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РОЛЬ КОНТРОЛЮ У ПОСИЛЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
В статті розглянуто питання щодо сутності та складових соціальної
відповідальності бізнесу, визначення ролі контролю як функції управління у сприянні
посилення соціальної відповідальності.
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, контроль соціальної
відповідальності, завдання контролю.

Babich I.
THE CONTROL ROLE IS IN STRENGTHENING OF SOCIAL
RESPONSIBILITY OF BUSINESS
In the article a question is considered in relation to essence and constituents of social
responsibility of business, determination of control role, as a management function in the
assistance of strengthening of social responsibility.
Keywords: social responsibility of business, control of social responsibility, task
control.

Бабич И.И.
РОЛЬ КОНТРОЛЯ В УСИЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
В статье рассмотрен вопрос относительно сущности и составляющих
социальной ответственности бизнеса, определения роли контроля, как функции
управления в содействии усиления социальной ответственности.
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, контроль социальной
ответственности, задания контроля.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Сучасний етап
соціально-економічного розвитку характеризується зміною системи
цінностей, основою якої стає не тільки економічна доцільність, але й
соціальна справедливість та екологічна безпека.
Вимоги до бізнесу та його відкритості не обмежуються вже
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тільки екологічним блоком питань. Суспільство заінтересоване у
розповсюдженні принципів відкритості і відповідальності на соціальні
показники господарської діяльності, що уособлюються як у
фінансових, так і не фінансових даних. Виникла нова концепція в
рамках управління бізнесом – концепція соціальної відповідальності,
яка є актуальною для більшості розвинених країн вже декілька
десятиліть.
Професор В. Шевчук зауважує, що трансформація ринкової
економіки відбувається в напрямку економічної та соціально
орієнтованої. На його думку, соціальна складова є цільовим
орієнтиром, що спрямовує господарство у гуманістичне русло. [1, 103]
Отже, поняття соціальної відповідальності бізнесу є все більш
актуальним і для вітчизняних підприємств в умовах глобалізації та
прагнення відповідності світовим стандартам.
На даний час недостатня теоретико-методологічна основа
дослідження соціальної відповідальності господарюючих суб’єктів,
яка б дозволила адекватно проаналізувати її формування і
функціонування, оцінити роль управління, обліку і контролю в цих
процесах. Більше уваги науковців і практиків приділяється проблемам
запровадження соціальних принципів у систему менеджменту великих
корпорацій, хоча середній і малий бізнес відіграє не останню роль у
економічному просторі країни.
Також, недостатньо результативним є існуючий механізм
заохочення підвищення соціальної відповідальності суб’єктів
господарювання. Оскільки дотримання соціальних принципів і
стандартів в певній мірі обмежує права підприємницьких структур на
свободу господарювання та спричиняє (в короткостроковому періоді)
зростання витрат, втрату частини прибутку, то це обумовлює
необхідність посилення контролю як зовнішнього (з боку держави,
громад), так і внутрішнього.
В умовах конкуренції ініціювання бізнесом підвищення
соціальної відповідальності може бути забезпечене тільки достатністю
фінансових ресурсів, кваліфікованим управлінням, мотивованою
державною політикою і розвитком контролю.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Значним внеском у дослідження участі бізнесу у вирішенні
соціальних проблем, як принципу управління, стали праці П. Друкера,
А. Керолла, М. Кастельса, М. Фрідмана, Д. Баюри, Ю. Благова,
О. Грішнової, С. Івченка, С. Перегудова, М. Саприкіної, І Соболєвої та
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ін.. Проблеми розвитку соціальної функції контролю розглядались
багатьма українськими науковцями, зокрема: Б. Валуєвим,
Н. Виговською, І. Жиглей, В. Жуком, Г. Кірейцевим, Н. Малюгою,
В. Шевчуком та ін..
Однак недостатньо вивченими залишаються питання напрямів і
методів оцінки рівня соціальної відповідальності суб’єктів
господарювання, контролю як важеля її посилення.
Цілі статті. Метою статті є розгляд окремих теоретичних і
практичних положень щодо сутності та складових соціальної
відповідальності бізнесу, визначення ролі контролю як функції
управління у сприянні посилення соціальної відповідальності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поняття
важливості соціальної відповідальності як одного з напрямів стратегії
розвитку підприємства, що свідчить про цивілізованість бізнесу,
активно досліджується науковцями і практиками.
Соціальна відповідальність – це інститут, що відповідає
сучасним потребам суспільства і є невід’ємною частиною економічної,
соціальної, екологічної, етичної і правової його сфер. Відсутність
єдиного підходу до тлумачення соціальної відповідальності бізнесу і її
складових обумовлена багатогранністю цього поняття, постійним
розвитком соціально-економічних умов і ускладнює широке втілення в
практику діяльності українських підприємств.
Поняття
соціальної
відповідальності
є
широко
використовуваним у міжнародному бізнес-співтоваристві протягом не
менш як півстоліття.
Так, Зелена книга по загальній стратегії фінансування
досліджень та інновацій Європейського Співтовариства визначає
соціальну відповідальність бізнесу як «концепцію, в рамках якої
компанії на добровільній основі інтегрують соціальну і екологічну
політику в бізнес-операції та їх взаємовідносини із колом пов’язаних з
компанією організацій і людей». Такий підхід прийнято більшістю
країн ЄС. [2, 64]
Керівництво більшості українських підприємств поки не
усвідомлює, що соціальні інвестиції потрібні для їх довгострокового
розвитку і, рано чи пізно, принесуть економічний ефект.
Нерозуміння того, що дотримання принципів соціальної
відповідальності бізнесу створює стійкий позитивний імідж
підприємства, поступово враховується при укладенні угод, проведенні
8

