта, который показывает, что государственные расходы на программы по
содействию инновационно-инвестиционного развития, такие как продуктовая
поддержка (финансовая поддержка производства продукции животноводства и
растениеводства и также закладки и надзор за молодыми садами, виноградниками и
ягодниками), непродуктовая поддержка (финансовая поддержка фермерских
хозяйств и других агропромышленных предприятий, частичной е компенсации
стоимости материальных ресурсов и кредитов, финансовый лизинг и другие
компенсации), а также сельскохозяйственные научные исследования и разработки
являются важнейшими движущими силами развития сельского хозяйства и
обеспечения его конкурентоспособности.
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Раскрыто и обосновано важность формирования институционального
обеспечения и государственной поддержки материально-технической базы аграрного
предприятия в теоретическом и практическом смысле.
Ключевые слова: институциональное обеспечение, материально-техническая
база, основные средства, инновационно-инвестиционное развитие, государственная
поддержка.

В Україні залишається невирішеною проблема технікотехнологічного оновлення аграрного виробництва з цілого ряду
суб’єктивних та об’єктивних причин, які потребують виявлення і
пошуку шляхів їх усунення. Інституціональне забезпечення розвитку
матеріально-технічної
бази
аграрних
підприємств
знайшли
відображення у Законах України «Про систему інженерно-технічного
забезпечення агропромислового виробництва України», «Про
стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для
агропромислового комплексу», „Про фінансовий лізинг”, Державній
цільовій програмі розвитку українського села, Державній цільовій
програмі реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі
та інших нормативно-правових актів щодо розвитку технікотехнологічної бази агропромислового комплексу України.
Поставлена мета визначає такі пріоритетні напрямки:
модернізацію агропромислового комплексу, освоєння науково
обгрунтованих систем ведення рослинництва, прискорений розвиток
тваринництва, кадрове забезпечення, оптимізацію виробничої
структури, створення принципово нової системи регіональних
закупівель
сільськогосподарської
продукції,
розвиток
міжгосподарської кооперації і інтеграції, раціональне використання
біоресурсів, сталий розвиток господарюючих суб'єктів аграрного
сектора.
Агропромислова
політика
сьогодні
спрямована
на
високоефективне та стабільне забезпечення країни продукцією
сільського господарства, поліпшивши її якість, що призведе до виходу
аграрного сектора економіки на шлях сталого розвитку АПК,
зростання
зайнятості
сільського
населення,
налагодження
високотехнологічного виробництва в сфері переробної промисловості.
Однак поряд з напруженим заявленими цілями державної
підтримки модернізаційних процесів в сільському господарстві
України скорочується. Аналіз Державного бюджету України показав,
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що, не дивлячись на ріст виділених коштів у фактичних цінах на
розвиток сільського господарства, цих коштів є недостатньо. Ще
більше це можна проілюструвати, порівнюючи показники
виробництва валової продукції сільського господарства та обсяги
одержаних субсидій наших сусідів країн СНД та ЄС, табл. 1.
Таблиця 1
Державна підтримка розвитку сільського господарства у різних
країнах світу, 2015 р.
Показники
Валова продукція сільського
господарства, млрд. дол
Об’єм субсидій,
млрд. дол
Питома вага субсидій у валовій
продукції с/г, %
Об’єм субсидій на 1 га
сільсьгоспугідь, дол
Об’єм субсидій на 1 га ріллі, дол

Польща
25,3

Білорусія
8,4

Росія
83,0

КазахстанУкраїна
12,4
14,0

5,2

1,0

3,6

0,7

0,4

20,6

12,0

4,4

5,9

2,9

285

114

19

8

11

375

182

47

30

13

Якщо по обсягу субсидій на 1 га сільськогосподарських угідь
Україна займає передостаннє місце серед 5 країн, лише 11 доларів (за
Україною знаходиться Казахстан – 8 доларів), то на 1 га ріллі взагалі
наша держава знаходиться на останньому місці – лише 13 доларів.
Бюджетна політика щодо сільського господарства значно
змінювалась упродовж років незалежності. Однак перелік бюджетних
програм не є остаточним як щодо підтримки сільськогосподарських
підприємств, так і розвитку соціальної інфраструктури села.
Протягом 2000-2016 рр. основні бюджетні асигнування на
аграрний сектор економіки виділялися за такими основними
напрямами, як продуктова підтримка (фінансова підтримка
виробництва продукції тваринництва та рослинництва і також
закладання та нагляд за молодими садами, виноградниками та
ягідниками), непродуктова підтримка (фінансова підтримка
фермерських господарств та інших агропромислових підприємств,
часткові компенсації вартості матеріальних ресурсів та кредитів,
фінансовий лізинг й інші компенсації) та інвестиції, які сприяють
розвитку (програми розвитку села, дослідження і розробки, освіта та
навчання, селекційні програми та землеустрій, адміністративні
витрати).
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Можна відмітити що протягом зазначеного часу зростали
видатки продуктової підтримки, в тому числі фінансова підтримка
виробництва продукції тваринництва та рослинництва. Також зросли
видатки інвестиційних програм, які сприяють розвитку. Але можна
стверджувати, що фактично більшість інвестиційних програм були
направлені на оплату адміністративних витрат органів виконавчої
влади у сфері АПК, які складають більшу половину від виділених
коштів.
У Державному бюджеті України на 2017 рік видатки по
головному розпоряднику Міністерству аграрної політики та
продовольства України передбачено в сумі 9,5 млрд грн, у т.ч. по
загальному фонду - 5,6 млрд грн, по спеціальному – 3,9 млрд грн. Із
загальних обсягів фінансування 7,43 млрд грн. передбачається
виділити на поворотній основі (без врахування коштів, що будуть
повернуті суб’єктами господарювання та будуть знову виділені на
поворотній основі).
Плановий бюджет МАПіП на 2017 рік, порівняно із
затвердженими показниками довоєнного ще 2013 року, збільшено на
30 %, у тому числі по загальному фонду на 1,4 млрд грн., або на 33,3%,
по спеціальному фонду на 0,9 млрд грн, або на 28,4 (табл. 2).
Таблиця 2
Державне фінансування Міністерства аграрної політики
та продовольства, млрд. грн.
2017 до 2013 рр.

Роки
Показники
Всього видатків, у
т.ч.:
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Частка у видатках
державного
бюджету, %
Видатки апарату,
ут.ч.:
Загальний фонд
Спеціальний фонд

2013

2014

2015

2016

2017
прогноз

7,194

5,501

2,124

2,171

9,442

4,175
3,018

3,359
2,142

1,613
0,511

1,617
0,554

1,78

1,28

0,37

3,613

2,637

1,669
1,944

1,487
1,150

+,-

%

5,566
3,876

+2,248
+1,391
+0,858

131,2
133,3
128,4

0,32

1,18

-0,60

0,526

0,663

5,808

0,450
0,076

0,510
0,153

2,360
3,448

77

+2,195
+0,691
+1,504

66,3
160,8
141,4
177,4

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

Аграрний сектор економіки країни й досі стикається зі
структурними проблемами, які суттєво знижують рентабельність
сільськогосподарських підприємств і добробут людей, котрі
безпосередньо та опосередковано залежать від аграрної сфери.
Загалом, існує достатньо підґрунтя для того, щоб держава направляла
ресурси на вирішення структурних проблем через надання суспільних
благ, щоб стимулювати розвиток аграрного сектору. Державі слід це
робити, оскільки міжнародний досвід засвідчує, що державні витрати
на програми зі сприяння розвитку, такі як сільськогосподарські
наукові дослідження і розробки, дорадчі служби, освіта, сільська
інфраструктура, системи контролю за безпекою та якістю продуктів
харчування розвиток сільської місцевості, є найважливішими
рушійними силами розвитку сільського господарства і забезпечення
його конкурентоспроможності.
Ефективність більшості інвестиційних програм є вкрай низькою,
оскільки аграрні товаровиробники всіх форм власності та агробізнес
не отримують достатньої підтримки у формі публічних товарів
„суспільних послуг” від наукових і регуляторних установ. На сьогодні
більшість державних наукових установ не в змозі робити якісних
прикладних досліджень. Якість знань випускників аграрних вузів
поки, що відстає від міжнародних аналогів. Тому без зміни принципів
викладання та консолідації наукових установ, підвищення бюджетних
асигнувань не допоможе розв’язати ці проблеми.
Серед переліку бюджетних програм підтримки розвитку
сільського господарства у 2017 році збережено як чинні у попередніх
роках, так і передбачено фінансування за програмами, які тривалий
час не фінансувались, а також новими програми, які до 2017 року не
функціонували, табл. 3.
Таблиця 3
Державна бюджетна підтримка розвитку аграрних підприємств по
основним бюджетним програмам, млн. грн.
Програми бюджетної
класифікації
Фінансова підтримка
заходів шляхом
здешевлення кредитів
Наукові дослідження

2017 до 2015 рр.
+/%

2015

2016

2017
прогноз

291,0

300,0

300,0

+9,0

103,1

86,0

92,0

120,0

+34,0

139,5
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Фінансова підтримка
заходів в АПК
Витрати Аграрного фонду
Підтримка хмелярства,
садівництва та
виноградарства
Підтримка тваринництва
Фінансова підтримка с.г.
товаровиробників
Інші заходи
Разом

-

5,0

60,0

-

-

40,0

113,0

143,0

+103,0

у 3,6 рази

-

-

75,0

-

-

40,0

50,0

170,0

+130,0

у 4,3 рази

-

-

4774,0

-

-

139,0

103,0

186,0

+47,0

526,0

663,0

5828,0

+5002,0

133,8
у 10,5
рази

Зокрема, з метою покращання фінансового стану підприємств
АПК та нарощування темпів виробництва конкурентоспроможної
сільськогосподарської
продукції
у
2017
році
збережено
функціонування механізму часткової компенсації підприємствам АПК
відсоткової ставки за банківськими кредитами, в обсязі 300,0 млн грн
за рахунок загального фонду держбюджету. Кошти спрямовуються
суб’єктам господарювання АПК на часткову компенсацію відсоткової
ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами.
Інновації, інвестиції та цілеспрямована і кваліфікована
інвестиційна політика охоплюють та впливають на практично всі аспекти
діяльності підприємства. Завдяки правильній інвестиційній політиці
підприємство має змогу належним чином розвиватись та розширюватись.
Тому, основною метою інституціонального управління
інноваційно-інвестиційною політикою розвитку матеріально-технічної
бази аграрних підприємств є забезпечення розробки і реалізації
комплексу заходів, спрямованих на досягнення найбільш ефективної
інвестиційної діяльності на кожному конкретному підприємстві, з
подальшою можливістю отримання прибутку та повної реалізації мети
інвестування з врахуванням впливу інституціональних механізмів
регулювання підприємницької діяльності через систему базових і
похідних інституцій та традицій.
В умовах інституціональних трансформацій розвиток аграрних
підприємств
потребує
створення
умов
для
підвищення
підприємницької активності суб’єктів господарювання на всіх рівнях,
диверсифікації сільськогосподарської діяльності з високопотужною
матеріально-технічною базою.
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Ключевые слова: анализ, выручка, товарооборот, торговая организация,
ритмичность, равномерность.
У статті розглянута методика аналізу рівномірності і ритмічності розвитку
товарообігу на прикладі підприємства оптової торгівлі. Автор пропонує конкретні
шляхи щодо підвищення ритмічності розвитку оптової діяльності.
Ключові слова: аналіз, виручка, товарообіг, торгова організація, ритмічність,
рівномірність.
The article describes the method of analysis of the uniformity and rhythm of turnover
on the example of the wholesale business. The author suggests specific ways to improve the
rhythm of development of wholesale activities.
Keywords: analysis, revenue, turnover, business organization, rhythm and
regularity.

Ритмичность и равномерность продаж характеризуют
бесперебойность работы торговой организации в реализации товаров
покупателям, а также в поступлении товаров от поставщиков. От
ритмичной поставки товаров во многом зависят выполнение плана и
динамика товарооборота торговой организации. Если товародвижение
происходит неравномерно, происходят потери в товарообороте и
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выручке, товарооборот теряет динамичность, интенсивность работы
торговой фирмы снижается, организация упускает возможности
улучшения финансовых результатов.
Изучение ритмичности товародвижения – это изучение объема
товарооборота за определенные отрезки времени с применением
коэффициента равномерности продаж [1]. Основное достоинство
данного коэффициента – это то, что он позволяет оценивать
фактические отклонения реализации от среднего за период значения
продаж как в меньшую, так и в большую сторону, т.е. коэффициент
равномерности продаж обеспечивает двухстороннюю оценку
ритмичности товарооборота. Двухсторонняя оценка проявляется в
следующем. Если отклонения допущены в сторону уменьшения
среднего значения, значит продавали меньше, чем продают обычно (в
среднем). Если отклонения превышают среднее значение, значит,
обычно (в среднем) продавали меньше, чем могут продавать в
периоды наилучшей работы. Очевидно, и в том и в другом случаях
упущены возможности увеличения продаж, которые следует учесть и
по возможности использовать в будущем.
Коэффициент равномерности продаж рассчитывают на основе
среднего квадратического отклонения и коэффициента вариации.
Равномерность при этом может исчисляться за любой период по всему
обороту, отдельным покупателям или по отдельным товарам. Размеры
коэффициента равномерности продаж колеблются в пределах от 0 до
100%. Чем ближе его значение к 100%, тем более равномерно
осуществлялись продажи. Значения коэффициентов равномерности
продаж сравнивают в динамике, чтобы определить, как изменяется
ритмичность продаж с течением времени, оценить наметившиеся
тенденции.
Коэффициент равномерности продаж рассчитывается на основе
среднеквадратического отклонения (  ), формула (1):
n

 =
где

 (ТО
i 1

i

 ТО)2

n

,

ТОi – фактический товарооборот за i-й месяц;
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i – порядковый номер периода;

ТО – средний за период товарооборот;

n – число анализируемых периодов.
Среднеквадратическое
отклонение
показывает
степень
отклонения изучаемого показателя от его средних данных.
Далее рассчитывают коэффициент вариации по формуле (2):




100%.
ТО

(2)

Коэффициент вариации отражает степень неравномерности
продаж, поэтому его называют еще коэффициентом неравномерности.
Чем ближе его значение к 100%, тем неравномернее осуществлялись
продажи.
Коэффициент равномерности продаж (Кравн) находят по формуле
(3):
Кравн = 100 –  .

(3)

Анализ ритмичности и равномерности товарооборота
организации оптовой торговли начнем с анализа динамики оптового
товарооборота в действующих ценах по месяцам года (таблица 1).
Таблица 1
Анализ динамики оптового товарооборота ООО «Регистр» в
действующих ценах за 2013–2015 гг.
Показатель

Оптовый товарооборот в
действующих ценах, тыс. р.:
Январь
Февраль
Март
Итого за I квартал
Апрель

2013 г. 2014 г. 2015 г.

312,0
297,9
474,3
1084,2
679,0
83

247,7
308,6
466,6
1022,9
903,2

337,5
140,8
474,7
953,0
169,7

Темп роста, %
2014 г.
2015 г.
к 2013 г. к 2014 г.

79,39
103,59
98,38
94,35
133,02

136,25
45,63
101,74
93,17
18,79
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Май
Июнь
Итого за II квартал
Итого за полугодие
Июль
Август
Сентябрь
Итого за III квартал
Итого за 9 месяцев
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за IV квартал
Итого за II полугодие
Всего за год

625,8
625,1
1929,9
3014,1
1010,0
673,7
1127,4
2811,1
5825,2
622,1
472,6
587,1
1681,8
4492,9
7507,0

831,6
495,9
2230,7
3253,6
710,7
628,0
307,3
1646,0
4899,6
569,9
615,1
484,4
1669,4
3315,4
6569,0

334,6
460,7
965,0
1918,0
378,4
562,6
700,6
1641,6
3559,6
257,5
231,1
346,8
835,4
2477,0
4395,0

132,89
79,33
115,59
107,95
70,37
93,22
27,26
58,55
84,11
91,61
130,15
82,51
99,26
73,79
87,50

40,24
92,90
43,26
58,95
53,24
89,59
227,99
99,73
72,65
45,18
37,57
71,59
50,04
74,71
66,91

Анализ динамики оптового товарооборота в действующих ценах
по месяцам года показал, что за 2014–2015 гг. величина оптового
товарооборота практически во всех месяцах уменьшилась по
сравнению с ее величиной в 2013 году. Основными причинами
недовыполнения оптового товарооборота по предприятию являются
недостатки в снабжении товарами, а также узкий, не стабильный и не
вполне соответствующий запросам покупателей ассортимент
предлагаемых товаров, отрицательно сказавшийся на объеме
товарооборота.
Рассчитаем коэффициент равномерности продаж по данным
ООО «Регистр» и представим результаты анализа в таблице 2.
Таблица 2
Реализация товаров торговой организацией ООО «Регистр» за
2013–2015 гг.
Показатель
Товарооборот в действующих ценах – всего,
тыс. р.
в том числе за
Январь
Февраль
Март
Апрель
84

2013 г.

2014 г.

2015 г.

7507,0

6569,0

4395,0

312,0
297,9
474,3
679,0

247,7
308,6
466,6
903,2

337,5
140,8
474,7
169,7
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Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Среднемесячный товарооборот, тыс. р.
Среднеквадратическое отклонение, тыс. р.
Коэффициент вариации, %
Коэффициент равномерности продаж, %

625,8
625,1
1010,0
673,7
1127,4
622,1
472,6
587,1
625,6
234,2
37,44
62,56

831,6
495,9
710,7
628,0
307,3
569,9
615,1
484,4
547,4
196,5
35,89
64,11

334,6
460,7
378,4
562,6
700,6
257,5
231,1
346,8
366,3
156,2
42,66
57,34

Значение среднемесячного товарооборота в ООО «Регистр»
составило:
– в 2013 г. 7507,0 тыс. р. / 12 мес. = 625,6 тыс. р.;
– в 2014 г. 6569,0 тыс. р. / 12 мес. = 547,4 тыс. р.;
– в 2015 г. 4395,0 тыс. р. / 12 мес. = 366,3 тыс. р.
Изобразим графически равномерность продаж в ООО «Регистр»
в 2013-2015 гг. (рис. 1–3).
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Рис. 1 – Равномерность продаж в ООО «Регистр» в 2013 году
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Рис. 2 – Равномерность продаж в ООО «Регистр» в 2014 году
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Рис. 3 – Равномерность продаж в ООО «Регистр» в 2015 году
Анализ
равномерности
работы
показывает,
что
среднеквадратическое отклонение от среднемесячного товарооборота
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составило: в 2013 г. 234,2 тыс. р., в 2014 г. 196,5 тыс. р., в 2015 г. 156,2
тыс. р. На основании данных о величине среднеквадратического
отклонения рассчитаем коэффициент вариации по данным ООО
«Регистр». Коэффициент вариации составил в 2013 г. 37,44% (234,2
тыс. р. / 625,6 тыс. р.  100%), в 2014 г. 35,89% (196,5 тыс. р. / 547,4
тыс. р.  100%), в 2015 г. 42,66% (156,2 тыс. р. / 366,3 тыс. р.  100%).
Данные о величине коэффициента вариации необходимы для
расчета коэффициента равномерности. Он составил: в 2013 г. 62,56%
(100% – 37,44%), в 2014 г. 64,11% (100% – 35,89%), в 2015 г. 57,34%
(100% – 42,66%). Таким образом видно, что коэффициент
равномерности существенно снизился, что указывает на ухудшение
организации
работы
торгового
предприятия.
Коэффициент
равномерности составил: 62,56% в 2013 году, 64,11% в 2014 году и
57,34% в 2015 году. Следовательно, у ООО «Регистр» есть резервы
повышения ритмичности товарооборота, так как значения
коэффициента равномерности продаж менее 100%. Более высокая
ритмичность продаж достигнута в 2014 году. В настоящее время ООО
«Регистр» стало работать менее стабильно, с большим допущением
сбоев в товародвижении.
Внутренними причинами аритмичности может быть низкий
уровень организации торговой деятельности, а также планирования и
контроля, внешними – несвоевременная поставка товаров
поставщиками, недостаток транспортных средств, погодные условия и
др.
Среди нарушений, допущенных поставщиками, могут быть:
– несвоевременное заключение договоров и согласование
спецификаций;
– нарушение договорных обязательств по объему, ассортименту
и качеству поставляемых товаров, срокам отгрузки и другим условиям
поставки.
В процессе анализа необходимо также охарактеризовать и такие
случаи нарушения договорных обязательств, которые произошли не
по вине поставщиков и не засчитываются как недопоставка товара.
Так, по данным первичного учета выполнения обязательств по
поставкам, следует выявить случаи:
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– отсутствия заявок организации-покупателя на товар, если в
соответствии с договором отгрузка товара должна производиться по
их требованию;
– отказа покупателя от получения товара в установленный срок;
– сокращения количества поставляемых товаров или изменения
срока их поставки из-за накопления у покупателей сверхнормативных
и излишних запасов;
– другие случаи, независящие от поставщика.
К нарушениям, происшедшим по вине организации покупателя в
сфере торговли могут быть отнесены:
– несвоевременное заключение договоров и предоставление
заявок поставщикам, отказ от заказанных товаров;
– нарушение установленного порядка расчетов и др.
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ЧИ ПОТРІБНЕ ВІТЧИЗНЯНИМ БУХГАЛТЕРАМ
ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ?
WHAT DOES THE PROFESSIONAL JUDGMENT BE
NECESSARY FOR DOMESTIC ACCOUNTANTS?
НУЖНО ЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ БУХГАЛТЕРАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ?
У статті аналізуються підходи до застосування професійного судження
бухгалтера у сучасному бухгалтерському обліку, аналіз розкриття цього поняття в
наукових працях сучасних вчених , принципах МСФЗ. Зроблені висновки щодо аспектів
застосування професійного судження бухгалтера.
Ключові слова: бухгалтерський облік, облікова політика, професійне
судження, міжнародні стандарти фінансового обліку та звітності, бухгалтерська
(фінансова) звітність.
In the article, going is analyzed near professional judgment of accountant on the
basis of systematization of role and place of this category in a modern record-keeping,
analysis of scientific labors of modern scientists, principles of IFRS. Making the conclusions
on aspects of professional judgments Application accountant.
Key words: fiscal accounting, record-keeping, professional judgment, international
standards of the financial reporting, financial statement.
В статье анализируются подходы к применению профессионального суждения
бухгалтера в современном бухгалтерском учете, анализ рассмотрения этого понятия
в научных работах, принципах МСФУ. Сделаны выводы по аспектам применения
профессионального суждения бухгалтера.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, учетная политика, профессиональное
суждение, международные стандарты финансового учета и отчетности,
бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Реформування бухгалтерського обліку та аудиту в Україні
відповідно до міжнародних стандартів, що здійснюється впродовж
останніх років, призвело до виникнення нових облікових та
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контрольних категорій. Це відноситься, зокрема, до поняття
«професійне судження», суть і зміст якого є малодослідженим в
сучасній теорії обліку і аудиту.
Професійне судження як категорія у Законі України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» не визначена
[1]. Разом з тим, Законом визначено право підприємства визначати
облікову політику, обирати форму бухгалтерського обліку та інше.
Для прийняття таких рішень керівництво підприємства, зокрема
керівник бухгалтерії, повинні застосувати своє професійне судження.
Однак, одні й ті самі судження по-різному впливають на формування
фінансового результату, податкових платежів, визначення розміру
капіталу власника та на інші показники.
У зв’язку з цим актуальним є визначення самої сутності поняття
«професійне судження», його видів, методичних аспектів його
застосування.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню окремих
питань професійного судження аудитора присвячені в основному
праці російських учених М.А. Азарської [2], П.П. Баранова [4; 5], Є.М.
Гутцайт [6], Б.Д. Дивинського [8],С.В. Панкової, Є.В. Саталкиної [11],
Т.В. Синициної, А.А. Шапошникова [16] та деяких вітчизняних О.Ю.
Редька [14], К.С. Сурніної [15]. Слід зазначити, що в опублікованих
статтях переважна більшість авторів недостатньо уваги приділяє
дослідженню методології аудиторського судження, а основну увагу
зосереджує на висвітленні теорії та організації аудиту як взагалі, так і
окремих частин процесу судження.
Питання
професійного
судження
аудитора
якщо
і
розглядаються, то досить стисло, що зумовлено недостатністю
наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних фахівців у сфері
аудиту. Статті у періодичних виданнях, присвячених цій тематиці,
опубліковані у більшості випадків зарубіжними авторами.
Головною метою статті є дослідження концептуальних засад
застосування професійного судження аудитора у контексті
міжнародних стандартів аудиту.
У світовій практиці бухгалтерського обліку поняття «професійне
судження» не нове і є одним з основоположних принципів МСФЗ.
Причиною створення цих стандартів стала необхідність в уніфікації
фінансової звітності компаній в умовах розвитку міжнародної торгівлі.
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Це зумовило зміну змісту бухгалтерської професії, яка стала
носити комплексний характер. Сучасна організація бухгалтерського
обліку на підприємстві припускає, що в процесі виконання роботи
бухгалтер повинен широко застосовувати професійне судження, на
формування якого істотний вплив мають особистісні, професійні
якості бухгалтера. Застосування професійного судження є досить
новою проблемою. Новизна даного об’єкта дослідження потребує
постановки та вирішення актуальних в обліковій практиці питань
щодо професійної складової бухгалтерського обліку, підвищення
професійного статусу вітчизняних бухгалтерів та формування вимог
до професійної освіти бухгалтерів на якісно новому рівні, що
відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерської освіти.
При здійсненні професійного судження бухгалтера особлива
увага має бути приділена аналізу цілей, на досягнення яких воно
спрямоване. Враховуючи радянські корені вітчизняної облікової
системи, можна пояснити існування ситуації, що сьогодні склалась у
вітчизняних наукових колах, яка характеризується розумінням
облікової політики і професійного судження як засобу маніпулювання
і введення в оману користувачів облікової інформації. Таке
трактування облікової системи західних країн було типовим явищем
серед представників «радянського» обліку. Однак, на нашу думку,
така позиція сьогодні є помилковою, оскільки не враховує
особливостей функціонування сучасних підприємств, різноманіття
сфер їхньої діяльності та значне ускладнення господарських бізнеспроцесів. Внаслідок цього в бухгалтерському законодавстві майже
неможливо прописати всі можливі варіанти облікового відображення
такої різноманітної господарської діяльності, що зумовлює
необхідність покласти на розсуд бухгалтера підприємства вибір
порядку відображення суперечливих (непередбачених законодавчо)
фактів господарського життя.
Сьогодні національні П(С)БО (НП(С)БО 1, П(С)БО 7-32)
передбачають існування альтернативних варіантів реалізації облікової
політики підприємств через здійснення професійного судження.
Основними з яких є:
а) вартісна межа для зарахування необоротних активів до
малоцінних необоротних;
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б) періодичність зарахування дооцінки основних засобів до
нерозподіленого прибутку;
в) строк
корисного
використання
основних
засобів,
нематеріальних активів; методи амортизації основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів, малоцінних необоротних
матеріальних активів і бібліотечних фондів;
г) методи оцінки вибуття запасів;
д) метод визначення резерву сумнівних боргів;
е) методи відображення фінансових інвестицій на дату балансу;
ж) метод оцінки ступеня завершеності операції з надання послуг;
з) методи визначення ступеня завершеності робіт за будівельним
контрактом;
и) методи оцінки активів чи зобов'язань в операціях пов’язаних
сторін;
к) визначення вартості залишку незавершеного виробництва і
готової продукції (для суб’єктів малого підприємництва);
л) метод оцінки справедливої вартості біологічних активів і
сільськогосподарської продукції при первісному визнанні за
відсутності активного ринку;
м) метод оцінки інвестиційної нерухомості тощо.
Наведені вище альтернативні варіанти обираються під впливом
багатьох факторів, що визначають діяльність підприємств і знаходять
своє відображення в наказі про облікову політику. Проте для того, аби
обрати той чи інший варіант, запропонований у П(С)БО, бухгалтер
повинен реалізувати своє професійне судження на основі застосування
професійних знань та досвіду, що напряму впливає на стан та
результати діяльності підприємства, які відображаються в
бухгалтерській звітності.
Поява багатоваріантності відображення економічної дійсності
вимагає нових підходів, як до формування, так і до сприйняття
бухгалтерських стандартів. Оскільки в цих умовах неможлива повна й
жорстка регламентація всіх бухгалтерських процедур і правил, то
сьогодні багато з них носять описовий характер. Відсутність чітких і
однозначних рекомендацій щодо їх застосування приводить
бухгалтера до необхідності мати особисту, обґрунтовану думку про
доцільність використання на підприємстві того чи іншого варіанту
обліку.
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Вплив професійного судження на варіативність інтерпретацій
облікової інформації полягає в тому, що один і той же факт
господарського життя може бути відображений по-різному, аж до
визнання або невизнання, в силу професійного судження того чи
іншого укладача фінансової звітності. Під професійним судженням
розуміють сумлінно висловлену професійним бухгалтером думку про
господарську ситуацію корисну як для її опису, так і прийняття
управлінських рішень.
В економічній літературі можна виділити досить велику кількість
визначень поняття «професійне судження» бухгалтера (табл. 1).