тендерів, одержанні кредитів, взаємодії з органами влади різного
рівня, свідчить про невирішені проблеми у свідомості вітчизняного
менеджменту.
Можна виокремити три складові результату правильної
соціальної політики підприємства, що в майбутньому компенсують
додаткові соціальні витрати: можливість залучати та утримувати
кваліфіковані кадри за умови їх дефіциту, зміцнення довіри з боку
потенційних зарубіжних партнерів (для яких дотримання соціальних
норм в суспільстві є важливим) і державних органів, формування в
регіоні діяльності підприємства зони соціальної стабільності.
Проте, не слід забувати про дві складові категорії – «соціальна» і
«відповідальність».
Відповідальність — загально соціологічна
категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної
необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей.
Відповідальність означає усвідомлення смислу і значення діяльності, її
наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з
погляду інтересів суспільства або певної групи. [ 3 ]
Оскільки поняття відповідальності означає усвідомлене
прийняття рішень з огляду на інтереси суспільства, сумнівним
вбачається повноцінне усвідомлення і дотримання соціальних норм і
стандартів більшістю українських підприємств. Можна відмітити
відсутність зацікавленості українських підприємств у реалізації
принципів соціальної відповідальності, що зумовлено вимогами
чинного законодавства і роллю держави, та відсутність системи
соціальної і екологічної звітності підприємств, недостатністю і
невпорядкованістю контролю за достовірністю її показників та
відповідальності за заподіяння шкоди суспільству чи екології.
Останнім часом соціальна відповідальність відіграє важливу
роль для підприємств, сталий розвиток яких характеризується трьома
складовими: економічною, екологічною та соціальною.
Прибічники концепції цього розвитку пропонують гармонізувати
економічну, екологічну і соціальну складові діяльності підприємства.
Економічна складова – збереження сукупного капіталу, за допомогою
якого повинен вироблятися максимальний дохід. Соціальна складова
розвитку підкреслює важливість збереження стабільності існуючих
соціальних систем. Екологічна – збереження можливості
самовідновлення екосистем [4].
Отже, підхід керівництва суб’єкта господарювання до
запровадження сучасних стандартів соціальної відповідальності
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повинен бути зваженим і враховувати зовнішні та внутрішні чинники
й відповідальність за обрану стратегію.
Система організації соціальної діяльності повинна будуватись на
послідовному розвитку наукових засад сприяння соціальному
розвитку і охорони навколишнього середовища на основі принципів
планомірності, пропорційності, оптимальності (рис. 1).
Ієрархічні змістовні блоки
Загальні засади
та методологія

Соціальна
політика

Оцінка і
прогноз

Мета й завдання
Розв’язання
протиріччя у системі
«бізнес – суспільство»

Контроль за
дотриманням соціальних
норм і стандартів,
законодавства та
забезпечення екологічної
безпеки

Визначення стану
динамічної системи
«держава - бізнес суспільство»

Засоби реалізації
Концепція сталого
розвитку

Моніторинг
стану
соціального
середовища

Контроль
рівня впливу

державна
інституційна
інфраструктура

законодавчоправові
інструменти
адміністратив
ні інструменти

Управління

Безпосереднє
здійснення
управлінських
заходів

Моделювання

економічні
інструменти

Рис. 1. Складові системи організації соціальної діяльності
Більш конкретно складові реалізації принципів соціальної
відповідальності бізнесу українських підприємств можна представити
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наступним чином:
1. Відповідальність по відношенню до держави та суспільства в
цілому:
- Повнота і своєчасність сплати податків,
- Дотримання законодавства в сфері охорони праці,
- Дотримання законодавства в сфері соціальних гарантій,
- Екологічна відповідальність,
- Благодійна діяльність
2. Відповідальність по відношенню до працівників і місцевих громад:
- Політика в сфері оплати праці,
- Створення належних умов праці, заходи з охорони здоров’я,
- Заходи по підвищенню кваліфікації і навчанню персоналу,
- Створення соціальної інфраструктури.
Частина умов цих складових є чітко регламентовані на законодавчому
рівні, за порушення норм може настати реальна відповідальність для
підприємств та їх керівників (фінансова, адміністративна, кримінальна).
Ефективна система контролю з боку державних органів та
внутрішнього контролю на підприємстві однозначно сприяють посиленню
зацікавленості суб’єктів господарювання підвищувати соціальні стандарти
діяльності бізнесу.
Високий рівень розвитку і нормативно-методичного забезпечення
контролю є певною мірою гарантом достовірності економічної інформації,
що створюється в процесі діяльності підприємств й узагальнюється у
фінансовій, статистичній, соціальній, іншій звітності. На основі такої
інформації ґрунтуються загальноекономічні показники стосовно діяльності
галузей, розвитку національної економіки та забезпечення інтересів
суспільства в цілому, які використовуються в процесі формування урядом
стратегічних програм економічного розвитку, розробки законодавчих і
нормативних актів.
На сьогодні існує ціла низка підходів до формування системи
контролю, здатних задовольнити потреби держави, суспільства і
менеджменту підприємства в прийнятті адекватних управлінських
рішень і забезпечити зовнішні зацікавлені кола достовірною
інформацією щодо економічних, екологічних і соціальних аспектів
діяльності підприємства.
Проте існує низка перешкод, що заважають національним
підприємствам впроваджувати систему соціальної відповідальності,
зокрема:
Недосконалість законодавчої й нормативно-правової бази, що
11

регулює можливості участі бізнесу в соціальних програмах та закладів
освіти у формуванні соціально відповідальних фахівців;
Відсутність сформованої і дієвої незалежної оцінки результатів
соціальних програм, стандартів і якості підготовки фахівців;
Відсутність системи заохочення [5].
Також, можна виокремити:
збільшення витрат на соціальні потреби призводять до
зменшення
прибутку,
додаткові
витрати
на
матеріальне
стимулювання, благодійність не завжди підлягають вирахуванню з
суми оподатковуваного податком доходу;
оскільки інвестори уважно стежать за величиною прибутку,
підприємства відкладають вживання заходів, які могли б призвести до
зменшення прибутків;
відсутність конкретних рекомендацій стосовно надання
інформації про соціальну діяльність і відсутність вимог по складанню
соціальної звітності;
високий рівень відрахувань на соціальні внески та низький
рівень мінімальних гарантій з оплати праці;
відсутність системи державного стимулювання соціальної
відповідальності;
консерватизм менеджменту і обліково-аналітичної служби
підприємства, відсутність у них мотивації збільшувати витрати на
соціальні заходи та організовувати їх облік.
Однак, зі змінами в соціально – економічній ситуації і в системі
господарського управління радикально змінилася організація,
методика і сфери застосування контролю. В таких умовах контроль має
розглядатись, зауважує професор Кірейцев Г.Г., як багатоаспектне явище,
як функція менеджменту і як функція обліку, включаючи функцію
узгодження діяльності суб’єктів підприємництва. «Реалізація функції
контролю відбувається як багатоаспектний процес, що має місце на всіх
стадіях руху капіталу та охоплює всі сторони суспільного економічного
відтворення» .[ 6 , 24 ].
На нашу думку, соціальний контроль необхідно розглядати одночасно
як особливу систему форм і видів контролю, самостійну функцію
(напрям) соціального управління, гарантію реалізації інших функцій
управління та елемент економічного механізму посилення соціальної
відповідальності підприємницьких структур.
У сфері контролю соцвідповідальності розрізняють державний,
виробничий і громадський контроль (рис. 2).
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Види соціального контролю

Місцевий

Міжгосподарський

Регіональний
Державний
соціальний
контроль

Міжрегіональний

Аудит (з ініціативи
власника, трудового
колективу, профспілок)

Контроль соціальної
звітності
Загальний соціальний
контроль

Спеціалізований
соціальний контроль

Центральний
Контроль органів
Пенсійного фонду
Відомчий

Контроль органів
соціального страхування

Місцевий
Контроль правоохор.
органів

Рис. 2. Види соціального контролю
Державний соціальний контроль здійснюють у процесі
виконання державою соціальної функції. Досліджуючи питання
контролю, як механізму забезпечення соціальних норм, Н. Виговська
відзначає, що організація ефективного соціального контролю на
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державному рівні дозволить йому бути дієвим засобом для
встановлення стійких зв’язків між різними політичними структурами і
суспільними інститутами, збереження соціальної стабільності. [7, 229230]. Особливість цього виду контролю полягає в тому, що він є
прерогативою відповідних державних органів, які можуть
застосовувати в передбачених законом випадках заходи державного
примусу. Державний соціальний контроль проводять центральні та
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а
також спеціально вповноважені органи управління у сфері пенсійного
і соціального страхування, податкові органи (органи спеціальної
компетенції). Правові засади цього контролю визначено Конституцією
України, законодавством, нормативними актами, що регулюють
правовий статус відповідних державних органів.
Громадський соціальний контроль – це вид контролю, який
здійснюють органи місцевого самоврядування, з метою перевірки
дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форми власності, державними органами, їх посадовими
особами, а також громадянами вимог трудового і соціального
законодавства.
Внутрішній соціальний контроль здійснюється у сфері
виробничо-господарської діяльності підприємств та інших суб'єктів
господарювання, які повинні виконувати правові вимоги щодо
дотримання законодавства про працю, умов колективного договору та
не допускати погіршення стану довкілля.
Відповідно до вимог ст. 246 Господарського кодексу України
здійснення будь-якої господарської діяльності, що загрожує життю і
здоров'ю людей або становить підвищену небезпеку для довкілля,
забороняється. [ 8 ].
Залежно від того, на якому етапі діяльності підконтрольного
об’єкта здійснюються контрольні дії, контроль поділяється на
попередній (превентивний) та поточний (оперативний) соціальний
контроль. Завданням попереднього соціального контролю є
недопущення господарської, управлінської та іншої діяльності, яка в
майбутньому може спричинити негативні наслідки для суспільства,
працівників та навколишнього середовища. Запобіжна форма виявляє
себе в діяльності контролюючих, яка стимулює виконання соціальних
і природоохоронних заходів, встановлює відповідності вимогам і
нормативам законодавства на стадії планування соціальних і
екологічних заходів. До того ж така форма застосовується на етапі
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проектування, будівництва, введення промислового об’єкта в
експлуатацію, створення підприємства, набору персоналу з метою
запобігання негативним наслідкам.
Особливу роль у забезпеченні дотримання соціальних стандартів
відіграє поточний контроль, який, як правило здійснюється в процесі
діяльності підприємства.
Отже, розробка нових і удосконалення застосовуваних форм і
методів контролю однозначно сприятимуть дотриманню соціальних
стандартів і посиленню соціальної відповідальності бізнесу.
Висновки. Для визначення напрямів вирішення проблем
соціальної відповідальності бізнесу потрібні теоретично обґрунтовані
емпіричні дослідження зв’язків між бізнесом і суспільством та
перешкод на шляху до соціальної спрямованості підприємницьких
структур.
Дискусійним залишається питання розширення законодавчої
регламентації соціальних стандартів та відповідальності за їх
порушення. Однак визначення соціальної відповідальності бізнесу
тільки на основі добровільної участі та відсутність дієвої системи
контролю може призвести до дещо декларативного ставлення
керівництва суб’єктів господарювання до проблем суспільства.
В таких умовах зростає роль органів державного контролю, у
повноваження яких входить контроль за дотриманням соціальних
норм і стандартів суб’єктами господарювання. Основним завданням
системи внутрішнього контролю стає оптимізація стійкої
прибутковості
підприємства
та
забезпечення
гармонійних
взаємовідносин із зовнішнім середовищем за рахунок використання
нових можливостей та мінімізації загроз.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Характерною
рисою функціонування сучасного світового господарства є
інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин, однією із
форм яких є зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) підприємства.
Ведення ЗЕД підприємствами передбачає її чітку організацію, одним із
основних елементів якої є визначення стратегії ЗЕД, оскільки від
правильності її постановки безпосередньо залежить ефективність
виходу підприємства на зовнішній ринок, що і зумовлює актуальність
обраної теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Свої дослідження по даній тематиці проводили Карпенко М.О.,
Кириченко О.А., Кісь О.П., Ковтун О.Е., Коломієць І.Ф., Косенко С.В.,
Соколовська В.М., Cтефаненко М.М. та ін. Однак, в сучасних
глобалізаційних умовах господарювання, ЗЕД швидко розвивається,
набуваючи нових рис, форм, тому існує необхідність постійного вивчення
особливостей її організації.
Цілі статті. Метою нашого дослідження є визначення
теоретичних аспектів організації та стратегії ЗЕД при виході
підприємства на зовнішні ринки та закріпленні своїх позицій на ньому.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Успішне
функціонування підприємства, яке здійснює зовнішньоекономічні
операції неможливе без ефективної організації ЗЕД.
Організація ЗЕД – складна і клопітка робота. Вона вимагає
уважного опрацювання таких питань як кон’юктура ринку, потенційні
покупці і продавці, встановлення ділових контактів з ними, проведених
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переговорів, підписання угод і т.д. Тому, для ефективного керівництва
ЗЕД на рівні підприємства, необхідна адекватна до умов його роботи
структура управління, яка відображає побудову системи управління в
даній сфері, тобто органи, служби, апарат, що здійснює управління ЗЕД
[11].
Організаційна структура управління ЗЕД визначається тією
метою і завданнями, які вона покликана вирішувати. Її мета –
максимізація прибутку на довготривалий період за рахунок ефективної
участі у міжнародному підприємництві. Організаційна структура
управління ЗЕД, як і внутрішньо-фірмового управління, повинна
постійно розвиватися і вдосконалюватися, пристосовуватися до змін у
зовнішньому середовищі і сфері управління. Її форми і методи не
можуть залишатися незмінними [6].
Процес
проведення
зовнішньоекономічних
операцій
розбивається на кілька етапів і стадій (рис. 1).
Мета
управління ЗЕД
підприємства

Етапи ЗЕД
підприємства

Максимізація прибутку на довготривалий період за
рахунок ефективної участі у міжнародному
підприємництві
1. Підготовчий (аналіз існуючого стану ЗЕД,
очікуваних змін та перспектив, впливу державної
політики, розробка стратегії ЗЕД).
2. Організаційний (переговори з іноземними
партнерами, укладення контракту).
3. Виконавчий (виготовлення і відвантаження
товару, розрахунки, врегулювання суперечок та ін.).