Таблиця 1
Підходи дослідників до розуміння сутності професійного
судження бухгалтера
Автор
Н.В. Генералова

І.В. Євстратова

П.Є. Житний
О.В. Казаннікова

М.Є. Ліанський,
Є.В. Лімошина
С.А. Ніколаєва
М.С. Пушкар,
М.Т. Щирба

Тлумачення
Професійне судження бухгалтера в широкому значенні –
ідентифікація бухгалтером усіх фактів господарського життя; у
вузькому значенні – ідентифікація бухгалтером фактів
господарського життя за відсутності конкретних нормативних
вказівок, в умовах невизначеності і при незгоді з конкретними
нормативними вказівками [17, с. 56]
Точка зору бухгалтера, заснована на його знаннях, кваліфікації
та досвіді роботи, яка служить підставою для прийняття ним
суб’єктивних рішень (щодо порядку відображення конкретної
господарської операції в бухгалтерському обліку та звітності
організації) в обставинах, коли однозначно і жорстко
визначити порядок його дій неможливо [18, с. 102]
Засіб створення якісної облікової політики, здатної реагувати
на нестандартні зовнішні та внутрішні ситуації, які виникають
при функціонуванні виробничої системи [19, с. 26]
Судження, що виноситься бухгалтером на основі доктрини
достовірного і сумлінного погляду з метою надання якісної
інформації, яка буде корисна і зрозуміла користувачам
звітності [20, с. 7]
Інструмент регулювання бухгалтерського обліку при
формуванні повної інформації про фінансовий стан і фінансові
результати організації [21, с. 72]
Обґрунтована думка професійного бухгалтера щодо способів
кваліфікації і розкриття достовірної інформації про фінансовий
стан, фінансові результати організації і їх зміни [22, с. 5]
Думка, добросовісно висловлена професійним бухгалтером
(управлінським персоналом) в обліковій політиці підприємства
про механізм відображення господарських фактів (операцій) у
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Т.М. Сторожук

системі обліку та звітності з метою зняття або зменшення
рівня невизначеності при прийнятті користувачами облікової
інформації обґрунтованих рішень [23, с. 86]
Особиста, незалежна, компетентна, обґрунтована думка,
добросовісно висловлена бухгалтером щодо відображення
фактів господарського життя в системі обліку та звітності, яка
базується на принципах ведення обліку та складання звітності
і не порушує законодавства для забезпечення інформацією
користувачів [24, с. 259]

Починаючи з Глосарія термінів згадка про судження аудитора є
у 8 термінах: викривлення, всеохопний, значний ризик, значущість,
критерії, незалежність, параграф з інших питань, пояснювальний
параграф (рис. 1).

Викривлення

Всеохопний

Значний
ризик

Критерії

Судження
аудитора

Незалежність

Параграф з
інших
питань

Значущість
Пояснювальний
параграф

Рис. 1 – Застосування судження аудитора у формулюванні термінів
аудиту
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Цей перелік є орієнтиром важливих питань, де застосуванню
професійного судження відводиться головна роль. Так, трактуючи
термін «викривлення» у коментарях, ще до визначення самого
судження, автори стандартів вказують на його вирішальну роль під час
прийняття рішення щодо висловлення думки про достовірність
фінансової інформації [8, с. 80].
Незалежність думки неможлива без незалежності професійного
судження; значний ризик потребує спеціального судження аудитора; у
контексті професійного судження здійснюється оцінювання предмета
перевірки згідно з належними критеріями. Ці деякі положення
визначення головних термінів аудиту підтверджують визначальну
роль професійного судження аудитора у сучасному дискурсі (тексті)
Міжнародних стандартів аудиту.
Звернемось до Міжнародної концептуальної основи завдань з
надання впевненості [9]. Тут йдеться про судження фахівця-практика,
що дещо ширше, ніж судження аудитора, проте стосується теж
професійних питань з аудиторської практики.
Головними предметами професійного судження фахівцяпрактика під час виконання завдань з надання впевненості є:
– визначення належних критеріїв для обґрунтованої оцінки чи
предмета перевірки;
– визначення важливості кожної характеристики для певного
завдання (доречність, повнота, нейтральність, достовірність, зрозумілість);
– оцінка кількості й якості доказів, їх достатності та
прийнятності для підтвердження звіту з надання впевненості;
– оцінка суттєвості та відносної вадливості кількісних і якісних
чинників у певному завданні;
– застосування судження під час збору й оцінювання доказів та
формулювання висновків на основі цих доказів;
– оцінка впливу обставин для вибору модифікованого висновку
стосовно типів завдань з надання впевненості.
Якщо під роллю розуміти кінцеву мету функціонування
економічної категорії, то роль професійного судження у Міжнародних
стандартах аудита – це необхідна підстава застосування рішень
аудитором під час оцінювання суттєвості викривлень та висловленні
думки щодо достовірного та справедливого подання інформації у
фінансової звітності (рис. 2).
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Обсяг та
характер
аудиторських
процедур
Оцінка суттєвості
та аудиторського

ризику

Прийняття
умов
завдання з
аудиту
Оцінка
аудиторських
доказів

Професійне
судження
аудитора

Висловлення
думки
щодо фінансової
звітності

Аналітичні
процедури

Аудиторська
вибірка
Оцінка
тверджень
управлінського
персоналу

Рис. 2 – Роль професійного судження в аудиті фінансової
звітності
Фундаментальною ознакою обліку за принципами є покладена
на бухгалтера відповідальність про прийняття рішень, як відобразити
той чи інший факт господарського життя. Таким чином, професійне
судження бухгалтера є ключовою складовою «обліку за принципами».
Концепція професійного судження бухгалтера включає такі
аспекти:
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1) професійне судження має суб’єктивний характер, оскільки це
думка конкретної людини, а тому являє собою відображення його
психологічного портрета;
2) професійне судження являє собою взаємозв’язок знань
(освіти) і досвіду бухгалтера;
3) критерієм правильності професійного судження є
достовірність фінансової звітності;
4) на професійне судження бухгалтера впливає професійне
судження аудитора. При цьому, вплив може бути як прямим, так і
непрямим: якщо бухгалтер змінює свою думку щодо відображення
того чи іншого факту господарського життя в процесі аудиту, то це
прямий вплив, якщо ж бухгалтер може спочатку дотримуватися певної
позиції «під страхом» подальшого аудиту – це непрямий вплив;
5) менеджмент компанії здатний зробити істотний вплив (аж до
прямого тиску) на бухгалтера при винесенні їм професійного
судження. Це твердження багато в чому базується на залежності
бухгалтера як найманого працівника від свого роботодавця
(менеджменту компанії). Як наслідок фінансова звітність, сформована
бухгалтером в умовах зацікавленості менеджменту компанії в тому чи
іншому результаті (наприклад, представленні компанії в найбільш
інвестиційно-привабливому світлі), зазнає цілий ряд спотворень. Для
реалізації цих цілей у бухгалтера в наявності є цілий арсенал
інструментарію креативного обліку – в наш час інформація може
надходити в електронній формі, або по телефону, особливо вигідним
цей варіант став тоді, коли тарифи мобільних операторів почали
ставати все доступнішими і доступнішими;
6) професійне судження не є статичними. По-перше, воно
піддається змінам внаслідок появи нової інформації в частині фактів
господарського життя (об’єктивні зміни); та, по-друге, зміни в
судженні можуть статися внаслідок особистісних змін бухгалтера
(суб’єктивні зміни);
7) професійне судження потребує регулювання на нормативному
рівні (державному або професійному);
8) індивідуальне професійне судження формується під дією
колективного професійного судження (на рівні фірми, на рівні
професійних об’єднань, професійних регулюючих інститутів, в т.ч.
ради з МСФЗ). Питання про те, чи можна поліпшити професійне
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судження окремого бухгалтера за рахунок збільшення однорідності
стандартів (в т.ч. і МСФЗ) і донині залишається дискусійним
(колективізація судження);
9) на професійне судження впливають міждержавні
розходження (забезпечення фінансування, правова система, культурні
відмінності і пр.).
Таким чином, вираз бухгалтером професійного судження є
неминучістю при формуванні фінансової звітності відповідно до
МСФЗ (або національною системою стандартів, заснованої на МСФЗ),
що в свою чергу підвищує варіативність інтерпретації облікової
інформації користувачем. Крім професійного судження на
варіативність інтерпретації облікової інформації впливає як мінімум
наступні фактори: обмеження бухгалтерського обліку як моделі,
варіативність методології обліку, умовність (суб’єктивність) облікової
процедури, варіативність фінансової звітності, варіативність
методології аналізу фінансової звітності і аперцепція звітності
користувачем.
Перед бухгалтерами під час використання професійного
судження неминуче постає проблема, викликана, з одного боку,
необхідністю робити усвідомлений вибір того чи іншого методу
оцінки або способу обліку, з іншого боку - обов'язком нести
відповідальність за зроблений вибір. Це вимагає від бухгалтера певних
ділових якостей, оскільки набагато легше виконувати розпорядження,
ніж: брати на себе хоча б мінімальну відповідальність.
В даний час широке використання професійного судження в
діяльності вітчизняного бухгалтера стримується в результаті
негативного впливу цілого ряду факторів, серед яких:
1) зміни законодавства, в тому числі бухгалтерського та
податкового;
2) проблеми застосування законодавства у зв'язку з його якістю;
3) нерозуміння керівництвом облікових проблем, формальне
ставлення (відношення) до обліку;
4) відсутність
ефективного
користувача
бухгалтерської
інформації на більшості підприємств;
5) значні обсяги і висока інтенсивність праці бухгалтера
(внаслідок великої трудомісткості робіт з виконання вимог
податкового законодавства);
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6) відсутність науково-обґрунтованих нормативів витрат часу
для бухгалтерів.
Формування якісного професійного судження передбачає
серйозну підготовку фахівця, яка можлива тільки при високому рівні
професійної бухгалтерської освіти. З одного боку, завдання полягає у
підготовці достатньої кількості фахівців, які розуміють концепції і
конкретні правила формування інформації в бухгалтерському обліку і
звітності та що володіють сучасними навиками ведення
бухгалтерського обліку, підготовки і аудиту бухгалтерської звітності.
З іншого боку, якісна система бухгалтерського обліку та
звітності передбачає наявність достатнього числа користувачів, які
відчувають потребу у інформації, що формується у бухгалтерському
обліку і звітності, мають потреби і навички її використання при
прийнятті економічних рішень, особливо, при визначенні напрямків
інвестування капіталу та аналізу ризиків, пов'язаних з цим. Наявність
таких зацікавлених користувачів, здатних активно застосовувати
інформацію, що накопичується в бухгалтерському обліку «для
управління господарюючим суб'єктом і здійснення ефективного
корпоративного управління», є однією з найважливіших передумов
розвитку бухгалтерського обліку і звітності.
Таким чином, при організації на підприємстві роботи, пов’язаної
з процедурами формування і представлення фінансової звітності,
необхідно приділяти увагу такому важливому питанню соціальнопсихологічних та професійних аспектів бухгалтерської професії, як
використання професійного судження.
На сучасному етапі розвитку облікової думки важливого
значення набувають дослідження особливостей застосування
професійного судження бухгалтера в умовах формування облікової
політики підприємства в контексті інституційної теорії.
Професійне судження бухгалтера, виходячи із положень
інституційної теорії бухгалтерського обліку, є окремим обліковим
субінститутом – сукупністю формальних (облікових принципів та
якісних характеристик фінансової звітності) і неформальних правил
(морально-етичних цінностей бухгалтера), а також відповідних їм
механізмів забезпечення дотримання даних правил.
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АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТЕМПАМИ РОСТА
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА:
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТЕМПАМИ ЗРОСТАННЯ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ: СТАН І
РОЗВИТОК
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TERMS OF
GROWTH OF WAGES AND LABOR PRODUCTIVITY: STATUS
AND DEVELOPMENT
В статье рассмотрены действующие подходы к анализу соотношения между
темпами роста заработной платы и производительности труда. Автором
обоснована необходимость гармонизации подходов посредством применения в
качестве обобщающего показателя производительности труда выручки от
реализации продукции, работ, услуг за минусом косвенных налогов на одного
среднесписочного работника организации.
Ключевые слова: фонд заработной платы, анализ фонда заработной платы,
соотношение между темпами роста заработной платы и производительности
труда.
У статті розглянуті діючі підходи до аналізу співвідношення між темпами
зростання заробітної плати і продуктивності праці. Автором обґрунтовано
необхідність гармонізації підходів за допомогою застосування в якості
узагальнюючого показника продуктивності праці виручки від реалізації продукції,
робіт, послуг за мінусом непрямих податків на одного середньооблікового працівника
організації.
Ключові слова: фонд заробітної плати, аналіз фонду заробітної плати,
співвідношення між темпами зростання заробітної плати і продуктивності праці.
The article considers existing approaches to the analysis of the correlation between
wage growth and labour productivity. The author substantiates the necessity of
harmonization of approaches through the use of as generalizing indicator of productivity of
the revenue from sales of products, works, services net of indirect taxes per average
employee of the organization.
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В условиях рыночных отношений проявилась неэффективность
жесткого государственного регулирования заработной платы
посредством регламентации выплат стимулирующего характера,
установления нормативов прироста заработной платы и формирования
фондов
экономического
стимулирования,
соотношения
производительности труда и средней заработной платы. В связи с чем,
в Республике Беларусь произошла постепенная либерализация
государственного регулирования в области оплаты труда.
В целях расширения прав нанимателей по установлению гибких
условий оплаты труда работников, максимально учитывающих
результативность вклада каждого работника и финансовые
возможности субъектов предпринимательской деятельности, был
принят Указ Президента Республики Беларусь от 10.05.2011 г. № 181
«О некоторых мерах по совершенствованию государственного
регулирования в области оплаты труда» [1]. В соответствии с
названным нормативным документом коммерческим организациям и
индивидуальным
предпринимателям
предоставлено
право
самостоятельно принимать решения о применении Единой тарифной
сетки работников, либо вводить новые условия оплаты труда
работников Республики Беларусь.
Самостоятельное регулирование хозяйствующими субъектами
вопросов в области оплаты труда, приводит к возрастанию
востребованности анализа фонда заработной платы. Это вызвано тем, что
в отсутствии должной проработки вопросов рациональности и
эффективности формирования выплат, входящих в состав фонда
заработной платы, возможно его необоснованное завышение, которое
неизбежно приведет к росту себестоимости продукции и,
соответственному, снижению показателей эффективности деятельности
организации (прибыли от реализации, прибыли до налогообложения,
рентабельности продаж и т.п.). Сказанное подтверждает актуальность и
практическую значимость темы исследования.
Прежде всего, необходимо охарактеризовать фонд заработной
платы как объект экономического анализа. В соответствии с
указаниями
«По
заполнению
в
формах
государственных
статистических наблюдений статистических показателей по труду»
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утвержденными постановлением Министерства статистики и анализа
Республики Беларусь от 29.07.2008 № 92 (в ред. постановления
Национального статистического комитета Республики Беларусь от
11.11.2016 № 171) [2] фонд заработной платы включает следующие
выплаты в пользу работников: начисленные за отчетный период
денежные суммы (включая подоходный налог и обязательный
страховой взнос работника) независимо от источников их выплаты;
начисленные и зарезервированные суммы премий по мере их
фактической выплаты; суммы, начисленные за трудовые и социальные
отпуска в сумме, приходящейся на дни отпуска в отчетном периоде.
Состав
фонда
заработной
платы,
отражаемого
в
государственных статистических наблюдениях, детализируется в
разрезе следующих выплат:
– заработная плата за выполненную работу и отработанное время;
– выплаты стимулирующего характера;
– выплаты компенсирующего характера;
– оплата за неотработанное время;
– другие выплаты, включаемые в состав фонда заработной платы.
В специальной экономической литературе в анализ фонда
заработной платы чаще всего включают такие вопросы как: анализ
состава и структуры фонда заработной платы; факторный анализ
абсолютного и относительного изменения фонда заработной платы;
анализ эффективности затрат на оплату труда по показателям
выработки; анализ соотношения между темпами роста заработной
платы и производительности труда.
При этом важным аспектом анализа фонда заработной платы
является необходимость обеспечения организациями опережающего
темпа роста производительности труда над темпами роста его оплаты,
которая была поставлена в качестве одного из условий обеспечения
эффективной деятельности организации еще в советский период.
Однако единого подхода к методике анализа соотношения темпов
роста заработной платы работников и производительности их труда и
интерпретации полученных результатов до сих пор не сложилось.
Возможно три варианта соотношения темпов роста
производительности труда и темпов роста его оплаты:
а) темп роста заработной платы ниже темпа роста
производительности труда;
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б) увеличение заработной платы происходит пропорционально
росту производительности труда;
в) рост заработной платы опережает рост производительности
труда.
Самым
неблагоприятным
как
с
точки
зрения
макроэкономического развития страны, так и с точки зрения отдельных
хозяйствующих субъектов является опережающий рост заработной
платы по сравнению с ростом производительности труда. Так как на
макроуровне такая тенденция приводит к диспропорциям между
товарной и денежной массой и, как следствие, возникновению
инфляционных процессов. На уровне отдельных хозяйствующих
субъектов опережающий рост расходов на оплату труда над
показателями его производительности при прочих равных условиях
отрицательно воздействует на итоговые показатели финансовой
эффективности организации в связи с ростом показателей себестоимости
и косвенных расходов.
Вариант, при котором увеличение заработной платы
происходит пропорционально росту производительности труда,
наименее вероятен на практике, особенно в условиях свободных
рыночных отношений и отсутствия жесткого регулирования вопросов
оплаты труда со стороны государственных органов. Данный вариант
считается наиболее приемлемым для макроэкономических тенденций
развития экономики в переходный период, так как равномерность темпов
роста реальной заработной платы на макроуровне и темпов роста
объемов производства обеспечивает возможность сохранить пропорции
между денежными доходами населения и объемом товаров (работ, услуг).
В результате достигается сбалансированность платежеспособного спроса
и предложения и исключается возникновение инфляционных процессов
из-за нарастания свободной денежной массы. При этом на микроуровне
организаций равномерность темпов роста заработной платы работников и
производительностью их производительности труда приводит к
неизменности основных показателей эффективности производительности
их работы, а следовательно никак не мотивирует собственников
организации к дальнейшему увеличению расходов на заработную плату
работников.
Самой благоприятной как для макро- так и для микроуровня
экономического
развития
является
ситуация
в
которой
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производительность труда растет опережающими темпами по
сравнению с темпами роста его оплаты. В этом случае, рост
производительности труда покрывает собой не только прирост расходов
на оплату труда, но и обеспечивает возможность направления части
дополнительно полученных средств на расширенное воспроизводство.
Признавая справедливость доводов, приводимых сторонниками
опережающего роста производительности труда, следует отметить, что
нельзя делать выводы об обоснованности или не обоснованности уровня
оплаты труда организации лишь исходя из соотношения темпов роста
рассматриваемых
показателей.
Интерпретировать
полученные
результаты необходимо исходя из общей результативности
хозяйственной деятельности организации, а также состояния экономики в
целом. Так, в некоторых случаях опережающий темп роста оплаты труда
может быть вполне обоснованным и обеспечивать расширение
внутреннего рынка, посредством увеличения покупательной способности
населения, или нивелирование дифференциации оплаты труда в
различных отраслях экономики.
Следует также отметить, что нет единого мнения и относительно
выбора показателя производительности труда. Данный вопрос остается
дискуссионным не только на уровне научных исследований, но и на
уровне нормативного регулирования рассматриваемого вопроса.
Так, постановлением Национального статистического комитета
Республики Беларусь от 14.10.2015 № 142 (с изменениями,
внесенными
постановлением
Национального
статистического
комитета Республики Беларусь от 10.08.2016 №107) [3] утверждена
методика по расчету производительности труда в соответствии с
которой: «…производительность труда – показатель эффективности
производства, характеризующий выпуск или валовую добавленную
стоимость в расчете на единицу используемых трудовых ресурсов».
В то же время постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 июля 2014 г. № 744 «Об оплате труда работников» (в
редакции постановления Совета министров Республики Беларусь от
26.01.2015 № 47) [4] при определении производительности труда
рекомендуется применять выручку от реализации продукции, товаров,
работ, услуг или добавленную стоимость на одного среднесписочного
работника.
Наиболее обоснованным представляется применение для
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определения производительности труда выручки от реализации
продукции, товаров, работ, услуг за минусом косвенных налогов, так
как именно этот показатель в наибольшей мере характеризует
эффективность текущей деятельности организации, на которую
оказывает результативность трудовой деятельности работников
хозяйствующего субъекта. В то время как наращивание выпуска
продукции не всегда может быть обеспечено соответствующим
спросом и привести не к росту показателей эффективности
организации, а к отвлечению средств из оборота и снижению
показателей финансовых результатов и финансового состояния
организации. Добавленная же стоимость является комплексным
показателем, которая включает в себя такие элементы как прибыль
остающаяся в распоряжении организации, оплата труда, амортизация
и косвенные налоги, что не дает возможность оценить на его основе
конечный эффект полученный хозяйствующим субъектом.
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно
сделать вывод о том, что на современном этапе не сложилось единого
подхода к методике
анализа соотношения темпов роста
производительности труда и его оплаты, а также к интерпретации
полученных
результатов.
Можно
рекомендовать:
во-первых,
использовать в качестве обобщающего показателя производительности
труда выручку от реализации продукции, работ, услуг за минусом
косвенных налогов на одного среднесписочного работника организации;
во-вторых, интерпретировать полученные результаты исходя из
экономической ситуации в стране, а также с учетом других показателей
результативности хозяйственной деятельности организации.
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ОПАСНОСТЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
НЕБЕЗПЕКИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
HAZARDS OF MORTGAGE CREDITING
Іпотечне кредитування має особливості і відрізняється від короткострокових
видів кредитування. Іпотечний кредит може бути дуже привабливий для
позичальників на початковому етапі, але надалі він може бути не посильним для
позичальника, а банк може покладатися на закладену нерухомість.
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Ключові слова: іпотечні кредит, принципи і умови кредитування, ризики
іпотечного кредиту, заставу нерухомого майна, платоспроможність потенційного
позичальника.
Mortgage lending has features and is different from short-term types of lending.
Mortgage loans can be very attractive for borrowers at the initial stage, but in the future it
may not be feasible for the borrower, and the bank can rely on the mortgaged property.
Keywords: mortgage loan, principles and conditions of lending, mortgage loan risks,
real estate pledge, solvency of a potential borrower.
Ипотечное кредитование имеет особенности и отличается от
краткосрочных видов кредитования. Ипотечный кредит может быть очень
привлекателен для заемщиков на начальном этапе, но в дальнейшем он может быть
не посильным для заемщика, а банк может полагаться на заложенную
недвижимость.
Ключевые слова: ипотечные кредит, принципы и условия кредитования, риски
ипотечного кредита, залог недвижимого имущества, платежеспособность
потенциального заемщика.