Рис. 1. Система організації ЗЕД підприємства
Джерело: складено на основі [2, с.53; 6]

На виробничих підприємствах, що приймають активну участь у
зовнішньоекономічній
діяльності
в
умовах
глобалізації,
зовнішньоекономічний апарат в даний час існує в основному в двох
формах: відділ зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) в рамках
діючого апарату управління та зовнішньоторговельна фірма (ЗТФ).
ВЗЕЗ не є самостійним структурним підрозділом підприємства.
Він являє собою частину апарату управління. Його головне завдання
полягає в управлінні ЗЕД як елементом єдиної цілісної системи
внутрішньофірмового управління [4]. ВЗЕЗ підприємства створюється,
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як правило, з метою участі в розробці стратегії сприяння розвитку ЗЕД
підприємства, прискорення його соціально-економічного розвитку,
управління експортним потенціалом підприємства, постійне його
зміцнення й розвиток, забезпечення виконання зобов'язань, що
випливають з договорів та угод із зарубіжними партнерами, вивчення
кон’юктури іноземних ринків, збір і накопичення відповідної
інформації, організації експортно-імпортних операцій, забезпечення їх
ефективності і т.п. [3]. Відділ, як правило, складається із секторів
(груп, бюро, спеціалістів), кожен з яких має свої конкретні завдання і
виконує відповідні функції. Наприклад, комерційний сектор повинен
забезпечувати виконання зобов'язань за міжнародними контрактами і
угодами, участь у підготовці і проведенні комерційних переговорів,
організацію поставок згідно контракту і контроль за їх виконанням;
перегляд рекламацій з експорту та імпорту та ін. Економічний сектор
покликаний забезпечувати прогнозування і планування ЗЕД
підприємства, аналіз ефективності експортно-імпортних операцій,
контроль за виконанням плану, валютний контроль і т.д.
Створення
власних
зовнішньоекономічних
служб
на
підприємствах виправдано, якщо частка експорту значна у загальному
обігу, зовнішньоторговельні операції здійснюються регулярно,
випускається продукція з високим рівнем конкурентоспроможності,
бажано унікальна за своїми властивостями, невисокий рівень
конкуренції на відповідному сегменті світового ринку, продукція не
потребує серйозної адаптації до закордонних умов використання і на
підприємстві є необхідна кількість фахівців із ЗЕД [4].
Іншою
формою
зовнішньоекономічного
апарату
є
зовнішньоторговельна фірма (ЗТФ). ЇЇ основними завданнями, як
правило, являються: планування, організація і регулювання
зовнішньоторгових угод; збільшення об'єму експорту і вдосконалення
його структури; підвищення ефективності імпортних закупок у
відповідності
до
стратегії
підприємства;
підвищення
конкурентоздатності продукції за кордоном, сприяння покращенню її
якості; вивчення кон’юнктури світових товарних ринків і виявлення
критеріїв та вимог, які виставляються до конкурентоздатності товарів;
вивчення діяльності конкурентів, їх сильних і слабких сторін;
організація післяпродажного обслуговування за кордоном; вироблення
рекламних заходів з метою розширення експорту; забезпечення
правового захисту зовнішньоекономічних інтересів підприємства;
участь разом з іншими підрозділами в організації транспортування і
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зберігання продукції; участь у купівлі-продажу патентів, ліцензій,
"ноу-хау"; участь у здійсненні протокольних заходів [6].
Якщо
підприємство
обирає
для
себе
формою
зовнішньоекономічного
апарату
створення
відділу
зовнішньоекономічних зв’язків, то одним із ключових чинників
ефективності його функціонування є формування та реалізація
ефективної стратегії ЗЕД підприємства.
Стратегія ЗЕД підприємства є однією зі складових загальної
стратегії підприємства і являє собою план розвитку підприємства
стосовно діяльності пов’язаної з виходом на зовнішній ринок,
завоюванням бажаної частки ринку, розширення та підтримання своїх
позицій. А також – це комплекс управлінських рішень, які звужують
всю множину можливих зовнішньоекономічних дій підприємства до
сукупності найбільш ефективних з точки зору довгострокових цілей
сформульованих у загальній стратегії. При формуванні такого
комплексу рішень мають враховуватися можливі дії та протидії інших
учасників ринкових відносин [5, с.7]. Стратегія ЗЕД невід’ємно
входить до групи функціональних стратегій, що підтверджується
дослідженнями Кириченко О.А. [4]. Саме тому, зовнішньоекономічна
стратегія повинна розглядатись як функціональна стратегія, яка за
ієрархією пов’язана із конкурентною, ресурсною, товарною та іншими
стратегіями підприємства.
Особливості стратегії ЗЕД поділяють на дві групи – загальні та
специфічні (характерні) риси. Загальні риси є характерними не лише
стратегії ЗЕД, а й іншим видам стратегій. До таких рис слід віднести:
комплексність, врахування обмеженого розмаїття ситуацій та факторів,
взаємозв’язок між ієрархічністю та гетерархічністю стратегій.
Характерні риси стратегії ЗЕД властиві лише даному виду стратегії і до
них варто віднести: врахування пріоритетності ЗЕД підприємства,
спрямованість на внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, а
також комплекс управлінських рішень щодо вибору найоптимальніших