Основополагающим принципам кредитования и в части
кредитования физических лиц относят следующие принципы:
возвратность, срочность, платность, обеспеченность.[4] Возвратность
кредитования – основная сущностная характеристика кредита. Именно
возвратность отличает кредит от других экономических категорий, без
возвратности кредит невозможен как таковой.
Срочность кредитования представляет собой необходимую
форму возвратности кредита. Принцип срочности означает, что кредит
должен быть возвращен в строго определенный срок. [1]
Ипотечное кредитование — разновидность банковского
продукта, суть которого заключается в выдаче кредита (ссуды, займа)
под залог недвижимости. При получении денег на приобретение
недвижимого имущества именно оно и поступает в ипотеку, то есть,
выступает залогом (обеспечением). Следовательно, в любом случае
имеется определенная гарантия погашения долга.
При оформлении ипотечного кредита, банки выдвигают целый
ряд требований к заемщикам, которым они должны соответствовать,
чтобы получить кредитные средства. Условия ипотечного кредита
характеризуются
рядом
специфических
параметров:
срок
кредитования, валюта кредитования, сумма кредита, первоначальный
взнос заемщика, процентная ставка, наличие созаемщиков и/или
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поручителей, подтверждение официального дохода заемщика, наличие
страхования, обеспечение кредита в виде залога недвижимости.
Условия, предъявляемые к заемщикам, каждый банк
устанавливает самостоятельно. Основные же параметры, по которым
сотрудники банка оценивают кредитоспособность заемщиков – это
текущее финансовое положение заемщика и обеспечение ипотечного
кредита.
Получение ипотечного кредита означает, что в строго
определенный день каждого месяца заемщик должен внести
установленную плату по кредиту и проценты по займу. Внести платеж
можно наличными или безналичным переводом, главное, чтобы в
назначенный день на текущем счету заемщика была указанная в
кредитном договоре сумма денег. Иначе в случае просрочки должник
должен будет заплатить штраф, который составлял 0,2% за каждый
день.
Стандартная процедура получения ипотечного кредита состоит
из определенных основных этапов. Первые этапы заключаются в
следующем:
1)
предварительная
квалификация
(одобрение)
заемщика. Заемщик должен получить всю необходимую информацию
о кредиторе, об условиях предоставления кредита, о своих правах и об
обязанностях при заключении кредитной сделки. Кредитор, в свою
очередь, оценивает возможность потенциального заемщика возвратить
кредит;
2) оценка кредитором вероятности погашения ипотечного
кредита и определение максимально возможной суммы ипотечного
кредита с учетом доходов заемщика, наличия собственных средств для
первоначального взноса и оценки предмета ипотеки. Указанная
процедура именуется андеррайтинг заемщика. Кредитор проверяет
информацию,
предоставленную
заемщиком,
оценивает
его
платежеспособность и принимает решение о выдаче кредита или дает
мотивированный отказ. При положительном решении кредитор
рассчитывает сумму кредита и формулирует другие важные условия
его выдачи (срок, процентную ставку, порядок погашения).
Андеррайтинг — оценка возможностей клиента по
обслуживанию выданного ипотечного кредита, то есть расчет суммы
кредита, который заёмщик сможет выплатить, с учетом особенностей
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самого заёмщика (тип трудоустройства, ежемесячный доход и
возможность его подтверждения, наличие созаёмщиков или
поручителей, состав семьи, наличие несовершеннолетних иждивенцев,
др.).
Андеррайтинг кредитного риска в банке предполагает расчет и
оценку ряда показателей.
Расчет коэффициентов:
1) Коэффициент нагрузки выплат по кредиту – отношение
выплат, необходимых для погашения кредита
и процентов, к
величине месячного дохода. В практике ипотечного кредитования
предельной величиной коэффициента считается уровень - 40 %.
2) Коэффициент общей долговой нагрузки
- отношение
обязательных расходов заемщика к общему совокупному
учитываемому доходу. Традиционно должен составлять не более 60
%.
Эти коэффициенты разрабатывались банками и Федеральным
агентством по ипотечному жилищному кредитованию на основе опыта
ипотечного кредитования США и европейских стран. Такой набор
показателей отражает адекватную картину платежеспособности
заёмщика и позволяет стандартизировать процедуру одобрения и
выдачи ипотечного кредита.[2] Для каждой банковской ипотечной
программы эти коэффициенты заранее утверждены, но в некоторых
случаях могут корректироваться (например, по возрасту,
нестандартному объекту кредитования, по способу подтверждения
дохода и т. д.). Показатели могут варьироваться в зависимости от
субъекта РФ, предпочтений того или иного банка и размеров средней
оплаты труда.
После расчета по этим коэффициентам определяется сумма
кредита. Одним из основных факторов, влияющих на сумму кредита,
является доход заемщика и способ его подтверждения.
И если кредит выдается при несоблюдении этих условий,
процедур и рекомендуемых правил, то, как заемщик, так и банк
подвергается повышенному риску. Анализируя заемщика, банк не
только определяет его текущую способность отвечать по кредитным
обязательствам, но и прогнозирует ее возможное изменение в течении
срока ипотечного кредита.
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Самыми типичными рисками при ипотечном кредитовании для
банка являются следующие [3]: кредитный риск, риск изменения
процентных ставок, риск ликвидности, рыночный риск, риск
изменения валютного курса, имущественные риски.
Ели кредит был заведомо высокорискованный, сомнительный
и имеет все признаки повышенного риска, как для заемщика, так и
для банка, то по данному кредиту банк изначально должен был
создавать высокий резерв на возможные потери.
Наиболее важная специфическая черта ипотечного кредита залог приобретенной заемщиком недвижимости делает ипотечный
кредит более надежным для банка, чем другие виды потребительского
кредитования. Недвижимость находится в залоге у организации до тех
пор, пока не будет погашен кредит, в противном случае она переходит
банку.
Вторая черта ипотечного кредитования – очень длительный срок
– приводит к тому, что этот вид кредитования чрезвычайно
чувствителен к колебаниям финансового рынка. Ипотечный кредит
подвержен влиянию случайных факторов, которые могут значительно
увеличить бремя долговых обязательств для заемщика.
Именно эти два фактора, являются определяющими и оказывают
влияние на результат кредитной сделки. Если ипотечный кредит
выдается в валюте, то особую значимость приобретает риск колебания
курса. По валютному кредиту проценты могут быть ниже, но такой
валютный кредит может заключать огромные валютные риски в
будущем, которые, в последствии, проявятся. Конечно, ипотечный
кредит может быть очень привлекателен для заемщика. Процент
выплаты по ипотечному кредиту ниже, чем по потребительскому
кредиту. На первый взгляд, за счет долгосрочности, ежемесячные
выплаты по ипотечному кредиту вполне могут осилить и средние слои
населения. Тогда как приобрести жилье за наличные деньги без
участия в кредитных программах для основной массы населения
является проблематичным.
Общие условия кредита для заемщика могут быть даже очень
лояльными, с учетом возможностей поручительства и могут быть
очень привлекательными на текущий момент времени, но столь
лояльные условия привлекают проблемных неплатежеспособных
заемщиков. Именно, в условиях кризиса когда-то привлекательные для
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заемщиков кредиты становятся не посильными и
заемщики
превращаются в реально «проблемных».
Известно, что основная цель банка – гарантированное получение
прибыли при минимальном риске. Приобретенное в ипотеку жилье
является гарантией для банка в получении стабильной прибыли в
течении долгого срока. В случае если заемщик окажется
неплатежеспособным, приобретенная недвижимость переходит в
распоряжении банка. Таким образом, логика
ипотечного
кредитования свидетельствует, что выгода получаемая банком
очевидна. Как очевидно и то, что кредитор в любом случае не
останется в «минусе», в отличии от заемщика. Возможно, поэтому
некоторые банки позволяют себе игнорировать недостаточную
платежеспособность потенциального заемщика, не соблюдая главный
принцип кредитования - возвратность.
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MODERN ASPECTS OF THE ACCOUNTING GIVEN THE
GLOBALISATION OF THE ECONOMY
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛIЗАЦIÏ
EКОНОМIКИ
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРИИ ПРИ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
The globalization of the economy may be described as the process of gradually
overcoming the relative economic distinction of national economic circumstances in the
different countries and their integration into a future single global economy. It affects all
activities and functions relating to the functioning and management of economic structures.
This is of particular relevance for the accounting as a sub-system within the economic
systems management process. The national accounting systems are modernized and
integrated in the face of globalisation and competition. An example of this is provided by the
process of convergence (harmonization) of the European Continental Accounting System
which applies IAS/ IFRS and the American accounting system – the Generally Accepted
Accounting Principles of the US (US GAAP).This report follows up on the differences
between those systems and the most important guidelines to achieve the necessary degree of
harmonisation. The achievement of uniform methodologies for preparation of financial
statements is therefore of crucial importance. It will make the financial information therein
comparable and therefore, different users will be able to make use of it, including
government institutions, banks, and stock exchanges. The unification of the interpretation
and application of the accounting principles are also of considerable importance. The report
underlines that the individuality of accounting practices is not in the interest of economic
operators and the globalisation of the economy requires the creation of an accounting
system by which to overcome the differences in national accounting systems to achieve the
objectives of the international investment interest.
Keywords: globalisation, accounting systems, harmonisation, competition, financial
statements, financial information
Глобалізація економіки може бути визначена як процес поступового
подолання відносної економічної відособленості національних економік окремих країн
і їх інтеграції в майбутню єдину світову економіку.
Вона впливає на всі види
діяльності і функції, пов'язані з експлуатацією та управлінням економічними
структурами. В значній мірі це відноситься і до бухгалтерського обліку в якості
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підсистеми в управлінні економічними/ господарчими системами. В умовах
глобалізації та конкуренції проводиться модернізація національних систем обліку,
впроваджуються інтеграційні процесі, що відбуваються між ними. Прикладом цього
є процесом конвергенції (гармонізація) європейської системи континентальної обліку
застосування IAS / IFRS і систем бухгалтерського обліку США - GAAP США (GAAP
США). У доповіді відстежується відмінності між цими системами і найбільш
важливі принципи для їх узгодження. Найважливішу роль в цьому відношенні має
унифiкацiя різних видiв методології складання фінансової звітності. Це забезпечує
порівнянність фінансової інформації, що міститься в них, а також здатність її
використовування різними користувачами, в тому числі державними установами,
банками, фондовою біржою. Також велике значення має інтерпретація
і
застосування принципів бухгалтерського обліку. У доповіді підкреслюється, що
індивідуальність бухгалтерського обліку не в інтересах господарчих суб'єктів, і що за
умови економічної глобалізації необхідно створити систему обліку, з допомогою якої
можна подолати відмінності національних систем бухгалтерського обліку з метою
міжнародного інвестиційного інтересу.
Ключові слова: глобалізація, гармонізація систем обліку, конкуренція,
фінансова звітність, фінансова інформація
Глобализацию экономики можно определить, как процесс постепенного
преодоления относительной экономической обособленности национальных хозяйств
отдельных государств и их интеграции к будущей единой мировой экономике. Она
дает отражение на все виды деятельности и на функции, связанные с
функционированием и управлением экономических структур. В большой степени это
относится и к бухгалтерии как подсистему в управлении хозяйственных систем. В
условиях глобализации и конкуренции осуществляется модернизация национальных
бухгалтерских систем и между ними протекают интеграционные процессы.
Примером в этом отношении процессом конвергенции (гармонизация) европейской
системы континентальной учета применения IAS / IFRS и систем бухгалтерского
учета США - GAAP США (GAAP США). В докладе прослеживаются различия между
этими системами и наиболее важные направления для их гармонизации.
Определяющим значением для того имеет унификация методологий составления
финансовой отчетности. Это обеспечивает сопоставимость содержащейся в них
финансовой информации, как и возможность, чтобы ее использовали разные
потребители, в том числе государственные институции, банки, фондовые биржи.
Большое значение имеет и выравнивание толкования и приложения бухгалтерских
принципов. В докладе подчеркнуто, что индивидуальность бухгалтерских практик не
является в интересах хозяйствующих субъектов и, что в связи с глобализацией
экономики приходится создать бухгалтерскую систему, при помощи которой можно
преодолеть
различия
национальных
бухгалтерских
систем
в
целях
интернационального инвестиционного интереса.
Ключевые слова: глобализация, бухгалтерские системы, гармонизация,
конкуренция, финансовая отчетность, финансовая информация
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The globalization of the economy is a process of gradual overcoming
of the relative economic independence of the national economies of
individual countries and their integration in a future united global economy.
Globalization is affects all activities and functions related to the functioning
and management of economic systems. To a considerable extent the same
refers to accounting, the latter being a subsystem in the management of
economic systems. In the context of globalization and competition,
modernization of national and international accounting systems is underway
and integration processes unfold among them. An example of this is
provided by the process of convergence (harmonization) of the European
Continental Accounting System which applies IAS/ IFRS and the American
accounting system – the Generally Accepted Accounting Principles of the
US (US GAAP). The process of convergence of the two systems comprises
four stages.
The first stage covers the period 2001-2005. During this stage the
European commission took a decision to introduce the requirements of a
common language of financial reporting (IFRS). The second stage began
with the adoption in February 2006 of a Memorandum of Understanding
between the International Accounting Standards Board (IASB) and the
Financial Accounting Standards Board of the US (FASB). The
Memorandum provides that testing of IFRS and coordinated activities shall
be carried out between the two boards. The Memorandum aims to achieve
considerable convergence of the American GAAP and the IFRS and the
revocation of the requirement for reconciliation of financial reports
produced by foreign private entities by the US Securities and Exchange
Commission (SEC). 2009 marked the beginning of the third stage when the
official bodies working on the standards were required to coordinate and
regulate their interaction and in particular cases to produce uniform
standards. IASB plays the leading role in this respect. The fourth stage has
long-term implications and envisages that FASB competences and
resources are gradually introduced and adopted by the IASB structures with
the prospect of a single global organization acting in all territories and
applying the common accounting frame of IFRS.
Some of the differences between IAS/IFRS and US GAAP are of
temporary nature and can be eliminated within a short period of time by the
introduction of new IFRS or by the modification of the IAS currently in
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force. These differences refer to issues regarding classification of liabilities,
exchange of assets, changes in accounting policy, financial instruments, etc.
Other differences have a long-term character and require more time
to overcome, since they constitute conceptual differences. Among these are
accounting treatment of inventories, accounting policy, changes in
estimates and mistakes, de-recognition of assets, income taxes, construction
contracts, joint ventures, interim financial reporting and research and
development expenses. The long-term differences in the provisions adopted
by the International Accounting Standards Board in IAS/IFRS and the
Board (FASB) in the US GAAP can be systematically divided in several
basic groups.
 In terms of methods applied to measure the value of inventories,
IAS/IFRS prohibit the use of the LIFO method (Last In – First Out), while
the US GAAP permit its application. Regarding the possibility of reversal
of depreciation (write-down) of inventories - IAS/IFRS allow it, while US
GAAP prohibit the reversal. The measurement of inventories at net
realisable value (even if above cost) is allowed, though with restrictions, by
the Board of IAS/ IFRS. It is permitted only with regard to inventory held
by producers of agricultural products, forest products, minerals and mineral
products and to inventories of commodity brokers and dealers. The US
GAAP have a similar treatment, which application however is limited to
producers and broker dealers. The International Accounting Standards
Board extends its coverage on broker-traders of commodity/ raw materials
in its draft improvement project.
 The provision for changes in accounting policy shows two
important differences. In IAS/ IFRS the International Accounting Standards
Board requires that prior financial reports be adjusted, except in cases
where it is impracticable. In US GAAP the cumulative effect is
incorporated in the net profit and loss in the financial statements for the
current period, the extractive industries, long-term contracts, initial public
offerings (IPO). FASB has published an exposure draft which adopts the
approach of IASB.
 The changes in the method of depreciation of existing assets are
treated by IAS/ IFRS as changes in accounting estimates (for future
periods) while in the US GAAP - as changes in accounting policy
(cumulative effect on net profit or loss). FASB has published an exposure
117

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

draft which proposes the acquisition of the approach of the International
Accounting Standards Board (changes in accounting estimates).
 In reference to interim reporting – recognition of income and
expenses, IAS/ IFRS view each interim period as a discrete reporting
period, with a few exceptions, while in the US GAAP each interim period is
viewed as an integral part of the annual reporting period, with some
exceptions.
 With regard to investments in joint ventures, according to IAS/
IFRS both the equity method and the proportionate consolidation method
may be used, while US GAAP recommend the general application of the
equity method, except to construction contracts and the petrol and gas
industry.
 Regarding construction contracts, when the percentage of
completion cannot be determined, IAS/ IFRS recommend the application of
the method of recovery of costs, while US GAAP recommend the
completed-contract method.
 Research and development expenses should be capitalized
according to IAS/ IFRS, when meeting certain criteria. Under US GAAP
these are recorded as expenses, with the exception of some expenses for
website development and expenses related to software development for
internal use. Subsequent R&D expenses and research and development in
progress are capitalized in compliance with IAS/ IFRS if they satisfy the
definition for research and development activity, whereas according to US
GAAP these are recorded as expenses.
 In reference to derecognition of financial assets, IAS/ IFRS suggest
a combination of the risks-and-rewards approach and the control approach,
allowing for partial derecognition of financial assets and not requiring
bankruptcy isolation test. US GAAP recommend the risks-and-rewards
approach but with an emphasis on legal isolation and without provisions for
partial derecognition of financial assets.
The differences regarding income taxes and the temporary
differences, associated with them, are considerable.
With regard to recognition of taxable temporary differences arising
from the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is
not a business combination and does not affect profit, in IAS/ IFRS the
deferred tax is not recognised. Subsequent changes in this unrecognized
deferred tax liability or asset, are not recognized either. In US GAAP there
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is no such exclusion in the initial recognition. For the purposes of
measuring deferred tax assets and deferred tax liabilities the US GAAP uses
only the enacted tax rate, while IAS/ IFRS contain a text, according to
which substantively enacted tax rate is used, referring to virtual certainty.
The recognition of deferred tax assets under IAS/ IFRS is done only
if the tax benefit is deemed probable of realization. US GAAP contain a
provision that deferred tax assets are always recognized, with a valuation
allowance provided, except in cases of high probability of realization.
In terms of the classification of deferred taxes IAS/ IFRS classify all
deferred tax assets and liabilities as noncurrent. In the US GAAP the
classification is split in current and noncurrent components, based on the
classification of the underlying asset or liability.
Other differences exist with regard to recognition of tax benefits,
subsequent recognition of deferred tax assets in a business combination,
reconciliation of actual and expected tax rate, consequences of temporary
differences for intercompany profits and changes in deferred taxes
originally charged or credited to equity.
The main issue regarding the convergence of the European
continental accounting system, applying IAS/ IFR, and the American
accounting system – the Generally Accepted Accounting Principles of the
US (US GAAP), is the choice of the standards’ basis. The Generally
Accepted Accounting Principles of US (US GAAP) have been developed
on the basis of rules which have resulted in their extremely detailed content,
aimed at covering as many situations as possible. They are large in volume,
complicated and difficult to understand and rather arbitrary in reference to
some criteria for accounting treatment and recognition.
The International Accounting Standards Board (IASB) applies
mostly the principle-based approach in the development and
implementation of the standards.
The prevailing opinion is that the convergence of IAS/ IFRS and US
GAAP should be carried out by means of a transition to standards that are
principle-based. In 2002 the US Securities and Exchange Commission
(SEC) decided to assess the applicability of the principle-based accounting
system. The American Accounting Association (AAA) supports the
principle-based approach and considers that it will result in operations
reflecting the true economic substance of business transactions.
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The most important advantages of the principle-based accounting
standards are the following:
1. They can be applied to numerous situations;
2. They increase the faithful representation of financial statements;
3. They allow accountants to use professional judgment in
evaluating the substance of a transaction;
4. The principles are easier to understand and are applicable to a vast
array of operations and transactions;
5. The principle-based accounting standards are brief in terms of
content but nevertheless universal in character.
The principle-based approach to developing and implementation of
standards has two main disadvantages: in the first place, the lack of specific
directions and particular rules, which might lead to nonconformity in the
application of the standards by the various organizations.
Secondly, the principle-based standards entail certain insecurity in
conflict situations and disputes, unlike rules-based standards, which protect
accountants from possible legal consequences arising from the evaluations
and assessments made by them in the absence of unequivocal rules.
In the modern stage of accounting standardization, a system based
solely on rules or only on principles does not practically exist. Almost all
accounting standards contain components, based on certain principles and
rules. A major prerequisite that determines the success of the convergence
is to find the “golden mean”, the desirable middle between the two
approaches by using the good practices of the different accounting systems.
1.
2.
3.
4.

Sources:
Basheva Sn., Conceptual foundations of standardized accounting, S. 2010
Miller, European Accounting Guide, Aspen Publishing, 2006
Dushanov and co., Accounting Standardization, S. 2009, Economics Press
Deloitte, Key differences between IFRSs and US GAAP, June 2004
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА
ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ЗВОРОТНИХ ВІДХОДІВ В
ПОЛІГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
MAIN ASPECTS OF ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING OF
REFINED WASTE IN POLYGRAPHIC PRODUCTION
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО
УЧЕТА ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ В ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
У статті досліджено питання нормативно-правового регулювання обліку
зворотних відходів в Україні. Описано принципи, доцільність, оцінки та відображення
зворотних відходів на економічній ситуації для поліграфічного підприємства та в
бухгалтерському обліку.
Ключові слова: бухгалтерський облік, зворотні відходи, витрати,
поліграфічний бізнес, супутня продукція, макулатура, податковий облік.
The article deals with the issues of regulatory and legal regulation of accounting of
return waste in Ukraine. Described principles, expediency, evaluation and reflection of
return waste in the economic situation for the printing company and in accounting.
Key words: accounting, return waste, expenses, printing business, accompanying
products, waste paper, tax accounting.
В статье исследованы вопросы нормативно-правового регулирования учета
возвратных отходов в Украине. Описаны принципы, целесообразность, оценки и
отражения возвратных отходов на экономической ситуации на полиграфическом
предприятии и в бухгалтерском учете.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, возвратные отходы, расходы,
полиграфический бизнес, сопутствующая продукция, макулатура, налоговый учет.

Суб’єкти господарської діяльності, зайняті в поліграфічному
бізнесі, по суті, являють собою виробничі організації, готовою
продукцією яких є друковані видання будь-якого виду, до яких, як
відомо, відносяться книги, журнали, газети, брошури, альбоми,
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плакати, буклети, листівки і інша продукція поліграфічного
виробництва незалежно від тиражу і способу її виготовлення,
призначена для передачі міститься в ній інформації.
Виробничий процес виготовлення будь-якого виду продукції
практично завжди пов’язаний з утворенням промислових відходів.
Управління у сфері поводження з відходами здійснюється відповідно
до Закону України «Про відходи» [2].
Згідно ст. 1 Закону України «Про відходи» відходи – будь-які
речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи
споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково
втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання
за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається,
має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення [2].
При плануванні витрат на виробництво поліграфічна організація
передбачає нормативи зворотних відходів за діючими технологічними
нормами. Матеріальні витрати поліграфічної організації зменшуються
на суму врахованих зворотних відходів. Вартість врахованих зворотних
відходів відноситься на зменшення вартості матеріалів, відпущених у
виробництво, а це призведе до поліпшення економічного розвитку
підприємства, тому потрібно максимально ефективно використовувати
зворотні відходи у діяльності підприємства.
Згідно п. 328 Методичних рекомендацій №373 [5] зворотні
відходи – це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів,
теплоносіїв та інших видів матеріальних цінностей, що утворилися у
процесі виробництва продукції (робіт, послуг), які втратили повністю
або частково первинні споживчі властивості початкового матеріалу
(хімічні і фізичні) і тому використовуються з підвищеними витратами
(зниженням виходу продукції) або зовсім не використовуються за
прямим призначенням у виробничому циклі підприємства.
Для обліку витрат на виробництві згідно П(С)БО 16 «Витрати»,
передбачено використання рахунку 23 «Виробництво». Як вказано в
П(С)БО 16 «Витрати» [4], виробнича собівартість продукції
зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, що
реалізується, і на вартість супутньої продукції в оцінці можливого її
використання, яка використовується на самому підприємстві. До цього
відноситься відображення оприбуткованих поворотних відходів з
виробництва, які потім можуть бути реалізовані на сторону або і на
далі використанні на підприємстві.
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У бухгалтерському обліку оприбутковування даних матеріальних
цінностей підприємствами, що застосовують для обліку витрат рахунок
23 «Виробництво», відображається записами (таблиця 1).
До зворотних відходів, що використовуються в подальшому
виробничому процесі, відносяться ті, які можуть використовуватися
при виконанні поліграфічних робіт. До таких належать: зрив паперу,
залишки паперу на втулках, картону та палітурних тканин, обрізки
паперу, ваговій клапоть палітурних матеріалів, бракована папір і т.д.
Таблиця 1
Бухгалтерські проведення для обліку супутньої продукції та
зворотних відходів
Дебет
Кредит
На вартість оприбуткованої супутньої продукції:
Якщо така продукція підлягає споживанню самим підприємством в процесі
подальшого виробництва:
Д-т 209 «Інші матеріали»
К-т 23 «Виробництво»
Якщо така продукція підлягає реалізації на сторону.
Д-т 26 «Готова продукція»
К-т 23 «Виробництво»
На вартість оприбуткованих зворотних відходів:
Д-т 209 «Інші матеріали»
К-т 23 «Виробництво»

У діяльності поліграфічному виробництві основний вид
зворотного відходу є папір, який здається в макулатуру.
Первинним документом є накладна, на підставі якого установа
відображає в обліку її реалізацію, де зазначається вага макулатури, що
передана для переробки, та її вартість реалізації.
Основні операції з з обліку руху зворотних відходів
(макулатури) на поліграфічному виробництві подано в таблиці 2.
Таблиця 2
Відображення операцій з обліку руху зворотних відходів
(макулатури) на рахунках бухгалтерського обліку
Відображення на рахунках
обліку
Дебет
Кредит

Зміст операції
1

Оприбутковано макулатуру, що підлягає здачі
спеціалізованому підприємству
Передано макулатуру спеціалізованому
підприємству
Надійшли кошти від реалізації макулатури
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2

3

261

711

364

261

323

364
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Податковий облік відходів паперу за лежатиме від того, які
умови договору передбачені в договорі між видавцем та
виготовлювачем щодо відходів паперу.
З підприємствами, які переробляють макулатуру, укладається
договір. Договір повинен укладатися з дотриманням норм, прописаних
у §1 гл. 61 «Підряд» Цивільного кодексу України [7] для договору
підряду.
За договором визначається вид сировини, що передається, її
якість, кількість (одиницю виміру), обсяг. А також слід зазначити
загальну вартість і ціну на кожен вид давальницької сировини.
У договорі обов’язково слід зазначити вид, назву готової
продукції, що виробляється з сировини, її кількість та якість.
Важливо в договорі прописати графік постачання і умови
приймання сировини підрядником на переробку, а також строки
передачі готової продукції замовнику.
Важливу роль (особливо для цілей оподаткування) гратимуть
положення договору про ціну і загальну вартість роботи з переробки,
вид і порядок розрахунків за них.
Умовами договору може бути передбачено, що відходи паперу
виготовлювач повертатиме видавцеві. У цьому разі відходи паперу не
будуть відображені в податковому обліку. При поверненні відходів
паперу виготовлювач повинен скласти акт про повернення відходів
видавцеві. Передавання відходів паперу без такого акта податкові органи
можуть розцінити як безоплатну передачу, тобто вартість таких відходів
доведеться включати до валових доходів видавця. Якщо умовами
договору передбачено, що виготовлювач не повертає відходи паперу
видавцю, то при здаванні цих відходів на макулатуру у виготовлювача
виникнуть валові доходи, оскільки за них він отримає кошти.
Переваги у використанні макулатури як сировини:
1. Заміна 1 тонни первинного целюлозного волокна
макулатурою дає економію 3-4 м3 деревини, що дозволяє скоротити
вирубку лісів, виключити витрати на заготівлю, доставку та
лісовідновлення.
2. Середня вартість 1 тонни макулатури в 2-4 рази менше 1
тонни целюлози. У зв’язку з тим, що вартість будь-якої продукції на
40% складається з вартості сировини, то використання макулатури
дозволяє значно знизити вартість випускається з неї продукції.
124

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

3.
Капітальні
витрати
на
будівництво
виробництв,
використовують макулатуру, в 2-4 рази менше, ніж витрати на
виробництва включають целюлозні заводи.
4. Відділення макулатури від твердих відходів дозволяє сильно
зменшити обсяги міських звалищ, вряди містять близько 25% відходів
паперу та картону за масою і кількість викидів підприємств.
Отже, методика обліку виробничих відходів підприємства, що
утворилися, залежить від виду діяльності підприємства, специфіки
технологічних процесів виробництва продукції, від їх виду, способів
зберігання та інших факторів. У поліграфічному виробництві основним
видом зворотного відходу є папір, який здається в макулатуру.
Розглянуто основні аспекти договірних відносин з підприємствами, які
переробляють макулатуру, від чого залежить податковий облік
відходів паперу.
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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДІЙ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
SCIENTIFIC RESEARCHES OF EVENTS AFTER DATE OF
BALANCE
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ДАТЫ
БАЛАНСА
У статті розглянуто сутність терміну «події після дати балансу», здійснено
систематизацію таких подій. Проведено дослідження нормативного забезпечення
відображення подій після дати балансу та огляд наукових досліджень з цього
питання.
Ключові слова: події після дати балансу, оцінка, облік, міжнародні стандарти
фінансової звітності, статті.
Essence of term «events after the date of balance» is considered in the article,
systematization of such events is carried out. Research of standard maintenance of display of
events after date of balance and also of scientific researches is conducted through this
question
Keywords: events then to give to balance, estimation, account, international
standards of the financial reporting, аrticles.
В статье рассмотрено сущность термина «события после даты баланса»,
осуществлено систематизацию таких событий. Проведено исследование
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нормативного обеспечения отображения событий после даты баланса, а также
обзор научных исследований по данному вопросу.
Ключевые слова: события после даты баланса, оценка, учет, международные
стандарты финансовой отчетности, статьи.

Стратегічні пріоритети удосконалення національної системи
бухгалтерського обліку потребують забезпечення найвищого рівня
достовірності інформації у фінансовій звітності суб’єктів
господарювання, зокрема подій після дати балансу. Незважаючи на те,
що методика складання фінансової звітності відповідно до
національних стандартів містить вимоги щодо відображення подій
після дати балансу, практично такий облік не здійснюється, що
актуалізує потребу відповідного наукового обґрунтування теоретикометодологічних аспектів відображення подій, які виникають після
звітної дати.
Праць, де було б систематизовано всі аспекти відображення
подій після дати балансу, дуже мало, що вказує на важливість
дослідження піднятої проблематики. Серед наявних можна відмітити
роботи І. Бєлоусової [1], А. Козиренко [4], М. Корягіна [5; 6], О.
Кузьмінської [7], І. Пономаренко [14], С. Рогозного [16] та ін. У
зазначених розробках розкриті переважно методологічні та практичні
аспекти коригування статей фінансової звітності у відповідності з
подіями, які виникли після звітної дати, особливості їх відображення в
обліку та можливий вплив на результати аудиторської перевірки.
Мета статті полягає у дослідженні нормативного забезпечення
розкриття інформації про події після дати балансу та здійсненні огляду
останніх наукових досліджень щодо піднятої проблематики.
Одним із об’єктів наукових досліджень у сфері обліку та аудиту
є події після дати балансу. Вивчення цієї облікової категорії
пов’язується насамперед з оновленням порядку складання фінансової
звітності вітчизняних підприємств у процесі гармонізації вітчизняної
облікової системи з міжнародними стандартами, що обумовлює
необхідність уточнення порядку розкриття інформації щодо подій, які
відбулися після дати балансу. Згідно з П(С)БО 6 «Виправлення
помилок і зміни у фінансових звітах» [15] та МСБО 8 «Облікові
політики, зміни в облікових оцінках та помилки» [10] подіями після
дати балансу підприємства є події, які відбуваються між датою
балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності,
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підготовленої до оприлюднення, й ті, які вплинули або можуть
вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів
підприємства, а отже, можуть вимагати коригування певних статей або
розкриття інформації про ці події у примітках до фінансових звітів.
Характеристика нормативних актів щодо відображення подій
після дати балансу подана у табл. 1.
Таблиця 1
Характеристика нормативних актів щодо відображення подій
після дати балансу
Нормативний
акт

Коротка характеристика

1

2

Стандарт застосовується в обліку подій після дати балансу з метою
розкриття інформації про них.
Події після дати балансу визначено як сприятливі або несприятливі
МСБО 10 «Події події, які відбуваються від дати балансу до дати затвердження
після дати балансу» фінансових звітів до випуску. Ідентифікують два типи подій:
[11]
1) події, які свідчать про умови, що існували на дату балансу (події,
що коригують після дати балансу); 2) події, які свідчать про умови,
що виникли після дати балансу (події, які не коригують після дати
балансу)
Метою цього Стандарту є визначення критеріїв для обрання та
змінювання облікових політик разом з обліковим підходом і
МСБО 8 «Облікові розкриттям інформації про зміни в облікових політиках, зміни в
політики, зміни в облікових оцінках та виправлення помилок. Стандарт призначений
облікових оцінках для покращення доречності та достовірності фінансових звітів
та помилки» [10] суб’єктів господарювання і зі ставності таких фінансових звітів
через якийсь час та з фінансовими звітами інших суб’єктів
господарювання
Надає рекомендації про обов’язки аудитора щодо подальших подій.
МСА 560
За цим Стандартом термін «подальші події» використовується як
«Подальші події» для визначення подій, що відбуваються між датою фінансових
[9]
звітів та датою аудиторського висновку, тік і для визначення
фактів, виявлених після дати аудиторського висновку
НП(С)БО 1
Зазначено, що фінансова звітність повинна містити всю
«Загальні вимоги доінформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських
фінансової
операцій і подій, які здатні вплинути на достовірність фінансових
звітності» [13] звітів
П(С)БО 6
Дане положення визначає порядок виправлення помилок, внесення
«Виправлення
та розкриття інших змін у фінансовій звітності суб’єктів
помилок і зміни у
господарювання. Зазначено види помилок, які потребують
фінансових звітах»
коригування та виправлення
[15]
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У проаналізованих у табл. 1 міжнародних та національних
стандартах щодо досліджуваної категорії даються такі ключові
визначення та характеризуються поняття:
1. Дата балансу – дата, на яку складений баланс підприємства.
Звичайно, датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду.
2. Подія після дати балансу – подія, яка відбувається між датою
балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності,
підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на
фінансовий стан, результати діяльності і рух коштів підприємства.
3. Облікова оцінка – попередня оцінка, яка використовується
підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними
звітними періодами.
4. Зміна в обліковій оцінці – це коригування балансової вартості
активу або зобов’язання чи суми періодичного споживання активу, яке
є результатом оцінки теперішнього статусу активів та зобов’язань і
пов'язаних з ними очікуваних майбутніх вигід та зобов’язань. Зміни в
облікових оцінках є наслідком нової інформації або нових розробок та,
відповідно, не є виправленням помилок.
5. Облікові політики – конкретні принципи, основи,
домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом
господарювання при складанні й поданні фінансових звітів. Облікова
політика може змінюватися тільки, якщо змінюються статутні вимоги,
вимоги
органу,
який
затверджує
положення
(стандарти)
бухгалтерського обліку, або, якщо зміни забезпечать достовірне
відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства.
6. Помилки попередніх періодів – це пропуски або викривлення
у фінансовій звітності підприємства за один або кілька попередніх
періодів, які виникають через невикористання або зловживання
достовірною інформацією, яка: була наявна, коли фінансову звітність
за ті періоди затвердили до випуску; за обґрунтованим очікуванням,
могла бути отриманою та врахованою при складанні й поданні
звітності. Доцільність оприлюднення інформації про виправлення
помилок у фінансовій звітності визначається її суттєвістю. Суттєва
інформація – це інформація, відсутність якої може вплинути на
рішення користувачів фінансової звітності. Орієнтовні пороги
суттєвості:
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− для окремих видів витрат – величина, що дорівнює 2 % суми
чистого прибутку (збитку) підприємства;
− для окремих активів, зобов’язань і власного капіталу – 5 %
відповідно їх підсумку.
Викривлення чи пропуск інформації щодо перелічених нижче
операцій або подій завжди є суттєвим для фінансових звітів незалежно
від суми помилки:
− операції з пов’язаними сторонами;
− операції або коригування, у результаті яких переглядаються
кредитні домовленості й інші договірні відносини;
− судові розгляди та пред’явлені штрафи;
− операції або коригування, в результаті яких збільшується
розмір компенсаційних виплат керівництву компанії;
− недотримання вимог законодавчих та нормативних актів;
− залежність компанії від певного клієнта, постачальника або
співробітника тощо [5, с. 156].
У результаті аналізу чинних міжнародних та національних
стандартів щодо подій після дати балансу такі події за їх впливом на
фінансову звітність суб’єктів господарювання класифіковано на групи,
відображені на рис. 1:
− події, що спричиняють внесення змін і виправлень у
фінансову звітність, підготовлену до оприлюднення;
− події, що розкриваються у примітках до фінансової звітності;
− події, які не потребують коригувань фінансової звітності.
Відзначаємо, що коригування статей фінансової звітності
здійснюється для розкриття впливу подій після дати балансу, які
надають додаткову інформацію про умови, що існували на звітну дату.
Статті активів і зобов’язань коригуються за допомогою сторнування
раніше зроблених облікових записів, або шляхом здійснення
додаткових записів в обліку звітного періоду. Ці коригуючі
проведення відображають уточнення оцінки відповідних статей
внаслідок подій після дати балансу [5, с. 157].
Після огляду нормативного забезпечення подій після дати
балансу проведемо дослідження наукових статей, де піднімалася
проблематика розкриття інформації про події після дати балансу.
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Рис. 1. Класифікація подій після дати балансу
У статті Бєлоусова І. М. [1] на основі логіко-лінгвістичного
підходу дослідження вивчена сутність терміну «події після звітної
дати», побудований часовий ряд ключових дат для оцінки таких подій,
систематизовано приклади подальших подій, а також запропоновано
алгоритм визначення впливу подій після звітної дати на форму і зміст
аудиторського висновку. Зроблено висновок, що в аудиті подіями
після звітної дати визначаються такі, які виникають між датою
фінансової звітності і датою аудиторського висновку, що не виключає
додаткового вивчення фактів, які виявляються після дати підписання
аудиторського звіту (висновку). В обліку же під подальшими
розуміють такі події між звітною датою і датою затвердження
фінансової звітності до оприлюднення (тобто дата затвердження
фінансової звітності та дата випуску фінансової звітності в часовому
ряді співпадають у випадку, якщо аудит фінансової звітності не
проводиться). Ігнорування чи відмова від вчасного внесення
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корегувань щодо подальших подій автоматично робить фінансову
звітність недостовірною, а наслідки такого ігнорування істотно
впливають як на зміст, так і форму аудиторського висновку, а також на
правильність прийняття управлінських рішень користувачами
фінансової звітності
У статті Гарасима П. М., Приймак С. В. [2] досліджуються
особливості й основні проблеми звітності вітчизняних підприємств у
контексті чинного законодавства та МСФЗ, а також пропонуються деякі
шляхи вирішення цих проблем.
Грибовська Ю. [3] зазначала, що помилки, виявлені після
подання фінансової звітності, слід виправляти шляхом коригування
сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, а також
повторно відображати порівняльну інформацію у проміжній та річній
фінансовій звітності суб’єктів господарювання у відповідних формах
Козиренко А. В. [4] здійснено порівняння відображення подій
після дати балансу відповідно до МСБО 10 та П(С)БО 6. Зазначено,
зокрема, що орієнтовний перелік таких подій відрізняється, наприклад
у національному стандарті не вказується така подія як рішення по
судовій справі. У свою чергу, у міжнародному стандарті не
зазначаються такі події, як зниження вартості акцій дочірніх
підприємств на біржі та отримання від страхової організації
інформації щодо уточнення суми страхового відшкодування.
Кузьмінська О. Е. [7] провела порівняння вимог вітчизняних і
міжнародних стандартів щодо розкриття у фінансовій звітності
інформації стосовно подій, що відбулися після дати балансу, але
стосуються безпосередньо звітного періоду, що дозволило
систематизувати вказані події за ознакою необхідності розкриття
даних у звітності: події, за якими слід коригувати статті фінансових
звітів, події, які підлягають розкриттю у примітках і події, що
визнаються у поточному обліку. Статтю Мізякіна Н. О. [8] присвячено
дослідженню особливостей виправлення помилок у фінансовій
звітності підприємства відповідно до національних та міжнародних
стандартів фінансової звітності. У процесі дослідження визначено
особливості нормативного регулювання подій після дати балансу на
міжнародному та національному рівнях. Проаналізовано суттєві
відмінності положень національного і міжнародного стандартів у
частині коригування фінансових звітів із урахуванням подій після дати
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балансу, які полягають у відсутності низки положень у чинному
П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».
Зроблено висновок, що слід гармонізувати національні стандарти із
міжнародними щодо відображення подій після дати балансу
У статті Бєлоусова І. М. [1] на основі логіко-лінгвістичного
підходу дослідження вивчена сутність терміну «події після звітної
дати», побудований часовий ряд ключових дат для оцінки таких подій,
систематизовано приклади подальших подій, а також запропоновано
алгоритм визначення впливу подій після звітної дати на форму і зміст
аудиторського висновку.
Отже, здійснений огляд наукових досліджень (статей) щодо
подій після дати балансу дозволяє констатувати обмеженість таких
досліджень, їх епізодичний характер, а також відсутність системності
у вивченні піднятої проблематики. Основні напрямки досліджень
пов’язуються з розглядом нормативного забезпечення відображення
подій після дати балансу, їх впливом на результати аудиторської
перевірки, а також якості прийняття облікових та управлінських
рішень.
Проведене дослідження дозволило встановити, що подіями після
дати балансу підприємства є події, які відбуваються між датою
балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності,
підготовленої до оприлюднення, й ті, які вплинули або можуть
вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів
підприємства, а отже, можуть вимагати коригування певних статей або
розкриття інформації про ці події у примітках до фінансових звітів.
Виявлено, що на сьогодні відображення подій після дати балансу в
Україні регулюється в основному міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку МСБО 10 «Події після дати балансу» та МСБО
8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», а також
окремими положеннями національних стандартів бухгалтерського
обліку НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» й
П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». У
результаті аналізу чинних міжнародних та національних стандартів
щодо подій після дати балансу такі події за їх впливом на фінансову
звітність суб’єктів господарювання класифіковано на наступні групи:
події, що спричиняють внесення змін і виправлень у фінансову
звітність, підготовлену до оприлюднення; події, що розкриваються у
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примітках до фінансової звітності; події, які не потребують коригувань
фінансової звітності. Коригування статей фінансової звітності
здійснюється для розкриття впливу подій після дати балансу, які
надають додаткову інформацію про умови, що існували на звітну дату.
Статті активів і зобов’язань коригуються за допомогою сторнування
раніше зроблених облікових записів, або шляхом здійснення
додаткових записів в обліку звітного періоду. Ці коригуючі
проведення відображають уточнення оцінки відповідних статей
внаслідок подій після дати балансу. Здійснений огляд наукових
досліджень (статей) щодо подій після дати балансу дозволив
констатувати обмеженість таких досліджень, їх епізодичний характер,
а також відсутність системності у вивченні піднятої проблематики.
Основні напрямки досліджень пов’язуються із розглядом
нормативного забезпечення відображення подій після дати балансу, їх
впливом на результати аудиторської перевірки, а також якості
прийняття облікових й управлінських рішень.
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PROBLEMS IN REPORTING THE EFFECTS OF EXCHANGE
RATE FLUCTUATIONS FOR THE PURPOSES OF INTERNAL
MANAGEMENT PROCESSES IN COMPANIES WITH GLOBAL
ACTIVITIES
ПРОБЛЕМИ В ОБЛІКУ ВПЛИВУ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
ДЛЯ ЦІЛЕЙ ВНУТРІШНІХ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В
КОМПАНІЯХ З ГЛОБАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ
ПРОБЛЕМЫ В УЧЕТЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ВАЛЮТНЫХ
КУРСОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГЛОБАЛЬНЫМ
БИЗНЕСОМ
The article discusses key issues related to reporting the impact of exchange rate
fluctuations for the purposes of internal management processes in companies with global
activities. Special attention is paid to the specific currency translation approaches applied in
the processes of planning, analysis, control and coordination of the overall global activities
of the company.
Key words: reporting, exchange rate fluctuations,
management processes,
companies with global activities.
У статті розглядаються ключові проблеми, пов’язані з обліком впливу змін
валютних курсів для цілей внутрішніх процесів управління в компаніях з глобальним
бізнесом. Особлива увага приділяється конкретним підходам до презентації впливу
валютних курсів в процесі планування, аналізу, контролю і координації загальноі
глобальноі діяльності компанії
Ключові слова: облік, зміни валютних курсів, процесі управління, компанії з
глобальним бізнесом.
В статье рассматриваются ключевые проблемы, связанные с учетом влияния
изменений валютных курсов для целей внутренних процессов управления в компаниях с
глобальным бизнесом. Особое внимание уделяется конкретным подходам для
представления влияния валютных курсов, применяемых в процессах планирования,
анализа, контроля и координации общей глобальной деятельности компании.
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Exchange rate developments create many problems in companies that
are globally active not only in terms of preparing their financial statements,
but also in their internal processes of analysis, planning and control of the
work of the foreign subsidiaries and the company as a whole. On the one
hand, the translation of the financial statements of foreign subsidiaries from
the different currencies in which they are denominated into the currency of
the parent company satisfies the need to use a common currency for the
compilation of the consolidated financial statements. On the other hand, the
translation of the accounting information from one currency to another is
necessary for the purposes of internal management processes within the
company with global activities. The main purposes for which the use of
information both in the currency of the individual foreign subsidiaries and
in the currency common to the company is necessary and determine the
need for internal currency recalculations within the company are:
• to provide information to managers of foreign subsidiaries in the
planning process about the plan objectives and tasks that the central
management of the company puts before them, expressed in the currency of
the parent company and the currency of the country in which the subsidiary
operates;
• to control and analyze the activities of the foreign subsidiaries and
the results achieved by them;
• to control and assess the work of managers of foreign subsidiaries;
• to make sound management decisions on capital planning on a
global basis and to assess their effectiveness;
• to assess and analyze the return on investment for the company as a
whole, determined on the basis of the parent company’s currency;
• to identify and analyze exchange gains and losses for the company
as a whole as a result of exchange rate fluctuations.
Although it is important to make relevant management decisions, the
recalculated information from the financial statements of foreign
subsidiaries in connection with the consolidation processes in line with the
requirements of current accounting standards is extremely insufficient for
the efficient conduct of management processes within companies with
global activities. The vast impact that exchange rate fluctuations have on
their large-scale international activities makes it imperative to provide far
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more detailed information on the resulting effects. This makes it possible
for exchange rates to be considered as an integral part of the planning,
analysis and control processes in companies developing global activities.
Their key role determines the need to apply specific currency recalculation
approaches other than those used in compiling the mandatory financial
statements and providing financial information to interested external users.
A major problem in any company with global activities is to establish
effective approaches to separately assess the activities of foreign subsidiaries and
the work of their managers. The main reasons determining the need for such a
distinction in the assessment are related to the central coordination of the
activities aimed at achieving global optimization and the fact that many decisions
affecting both the global profits and the profits of each individual subsidiary are
taken by the central management. The central coordination of global activities
makes it difficult to assess the work of local subsidiaries as they are not
authorized to take many of the important decisions affecting their business.
Distinguishing the subsidiary’s performance and its manager's work is essential
to properly determine their contribution to the global optimization that the
company aspires to. Managerial appraisal should be based on performance results
that depend on their decisions and which they control. It is imperative to
eliminate the influence of uncontrollable factors, including the impact of
exchange rate fluctuations. All this should be taken into account in the choice of
exchange rates and currency recalculation methods to be used in the internal
processes of planning, analyzing and controlling the activities of globally
operating companies.
The realized profit and return on investments determined on the basis of
the currency of the parent company are significant indicators in the assessment
of the individual foreign subsidiary in comparison with the other subsidiaries
and in assessing its contribution to the company as a whole. However, these
financial measures are less relevant when assessing the work of the subsidiary
managers. It is more appropriate to assess them in terms of the implementation
of the main planning objectives expressed in the local currency of the
subsidiary. A much clearer and more detailed picture of the business of each
subsidiary is provided when its operating results are reflected in the currency of
the country in which it is located, especially if that currency is not stable. This
information allows better understanding and interpretation of the results
achieved in the context of the specific characteristics of the environment in
which the subsidiary operates. Foreign subsidiaries work under different
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parameters of their environment – economic, social, political, cultural, etc.
Many of the problems in assessing the operations of the subsidiaries and their
managers stem from the fact that it is difficult for the central management to
analyze and properly assess all the peculiarities of their environment. Detailed
analysis of the activities of all subsidiaries on the basis of information
expressed in the various currencies of the countries in which they operate are
difficult to put into practice. In companies with global activities, the decisionmaking of the central management is usually based on information in the
currency of the parent company. The main problem that arises in this respect is
that if one level of management bases its decisions on the common currency of
the company and another on local currency information, it would be impossible
to achieve the company’s essential goal coordination and optimization of
resources and results globally. It is therefore of particular importance to
optimize the management information base and to ensure, in the decisionmaking processes, the effective use of both the accounting information
expressed in the currency of the parent company and the appropriate
information in the currencies of the foreign subsidiaries.
Surveys of the practice of companies developing global activities
show that in the management process they attach great importance to the
comparisons between the planned and actually realized activities by any
foreign subsidiary. The currency of the parent company is used as a basis
for development of plans, as well as for control and analysis of the
implementation of plan objectives. In making comparisons, exchange rates
play a significant role as they actually “shape” the picture of the results
achieved in the company’s common currency. The methods applied to
convert one currency into another can have a significant effect on the
results reported to the central management. Therefore, a key problem in
managing these companies is what exchange rates to use in order to develop
plans for the operations of foreign subsidiaries, to control their
implementation and to analyze the results achieved.
The main alternatives to the exchange rate to be used for the
valuation of the business plans and their actual implementation are the
following: [1, p.367]
1) initial exchange rate – the current exchange rate valid at the time
the plan is drawn up;
2) projected exchange rate – the projected exchange rate determined
when the plan was drawn up and related to the end of the planning period;
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3) ending exchange rate – the current exchange rate at the end of the
planning period when the comparisons between the planned and the actual
results are made.
It is possible to use the same exchange rate when developing the plan
and assessing its performance, or use different exchange rates. The various
currency translation methods in the comparison between the planned and
actual activities of the company’s foreign subsidiaries are based on different
combinations of these exchange rates.
Some of the most commonly used alternative exchange rate
combinations in the planning, control and analysis of the activities of
companies’ foreign subsidiaries are:
1. Exchange rate for plan valuation – the current exchange rate when
the plan is drawn up (initial rate); exchange rate for valuation of actual
performance – the current exchange rate at the end of the planning period
(ending rate).
2. Exchange rate for plan valuation – the projected exchange rate
established when the plan is drawn up; exchange rate for valuation of actual
performance – the projected exchange rate set when the plan is drawn up,
3. Exchange rate for plan valuation – the projected exchange rate set
when the plan is drawn up; exchange rate for valuation of actual
performance – the current exchange rate at the end of the planning period
(ending rate).
When the exchange rate used to estimate the plan is the current
exchange rate valid at the time of its drawing up (initial rate) and the actual
performance is estimated at the current exchange rate at the end of the
planning period (ending rate), the assessment of the foreign subsidiary’s
business and its manager will be influenced both by the changes in the local
environment and by the exchange rate fluctuation over the period.
If, during the development of the plan, the latter uses an projected
exchange rate referring to the end of the planning period and the same
exchange rate is used to assess the actual results, the changes in the local
environment will influence the business assessment, but the effect of
exchange rate fluctuations will be excluded.
Given that the third combination of exchange rates will be
implemented, i.e. the projected exchange rate for the plan valuation and the
current exchange rate at the end of the planning period (ending rate) for
assessing the actual performance, assessing the work of the subsidiary and
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its manager will be influenced by the changes in the environment and the
unexpected, unforeseen exchange rate fluctuations.
Comparisons of the plan indicators with the actual achievements are a key
indicator in the assessment of the work of the managers of the foreign
subsidiaries of the companies with global activities. Therefore, it is extremely
important to eliminate the impact of exchange rate fluctuations over the period
under review. In addition to the combination above, where the projected
exchange rate is used to estimate the plan and the actual performance, elimination
of the impact of exchange rate fluctuations can be achieved by two more
combinations where the same exchange rate is used for valuation of planned and
actual indicators. Under the latter both the plan and the actual execution are
valued at the exchange rate at the time of the plan (the initial rate) or the
exchange rate at the end of the planning period (the ending rate). These
combinations are also logical and applicable as exchange rate fluctuations do not
affect the estimate of results and the quality of management. The advantage of
the projected exchange rates is mainly that they act as “guaranteed” internal
exchange rates, which isolate the impact of exchange rate fluctuations in
assessing the effectiveness of management decisions, and on the basis of these
exchange rates the best possible alternatives are sought after during the
compilation of plans. When choosing currency translation methods for internal
management purposes, it is especially important to make a proper judgment as to
“which translation method best reflects economic reality for the particular foreign
operation being evaluated”[2, p.652].
The vast scale, complexity and wide diversification of operations make
the processes of planning, control and analysis in the companies operating
globally both extremely important and unusually difficult. The implementation
of these processes in the context of the global business environment requires a
high level of coordination, as well as significant efforts to increase the
efficiency of information processes within the company, due to the variety of
significant factors that impact the overall business. Establishing appropriate
criteria and approaches for assessing the activities of foreign subsidiaries
should be tailored to their specific operational objectives, as well as to the
particularities of the environment in which they operate.
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ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ:
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
PLANNING COSTS OF ACTIVITY: MANAGEMENT ASPECT
ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ
У статті обґрунтовано важливість планування витрат для прийняття
управлінських рішень, наведено методику планування витрат.
Ключові слова: витрати, виробничі витрати, невиробничі витрати, план
витрат, управління витратами.
Costs are borne by any economic unit. Cost management is an integral arts. Which
of the companies succeeds in the art of cost management, one of them achieves financial
well-being. One of the elements of cost management is their planning.
The purpose of writing the article is to highlight the methodology for planning the
costs of activities and the possibility of using the planned indicators for making managerial
decisions on the economic activity of the enterprise.
It is expedient to plan expenditures in the following order: planning of production
volumes; Production cost planning; Nonproduction costs planning; Forecasting of
consolidated activity costs.
Planning volumes of production is a very important indicator, which depends on
possible volumes of sales. Sales volumes, in turn, are determined by the purchasing power of
consumers of products.
An important feature of planning the volume of production is taking into account the
economic law of production. We are talking about the law of declining returns.
The article describes the method of planning the costs of the enterprise.
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In general, cost planning is a very time-consuming process and requires highly
knowledgeable and skilled personnel with a sense of intuition. This work, of course, should
be well-paid, because the specialist must have powerful analytical skills. The result of
skillful planning will be balanced economic policy of the enterprise and the adoption of
sound economic decisions in the management of the enterprise.
Key words: costs, production costs, nonproductive costs, cost plan, cost
management.
В статье обоснована важность планирования затрат для принятия
управленческих решений, приведена методика планирования расходов.
Ключевые слова: расходы, производственные расходы, непроизводственные
расходы, план расходов, управление затратами.