векторів ЗЕД та набір конкретних довгострокових заходів «завоювання»
зовнішнього ринку в межах загальної стратегії підприємства[8].
Формування
стратегії
зовнішньоекономічної
діяльності
відбувається під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, які
в свою чергу формують експортний потенціал підприємства, що є
основою для формування стратегії. До внутрішніх чинників відносять:
організацію управління підприємством, інформаційне забезпечення
зовнішньоекономічної
діяльності,
планування
експортного
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виробництва, облік та аналіз експортних поставок, кадровий
менеджмент [10].
Серед зовнішніх чинників формування стратегії ЗЕД можна
виділити:
— економічні (рівень та темпи інфляції, зростання та спад
виробництва, коливання курсу національної та іноземної валюти,
оподаткування, умови одержання кредиту і процентна ставка, рівень
цін, попит, платоспроможність контрагентів тощо);
— демографічні (кількість населення, його вік, стать, сімейний
стан тощо);
— політико-правові;
— соціокультурні (відмінності у ставлення людей до самих себе
і до інших, ставлення до суспільних інститутів, природи, основних
культурних цінностей, відмінності у потребах тощо);
— науково-технічні (рівень розвитку науки і техніки у країні,
рівень впровадження досягнень НТП у виробництво, доступність
новітніх технологій тощо);
— природні (особливості кліматичних умов, можливість
виникнення природних надзвичайних ситуацій тощо) [1, c.65].
Сукупність
усіх
вищезазначених
чинників
формують
зовнішньоекономічний потенціал підприємства на основі якого
здійснюється розробка стратегії ЗЕД, тому перейдемо до розгляду
етапів її формування.
Як правило, на початковому етапі формування стратегії ЗЕД
досліджується ринок декількох країн і відповідно за результатами
дослідження складають таблицю показників та їх характеристик,
проставляють бали, а потім підсумовують ці бали (вагові коефіцієнти)
за кожною країною окремо, прогнозують його майбутній розвиток,
виявляють можливості і загрози, сильні і слабкі сторони, оцінюють
конкурентоспроможність і прогнозують її зміни. Ринок, який набрав
максимальну кількість балів, вважається найбільш сприятливим.
На другому етапі або паралельно (на новоствореному
підприємстві - на першому) визначають місію, мету і цілі ЗЕД
підприємства.
На третьому етапі здійснюють стратегічний аналіз, який полягає
в порівнянні мети і цілей ЗЕД з результатами аналізу середовища ЗЕД,
виявленні та усуненні розривів між ними і, головне, у виробленні
альтернативних стратегій - варіантів стратегічного розвитку.
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На четвертому етапі моделюються варіативні сценарії розвитку
подій (оптимістичний, песимістичний та найбільш вірогідний) і
досліджується вплив кожного на сформульовані альтернативні
стратегії ЗЕД. Визначається конкурентоспроможність підприємства у
разі реалізації тієї чи іншої стратегії ЗЕД за певним сценарієм.
На п'ятому етапі здійснюється вибір найбільш прийнятної
стратегії ЗЕД з альтернативних.
На шостому - готується кінцевий варіант стратегічного плану
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
На сьомому етапі на базі стратегічного плану розробляються
тактичні середньострокові плани ЗЕД.
На восьмому етапі розробляються оперативні плани та проекти.
На цьому процес стратегічного планування зовнішньоекономічної
діяльності завершується і розпочинається процес реалізації
стратегічного плану, тобто процес стратегічного управління. Він
передбачає не лише організацію реалізації стратегії ЗЕД (9-й етап) але
і її практичну оцінку, контроль за виконанням (10-й етап) і зворотний
зв'язок, якщо виявляються помилки, недоробки у формуванні
стратегічного плану на будь-якому із етапів. Інколи такий зворотний
зв'язок передбачає часткові зміни місії і цілей ЗЕД, якщо вони
виявилися до певної міри нереальними. Зворотний зв'язок можливий
на будь-якому з етапів формування стратегії [10; 12, с.202].
З погляду маркетингу, використання інструментів якого є
вирішальним при виході підприємства на зовнішній ринок, стратегія
ЗЕД належить до стратегій інтернаціоналізації, яка являє собою
освоєння нових, закордонних ринків, використовуючи не тільки
розширення експорту товарів, але й експорту капіталів [13]. Стратегія
інтернаціоналізації може бути реалізована у формі експорту, спільного
підприємництва та прямого інвестування.
У науковій літературі досить часто згадується класифікація
стратегій інтернаціоналізації, яку запропонував Дж. Леонтіадіс. Ці
стратегії відрізняються цілями, величиною необхідних інвестицій та
організаційних витрат, а також використовуваними інструментами –
скіммінг, демпінг, експлорація та пенетрація (рис.2).
Скіммінг передбачає входження на окремі вибрані сегменти
іноземних ринків при низьких витратах, значних організаційних
зусиллях підприємства і помірному ризику. Асортимент та якість
товарів залишаються такими, які підприємство пропонує на
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вітчизняному ринку. Інструментами реалізації цієї стратегії є
непрямий експорт через агентів і ліцензування.
Стратегія інтернаціоналізації (скіммінг, демпінг, експлорація, пенетрація)
За елементами маркетингового
комплексу