Витрати несе будь-яка господарююча одиниця. Управління
витратами є цілим мистецтвом. Яке з підприємств досягає успіху в
управлінні витратами, те з них досягає фінансового добробуту. Одним
з елементів управління витратами виступає їх планування.
Методика планування витрат не закріплюється нормативами.
Діючі нормативи виступають виключно як методичні рекомендації.
Саме тому особливої актуальності для будь-якого підприємства
набуває розробка власної схеми планування витрат діяльності.
Сьогодні є дуже багато робіт, присвячених управлінському
обліку витрат. Проблематика особливостей обліку, управління та
планування витрат піднімалася у працях вітчизняних і зарубіжних
науковців, серед яких: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Г. Чумаченко,
М.С. Пушкар, Л.В. Нападовська, І.С. Карпова, О.Е. Николаева, Т.В.
Шишкова, А.Ю. Соколова, К. Друри, П.Я. Хомин та інші.
Однак багато питань, пов’язаних з плануванням витрат
діяльності залишаються до кінця не висвітленими. Саме цей факт і
зумовлює актуальність теми дослідження.
Метою написання статті є висвітлити методику планування
витрат діяльності та можливості використання планових показників
для прийняття управлінських рішень щодо господарської діяльності
підприємства.
Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку
№ 16 «Витрати», затверджене наказом МФУ від 31.12.1999 р.,
зареєстроване в МЮУ 19.01.2000 р. за № 27/4248, дає визначення
витрат підприємства, описує порядок віднесення до витрат, наводить
їх класифікацію. Витратами звітного періоду визнають або зменшення
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активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення
власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу
внаслідок його вилучення або розподілу з боку власників), за умови,
що ці витрати можуть бути достовірно оцiненi [1].
Планування витрат доцільно здійснювати у такій послідовності:
‒ планування обсягів виробництва;
‒ планування виробничих витрат;
‒ планування невиробничих витрат;
‒ прогнозування зведених витрат діяльності.
Планування обсягів виробництва є дуже важливим показником,
який напряму залежить від можливих обсягів реалізації. Обсяги
реалізації у свою чергу визначаються купівельною спроможність
споживачів продукції.
Плануючи обсяги виробництва необхідно врахувати, що обсяг і
структура продукції виробничого підприємства визначається:
‒ фізичним обсягом та структурою ресурсів, які використовуються
у виробництві;
‒ ступенем опанування нових технологій [2, 3].
Важливою особливістю планування обсягів виробництва є
врахування економічного закону виробництва. Мова йде про закон
спадаючої віддачі.
У виробничій діяльності мають місце обмеження. Наприклад,
існування граничного обсягу продукції, який може бути отриманий
при використанні будь-якої комбінації виробничих ресурсів (робочої
сили, засобів і предметів праці).
Отже при плануванні витрат необхідно врахувати, що є певна межа
доцільності додаткових витрат, які поза цією межею не впливають на
збільшення обсягів виробництва. Це означає, що за певних обставин
(недостатня потужність виробничого обладнання, наприклад) недоцільно
набирати додаткових працівників, оскільки зростуть витрати на робочу
силу, але не збільшаться обсяги виробництва.
Таким чином, при плануванні обсягів виробництва відштовхуються
від планових обсягів реалізації з урахуванням дії економічних законів. На
цьому етапі визначаються з асортиментом продукції, що буде виробляти
підприємство, планують цінову політику. На основі цих показників
плановий обсяг реалізації розраховується за формулою:
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Рп = ∑ці × кі,

(1)

де Рп – плановий обсяг реалізації;
ці – планова ціна реалізації продукції і-го виду;
кі – планова кількість реалізації продукції і-го виду.
Після таких розрахунків визначають план виробництва кожного
виду продукції з урахуванням планових залишків на кінець планового
періоду і наявних залишків продукції на початок періоду за даними
первинних бухгалтерських документів.
План виробництва кожного виду продукції розраховується за
формулою:
Впі = Рпі + ЗГПкі – ЗГПпі,

(2)

де Впі – плановий обсяг виробництва продукції і-го виду;
Рпі – плановий обсяг реалізації продукції і-го виду;
ЗГПкі – залишки готової продукції і-го виду на кінець періоду;
ЗГПпі – залишки готової продукції і-го виду на початок періоду.
На основі запланованих показників виробництва у розрізі
окремих видів продукції розраховують виробничі витрати. Зазвичай
планують матеріальні витрати, витрати на оплату праці,
загальновиробничі витрат. Рівень деталізації планових витрат
визначається специфікою діяльності підприємства.
Планування потреби у матеріалах здійснюють у натуральному й
вартісному вираженнях з метою визначення кількості матеріалів,
необхідних для виробництва запланованого обсягу продукції та кількості
матеріалів, що необхідно закупити протягом планового періоду.
Загалом потреба в матеріалах у натуральному вираженні
зазвичай розраховується за формулою:
М = Ні  Впі + Мк,

(3)

де М – потреба в матеріалах у натуральному вираженні;
Ні – норма витрати на одиницю продукції і-го виду;
Мк – запас матеріалів на кінець періоду.
Оскільки на виробництво одиниці продукції можуть
використовуватися різні види матеріалів, то цю формулу потрібно
застосовувати неодноразово. Крім цього, один і той самий матеріал
використовується при виробництві різних видів продукції. Тому
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потрібно знайти загальну потребу в кожному окремому матеріалі з
урахування вказаних вище фактів. При цьому кінцевий запас
матеріалів має бути суто плановим показником і визначатися
виробничими чинниками кожного підприємства: попитом на
продукцію, умовами поставки сировини, надійністю постачальників,
темпами роботи, завантаженість виробництва, іншими.
Після отримання кількісних показників потреби у матеріалах
можна спланувати закупівлю кожного виду матеріалів. На показник
закупівлі впливають дані про фактичні залишки матеріалів на складах.
Такі дані відділ планування отримує від бухгалтерії і складських
працівників.
Обсяг закупівель розраховується по кожному окремому виду
матеріалів за формулою:
З = М – Мп,

(4)

де З – обсяг закупівель матеріалів окремого виду в натуральному
вираженні;
Мп – запас матеріалів окремого виду в натуральному вираженні
на початок періоду.
І тільки після отримання загальних натуральних показників по
кожному виду матеріалів здійснюється розрахунок планових
показників у вартісному вираженні.
Вартість закупівель у грошовому вираженні (Зг) розраховують
за формулою:
Зг = ∑З  Ц,

(5)

де Зг – вартість закупівель у грошовому вираженні;
Ц – ціна одиниці матеріалу.
Для визначення планових витрат на оплату праці очікуваний
обсяг виробництва кожного виду продукції множать на трудомісткість
одиниці продукції, а потім отриману трудомісткість випуску множать
на середню годинну тарифну ставку.
Загальновиробничі витрати містять у собі витрати на утримання
й експлуатацію устаткування та цехові витрати.
Прогнозування цих виробничих витрат є одним з найскладніших
процесів.
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Планування витрат на утримання та експлуатацію устаткування
здійснюють за комплексними статтями:
‒ витрати на повне відновлення і капітальний ремонт основних
виробничих фондів;
‒ витрати на експлуатацію устаткування (технічний огляд,
обслуговування);
‒ витрати на поточний ремонт устаткування i транспортування
засобів;
‒ витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів;
‒ знос малоцінних необоротних матеріальних активів iз
строком служби більше року;
‒ інші витрати [4].
Витрати на утримання й експлуатацію устаткування поділяють
на постiйнi та змiннi. Порядок віднесення до постійних і змінних
залежить від особливостей окремих виробництв, і його встановлюють
облікові працівники самостійно.
Управлінські витрати на рiвнi цеху планують за комплексними
статтями:
‒ витрати, пов’язана з управлінням виробництвом;
‒ витрати, пов’язані з оплатою службових відряджень;
‒ амортизацiйнi відрахування (будинків, споруд, інвентарю цехів);
‒ некапітальні витрати, пов’язані з удосконаленням технологій
та організацією виробництва;
‒ витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата
праці цехового персоналу, відрахування на соціальне страхування,
поточний ремонт основних засобів, інвентарю, контроль за
виробничими процесами та якістю продукції, техніка безпеки,
забезпечення спеціальним одягом i взуттям, інші);
‒ витрати на пожежну та сторожеву охорону;
‒ знос необоротних малоцінних активів, що служать більше
року або одного операційного циклу;
‒ платежі з обов’язкового страхування;
‒ суми коштів, сплачені за оперативну та фінансову оренду
основних засобів;
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‒ інші витрати (втрати від браку, якщо вони не видiленi в
окрему статтю, витрати на операції зi скляною тарою, нестачі
матеріальних цінностей у цехах у межах норм природного убутку) [4].
Планування загальновиробничих витрат може здійснюватися на
рівні показників витрат минулого року. Також такі витрати можуть
коригуватися з урахуванням збільшення обсягів виробництва
продукції. У будь-якому випадку структура та методика планування
загальновиробничих витрат затверджується безпосередньо на
підприємстві.
На основі планових показників виробничих витрат,
розраховують планову собівартість виробленої готової продукції за
формулою:
Св = НЗВп + Ввир – НЗВк,

(6)

де Св – планова собівартість виробленої готової продукції;
НЗВп, НЗВк – вартість залишків незавершеного виробництва на
початок і кінець планового періоду.
Будь-яке підприємство несе адміністративні та збутові витрати.
Планування таких витрат здійснюють для оцінки таких витрат
відповідно до запланованого рівня виробництва і продажу для
досягнення стратегічних цілей підприємства. Наприклад, якщо
планують збільшення обсягів продаж, то зростуть витрати як у
виробничих, так і в невиробничих підрозділах. Найпростіший спосіб
складання плану адміністративних та збутових витрат – використання
фактичних даних попереднього періоду і коригування їх, враховуючи
заплановані зміни умов діяльності підприємства.
Всі розрахунки зводяться у розроблені на підприємстві таблиці.
Підсумкова таблиця зазвичай наводить інформацію про сукупні
планові витрати підприємства на рік. Ця інформація використовується
керівниками різних структурних підрозділів для прийняття
управлінських рішень відповідно до їх повноважень [2, 4, 5].
Таким чином, планування витрат є досить трудомістким процесом і
потребує надзвичайно обізнаного й кваліфікованого персоналу з відчуттям
інтуїції. Ця робота, звичайно, повинна бути добре оплачуваною, адже
фахівець має володіти потужними аналітичними здібностями.
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Наслідком умілого планування буде виважена економічна
політика підприємства і прийняття обґрунтованих економічних рішень
при управлінні підприємством.
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Публічна фінансова звітність підприємств є важливим
джерелом інформації для зацікавлених користувачів. З метою
підвищення рівня її достовірності необхідно враховувати особливості
галузі, до якої належить підприємство.
Найбільш характерні риси спостерігаються на підприємствах
торгівлі, про що розглядалося в наукових працях таких авторів як:
Л. Балабанова, Л. Лигоненко, А. Мазаракі, О. Сардак, В. Снегірьова,
Н. Ушакова.
Не дивлячись на те, що форми фінансової звітності в країні є
уніфікованими та основні рекомендації по їх заповненню мають
здійснюватися згідно з Національним Положення (Стандартом)
бухгалтерського обліку 1, проте заповнення окремих статей у формі 2
«Звіті про фінансові результати» підприємств торгівлі мають певні
особливості [1].
Так, наприклад, заповнення статті «Собівартість реалізованих
товарів» регулюється ПСБО 9 – «Запаси», а підприємств інших
галузей ПСБО 16 «Витрати»[2,3]. У торгівельних підприємств за цією
статтею відображається закупівельна вартість товарів без ПДВ, що не
входить до складу операційних витрат, але при цьому, сума приймає
участь у розрахунку прибутку від операційної діяльності.
Витрати виключно торгівельних підприємств щодо основаної їх
діяльності крім адміністративних витрат, витрат на збут та інших
операційних витрат включають витрати, пов’язані з відсотками
банківських короткострокових кредитів, що відносяться не до
операційної, а до фінансової діяльності згідно з НП(С)БО 1.
Підприємства торгівлі, особливо роздрібної, не можуть існувати без
додаткового фінансування, що пояснюється ще і тим, що на
теперішній час в економіці країни переважає у розрахунках між
контрагентами форма передоплати.
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Регулювання складу витрат відбувається згідно з методичними
рекомендаціями планування та калькулювання витрат в торгівлі [4].
Загалом витрати на збут, адміністративні, інші операційні та витрати,
пов’язані з використанням банківського кредиту, називаються
витратами обігу. Отже, прибуток від основної діяльності
торгівельного підприємства відрізняється від його операційного
прибутку.
Ще одним важливим показником, що відображений у формі 2, є
валовий прибуток. На торгівельних підприємствах він відображає
суми, накопичених за період, торгівельних надбавок. Навпаки на
підприємствах інших галузей він не є слушним, тому що є різницею
між доходом та тільки частиною витрат, пов’язаних з виробництвом та
реалізацією продукції.
Виділені риси звітності з ціллю отримання правильної уяви про
витрати та прибуток підприємства зумовлюють наведення додаткової
інформації, яка могла б викладатися у примітках до фінансової
звітності. Наприклад, у складі фінансові витрати, необхідно точно
знати, яка частина їх відноситься до інформації на 951 рахунку, тобто
до суми відсотків за короткостроковий кредит банків.
Характеристики щодо наповнення звітів інформацією надає
змогу правильно оцінити діяльність підприємств торгівлі на основі
відповідних змін у методиці економічного аналізу. Так, в аналізі
розрахункових операцій, зокрема для розрахунків термінів погашення
дебіторської заборгованості використовуються такі показники: чистий
дохід та середнє значення дебіторської заборгованості за період, що
досліджується, кількість днів в періоді. У розрахунку строку
погашення кредиторської заборгованості використовуємо замість
показника чистого доходу показник собівартості реалізованої
продукції, товарів, послуг [5]. Як зауважено вище, собівартість
реалізованих товарів не відображає всі притаманні витрати торгівлі.
Вважаємо, що до собівартості реалізованих товарів необхідно
додавати витрати на збут, де відображаються витрати, характерні для
процесу торгівлі. В такому випадку показник терміну погашення
кредиторської заборгованості буде більш коректним для порівняння зі
строком дебіторської заборгованості.
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Використання методики розрахунків діяльності показників на
основі фінансової звітності торгівлі з урахуванням її особливостей,
дозволяє керівництву прийняти більш виважені рішення.
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Зважаючи на високий рівень споживання енергоресурсів,
національна економіка України є залежною від нафтопродуктів, тому
використання різних відновлювальних видів енергії є достатньо
перспективним напрямком. Одним із таких джерел енергії є ріпак,
який переважно використовується для виробництва біопалива. За
останні роки, на насіння ріпаку, як сировину для виробництва
біопалива, сформувався досить великий попит, який для
сільськогосподарських
товаровиробників
супруводжується
привабливими цінами. Тому виробництво ріпаку, стало цікавити не
лише практиків але і науковців.
Дослідженнями теоретико-методологічних та практичних
питань доцільності виробництва біопалива з ріпаку в аграрному
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секторі, займались ряд вітчизняних науковців та практиків, а саме:
І.Г. Кириленко, В.В. Дем’янчук, В.Б. Андрющенко, В.І. Гавриш,
О. Маслак, Г.М. Калетнік та інші вітчизняні вчені. Проте дослідження
з питань вирощування ріпаку в аграрному секторі України як
біопалива, залишає за собою ряд невирішених питань науковопрактичного змісту.
Цілю статті є розглянути основні пріопитетні аспекти
виробництва біопалива з ріпаку в аграрному сеторі України.
Як свідчить досвід, ріпак є ринково привабливою культурою, на
яку постійне росте попит. В більшості сільськогосподарських
підприємств України, система вирощування ріпаку існує, проте
використовується з певними обмеженнями. Цьому слугує те, що при
вирощуванні ріпаку окрім спеціального обладнання для збирання
ріпаку, ніякі спеціальні машини та пристрої, окрім придатних для
вирощування зернових непотрібні. Для того щоб витрати для
виробництва біодизеля з ріпаку окупилися, необхідно щонайменше
подвоїти урожайність. Поштовхом для розвитку галузі, стали високий
попит на насіння ріпаку та досить висока закупівельна ціна.
Проте, основним джерелом попиту на ріпак на цей час
залишається залежність України від нафтопродуктів та біоенергетики.
Відповідно до цього, однією з умов стабільного розвитку
ріпаківництва є збільшення на ринку насіння ріпаку питомої ваги його
внутрішнього споживання. Цьому має сприяти зростання
потужностей, тобто будування заводів з виробництва біодизелю.
Розвиток виробництва дизельного біопалива, став стратегічною метої
України. В Україні має бути чітко сформована стратегія виробництва
та переробки насіння ріпаку, а також вихід на зовнішній ринок з
готовим біопаливом. Відповідно до цього, доцільно збільшити площі
посіву ріпаку та сформувати зону його концентрованого вирощування.
Останнім часом, все частіше в Україну від європейських
виробників біопалива надходять пропозиції до закупівлі значних
партій ріпаку, це зумовлено із ростом біодизельної галузі в країнах
ЄС. Географія експорту українського ріпаку, наведена на рис. 1.
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Рис. 1. Географія експорту українського ріпаку
Ріпак є однією з важливих енергетичних культур, який широко
використовується у світі для виробництва біопалива. Хоча ріпак є однією з
найбільш рентабельних культур, проте його переважна більшість йде на
експорт, зокрема для країн ЄС. Для аграрного сектору економіки України,
вирощування ріпаку є пріоритетною галуззю. Виробництво та переробка
насіння ріпаку в біопаливо, дасть змогу Україні зменшити свою нафтову та
енергетичну залежність перед іншими країнами.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ
У статті дослідженні основні аспекти сутті і ролі зниження собівартості
продукції. Автор визначає проблемні питання сутності собівартості продукції та їх
удосконалення на рівні підприємства.
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The paper study the basic aspects of nature and the role of reducing production costs.
The author defines the essence of issues and their cost of production improvement at the
enterprise level.
Keywords: cost of production, costs, expenses, management expenses.
В статье исследовании основные аспекты сути и роли снижения себестоимости
продукции. Автор определяет проблемные вопросы сущности себестоимости
продукции и усовершенствование на уровне предприятия.
Ключевые слова: себестоимость продукции, затраты, затраты, управление
затратами.

Метою дослідження є визначення економічної сутності,
значення собівартості продукції, дослідження шляхів зниження
собівартості продукції підприємства. Для досягнення мети необхідно
вирішити наступні завдання: дослідити сутність таких економічних
категорій, як «витрати» та «собівартість продукції»; обґрунтувати
важливість пошуку та реалізації на підприємстві можливостей щодо
зниження собівартості продукції; знайти основні шляхи зниження
собівартості продукції.
Дослідженню собівартості та її сутності завжди приділяли увагу
українські та зарубіжні вчені-економісти. Найбільш досліджено
собівартість як в історичному, так і в економічному аспекті в працях
таких вчених, як А.Ф. Аксененко, П.С. Безруких, М.А. Болюх, Ф.Ф.
Бутинець, В.П. Завгородній, М.І. Маниліч, Й.С. Мацкевічус, В.Ф.
Палій, В.М. Пархоменко, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко та ін.
В умовах ринкової економіки постає питання зниження витрат і
планування собівартості продукції стають більш гострішими, оскільки
завдяки правильному плануванню та управлінню витратами всі
підприємства утримують свої позиції на ринку, підвищують
ефективність діяльності та конкурентоспроможність.
Собівартість деякий час розглядали як поняття, яке практично
використовують здебільшого в плануванні, обліку та аналізі. Такий
факт знайшов своє відображення у визначенні собівартості як витрат
підприємств, з чим пов’язано розуміння сутності та характерних ознак
собівартості, її місця і ролі в системі економічних показників. Як
зазначають М.І.Маниліч та О.В.Миронюк, собівартість – це виражені в
грошовій формі затрати на витрачені засоби виробництва, оплату
праці та соціальні заходи. Іншими словами, собівартість вважають
сумою всіх витрат на створення продукції, вираженою у грошовій
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формі, одночасно зазначаючи, що собівартість продукції – це
об’єктивна економічна категорія, а її існування зумовлене насамперед
тим, що кожне підприємство мусить у межах собівартості
відшкодовувати витрачені ним ресурси, щоб безперервно
продовжувати виробництво.
Отже, собівартість забезпечує процес відтворення виробництва,
охоплюючи витрати підприємства, пов’язані з цим процесом, тобто її
основу становлять затрачені засоби виробництва та оплата праці [1].
Завгородній В.П. зазначає, що всі затрати підприємства на
виробництво та реалізацію продукції, що виражені в грошовій формі,
складають собівартість продукції. В той же час вчений відзначає, що
собівартість є важливим
показнико використання ресурсів [2, с.
583].
Бутинець Ф.Ф. стверджує, що собівартість продукції (робіт,
послуг) – це грошове вираження витрат підприємства, пов’язане з
виробництвом та збутом продукції, виконанням робіт, наданням
послуг [3, с. 165]. Болюх М.А. та. Бурчевський В.З розглядають
собівартість продукції як основний якісний показник роботи
підприємства. Її рівень відбиває досягнення та недоліки роботи як
підприємства в цілому, так і кожного структурного підрозділу.
Систематичне зниження собівартості продукції має важливе
народногосподарське значення, бо дає змогу за стабільних ринкових
цін збільшувати прибуток на кожну гривню витрат, підвищує
конкурентоспроможність продукції [4, с. 43]. Мацкевічюс Й.С.,
зауважує, що собівартість продукції – це частина вартості, що
дорівнює вартості витрачених засобів виробництва частини вартості
необхідного продукту і частини вартості додаткового продукту, що
виступає в грошовій формі і представляє частину ціни продукту, за
рахунок якої відшкодовуються витрати на освоєння, виробництво й
реалізацію і виражає певні виробничі відносини [1].
Найбільш ґрунтовне визначення собівартості дав В.М.
Пархоменко: собівартість продукції (робіт, послуг) – це вартісне
вираження витрат, пов’язаних з використанням у технологічному
процесі виробничої продукції (виконання робіт, надання послуг)
природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних
виробничих фондів, нематеріальних активів, спеціалізованого
оснащення, інструменту, інвентарю, трудових і фінансових ресурсів, а
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також витрат на виробництво і збут готової продукції, включаючи
встановлені державою як обов’язкові відрахування, податки й платежі
[5].
За словами В.М. Федосова, витрати підприємства - фінансова
категорія, що характеризує в грошовій та матеріальній формах оцінку
господарської діяльності (підготовка, організація й здійснення
процесів виробництва та реалізації продукції, товарів), фінансової й
соціальної діяльності [6, с. 342]. Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т.,
Погріщук Б.В. зазначають, що витрати – це грошова оцінка вартості
матеріальних, трудових, фінансових, природних, інформаційних та
інших видів ресурсів на виробництво та реалізацію продукції за
певний період. Як видно з визначення, витрати характеризуються:
1) грошовою оцінкою ресурсів, забезпечуючи принцип
вимірювання різних видів ресурсів;
2) цільовою установкою (пов’язаною з виробництвом і збутом
продукції в цілому або з якоюсь із стадій цього процесу);
3) певним періодом, тобто віднесенням на продукцію за даний
період часу [7, с.261].
Отже, слід зазначити, що поняття “витрати на виробництво” та
“собівартість” не можна ототожнювати. Ці категорії пов’язані тим, що
витрати служать основою для розрахунку собівартості, а сама
собівартість є формою цільового спрямування витрат. Різниця між
витратами виробництва та собівартістю полягає у тому, що
собівартість знаходить своє вираження лише в грошовій формі, а
витрати виробництва можуть бути як у грошовій, так і у натуральній
формах. Крім того, собівартість включає в себе деякі затрати, що є
частиною доданого продукту [8].
Економічну сутність собівартості продукції як економічної
категорії розкривають і функції, які вона виконує:
- облік і контроль всіх затрат на випуск і реалізацію продукції;
-економічне обґрунтування доцільності вкладення реальних
інвестицій на реконструкцію, технічне переозброєння і розширення
діючого підприємства;
- визначення оптимальних розмірів підприємства;
- економічне обґрунтування і
ухвалення будь-яких
управлінських рішень тощо.
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Вищевказане дозволяє стверджувати, що розглядати собівартість
продукції в якості лише затрат на виробництво, виражених у
грошовомувимірнику, буде помилковим, оскільки не відображатиме
повною мірою сутність даного поняття [5]. Терешкіна А. зазначає, що
собівартість як показник використовують для наступних цілей:
- оцінки рівня господарювання підприємства (за видами та
об'єктами діяльності) та його структурних підрозділів;
- контролю за ефективністю витрачання природних,
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- визначення економічної ефективності інвестиційної та
інноваційної діяльності, впровадження заходів щодо забезпечення
більш ефективного технологічного процесу господарювання;
- розробки і встановлення цін на продукцію (роботи, товари і
послуги);
- визначення економічної доцільності та вигідності здійснення
підприємницької діяльності за різними об'єктами господарювання [9].
Отже, проведений на підприємстві економічний аналіз
собівартості продукції дозволить: з’ясувати тенденції зміни даного
показника; виконання плану по рівню собівартості; визначити вплив
факторів на його зміну; оцінити вплив собівартості на показники
рентабельності, як окремих видів продукції, так і підприємства в
цілому; виявити резерви зниження собівартості продукції.
Основним джерелом зниження собівартості продукції є
зростання продуктивності праці. Це обумовлюється тим, що, поперше, за рахунок зростання продуктивності праці досягається
економія заробітної плати, так як зростання продуктивності праці
призводить до скорочення витрат на виробництво продукції, а подруге, завдяки зростанню продуктивності збільшується випуск
продукції, за рахунок чого досягається зниження собівартості
продукції шляхом економії непропорційних витрат.
Друге джерело – зменшення витрат на матеріали, паливо, енергію –
має найважливіше значення для матеріалоємних галузей. Зменшення
витрат матеріалів здійснюється шляхами: скорочення втрат, заміна
дорогих матеріалів більш дешевими, зменшення витрат на постачання
матеріалів, покращення нормування витрат матеріалів. Скорочення
витрат на обслуговування виробництва та на управління досягається
головним чином шляхом зменшення чисельності робітників за рахунок
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застосування ефективніших методів організації управління та
обслуговування виробництва, більш прогресивної техніки. Економія
витрат на збут досягається завдяки укріпленню дисципліни праці,
ритмічності виробництва, дотримання договірної дисципліни.
Не менш важливим чинником, що сприятиме скороченню витрат
підприємств, є дотримання всіх головних принципів ефективного
розміщення продуктивних сил: це скорочення шляхів між виробником
та покупцем, між виробництвом і сировинною базою [12].
Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:
собівартість
продукції
підприємства
є
найбільш
найважливішим
узагальнюючим
показником
економічної
ефективності виробництва, в якому відображаються всі сторони його
господарської діяльності;
- порівнювати поняття «витрати» та «собівартість» не можна,
оскільки витрати є складовою собівартості, а під собівартістю слід
розуміти важливу економічну категорію, яка відображає рівень
понесених поточних витрат на виробництво та реалізацію продукції,
виражених в грошовому вимірнику;
- для підвищення ефективності діяльності підприємства,
забезпечення розвитку та конкурентоспроможності підприємства на
ринку слід постійно шукати нові шляхи зниження собівартості
продукції та розробляти та впроваджувати у діяльність відповідні
заходи, спрямовані на зниження собівартості продукції, що можливо
на підставі попередньо проведеного економічного аналізу;
- до основних шляхів зниження собівартості продукції можна
віднести: підвищення технічного рівня виробництва, покращення
організації виробництва та праці, зниження матеріаломісткості продукції,
що в свою чергу буде сприяти збільшенню обсягу виробництва;
- зниження собівартості продукції дозволить досягти наступних
цілей: організувати виробництво конкурентоспроможної продукції; мати
можливість використовувати гнучке ціноутворення, а також оцінки
діяльності кожного підрозділу з фінансової точки зору; прискорити
прийняття обґрунтованих та ефективних управлінських рішень тощо;
- при постійному пошуку нових методів і факторів зниження
собівартості продукції діяльність підприємств в Україні може вийти на
новий, більш ефективний рівень функціонування.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ
АВТОДОРОЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статті проведено оцінку ефективність соціальних витрат підприємств
автодорожньої галузі з метою визначення ефекту, що приносить праця працівників.
Ключові слова: витрати, соціальні витрати, людський капітал, працівники,
персонал.
The article assesses the effectiveness of the social costs of enterprises in the road
sector in order to determine the effect of the work of workers.
Key words: costs, social expenditures, human capital, employees, personnel.
В статье проведена оценка эффективности социальных расходов
предприятий автодорожной отрасли с целью определения эффекта, который
приносит труд работников.
Ключевые слова: расходы, социальные расходы, человеческий капитал,
работники, персонал.