Залежно від
частки ринку
Атакуюча
Захисна
Стратегія
відступу
Залежно
від

ступеня
сегментації ринку
стратегія
 Стратегія
недиференційованого
маркетингу
 Cтратегія
концентрованого
маркетингу
 Стратегія
диференційованого
маркетингу

Цінова стратегія
 відшкодування повних
втрат;
 знаття «вершків»;
 прориву;
 пов’язаного
ціноутворення;
 престижних цін;
 цінової диференціації;
 встановлення цін у
рамках товарної
номенклатури;
 цінове вирівнювання;
 трансферних цін.

Товарна стратегія
незмінності товару;
адаптації товару;
Стратегія
нового
товару. між.
маркетингових
комунікацій
прямий продаж;
опосередкований
розподіл.
Стратегія
просування товарів
на між. ринку
проштовхування;
притягнення.

Рис. 2. Сукупність стратегій, на основі яких реалізовуються
стратегія ЗЕД підприємства
Джерело: складено автором на основі [7; 9, с.73].

Демпінг передбачає мінімальні організаційні та інвестиційні
витрати і мінімальний ризик. Продаж товарів за низькими цінами дає
змогу збільшити обіг (суму грошових надходжень з продажу).
Інструментами реалізації такої стратегії є непрямий експорт через
агентів і дистриб’юторів.
Підприємство, яке використовує стратегію експлорації,
зацікавлене, передусім, отримати інформацію про іноземні ринки з
метою оцінки можливостей здійснення значних прямих інвестицій за
кордоном. Підприємство аналізує поведінку потенційних покупців,
постачальників, представників місцевої влади. Найчастіше при цьому
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використовують такі інструменти як експорт, ліцензування діяльності
та створення дочірніх підприємств.
Стратегія пенетрації вимагає від підприємства максимального
задіяння фінансових і організаційних ресурсів за кордоном, а його
метою є максимізація питомої ваги на ринку в тривалому часовому
горизонті. Рівень ризиків при цьому є досить високим, безпосереднім
інструментом реалізації цієї стратегії виступають прямі інвестиції за
кордоном [7].
Стратегія інтернаціоналізації є глобальною стратегією, тому на її
основі прийнято розробляти базові стратегії, які конкретизують
заходи, які необхідно здійснити для досягнення основної стратегії ЗЕД
підприємства. Базовими стратегіями при виході на зовнішній ринок,
на нашу думку, є стратегії пов’язані із часткою ринку, яку
підприємство бажає займати на іноземному ринку, визначення кола
цільових споживачів та стратегії пов’язані з розробкою заходів за
кожною складовою комплексу маркетингу задля досягнення
поставлених цілей.
Висновки. Таким чином, у сучасних умовах глобалізації
економічних відносин перед вітчизняними підприємствами постало
питання консолідації в міжнародний економічний простір. Для
досягнення даної мети необхідна насамперед ефективна стратегія
ведення ЗЕД, яка повинна розроблятися лише у комплексі із загальним
стратегічним планом функціонування підприємства. Лише розробка
конкретного плану заходів дозволить вітчизняним підприємствам
визначитися з основними видами дій щодо виходу на зовнішні ринки
та закріпити свої позиції як конкурентоспроможних господарюючих
суб’єктів.
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
У статті досліджено загальнонаукові принципи та принципи бухгалтерського
обліку та доведено необхідність їх застосування при формуванні облікової політики на
підприємствах.
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PRINCIPLES OF FORMING OF REGISTRATION POLICY
In the article investigational general scientific principles and accounting principles
and the necessity of their application is well-proven at forming of accounting policy on
enterprises.
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Бляхарчук М.О.
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В статье исследованы общенаучные принципы и принципы бухгалтерского
учета и доказана необходимость их применения при формировании учетной политики
на предприятиях.
Ключевые слова: учетная политика, принципы учетной политики, принципы
бухгалтерского учета.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Актуальним для
будь якого суб’єкта господарювання є підвищення надійності та
достовірності облікової інформації, що досягається завдяки вміло
сформованій обліковій політиці. Універсальними засадами облікової
політики є її принципи.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у дослідження принципів як облікової
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політики зокрема, так і бухгалтерського обліку в цілому зробили
вітчизняні вчені – Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Барановська, М.П. Войнаренко,
В.В. Гливенко, С.Ф. Голов, В.А. Дерій, П.Є. Житний, В.М. Жук,
А.Г. Завгородній, М.М. Коцупатрий, В.С. Лень, Н.М. Малюга,
Г.В. Нашкерська, О.О. Олійник, Л.І. Пантелійчук, Л.М. Пилипенко,
В.В. Сопко, В.М. Шамранська, В.Г. Швець та зарубіжні– Ю.А. Бабаєв,
Ф. Вуд, В.Г. Гетьман, А.Девід, Р.Ентоні, В.В. Ковальов, Дж. Ріс,
Я.В. Соколов.
Цілі статті. Метою дослідження є розкриття принципів, які
повинні використовуватись при формуванні облікової політики
суб’єктів господарювання.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Принцип (від
лат. principium – основа, початок) – сталі, загальноприйняті,
найпоширеніші правила господарських дій і властивості економічних
процесів [1, с.264]. Я.В. Соколов розглядає принцип як основне,
вихідне положення будь-якої теорії, вчення чи науки, базове
положення (початок або основа), котре визначає всі твердження, що
випливають з нього [2, с.18].
Особливістю принципів облікової політики є їх залежність від
цілей та напрямків управління підприємством. Доцільно погодитись з
думкою Я.В. Соколова, що принципи не є сталими, раз і назавжди
даними, вони можуть змінюватися за складом, ступенем важливості [2,
с.18].
При формуванні облікової політики слід користуватися як
специфічними принципами бухгалтерського обліку, так і загальними
організаційними принципами. На сьогодні облікова політика
формується лише на основі принципів бухгалтерського обліку.
Перші спроби визначити принципи бухгалтерського обліку були
ще на початку ХХ ст. В 1936 р. Американською бухгалтерською
Асоціацією було опубліковане Тимчасове положення про принципи
бухгалтерського обліку, у якому розглядалися питання визначення
витрат, вартостей, оцінки прибутку, розподілу капіталу і його
приросту. Не дивлячись на те, що Тимчасове положення піддали
критиці, усе ж таки воно поклало початок процесу обговорення
принципів обліку та їх подальшого вдосконалення [3, с.65].
В Україні принципи бухгалтерського обліку визначені
законодавчо з 1999 р. Так, П(С)БО 1 визначає принцип
бухгалтерського обліку як правило, яким слід керуватися при
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вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при
відображенні їх результатів у фінансовій звітності [4]. А в Законі
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
зазначено, що бухгалтерський облік та фінансова звітність
ґрунтуються на десяти основних принципах [5].
Вітчизняні науковці А.Г. Завгородній, Л.М. Пилипенко,
В.Т. Швець, погоджуючись з П(С)БО 1, визначають принципи
бухгалтерського обліку як правила, якими слід керуватися,
вимірюючи, оцінюючи та реєструючи господарські операції, а також
показуючи їх результати у фінансовій звітності [6,с.20; 7, с. 45].
В.М. Шамранська, В.С. Лень, В.В. Гливенко дають своє
визначення принципам бухгалтерського обліку – це базові концепції,
які кладуть в основу відображення в обліку та звітності господарської
діяльності підприємства, його активів, доходів, витрат, фінансових
результатів [8, с.21; 9, с.20].
Цікаве бачення принципів бухгалтерського обліку Г.В. Нашкерської
– це теоретичні основи бухгалтерського обліку, які дозволяють уникнути
відмінностей в оцінках, визнанні та вимірюванні активів, зобов'язань чи
капіталу підприємства, його доходів та витрат, обумовлених
суб'єктивними факторами: наявністю існуючої практики, різноманіттям у
поглядах бухгалтерів [10, с.33].
І нарешті Ф.Ф. Бутинець на пряму підводить принципи
бухгалтерського обліку до облікової політики. За його трактуванням
принципи бухгалтерського обліку – це базові положення облікової
політики підприємства, те на основі чого будується облікова політика
[11, с.52].
Російські науковці дещо інакше визначають принципи
бухгалтерського обліку, зокрема Ю.А. Бабаєв як основу, вихідні,
базові положення бухгалтерського обліку як науки, які зумовлюють
всі наступні твердження, що випливають з них [12, с. 11], а
В.Г. Гетьман як універсальні положення, які застосовують для
вирішення практичних завдань, вони мають загальний характер і є
основою побудови концепції бухгалтерського обліку» [13, с. 9].
Західні науковці Р. Ентоні і Дж. Ріс вказують, що принципи
бухгалтерського обліку використовується для виділення загального
закону або правила, прийнятого або оголошеного керівництву;
узгоджена позиція або основа поведінки або практики. Принципи
бухгалтерського обліку розробляються людьми, і на відміну від
законів фізики, хімії і інших суттєвих наук вони не є ―вічними
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істинами‖ [14, с. 19]. Ф. Вуд говорить, що правила, записи даних, що
встановлюють послідовність господарських операцій ... відомі як
принципи [15, с. 136].
Незважаючи на різнобічне бачення науковців визначення
принципів бухгалтерського обліку, доцільно зробити висновок, що
саме на основі цих принципів формуються методи та процедури
обліку. Розглянемо принципи бухгалтерського обліку, передбачені
законодавством:
- принцип обачності вбачає, що методи оцінки, які
застосовуються в бухгалтерському обліку мають запобігати
заниженню зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів
підприємства [5];
Тобто, це дотримання певного ступеня обережності у
відображенні доходів та витрат. Виходячи з цього, витрати
відображаються у момент отримання інформації про можливість їх
виникнення, а доходи –у момент абсолютної впевненості, що їх
зароблено чи отримано. Завдяки дотриманню принципу обачності не
створюються приховані резерви, що реалізується через створення
резервів знецінення активів за рахунок збільшення інших витрат та
створення резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю. Хоча
варто зазначити, що є ризик створення надмірних або прихованих
резервів, тому що потрібно формувати резерви не лише за збитками,
що вже виявлені, а й за збитками, які лише очікуються, але вже
відображені в балансі.
- принцип повного висвітлення передбачає, що фінансова
звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні
наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на
рішення, що приймаються на її основі [5];
За умови дотримання цього принципу користувачі облікової
інформації можуть бути впевнені у достовірності та повноті даних, що
їм представлені.
- принцип автономності дозволяє розглядати кожне
підприємство як юридичну особу, відокремлену від її власників у
зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні
відображатися у фінансовій звітності підприємства [5];
Цей принцип сприяє чіткому розмежуванню інформації щодо
активів і зобов’язань самого підприємства, та активів і зобов’язань
його власників. Застосування цього принципу не залежить від форми
власності, навіть якщо власник несе повну матеріальну
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відповідальність за всіма зобов’язаннями підприємства.
- принцип послідовності – це постійне (із року в рік)
застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна
облікової політики можлива лише у випадках, передбачених
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і
повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності [5];
Будь-які зміни в обліковій політиці є небажаними, оскільки
виникає ризик втрати порівнянності фінансових результатів діяльності
підприємства за звітними періодами. Проте, за певних обставин
періодично виникає потреба у зміні облікової політики, і це можливо
лише за умови впевненості, що у фінансовій звітності буде
відображена достовірна інформація про фінансові стан підприємства.
- принцип безперервності передбачає, що оцінка активів та
зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що
його діяльність буде тривати далі [5];
Тобто вся діяльність підприємства орієнтована на подальшу
тривалу роботу та розвиток, відсутні наміри щодо ліквідації чи
скорочення обсягів виробництва товарів або надання послуг, існує
впевненість, що всі зобов’язання будуть погашатися у повному обсязі.
- принцип нарахування та відповідності доходів і витрат – для
визначення фінансового результату звітного періоду необхідно
порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для
отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх
виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових
коштів [5];
Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат
вважається основоположним у бухгалтерському обліку, він широко
використовується в міжнародній практиці та його застосування
пов’язують із формуванням і відображенням фінансових результатів
підприємства. За цим принципом доходи відображаються в обліку в
момент їх отримання, а витрати на основі відповідності цим доходам.
Якщо визначити відповідність витрат конкретним доходам
неможливо, то їх відображають в тому звітному періоді коли вони
виникли, що на практиці найчастіше і відбувається. Важливо
визначити момент часу з якого визначати витрати здійсненими, а
доходи отриманими, оскільки завдяки цьому фінансові результати
діяльності будуть максимально достовірними. Момент виникнення
доходу чи витрат визначається на основі документа, що засвідчує
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господарську операцію. Принцип нарахування дозволяє щодо доходів
відображати неотримані доходи в активі балансу та визнавати їх у звіті
про фінансові результати як дохід, а щодо витрат – нараховані витрати
відображати в пасиві балансу та одночасно відображати у звіті про
фінансові результати витратами про отримані несплачені товари,
роботи, послуги.
В цьому аспекті цікавою є думка проф. П.Я. Хомин, який вважає
принципом лише принцип відповідності доходів і витрат, а
нарахування при відображенні доходів вважає методом [16, с.262]. А
проф. Я.В. Соколов, погоджуючись з цією думкою, окрім того метод
нарахувань розглядає як причину одного із бухгалтерських парадоксів:
підприємство може мати великий прибуток і при цьому бути
банкротом внаслідок неплатоспроможності [2, с.18].
- принцип превалювання сутності над формою говорить, що
операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи
з юридичної форми [5];
Використання цього принципу вимагає високого професійного
рівня бухгалтера, вміння відсіювати формальні дані від реальних
підстав відображення господарських операцій в бухгалтерському
обліку.
- принцип історичної (фактичної) собівартості передбачає, що
пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх
виробництво та придбання [5];
Застосування принципу історичної (фактичної) собівартості
характеризується простотою, надійністю та можливістю підтвердити