Питання оцінки ефективності соціальних витрат для
автодорожніх підприємств є особливо актуальним, адже на
забезпечення соціальної політики підприємства витрачаються
додаткові зусилля, які пов’язанні з вирішенням важливих поточних і
термінових питань. Тобто, для кожного підприємства важливо
усвідомити додаткову вигоду, що отримується за даними реалізації
соціальної політики захисту персоналу.
Використовуючи методику запропоновану Пацулою О.І. [64],
проведено оцінку ефективності соціальних витрат, яка полягає у
розрахунку коефіцієнта окупності соціальних витрат (КОсв),
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прибутковості людського капіталу (Плк) та доходу (ДВлк), який
продукує робоча сила (табл. 1).
Таблиця 1
Оцінка ефективності соціальних витрат
на автодорожніх підприємствах за 2011-2015 рік
Показник

1

ТзОВ
«ЛуцькавтодорСервіс»
Темп
Показприросту,
ник
%
2

3

ПАТ «Будавтодор»

ПАТ
«Уманьавтодор»

Показник

Темп
приросту,
%

Показник

Темп
приросту,
%

4

5

6

7

2011 рік
КОсв
Плк
ДВлк

1,14
4,06
18,71

Х
Х
Х

0,13
2,32
2012 рік

Х
Х
Х

1,04
71,46
51,86

Х
Х
Х

КОсв
Плк
ДВлк

0,25
0,16
11,62

-78,07
-96,06
-37,89

0,76
7,09
16,09
2013 рік

484,62
593,53

-1,67
18,80
-98,90

-260,58
-73,69
-290,71

КОсв
Плк
ДВлк

0,80
2,81
30,74

220,00
1656,25
164,54

0,79
5,68
17,22
2014 рік

3,95
-19,89
7,02

-12,18
-551,57

629,34
457,70

КОсв
Плк
ДВлк

0,99
2,50
45,30

23,75
-11,03
47,36

-4,66
-689,87
15,92
180,28
-90,39
-624,91
2015 рік

-4,69
-224,96

-61,49
-59,21

КОсв
Плк
ДВлк

1,16
4,59
85,82

17,17
-10,86
133,05
-1,14
83,60
61,23
284,61
89,45
-256,76
184,06
-81,58
Темп приросту 2015/2011 р., %

-75,69
-63,74

КОсв
Плк
ДВлк

Х
1,75
Х
-8453,85
Х
Х
13,05
Х
Х
Х
358,69
Х
-11167,24
Х
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Отже, за даними проведених розрахунків можна зробити такі
висновки:
1. Коефіцієнт окупності соціальних витрат, показує скільки
доходу припадає на 1 грн., вкладену у персонал. У 2015 році у ТзОВ
«Луцькавтодор-Сервіс» даний показник становив 1,16, це означає, що
на 1 грн. витрат на персонал припадає 1,16 грн. чистого доходу за
вирахуванням витрат на виробництво і персонал. Порівняно з 2011
роком коефіцієнт окупності зріс на 1,75%.
Прибутковість людського капіталу визначає, скільки чистого
прибутку припадає на 1 працівника. У 2015 році у ТзОВ
«Луцькавтодор-Сервіс» на 1 працівника припадає 4,59 тис. грн.
чистого прибутку. Відносно 2011 року показник зріс на 13,05%, тобто
на 13,05% більше чистого прибутку стало припадати на 1 працівника.
Найменше значення прибутковості людського капіталу припадає на
2012 рік, і становить 0,16, тобто 0,16 тис. грн. чистого прибутку
припадає на 1 працівника.
Дохід, який продукує робоча сила ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс»
у 2015 році, становить 85,82 тис. грн., це на 358,69% більше порівняно
з 2011 роком. Економічне значення показника означає, що 1 працівник
у 2015 році приніс підприємству 85,82 тис. доходу.
2. На ПАТ «Будавтодор» коефіцієнт окупності соціальних
витрат у 2015 році становить -10,86, це означає, що на 1 грн. витрат на
персонал припадає 1,44 грн. витрат. Порівняно з 2011 роком цей
показник знизився на 8453,85%.
Прибутковість людського капіталу на даному підприємстві
становить 61,23 тис. грн. Тобто, у 2015 році на 1 працівника припадало
61,23 тис. грн. прибутку. У 2011 році підприємство отримало збиток
що засвідчило про збитковість людського капіталу.
У 2015 році робоча сила ПАТ «Будавтодор» продукує витрати в
сумі 256,76 тис. грн.
3. На ПАТ «Уманьавтодор» коефіцієнт окупності соціальних
витрат у 2015 році становить -1,14, це на 209,62% менше порівняно з
2011 роком. Цей показник означає, що на 1 грн. витрат на персонал
припадає 1,14 грн. витрат.
Протягом 2013-2015 років на ПАТ «Уманьавтодор» був збиток,
що свідчить про відсутність прибутковості людського капіталу.
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Прибутковість людського капіталу спостерігаємо у 2011-2012 роках, і
становила 71,46 тис. грн. та 18,80 тис. грн. на 1 працівника відповідно.
У 2015 році робоча сила ПАТ «Уманьавтодор» продукує витрати
в сумі 81,58 тис. грн., тобто на підприємстві один працівник виробляє
81,58 тис. грн. витрат.
Таким чином, найменший ефект від соціальних витрат отримує
ПАТ «Уманьавтодор». Найбільша ефективність соціальних витрат
спостерігається на ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс». Отже, чим більші
витрати на працівників, тим більший ефект приносить їхня праця.
Варто також відмітити, що оцінити ефективність соціальних
витрат можна за допомогою ресурсного підходу, тобто шляхом
формування власної системи показників за кожним напрямком
формування соціальних витрат. Так, на основі аналітичних даних
діяльності ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» встановимо практичний
взаємозв’язок обсягів реалізації підприємства і соціальних витрат. У
нашому випадку доцільним буде оцінити чотири фактори впливу на
результуючий показник, адже це дозволить скласти більш точну
економетричну модель, яка буде надавати більш ймовірний прогноз на
майбутнє.
Всі соціальні витрати підприємств автодорожньої галузі можна
поділити на 4 групи:
1) витрат на основні соціальні потреби працівників (заробітна
плата, єдиний соціальний внесок);
2) витрати на додаткові соціальні потреби працівників;
3) витрати на фінансування соціальних проектів (благодійна
діяльність);
4) витрати на працеохоронні заходи.
Використаємо кореляційно-регресивний аналіз, який дасть змогу
виявити
причинно-наслідкові
зв’язки
між
досліджуваними
показниками та побудувати економіко-математичну модель їх
взаємозв’язку:
Y = а0 + а1⋅ х1 + а2⋅ х2 + а3⋅ х3 + а4⋅ х4,
(1)
де Y – обсяг реалізації робіт, послуг (продукції)
х1 – витрати на основні соціальні потреби працівників
х2 – витрати на додаткові соціальні потреби працівників
х3 – витрати на фінансування соціальних проектів
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х4 – витрати на працеохоронні заходи.
Сила впливу факторів на результуючий показник оцінюється за
допомогою обрахування таких показників як коефіцієнт детермінації
та F-критерій Фішера. За допомогою коефіцієнта детермінації R2
вимірюється щільність зв’язку між двома або більше показниками та
перевіряється адекватність (відповідність) побудованої регресійної
моделі реальній дійсності.
Коефіцієнт детермінації завжди позитивний і перебуває в межах
від 0 до 1. Він показує, яка частка коливань результативної ознаки Y
зумовлена коливанням факторної ознаки х. F-критерій Фішера у
регресійному аналізі дозволяє оцінювати значимість лінійних
регресійних моделей. Зокрема, він використовується в крокової
регресії для перевірки доцільності включення або виключення
незалежних змінних (ознак) у регресійну модель.
Для побудови економетричної моделі скористуємося даними
приведеними у табл. 2.
Таблиця 2
Вихідні дані ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс»
для побудови економетричної моделі

Y

Витрати на
основні
соціальні
потреби
працівників,
тис. грн.
Х1

1

2

3

4

5

6

2006
2007

211,6
198,2

120,3
118,4

5,3
6,4

1,3
2,8

21,3
26,9

2008

115,8

90,7

13,5

4,4

22,1

2009

137,9

98,1

16,7

4,7

18,7

2010
2011
2012

132,4
55722
62463

29,7
4273
10895

11,3
54,4
52,1

2,5
34,4
50,2

14,5
174,4
177,5

2013
2014
2015

53189
44771
89366

8410
8184
11152

63,2
66,1
70,7

53,9
58,3
67,1

200,6
290,2
315,1

Рік

Обсяг
реалізації
тис. грн.

Витрати на
додаткові
соціальні
потреби
працівників,
тис. грн.
Х2
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Витрати на
фінансування
соціальних
проектів, тис.
грн.

Витрати на
працеохоронні
заходи, тис.
грн.

Х3

Х4
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Для процесу обрахування параметрів множинної лінійної
регресії та показників її адекватності використаємо програмний пакет
Microsoft Excel 2013. З використанням функції ЛИНЕЙН (відоміY;
відомiX), що міститься в арсеналі функцій програмного пакету MS
Excel 2013, отримуємо масив, що включає в себе розраховані
параметри рівняння регресії, а також додаткову статистику, в числі
яких є і коефіцієнт детермінації R2, і F-критерій Фішера.
Узагальнимо аналітичні дослідження побудованої моделі в табл. 3.
Таблиця 3
Аналітичні дослідження побудованої моделі
№

Показник

Умовне
позначення

Значення
показника

1

2

3

4

Висновок
5

Оскільки, R  1 , то варіація
фактора (обсяг реалізації) сильно
впливає на варіацію показників
(соціальні витрати). На 95,436%
варіація показника зумовлена
варіацією фактора, і на 4,564% впливом інших факторів.
Отже,
дані
передбаченні
побудованою моделлю, будуть з
високою ймовірністю відповідати
реальності.
Оскільки,
R→1,
то
спостережувані точки достатньо
близько лежать до лінії регресії.
Зв’язок між вхідними змінними
та вихідною змінною має високу
тісноту.
Оскільки,
Fроз>Fтаб,
то
побудована модель є адекватною
статистичним даним і придатною
для
подальшого
аналізу
і
прогнозування.
2

1.

Коефіцієнт
детермінації

2.

Коефіцієнт
множинної
кореляції

3.

Критерій
Фішера

0,95436

R

0,97691

26,13688
0,00151

Таким чином, рівняння залежності обсягу реалізації від
зазначених факторів х1 – х4 матиме вигляд:
Y = -14031,51 + 13,11⋅ х1 + 1857,22 ⋅ х2 – 4214,48 ⋅ х3 + 307,96 ⋅ х4
Розглянемо детальніше отримані коефіцієнти моделі:
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-14031,51 – це a0 – коефіцієнт який показує якою буде Y (обсяг
реалізації) у випадку, якщо всі використовувані в моделі фактори
будуть дорівнювати 0, мається на увазі що це залежність від інших
непредставлених в моделі факторів.
13,11 – це а1 – коефіцієнт, який показує вагомість впливу
фактора x1 на Y, тобто обсяг реалізації в межах даної моделі впливає
на показник витрат на основні соціальні потреби працівників з вагою
всього 13,11. Знак плюс показує що цей вплив позитивний, тобто чим
більші витрати на основні соціальні потреби працівників, тим
більший обсяг реалізації.
1857,22 – це а2 – коефіцієнт впливу витрат на додаткові
соціальні потреби працівників на величину обсягу реалізації з вагою
1857,22, відповідно до моделі, цей вплив також позитивний.
– 4214,48 – це a3 – коефіцієнт впливу витрат на фінансування
соціальних проектів на величину обсягу реалізації з величиною
4214,48. Знак мінус показує що цей вплив негативний, тобто чим
більші витрати на фінансування соціальних проектів, тим менший
обсяг реалізації.
307,96 – це a4 – коефіцієнт впливу витрат на працеохоронні
заходи на величину обсягу реалізації з величиною 307,96. Даний вплив
є позитивний, тобто чим більші витрати на працеохоронні заходи, тим
більший обсяг реалізації.
Варто зауважити, що залежність між вищерозглянутими
показниками має складний багатокомпонентний характер – динаміка
обсягів реалізації залежить від великої кількості різноаспектних
соціальних факторів. Але виведена закономірність дає змогу
стверджувати про існування обґрунтованих схем впливу кількісних та
структурних показників економіко-організаційних факторів якості на
результат діяльності підприємства та його конкурентоспроможність.
Як відомо, моделювання дозволяє показати величину
залежності, завдяки якій можна робити безпосередньо прогноз і
здійснювати планування.
Отже, спираючись на дані регресійного аналізу, можна
приймати управлінські рішення спрямовані на стимулювання
пріоритетних причин, які впливають на кінцевий результат, власне
модель і допоможе виділити пріоритетні чинники.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ»
SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF
"BIOLOGICAL ASSETS"
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ»
У статті розглянуті сутність біологічних активів з точки зору нормативного
їх регулювання і наукових підходів, подана найбільш вживана в практиці обліку
класифікація біологічних активів.
Ключові слова: біологічний актив, біологічні ресурси, сільське господарство.
In the article the essence of biological assets from the point of view of their
regulatory and scientific approaches most commonly used in the practice of accounting
classification of biological assets.
Key words: biological assets, biological resources, agriculture.
В статье рассмотрены сущность биологических активов с точки зрения их
нормативного регулирования и научных подходов, представлена наиболее
употребительная в практике учета классификация биологических активов.
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Однією із найважливіших галузей виробничої сфери є сільське
господарство, яке забезпечує населення продуктами харчування, а
промисловість – сировиною. Попит на продукцію сільського
господарства постійно зростає. У Волинські області індекс
сільськогосподарської продукції у січні–вересні 2016р. порівняно з
відповідним періодом 2015р. становив 101,2%, у т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах – 106,4%, господарствах
населення – 98,5%. Індекс продукції рослинництва становив 102,1%,
продукції тваринництва – 100,0% [1]. Організацію бухгалтерського
обліку біологічних активів рослинництва і тваринництва регулює
П(С)БО 30 «Біологічні активи», який є актуальним і набуває все
більшого поширення в Україні.
Дослідженням питань обліку біологічних активів в Україні
займаються такі науковці, як: Ф.Ф. Бутинець, М.Я. Дем’яненко, В.М.
Жук, Г.Г. Кірейцев, В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук, П.Т. Саблук,
Л.К. Сук, П.Л. Сук, М.М. Коцупатрий, В.Г. Ткаченко, С.В. Додонов,
М.В. Додонова, Т.С. Метересова, P.P. Газизов, О.П. Скирпан, М.С.
Палюх та інші.
Сільськогосподарські підприємства відрізняються певними
особливостями: використанням землі, як основного засобу
виробництва, сезонністю виробництва та тривалістю операційного
циклу, застосуванням специфічних первинних та зведених документів,
різноманітністю галузей виробництва, використанням готової
продукції власного виробництва як сировини і матеріалів для
виробництва іншої продукції, використанням біологічних активів та
впливом на них біологічних перетворень, тощо[12].
Відмінною особливістю сільськогосподарського виробництва
від інших галузей економіки є використання біологічних активів, а
саме рослин і тварин. Регламентують облік біологічних активів такі
нормативні акти як МСБО 41 «Сільське господарство», П(С)БО 30
«Біологічні активи, Методичні рекомендації з обліку біологічних
активів, в кожному з яких подається трактування поняття «біологічні
активи».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 «Сільське
господарство» наводить досить не чітке поняття бухгалтерського
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обліку біологічні активи («біологічні активи» – це живі тварини і
рослини.) [7]. Згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи», біологічний
актив – це тварина або рослина, яка в процесі біологічних
перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або
додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб
економічні вигоди [10].
Відповідно до Методичних рекомендацій з обліку біологічних
активів, біологічний актив визнається активом, якщо:
- підприємству перейшли ризики й вигоди, пов’язані з правом
власності на біологічний актив;
- підприємство здійснює управління біологічним активом та
контроль за його використанням;
- є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому
економічні
вигоди,
пов’язані
з
його
використанням
у
сільськогосподарській діяльності;
- вартість біологічного активу може бути достовірно визначена
[6].
Трактування поняття біологічні активи в науковій літературі
відрізняється від трактування в нормативних документах (таблиця 1).
Таблиця 1
Визначення поняття «біологічні активи»
в науковій літературі
Автор

Клименко О.П.
[4]

Остапчук О.В.
[14]
Замула І.В.[3]

Визначення
Біологічні активи - це біологічні ресурси, достовірно
оцінені та контрольовані підприємством, які в процесі
біологічних
перетворень
здатні
давати
сільськогосподарську продукцію та/або додаткові
біологічні активи, а також приносити в інший спосіб
економічні вигоди.
Біологічні активи - це живі істоти та організми в
сільському господарстві, що здатні рости, розвиватися,
містять «активне начало», яке за відповідних умов може
створювати живий організм.
Біологічні активи - це біологічні складники екосистем,
які мають фізичну або потенційну корисність для
підприємства.
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Жук В.М.[2]

Пасенко
В.В.[8]
Сук Л.К.
Сук П.Л. [11]
Перевозник
Н.В. [9]
Огійчук М.Ф.
[13]

Біологічні активи – живі організми (тварини та
рослини), які вирощуються підприємством з метою
отримання
сільськогосподарської
продукції
або
утримуються ним з метою отримання інших вигід.
Біологічний актив - це сукупність природних
(біологічних) ресурсів, які в процесі біологічних
перетворень
здатні
давати
сільськогосподарську
продукцію та/або поточні і додаткові біологічні активи,
а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.
Біологічні активи – це «явище життя», тобто живі
тварини або рослини, які здатні до біологічної
трансформації. Вони можуть забезпечувати процес
виробництва нових неживих продуктів.
Біологічний актив – живі рослини, тварини, а також інші
біологічні ресурси контрольовані підприємством, які в
процесі
біологічних перетворень здатні давати
сільськогосподарську продукцію та/або інші біологічні
активи, а також приносити в іншій спосіб економічні
вигоди.

Отже, при різних підходах до визначення поняття «біологічні
активи» спільним є віднесення їх до живих організмів та біологічних
ресурсів, які в процесі біологічних перетворень здатні давати
сільськогосподарську продукцію та/або поточні і додаткові біологічні
активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.
Сутність біологічних активів розкриває і їх класифікація, ознаки
якої також є відмінними Переважно їх класифікують за видом
господарської діяльності
біологічні
активи поділяють на
сільськогосподарські біологічні активи (рослини та тварини) та інші
біологічні активи; за періодом участі біологічних активів у
господарському обороті підприємства – довгострокові, поточні та
незрілі біологічні активи, за оцінкою біологічних активів – біологічні
активи оцінені за справедливою та первісною вартістю (таблиця 2).
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Таблиця 2
Класифікація біологічних активів [12]
Класифікаційна
ознака
За видами
господарської
діяльності
Залежно від
галузі
За періодом
участі
біологічних
активів у
господарському
обороті
За оцінкою
біологічних
активів

Визначення
а)сільськогосподарські біологічні активи – це рослина та
тварина.
б)інші біологічні активи, які не пов’язані із
сільськогосподарською діяльністю.
а)біологічні активи рослинництва
б)біологічні активи тваринництва
а)поточні біологічні активи – такі, які здатні давати
сільськогосподарську продукцію або додатковий біологічний
актив протягом періоду, що не перевищує 12 місяців.
б)довгострокові біологічні активи – усі біологічні активи,
які не є поточними.
в)незрілі біологічні активи – такі біологічні активи період
створення яких перевищує 12 місяців, які нездатні давати
сільськогосподарську продукцію або інший додатковий
актив.
а)біологічні активи, які оцінені за справедливою вартістю.
б)біологічні активи, які оцінені за первісною вартістю.

Отже, трактування поняття біологічні активи займає важливе
місце у господарській діяльності сільськогосподарських підприємств,
так як впливає на правильний їх облік та оцінку. Тому є важливим
розуміння їх економічного змісту та класифікації як з нормативної так
і наукової точок зору.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
У статті розглянуті сутність управлінських рішень та їх необхідність в
управлінні підприємством, суть та роль управлінського та податкового обліку в
системі прийняття рішень.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
The article describes the essence of management decisions and their need for
enterprise management, the nature and role of management and tax accounting in the
decision-making system.
Keywords: managerial decisions, managerial accounting, tax accounting.

УПРАВЛІНСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
В статье рассмотрены сущность управленческих решений и их
необходимость в управлении предприятием, суть и роль управленческого и налогового
учета в системе принятия решений.
Ключевые слова: управленческие решения, управленческий учет, налоговый
учет.

Істотним процесом управлінської діяльності, що організовує
напрямки діяльності підприємства та її окремих працівників є
прийняття управлінських рішень. Управлінське рішення - це перший і
головний момент в організації діяльності кожного керівника. Тому,
управлінське рішення може розглядатися як основна суть процесу
управління і серйозне знаряддя системного підходу до об'єкту
управління. Прийняття рішення є основою управління. Рішення,
науково-обґрунтоване і вчасно прийняте, стимулює виробництво, а
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рішення, слабке або несвоєчасно прийняте знижує результативність
праці.
На сьогоднішній день ця тематика є украй необхідною, тому що
будь-яке підприємство хоче знати, яка продукція споживається
найбільше, які витрати необхідні для її випуску, який в майбутньому
дохід принесе її реалізація, як добитися бажаного результату з
щонайменшими витратами. Усі підприємства прагнуть відобразити цю
інформацію різними методами, але деякі з них для цього ведуть
управлінський та податковий облік. Важливим для розуміння є те, що
податковий облік забезпечується всією необхідною інформацією,
ціллю якої є подальший аналіз для прийняття управлінських рішень
підприємствами.
Дослідженням питань управлінського і податкового обліку в
Україні займаються такі науковці, як: І. Білоусова, М.Д. Білик,
І.А. Бланк, Л. Гнилицька, Л.В. Джулій, З.В. Задорожний,
Є.І. Ковач, М.М. Коцупатрий, О.І. Малишкін, О.В. Мурашко,
В.В. Мельничук, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкар, О.В. Сторожук, О.І.
Тимченко, Н.Г. Чумаченко та інші.
В процесі прийняття управлінських рішень важливе значення
має класифікація управлінських рішень, так як вид рішення впливає на
змістовне його наповнення на кінцевого користувача. Переважно
управлінські рішення класифікуюь на: стратегічні і тактичні;
прогнозні, планові і оперативні; довгострокові, середньострокові та
короткострокові; виробничі, фінансові та кадрові [5].
Інформація управлінського обліку є потрібною в процесі
підготовки даних, необхідних для прийняття управлінських рішень,
що пізніше відображаються у планах усяких рівнів, а також при
контролюванні реалізації планів. Отже, управлінський облік є
системою інформаційного забезпечення процесів планування і
контролю на всіх етапах управління: починаючи від стратегії і
закінчуючи оперативними бюджетами.
Нажаль, більшість керівників економічних суб’єктів до цих пір
не мають виразного розуміння суті і змісту управлінського обліку,
його будови та ефективності застосування. Управлінський облік
являється процесом, безперервно покращує процеси планування,
проектування, вимірювання і функціонування систем фінансової і не
фінансової інформації, який мотивує поведінку, підтримує і створює
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культурні цінності, потрібні для досягнення певної мети організації. В
теперішній час на багатьох підприємствах України управлінський
облік ще не сформувався як цілісна система збору, аналізу,
інтерпретації і представлення необхідної керівникам підприємства
інформації з ціллю прийняття рішень. Крім того, в системі
внутрішнього обліку, здійснюється оцінка прийнятих рішень на різних
рівнях управління з точки зору відповідності загальній стратегії
підприємства.
Управлінський облік надає менеджерам інформацію, яка дає
можливість збільшувати капітал його власникам, а робітникам
підприємства – збільшувати цінність їх матеріального та духовного
стану. Більша частина даних внутрішнього обліку є комерційною
таємницею, тому що вони відображають стратегію і тактику
підприємства в умовах конкуренції. Тому, користувачами
управлінської інформації є менеджери і керівники всіх ієрархічних
рівнів підприємства та персонал підприємств і організацій.
Керівників різних рівнів управління в більшій мірі цікавлять
способи досягнення бажаних результатів діяльності власного
підприємства в майбутньому. Керівникам віднині не достатньо знати,
скільки коштує та чи інша продукція, для них важливо знати, чому
вона стільки коштує, а найголовніше, як зробити так, щоб її
виготовлення було прибутковим.
Отже, метою управлінського обліку, який призначений для
задоволення інформаційних потреб внутрішніх користувачів, є
підвищення ефективності керівництва, а послідовно – ефективності
нормування, планування, контролю та прийняття рішень.
Також не новим для вітчизняної системи законодавчого
регулювання діяльності підприємств є поняття податкового обліку.
Відповідно до ПКУ, податковий облік – це система групування
інформації для визначення податкової бази за податками на підставі
первинних документів, згрупованих у відповідності з порядком,
передбаченим діючим податковим законодавством [3].
На сьогоднішній день в будь-якому сегменті управління
фінансами підприємства присутній податковий аспект, який впливає
на всі фундаментальні прийняті рішення. Через це система управління
податковим фактором повинна стати невідривною частиною
фінансового менеджменту, враховуючи його задачі та ціль.
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У новій економічній літературі така система визначається як
податковий менеджмент. Прийняття ПКУ призвело до значного
скорочення кількості податків та зборів, що позитивно вплинуло на
діяльність підприємства. Проте спостерігається істотне нерівнозначне
податкове навантаження на господарюючих суб’єктів. Понад усе, це
стосується заходів щодо оптимізації податкових платежів підприємств,
теоретичні та практичні засади яких розкриває податкове планування.
Тому податковий облік є найважливішою складовою планування
підприємств. Розвиток податкового менеджменту вказує на велику
кількість недоліків, що займають місце в податковій системі. Ці проблеми
показують недосконалість та неефективність чинної системи, і те, що
вона не допомагає економічному зростанню країни.
Податковий облік є складовою всієї податкової політики на рівні
держави і самого підприємства, та являє собою систему принципів і
методів розробки та реалізації управлінських рішень, які пов’язані з
вибором оптимальної податкової системи, розрахунком податкових
платежів, постійним контролем за їх здійсненням [3]. Інакше кажучи,
для підприємства ефективний податковий облік означає вибір такої
системи оподаткування, яка б дозволила отримувати найвищі
прибутки при оптимальності податкових платежів. Його метою є
розробка та реалізація податкової стратегії, яка дозволить оптимально
поєднати податкове навантаження та добитися максимального
результату діяльності підприємства.
Оскільки обидва види обліку (управлінський і податковий)
оперують одними тими ж самими первинними документами, фіксують
одні й ті ж дані і факти господарських процесів, то вони є тісно
пов’язаними між собою.
Незважаючи на такий взаємозв’язок, результати за показниками
управлінського та податкового обліку можуть відрізнятися між собою
(таблиця 1). Головними причинами таких відмінностей є наявність
розбіжностей між методикою і призначенням управлінської і
податкової звітності. Крім того, в управлінському обліку є в наявності
окрема методологія обліку, а база податкового обліку обмежується
лише правилами його ведення. Суттєвою відмінністю є призначення
управлінської і податкової звітності: за даними першої можна оцінити
фінансовий стан суб’єкта господарювання, а за даними другої – стан
розрахунків з бюджетом за певними податками і зборами [7].
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Варто зауважити, що спроби максимально об'єднати системи
управлінського та податкового обліку з ціллю підвищення
ефективності облікового процесу не мусять спричинювати порушення
принципів жодного з названих видів обліку. Скорочення
трудомісткості облікових процедур не може служити виправданням
погіршення якості інформації та задоволення зацікавлень одних
користувачів звітних даних за рахунок інших.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика управлінського й податкового
обліку [7, с.14]
Ознака
Мета

Управлінський облік
Підготовка інформації для
планування, контролю та
прийняття рішень на різних рівнях
управління підприємством

Податковий облік
Визначення суми
податків та контроль за
їх сплатою

Суб'єкт
регламентації

Керівництво підприємства України

Державна податква
адміністрація України

Головні
користувачі

Менеджери різних рівнів
управління та працівники
підприємства

Менеджери та районні
податкові інспектори

Вимірники

Різні вимірники

Форми
звітності

Звіти про використання
кошторисів, звіти про окремі види
діяльності тощо

Періодичність
складання
звітів

Змінний інтервал

Регулярно

Об'єкт аналізу

Структурні підрозділи

Господарська одиниця
в цілому

Єдиний грошовий
вимірник
Податкова декларація з
ПДВ, декларація з
податку на прибуток
підприємств тощо

Отже, реорганізація системи управління виробничою діяльністю
підприємства завдяки запроваджуванню системи управлінського
обліку відкриває принципово нові можливості для підприємств і дає
змогу не тільки здобувати інформацію про виробничі процеси, але й
оперативно користуватися нею при прийнятті управлінських рішень.
Ще однією основою, на якій базується прийняття управлінських
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рішень є податковий облік, оскільки саме він забезпечує формування
якісної аналітичної бази.
Полегшення ведення податкового обліку, формування потрібної
інформації для прийняття управлінських рішень, забезпечення
скорочення витрат людських ресурсів платника податків і визначення
правдивих фінансових та податкових результатів – це все цілком
правильні фактори успішної господарської діяльності платника
податків, а відтак, і побудови результативного державного
менеджменту у сфері оподаткування. Так само як і управлінський
облік, податковий облік потребує постійного поліпшення та
насамперед законодавчого його закріплення.
Тому, на сьогоднішній день, управлінський та податковий облік
повинні взаєможалежати і взаємодіяти між собою саме в частині
формування інформації для прийняття управлінських рішень.
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DEFORMATION OF REGULATORY DEVELOPMENT OF THE
AGRO-SECTOR OF UKRAINE
ДЕФОРМАЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОСЕКТОРУ
УКРАЇНИ
ДЕФОРФОРМАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
АГРОСЕКТОРА УКРАИНЫ
The article considers the reasons for the deformation of the financial and economic
regulation of the development of the agrarian sector of Ukraine. It is noted that as a result of
this, the transition from statism to market relations did not provide expectations for
accelerating the development of crop and livestock sectors. The necessity of reorientation of
surpluses of fodder grain is stressed, the export of which, due to non-competitiveness in
foreign markets, is hampered, to the development of the livestock sector. It is also proposed
to drastically revise the policy of budgetary financing of the agricultural sector and instead
of dispersing funds in various areas, direct them to those business entities where there are
prerequisites for a significant increase in the production of agricultural products, primarily
livestock, with the mandatory condition for the use of new technologies.
Key words: agrarian sector, deformation, regulation, development, financing.
У статті розглядаються причини деформації фінансово-економічного
регулювання розвитку аграрного сектору України. Відзначається, що внаслідок цього
перехід від етатизму до ринкових відносин не забезпечив очікувань щодо прискорення
розвитку галузей рослинництва й тваринництва. Наголошується на необхідності
переорієнтації
надлишків
кормового
зерна,
експорт
якого
через
неконкурентоспроможність на зовнішніх ринках утруднюється, на розвиток
тваринницької галузі. Також пропонується кардинально переглянути політику
бюджетного фінансування аграрного сектору й замість розпилення коштів за
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різними напрямами, спрямовувати їх саме тим суб’єктам господарювання, де є
передумови для суттєвого нарощування виробництва сільськогосподарської продукції,
перш за все тваринницької, з обов’язковою умовою застосування новітніх технологій.
Ключові слова: аграрний сектор, деформація, регулювання, розвиток,
фінансування.
В статье рассматриваются причины деформации финансово-экономического
регулирования развития аграрного сектора Украины. Отмечается, что в результате
этого переход от этатизма к рыночным отношениям не обеспечил ожиданий по
ускорению развития отраслей растениеводства и животноводства. Подчеркивается
необходимость переориентации излишков кормового зерна, экспорт которого из-за
неконкурентоспособности на внешних рынках затрудняется, на развитие
животноводческой отрасли. Также предлагается кардинально пересмотреть
политику бюджетного финансирования аграрного сектора и вместо распыления
средств по различным направлениям, направлять их именно тем субъектам
хозяйствования, где есть предпосылки для существенного наращивания производства
сельскохозяйственной продукции, прежде всего животноводческой, с обязательным
условием применения новейших технологий.
Ключевые слова: аграрный сектор, деформация, регулирования, развитие,
финансирование.

The main reason for the excessive imbalance crop and livestock
sectors in the agrarian sector of Ukraine, which is observed in recent years
was the strain of financial and economic regulation of development.
Consequently, for the period of reform lost even those achievements that
have been in the past, though they can not be considered sufficient.
Therefore, an objective analysis of failures in the process is an issue that
has significant scientific and practical importance.
Scientific publications have outlined the problem illustrated not
enough. In general, they can be reduced to two opposing views: some
authors reason for the negative dynamics of the agricultural sector sees
itself in its reform [2; 4; 5]; others, operating statistics for the period after
the year 2000, argue that agriculture Ukraine began to develop dynamically
[1; 3].
Setting objectives. With no intention to engage in polemics with both
the first and the second, objective article the attempt at objective analysis of
the current state of the domestic agricultural sector in the context of the
results of its reform.
If we consider the statistical indicators of the agrarian sector of
Ukraine, then immediately noticeable that the reform of property relations
in the direction of statism to market, rather than to accelerate its growth in
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line with economic theory and practice of advanced countries, where the
determining factor is the principle of market self-regulation, led to opposite
(тable. 1).
First illogical is that instead of a proportional increase in agricultural
production, we have a long trend of backlog volumes of livestock, so over
25 years it is not total achieved in 1990. This is mainly due to the sharp
decline in agricultural enterprises, for households in rural areas this trend is
more moderate: the first in 2015 produced animal products, only about 40%
compared to 1990, while the second - almost 69 percent. Although by and
large it is an analogy with sarcastic joke, they say, as a result of global
warming, our neighbors will go under the water a couple of meters deeper
than we are.
Table 1
The volume of gross output of farms by category
agrarian sector of Ukraine in the years 1990-2015, мln. UAH)
Indicators
Gross, оnly
in t. h .:
– farms
– households

1990
282774,2

2000
151022,2

2010
194886,5

2015
239369,9

199161,3
83162,9

57997,7
93024,5

94089,0
100797,5

131314,1
107555,8

With her livestock products:
– farms

81223,3

12206,7

27276,3

32371,2

– households

56048,9

45976,6

43056,1

38650,1

Source: Gross agricultural output Ukraine (at constant prices 2010) for the 2015
/Statistical Bulletin. . – K .: State Statistics Service of Ukraine, 2016. – S. 5.

And despite the fact that people need in foods of animal origin are not
satisfied, the number of animals under both milk and meat production is
also reduced. The growth is gross crop production increases this illogic,
especially when weighed in excess of feed grain exports is due to lack of
competitiveness in foreign markets difficult, then it would be rational to
direct it to the development of the livestock sector. And despite this, we are
a state (tab. 2).
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Table 2
Livestock animals and production of milk and meat
farms in Ukraine
Years
Performance
1990
2000
2015
Livestock animals ths. нeads
21083,3 5037,3 1270,5
 cattle
6191,6
1851,0
505,1
 cow
14071,2 2414,4 3704,0
 pig
Production:
3099,0
438,1 2038,0
 meat ths. тons
18,6
3,7
 milk mln. тons
10,6
Source: Figures in Ukraine in 2001. – K .: SSC Ukraine. – K .: Engineering, 2002. –
262 p. – S. 100, 104; Ukraine in numbers in 2010-2015 / Statistical Yearbook. – S. 94, 101.

Thus, although during 1991-2000 years Number of animals in
Ukraine decreased by 4.2 times, it seems that The further negative
dynamics are already subject to only physical law of inertia, which is
stronger than any economic measures, for example in the form of grants by
increasing the number of cows, because it still continues to decline.
Therefore, even if the productivity growth of animals due to livestock
intensification of production in those farms where it develops, can not reach
the previous level of production area and are smaller agricultural enterprises
of Ukraine from 1990 levels respectively by 53.2% - meat, 43 % - milk.
Of course, you can join the perspective of first authors and repeat
after them: "Agricultural whole course of reforms delivered" to its knees
"and virtually no opportunity" to fend for themselves ... impoverished
Ukraine can not afford to farm in an intensive basis and nothing remains as
a return to primitive methods of production through the use of manual labor
that puts the country at the level of underdeveloped civilized tribes against
"[Weaver, p. 402] that would be the easiest.
But despite hlostkist this assessment, it is not confirmed by figures
known so, stubborn thing. Therefore, they argue, this explanation
unconvincing. First is that the origins of inertia trend decline in number of
animals lost in the 80 years of the twentieth century. When the figure was
"political" and strictly controlled by legislative bodies.
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For example, during the 1985-1990 biennium. Cattle decreased by
1,717 thousand. Heads, t. H. Cows - 358 ths. Heads, pigs - to 1584
thousand. Heads, sheep - to 1172 thousand. Heads. The sown area also
decreased by 250 thousand. Ha. Therefore, the crop could not be inhibited
because the overall imbalance Ukraine did not give any chance that the
agricultural sector could endlessly artificially maintained, for example, such
as pozarynkovymy measures as dumping fuel prices when the domestic
market of 1 ton of oil shipped at a price of 24.5 rubles. and on world
markets cost $ 120 per 1 ton [Weaver, p. 376].
Thus, reform of the domestic economy was inevitable and the
agricultural sector of Ukraine could not stay in it an oasis of statism. It
seems that it ought to be axiomatic, because none of the developed
countries of Europe or the world can not find evidence to the contrary,
though sometimes for those trying to give an example of Israel, where there
are kibbutzim arguing while they supposedly are analogues of the former
Soviet collective farms, though not deeper into the specifics of property
relations in the first. But something somewhere in the country set a world
record performance of cows, which is several times not that mean, but
never reached the most advanced in the collective and state farms of the
Soviet era .
So in this respect we can say that no reform as such is the case, in
fact, the decline of the agrarian sector of Ukraine, and its sluggish
implementation, which followed the sacramental "step forward, two steps
back." In addition, the campaign to reform the agricultural sector could be
limited to declarations and needed government support, especially financial.
But then again not produced a clear program and a huge budget for the Old
Approach directed by stochastic principle in most cases large farms without
selecting them, effective or not, thereby dooming the first newly created
farms only on survival , denying access to their development. So practically
except grains and crops that are more or less profitable, farmers can not
currently create competition in the agricultural market of large and medium
farms, even in the world own these kinds of plant products, potatoes and
vegetables, and livestock - milk, wool, honey is the proportion of small
producers is crucial.
The reason for this lies on the surface. For the entire period of
reforming Ukraine's agricultural sector has not created equal economic
conditions for farmers, and more lion's share of the budget spent on
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subsidies to large producers. No wonder that in recent years agricultural
production almost stagnation for potential managers of large farms have
been exhausted, and new, more energetic, which could be farmers, not used
fully because of lack of adequate state support for farmers, not mention the
inability to attract new talented leaders because of the lack of a competitive
environment for the organization of alternative enterprises in rural areas.
Thus it can be stated that this strain of financial and economic
regulation of agrarian sector of Ukraine is the main cause of low economic
efficiency of agriculture. Since the calculation to preserve outdated models
of economic relations, which in most large farms only slightly
pidretushovana practically not much different from the inherited collective
farm, turned miscalculation.
Created as farmers do not play a significant role in agricultural
production, mostly because not have sufficient mass of productive capital to
fully use their potential. Therefore, it is necessary, in our view,
fundamentally review the policy of budget financing of the agricultural
sector and instead of spraying means in different directions, guide them is
so progressive entities, which are essential prerequisites for increasing
agricultural production, especially livestock, a prerequisite of the latest
technology. For preserving outdated economic relations and technologically
backward production only leads to inefficient use of resources and
nekonkurentozdatnosti domestic economy.
Now, note that stated in article views on the nature of the problem
and ways of its solution can not be considered indisputable, so further
research in this area is promising.
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ACCOUNTING AT THE VIRTUAL BACKGROUND
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ТЛІ ВІРТУАЛІЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА ФОНЕ ВИРТУАЛИЙ
The problem of a simplified approach to the problems of accounting theory, which
require thorough study, is considered. Based on the analysis of publications of foreign authors
and domestic publications, it is proved that the essence of the terminology is often altered, since
the presence of synonymous values one way or another makes it possible to carry out such
juggling that passes unnoticed for most readers because of unavailability to foreign originals, or
the inability to reconcile with them Language barrier. It emphasizes the groundlessness of
attributing the first virtual names that are thoughtlessly picked up by some of the domestic authors
as a motivation to replace the name of accounting with the aim of bringing it, so to say, in such a
facilitated way, one can get rid of these problems. It points to the illusory nature of such hopes
and stresses the need to deepen scientific research on accounting issues.
Keywords: accounting, virtual, accounting issues, terminology.
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Розглядається проблема спрощеного підходу до проблем облікової теорії, які
вимагають ґрунтовного опрацювання. На підставі аналізу видань зарубіжних авторів
і вітчизняних публікацій доводиться, що нерідко
переінакшуючи сутність
термінологем, оскільки наявність синонімічних значень тієї чи іншої дає можливість
робити подібні підтасування, які проходять непомітно для більшості читачів через
недоступність до іншомовних оригіналів, або й неможливість звіряння з ними
внаслідок мовного бар’єру. Підкреслюється безпідставність приписування першим
віртуальних найменувань, які легковажно підхоплюються окремими з вітчизняних
авторів як мотивація заміни назви бухгалтерський облік з метою доведення, нібито
таким полегшеним способом можна позбутися цих проблем. Вказується на
ілюзорність подібних сподівань і наголошується на необхідності поглиблення
наукових досліджень облікової проблематики.
Ключові слова: бухгалтерський облік, віртуальність, облікова проблематика,
термінологеми.
Рассматривается проблема упрощенного подхода к проблемам учетной
теории, которые требуют основательной проработки. На основании анализа
изданий зарубежных авторов и отечественных публикаций доказывается, что
нередко
переиначивается
сущность
терминологем,
поскольку
наличие
синонимических значений той или иной дает возможность осуществлять подобные
подтасовки, которые проходят незаметно для большинства читателей из-за
недоступности к иноязычным оригиналам, или невозможность сверки с ними
вследствие языкового барьера. Подчеркивается беспочвенность приписывания
первым виртуальных наименований, которые легкомысленно подхватываются
отдельными из отечественных авторов как мотивация замены названия
бухгалтерский учет с целью доведения, якобы таким облегченным способом можно
избавиться от этих проблем. Указывается на иллюзорность подобных надежд и
подчеркивается необходимость углубления научных исследований учетной
проблематике.
Ключевые
слова:
бухгалтерский
учет,
виртуальность,
учетная
проблематика, терминологии.

Improved access to scientific publications circulating led,
unfortunately, to the appearance of questionable value pretentious opus, in
the words of one of the authors ’’illiterate scribes alien’’ where ’’questions
dealt with superficially’’ [1, p. 11; 2, p. 3], then subject to a winged phrase
Pareto (1848-1923): ’’The history of science is reduced to a history of
errors competent people’’, but with zaperechuvlnoyu share ’’no’’ to an
adjective. This phenomenon occurs when borrowing titles translated
English or German editions when their interpreters, ignoring the possibility
of accounting trying to prove that there is nothing more urgent as expanding
its scope to virtual.
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It is not always because of dilettantism, as no shortage, and those
who are trying to become famous resort to banal shulerstva,
pereinakshuyuchy essence terminologies foreign scientists, moreover, that
the presence of synonymous meanings of a term makes it possible to make
such manipulation that pass unnoticed by most readers through
inaccessibility to foreign originals, or even impossibility of reconciliation
with them opus – ’’books’’ because of the language barrier.
Thus, there was a problem that has some science, but also are more
practical importance, given that such publication pseudo knock astray many
potentially gifted scientists.
Although the phrase ’’strategic account’’ in domestic literature was
much later appear on the Russian-language editions of books by foreign
authors, where it first appeared, it was originally underestimated. Moreover,
even borrowed confused with other terms, is about using such wording:
’’Strategic Accounting (Controlling) and its principles’’; ’’Strategic
management accounting system’’ [4, p. 281], or even completely forget
about the previous relationship of these definitions, tying them to other
virtual reality: ’’Genesis and models of management accounting and
controlling’’ [5, p. 152].
And it took almost five years to come to an understanding that ’’...
the observation of past events business (financial accounting), current
events (management accounting) and future developments (strategic
account), and the term ’’accounting’’ as a relic of the past, should reject
completely say goodbye to him ... that will always risk leaving
’’accounting’’ records in a bit pidlatanomu form and content will be the
same as before’’[3, p. 89].
Given the fact that disputes such compilations increasingly covered
with moldy mycelium clean Pleso accounting theory, the purpose of the
article the analysis of individual Virtual issued by the ’’creation of an
alternative paradigm accounting’’, as alleged ’’existing theory of so-called’’
accounting ’’exhausted its intellectual resources’’ [5, p. 2], and objectives attracting the attention of scientists need to study its pressing problems.
Now in accounting theory prevailed deceptive ’’methodological’’
bait: first mark, such as ’’the greatest contribution to the theory of
accounting ’’some scientists’’ are almost closer to understanding that the
traditional theory describing and explaining only accounting practices and
did not put forward new concepts aimed at improving practices ’’and then
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one stroke, to erase this idyllic picture - they detected only’’ very close to
understanding what needs to explain accounting metatheory ’’to bring the
reader to the tips unobtrusive who is who on the issue of forming 'new
paradigm ... operation theory accounting for the different stages of
economic development’’ is passed, unlike them, her right through. That's
just like being with R. Rashytovym, which ’’staked’’ term ’’metatheory’’
more than a quarter century earlier: ’’... the creation Represents Interest
nekotoroy Global metatheory’’ [7, p.17].
Oh, pardon! He did not take the name of the account in quotation
marks, by contrast, used it in the title of the work, so should enjoy the
reference to authors ’’very close ...’’ and then all could be among the'
community of scholars and practitioners ... (are) not understood and not
appreciated properly these original ideas for the theory of accounting on
scientific basis (that is, ’’that metatheory accounting should explain the
structure and functioning of the theory of accounting at different stages of
economic development’’) ’’through the formation a new paradigm that
Rhee vidsunulosya indefinitely’’ [5, p. 11]. As, incidentally, included in
company with R. Rashytovym another renowned scientist, as too did not
object name in quotation marks, not to mention what is not thought to call
the book [10], say, ’’Fundamentals metatheory’’. Then, just to be identified,
whose place ’’close’’ and whose midst of a ’’metatheory’’.
And nobody would have thought that most of the mentioned before
opus -’’monograph’’ actually is the traditional description of the
classification and recording of economic activity, documents, estimates,
invoices, double-entry registers [5, p. 208-331] - an integral part of all
textbooks ’’of our time, who pompously called' accounting theory’’, despite
the' discrepancy between the concept of ’’theory’’, which should reveal the
philosophical categories of knowledge ’’especially when there appear
’’nemetafizychno-deep’’ statement: ’’he interpretation of the word’’
operation ’’in no way explains the content of the events that studying
accounting, and so the use of the word theory illogical. Replacing the word
’’operation’’ on the ’’fact’’ makes clear explanation as ’’fact’’ actually
associated with certain actions ... on account of the objects’’ [5, p. 5, 222].
Despite the ’’justification’’ need to replace the word ’’operation’’ on
the ’’fact, as always, with the fraud under idee fih interpretation: Operatio action act - is treated as a series of action steps to achieve a certain goal
(eg., military, surgery) or actions that belong to the range of functions of the
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enterprise, groups, individual workers’’ [5, p. 222], and ’’losing’’ General (eg., O. trade, accounting O., O. technology) [8, p. 482].
In general, such docta deliberations using synonyms as forced and
due to the dense ignorance in accounting theory known long ago: enough to
remember the epic with the withdrawal of equity in the 30 years of the
twentieth century. Or amateurish metaphysical reposition the terms costs
and expenses already in the XXI century. Although thoughtful reading these
’’books’’ can be immediately navigate that their content far from the
declared name. Not for nothing is known, scientists do not behave clumsily
names, which appear though sounding but totally extrinsic accounting
terminolohemy.
But at the same time not enough for those that clung to them in every
key turning those borrowed from other languages definition and rushed
them to replicate, thus creating a background for the impression that in
them lies the panacea for obvious defects information support of
management. In considerable extent this was due to marketing tricks
publishers, which aim to lure unusual names as many buyers have resorted
to an innocent substitute them keywords, which in the context of these
names sound generally convincing, because translation was carried out not
’’illiterate scribes alien’’ and professionals. But it is the nuances of business
reasons that can be understood, for professionals who need books on
economic subjects compared with their proposal is too numerically small to
provide redemption at least minimally profitable circulation, so there is a
struggle for a more numerous army of accountants.
This once voluntary promuotery are also aggressively pushing
efemeriyi such utopian, misleading many quite talented scientists. So they
instead find real ways of accounting involuntarily exposed to the message,
allegedly in the XXI century. In particular, happened to ’’strategic
account’’- illogical curious phrase that domestic ’’illiterate scribes alien’’
associated with the book B. Ryan [6; 12], although chronologically it
appeared in the book market later (1995) for another with a similar name
issued by K. Ward in 1992 [13]. What they have seen and have no idea,
because the list of references it is not cited, despite more than ten years the
period of the Russian-language translation [11] and say: ’’The concept of'
strategic account’’... in academic circles science ... was known after the
release of the book Bob Ryan in the late 90 of the twentieth century’’[4, p.
281]. So long and to what certain ’’illiterate scribes alien’’ with ’’non192
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academic circles of science’’ interception ’’new archetype of theoretical
thinking’’, especially when the author calls: ’’Сalls to this ... everyone who
loves science, not science itself ... do finally take decisive steps to the
emergence of the highly rate ’’accounting theory’’ but actually ’’the ...
metatheory that assessment has been made to provide accounting
theory’’[4, p. 6, 12-13]. Perhaps in another case, for two virtual adjectives
(strategic management +) in the same name - as happened in the translation
of the book K. Ward - this is too much even for those who are set to
metatheory account, that is the theory behind ’’theory of’’ as confused
explains one of the contenders for the role vivo classic, this difference from
the traditional definition. Although managed with perhaps eliminate the
adjective ’’accounting’’ and the rest is carbon copy of the long-known,
published at the time by other virtual phrases such as: ’’Monitoring of
internal and external environment of the company’’[4, p. 312-324], and a
year already, ’’controlling and monitoring service environment’’ [5, p. 193207]. And it is unlikely whether these motives here were crucial: used for
without doubt tautology like ’’Statehichnyy Accounting (Controlling)’’[4,
p. 3].
As for the replacement of adjectives, it should at least pay attention
to the content mentioned English-language books to ensure that they it is
about communication strategies and management calculations, strategic
management, analysis, planning and control, decision support system, need
information, etc., and not on ’’strategic account’’, which is allegedly to
replace the accounting (fig. 1).
Sections by [13]
Linking Strategy and Management
Accounting
Strategic management
Analysis, planning and control
Decision support system
Need for information

Sections by [12]
Foundations
of
Strategic
Accounting for Management
Strategic Accounting and the
Business Enterprise
The
Economics
Basis
for
Organisations Theorems of Strategic
Accounting
Cash Dynamics of a Business

Fig. 1. Extract the contents of the books K. Ward and B. Ryan
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It seems any doubt fall away when one considers the subheadings
’’Management accounting in the context of strategic management’’ under
'’’Linking Strategy and Management Accounting’’, as even shifting it as
’’Аdministrative account in the context of strategic management’’ that
would inevitably have national ’’illiterate scribes stranger’’ turning the
contents of the book K. Ward in ’’Strategic Management accounting’’
impossible.
Moreover, in the Russian-language translated version of this book,
there is no hint of ’’ Strategic management accounting’’. Instead, we are
talking about ’’Combining strategy company and management accounting’’
(Chapter I), ’’Strategy Scheduling’’ – Chapter II’’, ’’Accounting in the
context strategymanagement’’ – Chapter III ’’ounting competitors’’ th the
theme ’’What such Competition’’ оr ’’Моdeling oligopoly’’ and so on. And
Ryan B. considering the rather ’’through strategic calculations in
management and business enterprises, their theorem’’
In addition, it can be considered as proof of the opposite ambiguous
names several chapters in this volume and thorough book, beyond the fact
that it summed Chapter 32 ’’Questions in Strategic Accounting for
Management’’, translated as ’’Questions to stratehycheskomu accounting’’.
Even inherent ’’superficial’’ acquaintance with it immediately pledged to
these ’’scribes’’ to doubt it, since we are talking only about the calculations,
including those associated with established accounting and reflected in
accounting registers as for example ’’Analysis of accounting records for
previous periods of the firm ’’Ameria’’ (see. ch. 18) and on May yyun’’ [6,
p. 580], and mostly based on accounting data. And it seems that domestic
limited to interpreters translated the names of foreign publications.
And considerations expressed in the article do not mean that we
should reject any remarks towards accounting and smugly repeated phrase
(1590) where the Spaniard B. Solozano: ’’Accounting is above all sciences
and arts, as all need it, and he who is not no need ...’’ [9, p. 81] in a
truncated and therefore distorted sense. For no science can not develop
without the reception tangent to it from other sciences. The more you can
not avoid in management accounting, which prove their thorough work as
K. Ward and B. Ryan.
That is why we must abandon utopia alleged failure ’’of the use of
the name of science ’’аccounting’’ will take place automatically executing
the ’’service function’’ for management [3, p. 6, 8], which is the same as if
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rename mathematics, say, Agrochemicals, hoping to increase yield crops.
Because real science - not juggling with names like clowns entertaining
tricks in the intermission between performances in the circus. And
undertake research in accounting theory that will have practical application.
For now all the power in the realm strategic or other adjectives,
ephemera, periodically issued ’’on the surface’’ number present visionaries
of accounting theory to replace the established names accounting are really
examples known in philosophy antinomy, ie internal contradictions outlined
as opposed to through it idioms - expressions that claim in the imagination
of their followers to transfer them only a well-known concept. For this,
besides compiled definitions, which is used in a separate sense, is
synonymous required attributes - properties of the object, without which it
ceases to be himself. Here it primarily a method that would be different
from those virtualiyi from traditional accounting and did not. And just
endless compilation bordering plagiarism, so tempting same frivolous
converts to their growth.
Of course, the author's reasoning does not mean that this can not be
made other proposals, thus further research outlined issues are promising.
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СУТНІСТЬ ТА ОПОДАТКУВАННЯ КРАУДФАНДИНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
NATURE AND TAXATION OF CROWDFUNDING
СУТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КРАУДФАНДИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У статті досліджені основні аспекти суті і оподаткування краудфандингової
діяльності. Автор визначає проблемні питання оподаткування краудфандингової
діяльності, як альтернативного шляху фінансування.
Ключові слова: краудфандинг, оподаткування краудфандингу, фінансування.
This article explores the main aspects of nature and taxation of crowdfunding
activity. The author identifies issues of taxation of crowdfunding as alternative way of
financing.
Keywords: crowdfunding, taxation of crowdfunding activity, financing.
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В статье исследованы основные аспекты сути и налогообложения
краудфандинговой деятельности. Автор определяет проблемные вопросы
налогообложения краудфанговой деятельности, как альтернативного способа
финансирования.
Ключевые
слова:
краудфандинг,
налогообложение
краудфандинга,
финансирование.

Краудфандинг є інноваційним методом фінансування, як
правило малого та середнього бізнесу, який в свою чергу є основою
економіки будь-якої розвиненої країни. Беручи до уваги важкий
економічний стан України, вважаємо, що краудфандинг може стати
інструментом для розвитку та виходу української економіки на новий
рівень. Для цього необхідно з боку держави створити необхідні умови
для краудфандингової діяльності, адже сьогодні досить багато
успішних проектів, створених українцями на закордонних платформах
не приносять нашій державі жодної економічної вигоди. В переважній
більшості, виробництво здійснюється у Китаї, а реалізація продукту
зосереджена на країни Європи та США.
Незважаючи на те, що краудфандинг є досить новим явищем у
світовій та українській економіці, він є ефективним і перспективним
засобом фінансування підприємницької діяльності, чим і обумовлена
актуальність теми дослідження.
Великий внесок у вивчення феномену краудфандингової діяльності
внесли такі закордонні вчені, як Дж. Хау, М. Вікс, П. Беллефламме,
A. Швієнбахер, Б. Ларралде, А. Рут, С. Хусейн, Р. Вардроп, Б. Жанг,
М. Грей та ін. Дослідженню питань краудфандингу як альтернативного
методу фінансування підприємницької діяльності приділили увагу такі
вітчизняні вчені, як І.П. Васильчук, О.С. Марченко, Д. Жданова,
А. Кутузова, Л.М. Швець, В.О. Огородник, А. Гусейнова , В. Зінкевич,
Т.Ю. Климко, Н.В. Ценклер, М.В. Панько, В.К. Макарович та ін.
Метою статті є дослідження фінансового феномену
краудфандингу, а також вивчення облікового та податкового аспектів
здійснення краудфандингової діяльності.
Кожен власник малого бізнесу хоче, щоб його бізнес розвивався та
зростав. Для цього підприємство потребує капітал та інвестиції. Звичні
ресурси залучення коштів, такі як банківська позика, венчурний капітал,
власний нерозподілений прибуток часто є важкодоступними для малого
та мікро бізнесу. Підприємці, які відчувають нестачу особистих коштів
197

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

для започаткування чи подальшого розвитку вже існуючого бізнесу,
часто звертаються до членів родини чи друзів за фінансовою допомогою,
але таке фінансування часто є недостатнім. Як результат, велика кількість
потенційно успішних підприємств не отримує достатньо ресурсів для
існування та закривається. Фінансові ресурси малого бізнесу можна
поділити на дві групи: власний капітал та позичковий капітал.
До джерел фінансування власного капіталу малого бізнесу
належать:
1. Власні кошти бізнесмена та засновників підприємства
2. Кошти членів родини чи друзів
3. Проекти з пожиттєвими виплатами (Venture Alliance, Business
Angels, тощо)
4. Венчурні інвестиції.
5. Інші компанії/стратегічні інвестори.
6. Фондовий ринок.
До джерел фінансування позикового капіталу відносять:
1. Банки
2. Лізингові компанії
3. Урядові агенції
4. Постачальники та покупці
Проте окрім вищезазначених, на сьогодні існують інші,
альтернативні шляхи фінансування, одним з яких є краудфандинг.
Термін «краудфандинг» (англ. сrowdfunding) походить від
англійського словосполучення «сrowd funding», де «сrowd» —
«натовп, гурт, юрба», а «funding» — «фінансування»[1].
Краудфандинг – це інноваційна фінансова послуга, головна ідея
якої ґрунтується на співпраці у формі колективного фінансування
ризикових проектів заради досягнення визначених специфічних цілей
(фінансових чи нефінансових) або без розрахунку на вигоду у формі
пожертви чи спонсорства, або з розрахунком на нефінансову чи
фінансову вигоду, що здійснюється шляхом формування пулу
капіталу, який надходить у незначних сумах від значної невизначеної
кількості осіб на основі відкритого конкурсу за допомогою Інтернеттехнологій.[3]
Вважається, що термін краудфандінг з'явився в 2006 році і його
автором є Джефф Хау, однак саме явище колективного фінансування,
звичайно, значно давніше [9]. На думку самого Дж. Хау, краудфандинг
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є одним із напрямів краудсорсингу, який охоплює різноманітну групу
підходів, об’єднаних однією спільною рисою: всі вони засновані на
участі безлічі людей. [10].
Першим відомим прикладом краудфандингу називають акцію
для британського рок-гурту Marilion: у 1997 році шанувальники їхньої
музики зібрали $60 тисяч для того, аби музиканти провели турне
містами США. У 2002-2004 роках краудфандингові кампанії
заполонили кіноіндустрію: десятки тисяч доларів у вигляді
добровільних пожертвувань збирались через інтернет.[8]
Краудфандинг виступає свого роду обхідним, альтернативним
механізмом сучасній грошово-кредитній системі.
З-поміж інших видів фінансування краудфандинг має наступні
особливості:
 масовість – фінансування здійснюється величезною кількістю
людей;
 мікрофінансування – фінансування зазвичай здійснюється
невеликими сумами грошей у різні проекти;
 мережевий принцип організації – встановлення зв’язків між
спонсором та розробником проекту здійснюється за допомогою
соціальних мереж;
 економія на посередниках – зв’язок встановлюється безпосередньо
між спонсором та розробником, без необхідності залучення посередників,
що знижує витрати на впровадження проекту [7].
Проте, незважаючи на весь позитив, краудфандинг має і свої мінуси
та загрози. Великим ризиком є можливість шахрайства, коли кошти
збираються на неіснуючу продукцію або люди котрі зареєстрували
проект на платформі з самого початку не мали на меті його реалізацію, а
основною ціллю було лише збір і привласнення коштів.
Розвитку краудфандингу, як альтернативного способу
фінансування сприяли наступні чинники:
1. Розвиток інноваційних технологій.
2. Демографічні зміни та поведінка споживачів.
3. Потенціал для «вірусного» зростання і поширення.
4. Стрімкий розвиток кількості інтернет користувачів.
5. Законодавчі зміни в розвинених країнах світу.
На сьогоднішній день краудфандинг є досить новим явищем в
українській економіці, тому й не дивно, що підходи до обліку та
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оподаткування не розроблені й потребують дослідження. Наявні
публікації розглядають лише певні аспекти краудфандингової діяльності.
Існує катастрофічно мало інформації та наукових праць щодо того, як
доцільніше вести облік та оподатковувати краудфандингові операції, а в
українському законодавстві досі не має тлумачення поняття
«краудфандинг», а сама краудфандингова діяльність прирівнюється до
інвестування, пожертв, благодійної допомоги, позики, тощо.
Краудфандингові проекти оподатковуються податком на прибуток
на загальних умовах, що потенційно створює проблему подвійного
оподаткування: спочатку податки платить платформа за отримані доходи,
а потім ще раз податки сплачує ініціатор краудфандингового проекту. З
іншого боку, повна свобода в даній сфері може стати «шпариною» для
виведення коштів на територію України без сплати податків. В той же
час, існує інша точка зору на це питання. Так, Нестеренко О. не вбачає
особливої проблеми в українському законодавстві, адже за його
переконанням одержання коштів за допомогою краудфандингової
платформи Kickstarter прирівнюється до одержання передоплат, що,
звичайно, не заборонене законодавством. [12]
Вагомий внесок у висвітлення проблематики оподаткування
краудфандингу внесли Гусейнова А. та Зінкевич В. Головними
перепонами для українських компаній на шляху до такого виду
фінансування на міжнародних платформах є жорсткий валютний
контроль та відсутність розуміння концепції краудфандингу з боку
українських податкових органів. Через це багато стартаперів
запускають свої кампанії через нерезидентські структури.[13] За
останній час кілька українських команд змогли залучити значні
ресурси за допомогою краудфандингових платформ.
Питання оподаткування краудфандингової діяльності до кінця не
врегульовані в більшості країн світу. Комітет Єврокомісії з питань податку
на додану вартість розробив та опублікував рекомендації щодо
оподаткування ПДВ з краудфандингових засобів. Важливо зазначити, що
даний документ не має законодавчої сили, проте дає основне розуміння
суті проблеми і широко використовується організаціями в країнах ЄС.
Згідно законодавства України, зобов’язання з ПДВ виникають у
разі, якщо компанія є платником ПДВ. Тобто першим кроком є
визначення чи є ініціатор краудфандингового проекту платником
200

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

ПДВ, необхідно проаналізувати її діяльність за останній рік та
вияснити чи повинна вона буде зареєструватись таким платником.
Якщо компанія була створена спеціально під краудфандинговий
проект і почне функціонувати після одержання фінансування, то
необхідно визначити тип краудфандингу, адже від цього залежатиме
оподаткування такого суб’єкта в майбутньому.
Єврокомісія в своїх поясненнях наводить класифікацію
краудфандингу залежно від характеру винагороди, яку отримує донор.
Дану класифікацію було розглянуто в попередніх розділах роботи,
тому нижче зосередимо увагу на питаннях оподаткування.
Краудфандинг із відсутністю винагороди (Donation-based
crowdfunding) є найлегшим видом краудфандингу для цілей
оподаткування, адже являє собою свого роду благодійну допомогу. Як
зазначають Гусейнова та Зінкевич «В даному випадку все просто:
немає винагороди – немає наслідків по ПДВ».
Краудфанинг із нефінансовою винагородою (Reward-based
crowdfunding) потенційно є об’єктом оподаткування ПДВ, адже
винагорода, яку отримує донор може мати абсолютно різний характер, від
чого і залежатиме майбутнє визнання підприємством зобовязань з ПДВ
щодо таких операцій. Наприклад, у випадку, якщо передбаченою
винагородою є отримання майбутньої продукції, краудфандингові
пожертви (інвестиції) можуть бути класифіковані як передоплата за товар
чи послугу. В такому разі, у компанії виникають зобовязання з ПДВ за
принципом першої події, тобто в момент отримання коштів. Гусейнова та
Зінкевих зазначають, що «для оцінки можливих податкових наслідків
необхідно визначити на скільки порівнювана ринкова вартість винагороди
із сумою інвестицій та те, куди поставляються товари чи послуги.
Краудфандинг із фінансовою вигодою (краудінвестінг(crowdinvesting)) для цілей оподаткування може прирівнюватись до участі в
капіталі краудфандингових компаній. У випадку, якщо винагородою
за фінансування проекту є участь в прибутку компанії, тоді такі
виплати донорам прирівнюються до дивідендів. У випадку, якщо
донор отримує право на володіння певною інтелектуальною
власністю, такі виплати прирівнюються до виплат роялті.
Позиковий краудфандинг (краудлендінг (crowd-lending))
являється свого роду різновидом кредитування, де донор надає
краудфандинговій компанії відсотковий чи безвідсотковий кредит на
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реалізацію проекту, що не несе за собою зобовязань з податку на
додану вартість.[13]
Підсумовуючи, ми визначили, що краудфандинг є інноваційним
і перспективним альтернативним засобом фінансування, який
впродовж останніх років демонструє надзвичайний ріст і за
прогнозами обсяг краудфандингового ринку лише зростатиме.
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АКТОРНО-МЕРЕЖЕВА ТЕОРІЯ В ОБЛІКУ
ACTOR-NETWORK THEORY IN ACCOUNTING
АКТОРНО-СЕТЕВАЯ ТЕОРИЯ В УЧЕТЕ
У статті обґрунтовано необхідність проведення досліджень в напрямі
розвитку бухгалтерського обліку в мережевих структурах. Проаналізовано завдання,
що висуваються до системи обліку в мережевих структурах. Досліджено
особливості застосування акторно-мережевої теорії в системі бухгалтерського
обліку. Виділено і обґрунтовано два основні напрями розвитку акторно-мережевої
теорії в бухгалтерському обліку (розгляд бухгалтерського обліку як актору; акторномережеве обґрунтування змін в бухгалтерському обліку).
Ключові слова: акторно-мережева теорія, мережеві структури,
інституційна теорія обліку.
The need for research in the direction of accounting networks has been grounded in the
article. Tasks that apply to the accounting system in network structures have been analyzed. The
features of the application of actor-network theory in accounting system have been researched.
Two main areas of actor-network theory in accounting (accounting as actor; actor-network
justification of changes in accounting) have been identified and grounded.
Keywords: actor-network theory, network structure, institutional theory of accounting.
В статье обоснована необходимость проведения исследований в направлении
развития бухгалтерского учета в сетевых структурах. Проанализированы задачи,
выдвигаемые к системе учета в сетевых структурах. Исследованы особенности
применения акторно-сетевой теории в системе бухгалтерского учета. Выделены и
обоснованы два основных направления развития акторно-сетевой теории в
бухгалтерском учете (рассмотрение бухгалтерского учета в качестве актора;
акторно-сетевое обоснование изменений в бухгалтерском учете).
Ключевые слова: акторно-сетевая теория, сетевые структуры,
институциональная теория учета.
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На сучасному етапі розвитку економіки значна кількість
підприємств здійснюють свою діяльність шляхом об’єднання в
мережеві структури, що є одним із засобів протидії ускладненню
конкурентних відносин в зовнішньому середовищі. Оскільки
мережевій структурі не притаманна ієрархія, актуальним залишається
питання взаємодії її окремих елементів (підприємств, що входять до
складу мережі), які в окремих випадках навіть не мають спільної мети
або загальної стратегії подальшого розвитку у складі мережевої
структури. Одним із засобів вирішення цієї проблеми є розвиток
облікової системи підприємства в напрямі врахування особливостей
функціонування мережевих структур, як засобів інформаційного
забезпечення планування їх діяльності, ефективного функціонування
мережевих ланцюжків цінності тощо. Відповідно, основною роллю
бухгалтерського обліку в мережевих структурах є забезпечення
інтеграції інтересів її учасників шляхом створення ряду умов, за яких
функціонуватиме мережева облікова система.
На думку Ю Дахлгрена, М. Хомструма та П. Йоханссона
облікова система мережевої структури, окрім традиційних завдань,
повинна забезпечувати вирішення цілого ряду проблем, які
притаманні даному типу організацій, зокрема:
 можливість оцінювати, чи призводить співробітництво в
рамках мережевої структури до зростання доданої вартості;
 забезпечення розподілу доданої вартості та ризиків між
учасниками мережевої структури;
 формування моделі оцінки та вимірювання внеску кожного із
учасників мережі в формування ціни мережевих продуктів;
 формування системи оперативного контролю діяльності на
основі облікової інформації про діяльність мережевої структури [2].
При цьому, вирішення цих проблем має здійснюватися не
традиційним шляхом, як це здійснюється на звичайних підприємствах,
а з урахуванням специфічних особливостей мережевих структур, як
одного із нових видів організацій, виникнення яких є характерним для
сучасного етапу розвитку світової економіки.
На сьогодні окремими дослідниками при вивченні проблематики
розвитку бухгалтерського обліку в мережевій економці пропонується
використовувати акторно-мережеву теорію. Ця теорія була розроблена і
розвинута соціологами Б. Латуром, М. Каллоном, Дж. Лоу в 1970-х роках
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для розвитку інструментарію соціальних досліджень, досліджень в сфері
науки і техніки, а на сьогодні вона також використовується зарубіжними
вченими в сфері бухгалтерського обліку для пояснення розвитку мереж і
взаємодії відповідних суб’єктів в процесах змін облікових систем.
Основним об’єктом вивчення теорії є відносини, що виникають між
економічними агентами, а не їх атрибутивні характеристики. Виходячи з
її базових принципів досліджуються зразки зв’язків та відносин між
окремими економічними агентами, для того щоб встановити, які
економічні структури виникають на основі таких взаємодій, і як вони
впливають на поведінку економічних агентів, діяльність яких підлягає
обліковому відображенню.
На думку М. Каллона, якщо взяти розширене визначення
економіки, що включає бухгалтерський облік, маркетинг, менеджмент і
т.д., то стає можливим досліджувати те, як соціальна наука (тут,
економіка) допомагає форматувати ринки і економічних агентів, таким
чином, що сучасні організовані ринки виявляються вбудованими в
економіку [1, с. 66]. Таким чином, в контексті акторно-мережевої теорії
бухгалтерський облік слід розглядати як засіб конструювання відносин
між підприємствами в економічному середовищі, зокрема, у складі
мережевих структур. З іншого боку, як соціально економічний інститут,
він також може бути об’єктом вивчення цієї теорії, зокрема, в контексті
його постійної трансформації під впливом різних видів акторів.
Проведений аналіз поглядів дослідників дозволив виділити два
основних напрями застосування акторно-мережевої теорії в
бухгалтерському обліку (рис. 1).
1. На сьогодні акторно-мережева теорія досить часто
використовується для обґрунтування ролі бухгалтерського обліку в
процесі мережевої взаємодії в контексті міжорганізаційних відносин,
оскільки предмет бухгалтерського обліку згідно принципу автономії
обмежується рамками господарської одиниці, а відносини в мережі
можуть бути побудовані без створення єдиної господарської одиниці.
Оскільки мережі взагалі не мають чітко визначеного центру, а відносини
між її учасниками формуються за допомогою укладання відповідних
контрактів, значно ускладняється можливість формування інтегрованої
бухгалтерської служби, що забезпечуватиме ефективний обмін обліковою
інформацією, створюючи передумови для контролю та координації
діяльності мережевої структури. Тому важливе значення в
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функціонуванні мережевих структур займає облікове забезпечення
укладання контрактів між учасниками мережевої структури.
Напрями застосування акторномережевої теорії в обліку

1. Розгляд
бухгалтерського обліку
як актору

1.1. Облікова
інформація, як основа
укладення мережевих
угод

2. Акторно-мережеве
обґрунтування змін в
бухгалтерському обліку

1.2. Облікова система,
як засіб формування
довіри серед учасників
мережі

Рис. 1. Напрями застосування акторно-мережевої теорії в
бухгалтерському обліку
Мережеві структури створюються з метою одержання
конкурентних переваг подібно до великих компаній, без втрати
власності їх складових та незмінності їх розміру, які можуть
проявлятись шляхом: скорочення і раціоналізації витрат діяльності;
виключення дублювання функцій учасників мережі; концентрації на
тих напрямах діяльності, що виступають основними факторами
створення вартості та ін. Для реалізації даних конкурентних переваг
укладаються контракти між учасниками мережевої структури, при
формуванні яких обов’язково використовується проміжна та звітна
облікова інформація про активи і зобов’язання учасників, собівартість
і ціни мережевих продуктів та послуг тощо. Таким чином, облікова
система дозволяє сформувати початкові обґрунтування щодо
необхідності створення мережевої структури в контексті існуючої
ринкової ситуації, а також виступає засобом інформаційної підтримки
коригування її подальшої діяльності.
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Окрім цього, застосування акторно-мережевої теорії дозволяє на
основі використання відповідного інструментарію обґрунтувати
існуючі взаємозв’язки між економічними агентами та визначити роль
бухгалтерського обліку в функціонуванні мережевих структур.
Зазвичай, розкриття облікової інформації одних учасників мережевої
структури іншим учасникам виступає засобом формування довірчих
відносин, що впливає на загальну ефективність її функціонування.
Найбільш дієвим засобом реалізації такого підходу є
використання концепції “відкритого обліку” (open-book accounting),
що передбачає розкриття інформації учасниками контрактних
відносин між собою, наприклад, в частині витрат, що були понесені в
рамках реалізації контракту. Концепція “відкритого обліку” зазвичай
використовується при реалізації контрактів, що передбачають
відшкодування вартості робіт чи послуг, підрядних контрактів,
рамкових контрактів тощо. Засобом забезпечення довіри виступає
прозорість облікової інформації, яка дозволяє учасникам мережевої
структури переконатись у виконання умов укладених контрактів
іншими учасниками та пересвідчитись у ефективному функціонуванні
мережевого ланцюжка створення вартості.
В той же час, перспективним напрямом досліджень є
формування можливих моделей взаємовідносини бухгалтерських
служб учасників мережевої структури в напрямі відкриття доступу до
своєї облікової інформації. Так, Дж. Лінд та Ф. Пренкерт
визначальною роллю бухгалтерського обліку вбачають подолання
кордонів щодо використання граничних об’єктів економічними
агентами в різних видах діяльності, що може бути здійснено за
допомогою різних видів мережевих інтерфейсів [4, с. 192], які
розглядаються авторами як засоби, що дозволятимуть розмежувати
доступ до облікової інформації учасників мережевої структури.
2. Акторно-мережеве обґрунтування змін в обліку передбачає
проведення аналізу та обґрунтування причин постійної реконфігурації
національної
системи
бухгалтерського
обліку,
наприклад,
удосконалення механізмів додаткового розкриття облікової інформації
в примітках до фінансової звітності підприємств. Як відмічають з
цього приводу Л. Юстесен та Й. Моурітсен, з конструктивістської
точки зору зміни не розуміються як результат лінійних, раціональних
удосконалень або функціональної адаптації до нових вимог в мінливих
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умовах. Замість цього, динаміка бухгалтерського обліку розглядається
як результат історичних, умовних процесів, в яких з’являються нові
бухгалтерські сузір’я, такі як різнорідні елементи, різні групи людей,
різні словники і різні технології, які тимчасово пов’язані один з одним
в певний момент часу [3, с. 164].
Виділені і обґрунтовані напрями застосування акторно-мережевої
теорії в бухгалтерському обліку дозволяють сформувати подальші
напрями його розвитку в контексті інституційної парадигми. В цілому це
сприятиме як удосконаленню облікової практики в мережевих
структурах, так і подальшому розумінню бухгалтерського обліку як
соціальної науки, яка конструюється під впливом різних видів акторів.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ

ISSUES RELATED INVENTORY
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ
У статті досліджені основні проблеми обліку товарних запасів та їх
вирішення. Автор визначає причини накопичення запасів та їх наслідки для розвитку
підприємства.
Ключові слова: запаси, товарні запаси, проблеми обліку.
In the article the basic problems of accounting of inventory and solutions. By
determining the causesaccumulation stocks and their implications for the enterprise.
Keywords: inventory, inventory, accounting issues.
В статье исследованы основные проблемы учета товарных запасов и их
решения. Автор определяет причины накопления запасов и их последствия для
развития предприятия.
Ключевые слова: запасы, товарные запасы, проблемы учета.

Товарні запаси знаходяться на ключовій позиції в структурі
оборотних активів будь-якого торгівельного підприємства, оскільки
саме процеси товароруху забезпечують основну частку прибутку
підприємства від операційної діяльності.
Найважливішою функцією управління товарними ресурсами в
сучасних умовах господарювання є бухгалтерський облік, в якому
формується методична та інформаційна база для прийняття
оптимальних управлінських рішень.
Саме тому вдосконалення обліку товарних запасів на нашу
думку потрібно вважати першочерговим завданням дослідницької
роботи.
В умовах реформування економіки проблеми обліку
торгівельних запасів набувають особливої актуальності через потребу
отримання точної та достовірної інформації.
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Розвиток теорії та практики обліку товарних запасів
максимально наближеної до ринкових умов сприяють праці Пушкаря
М.С., Собка В.В., Бутинця Ф.Ф., Чебанової Н.Б., Савицької Г.В.,
Ткаченка Н.М., Мех Я.В., Чумаченка М.Р., Бордаша С.В., Поповича
П.Я., Усача Б.Ф. та інших.
Наявність на підприємстві товарних запасів має і позитивні, і
негативні сторони.
Основні причини накопичення товарних запасів на підприємстві є:
1. В сфері забезпечення:
 намагання страхування перебоїв поставок;
 необхідність в захисті від підвищення закупівельних цін;
 економія на транспортних витратах;
 економія на отриманні оптових знижок при завищенні
закупівельної партії.
2. В сфері збуту:
 необхідність безперервного обслуговування клієнтів в умовах
сезонного коливання попиту та раптового підвищення обсягів продажу;
 економія на транспортних витратах;
 потреба в розміщення запасів у центрах споживання для
скорочення терміну виконання замовлення [1].
До негативних наслідків наявності запасів на підприємстві
можна віднести наступні:
 в запасах заморожуються значні фінансові ресурси і обсяги
товарно-матеріальних цінностей, які підприємство могло б
використати
на
інші
потреби,
наприклад,
модернізація
інфраструктури, реклама, підвищення продуктивності праці і т.д.
 великі рівні запасів (товарних запасів) заважають
покращенню її якості, так як підприємства, фірми перш за все
зацікавлені в їх реалізації.
На багатьох підприємствах облік запасів здійснюється
паралельно трьома підрозділами, через що виникає багато проблем:
 на складі в натуральному виразі обліковується все, що
знаходиться там фізично. Основною метою складського обліку –
збереження запасів;
 у відділі збуту формується й аналізується інформація про
надходження, вибуття і залишки товарів з метою ефективнішого
продажу;
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 у бухгалтерії облік запасів ведеться з використанням
встановлених П(С)БО 9 «Запаси» методів для формування фінансової
звітністі.
Виходячи з вищезазначеного, часто виникають ситуації, коли за
даними одного підрозділу залишок запасів є (наприклад, у торговому
відділі), а в обліку іншого (наприклад, бухгалтерії) – залишків немає.
На практиці найбільш поширені такі причини розбіжностей в
обліку:
 по-перше, пересортування, яке може бути викликане як
об’єктивними, так і суб’єктивними причинами. До суб’єктивних
причин належить і людський фактор, тобто помилки співробітників,
викликані не недостатньою кваліфікацією бухгалтера чи комірника, а
браком знань у галузі товарознавства. Через це інформація з одного й
того ж документа може бути неоднаково відображена в обліку різних
підрозділів;
 по-друге, некоректний облік переходу права власності.
Наприклад, товар проданий, але й далі знаходиться на складі
підприємства на відповідальному зберіганні. У бухгалтерії та
торговому відділівін списаний, а на складі продовжує враховуватись у
картках складського обліку без змін;
 по-третє, використання різних програмних забезпечень
різними підрозділами в межах одного підприємства. Наприклад, у
бухгалтерії використовується програма «1С: Підприємство», яка
охоплює всі ланки обліку на підприємстві – від обліку товарнихзапасів
до формування фінансової звітності, у той час коли на складі часто
використовують більш спрощене та дешевше програмне забезпечення,
за допомогою якого ведеться виключно облік товарнихзапасів і лише в
натуральному вимірнику. При такому методі організації обліку
відсутня централізована система обліку в результаті чого бухгалтерія
не може оперативно реагувати на виникнення помилок в процесі
ведення складського обліку. Іншою стороною даної проблеми є
розбіжності у номенклатурному найменуванні одиниць товарних
запасів[2].
Ефективність управління товарними запасами підприємства
обумовлюються багатьма чинниками – як зовнішніми, що не залежать
від діяльності підприємства, так і внутрішніми, на які підприємство
може та повинно активно впливати.
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До зовнішніх чинників належать: загальний стан економічної
ситуації в країні та регіоні, особливості та нестабільність податкового
законодавства, умови надання кредитів та процентні ставки, наявність
цільового фінансування. Однак не меншу роль відіграють внутрішні
чинники, які підприємство має активно використовувати з метою
підвищення ефективності використання обігових коштів. Внутрішніми
чинниками ефективності управління товарними запасами є наступні:
 налагоджена система обліку та своєчасне документування
операцій з придбання та вибуття запасів;
 оптимальні умови зберігання товарних запасів на
підприємстві;
 надійне коло постачальників та ринків збуту. В даній
кризовій ситуації, яка склалася в країні, цей чинник є одним з
найбільш вагомих, адже він забезпечує ефективну діяльність
підприємства й, виходячи із цього, ефективне управління товарними
запасами шляхом забезпечення їх оптимальної оборотності.
На даному етапі підприємство повинне приділяти значну увагу
системі управління товарними запасами і забезпечувати її
ефективність. Така система має включати чотири етапи управління, які
повинні виконуватись у строгій послідовності.
Перший етап – оцінка та прогнозування кон’юнктури
споживчого ринку, в основному базується на вивченні кон’юнктури
ринку, попиту та пропозиції.
Другий етап процесу управління товарообігом – планування
структури обсягу реалізації товарів, який передбачає: вибір
пріоритетних цілей розвитку товарообігу на підприємстві; аналіз
обсягу та структури реалізації товарів у перед плановому періоді;
визначення планового обсягу реалізації товарів; визначення планової
структури реалізації товарів; оцінка розробленого плану реалізації
товарів та розробка заходів щодо здійснення плану реалізації товарів.
У системі управління товарними запасами центральне місце
відводиться нормуванню та плануванню їх обсягу, що є призначенням
третього етапу процесу управління товарними запасами. Його
завданням є визначення такої величини запасів та їх розміщення, що в
плановому періоді й при даному обсязі товарообороту й можливостях
матеріально-технічної бази забезпечували б безперервне задоволення
попиту населення з найменшими сукупностями витрат щодо
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постачання та зберігання товарів. Реалізація цього етапу передбачає:
визначення цілей формування товарних запасів на підприємстві; аналіз
розміру, складу та обертання товарних запасів у передплановому
періоді; розробка нормативів товарних запасів; визначення планової
суми товарних запасів; оцінка ефективності розробленого плану
товарних запасів; забезпечення постійного контролю за станом
товарних запасів на підприємстві.
Слід зазначити, якщо спостерігається порушення економічно
обґрунтованого зв’язку між обсягом товарообороту та товарними
запасами виникають понаднормативні запаси, які негативно впливають
на фінансову діяльність підприємства, з’являється додаткове вкладення
обігових засобів, що призводить до зниження прибутку, рентабельності
та погіршення платоспроможності підприємств.
Четвертий етап процесу управління товарними запасами – етап
планування надходження та закупівлі товарів на підприємство, що
передбачає: аналіз надходжень товарів на підприємство у
передплановому періоді; визначення планового обсягу та структури
надходжень товарів на підприємство; визначення планового обсягу та
джерел закупівлі необхідних товарів; забезпечення ритмічності
надходжень товарів на підприємство [1].
Правильне управління товарними запасами суттєво впливає на
фінансовий стан торговельного підприємства. Присутність або
відсутність товарних запасів веде за собою як доходи, так і витрати.
Отже, кожне підприємство вибирає форму управління товарними
запасами, виходячи з особистих потреб і потреб споживчого ринку.
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