дані документально, і що важливо, запобігає появу прогнозованих
показників. Проте прогнозні дані є важливими для прийняття
стратегічних рішень і як зазначають проф. Е. Хендріксен та М. Ван
Бреда цінність активу для підприємства може змінюватись в часі,
протягом тривалого проміжку часу вона може втрачати значення як
міра вартості ресурсів підприємства, як оцінка потенціалу чи як
поточна ринкова ціна активу [17, с. 310]. Отже, застосування
принципу історичної (фактичної) собівартості не завжди є доцільним
для всіх управлінських рішень. Окрім того, в бухгалтерській практиці
трапляється випадки коли ринкова вартість нижча ніж історична, тому
відображення активів в такому випадку відбувається за ринковою
оцінкою. На думку проф. С.Ф. Голова на сьогодні в більшості випадків
має місце змішане оцінювання, тобто комбінація історичної
(фактичної) собівартості з теперішньою вартістю, відновлюваною
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собівартістю, чистою вартістю реалізації тощо...в системі глобального
обліку вибір оцінки має залежати від мети та потреб користувача, що
визначається як принцип релевантності оцінки [18, с. 423]. Тому, слід
обирати такий метод оцінки, який найповніше бути відповідати
економічній сутності активу.
- принцип єдиного грошового вимірника – вимірювання та
узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його
фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці[5];
Згідно цього принципу в Україні ведення бухгалтерського обліку
та подання фінансової звітності здійснюється в національній валюті –
гривні. Проте в аналітичному обліку часто застосовуються натуральні
та трудові показники; іноземні валюти, особливо підприємствами, що
ведуть міжнародну діяльність.
- принцип періодичності дає можливість розподілу діяльності
підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової
звітності [5].
Застосування принципу періодичності зумовлено необхідністю
надання зацікавленим користувачам інформації щодо фінансового
стану підприємства за певні періоди. Звітним періодом може бути
місяць, квартал, рік. При використанні цього принципу важливим є
доцільність відображення інформації щодо доходів та витрат саме у
цьому звітному періоді. Тому принцип періодичності є невіддільним
від методу нарахування, принципу відповідності доходів та витрат і
інших принципів.
Важливо зазначити про необхідність розмежування таких понять
як принципи, методи та процедури облікової політики. Це досить
складно, адже в Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» та в Положенні (стандарт) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [5;4] спостерігається
тенденція до підміни цих понять одне одним. Насправді практична
реалізація принципів здійснюється за допомогою застосування методів
як систематизованої сукупності певних прийомів і дій, та виконання
процедур як способів та послідовностей дій.
І вже звідси випливає потреба застосування до облікової
політики не лише принципів бухгалтерського обліку, а й такого
загальнонаукового принципу як системність, оскільки принципи,
методи та процедури облікової політики не є просто сукупністю, а
саме системою.
Варто погодитись з думкою проф. Житного П.Є. щодо
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необхідності застосування принципу комплексності, що зумовлена
тим, що діяльність підприємства залежить від дії багатьох зовнішніх і
внутрішніх чинників. Тому функції облікової політики зводяться до
потреби у вивченні й оцінці події не з окремих ізольованих причин, а
за сукупним впливом на систему технічних, економічних, правових,
соціальних, організаційних, екологічних, політичних та інших
чинників[19, с. 26].
На обов’язковості дотримання принципу законності наполягають
багато науковців, адже обрані підприємством методи та процедури не
повинні суперечити чинному законодавству. [20, с. 9; 21, с. 312; 22, с.
3]. Тому необхідно постійно слідкувати за змінами в правовому
середовищі, загальнодержавній стратегії; разом з тим потрібно
досліджувати стан ринку, новітні технології виробництва тощо. Все це
в сукупності можна назвати реалізацією принципів науковості та
професійного судження.
Окрім того, професійне судження необхідне при реалізації
принципу порівнянності, що передбачений у Концепції (Принципах)
підготовки та складання фінансової звітності за міжнародними
стандартами. [23] Принцип порівнянності доповнює принцип
послідовності з огляду на необхідність відображення облікових даних
за методологією незмінною не лише для конкретного підприємства, а
й в цілому для всіх. Це не означає уніфікації, адже зміни в обліковій
політиці необхідні для реалізації принципу ефективності.
Принцип ефективності одні науковці розглядають як
спрямування обраних способів ведення обліку на підвищення
інформативності керівництва в процесі ведення фінансовогосподарської діяльності [20, с. 9]. Інші ж як дотримання умови, що
витрати на впровадження або розроблення певного елемента облікової
політики не повинні перевищувати ефекту від їх впровадження[24, с.
178]. Але суттю облікової політики є вибір з усіх можливих варіантів
методів та процедур саме тих, які принесуть найбільший економічний
ефект.
Також варто звернути увагу на такі принципи як принцип
достовірності або актуальності та принцип гласності. Облікова
політика повинна доводитись до відома внутрішніх та зовнішніх
користувачів інформації для отримання ними уявлення про
використані способи формування даних [23, с. 178]. І ця інформація
повинна бути достовірною та актуальною. Окрім того, разом з
дотриманням принципу гласності важливим є дотримання принципу
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конфіденційності, стосовно інформації, що несе особливу облікову
цінність і призначена для обмеженого кола користувачів.
Цікавою є думка проф. Житного П.Є. щодо принципів
планомірності та динамізму, що виражається в тому, що облікова
політика націлена на вирішення не тільки поточних, а й
довгострокових стратегічних завдань розвитку підприємства.
Водночас спід зазначити, що в умовах постійної зміни стану ринку
жорстке планування на перспективу не завжди виправдовує себе. В
цих випадках облікова політика повинна виконувати функції
«швидкого реагування» на кон’юнктуру ринку [19, с. 26].
Висновки. Розглянуті принципи, як специфічні бухгалтерські,
так і загальнонаукові слід покладати в основу розробки облікової
політики. Системне застосування цих принципів дозволить
вдосконалити систему обліку і фінансової звітності, підвищити
ефективність системи управління обліковою інформацією відповідно
до сучасних вимог економічного розвитку підприємств.
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PRACTICAL ASPECTS OF TAXATION OF SMALL BUSINESS IN
THE REPUBLIC OF BELARUS
The article is devoted to practical aspects of the taxation of small entrepreneurship in
the Republic of Belarus. The estimation of modern condition of taxation of small businesses,
noted its simplification in the country. Identify opportunities of the state tax policy.
Disclosed the role of infrastructure of support of small agricultural enterprises. Offered the
perspective directions of research of the problems of taxation of small business.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Статья посвящена практическим аспектам налогообложения малого
предпринимательства в Республике Беларусь. Дана оценка современного состояния
налогообложения малого предпринимательства, отмечено его упрощение в стране.
Определены возможности государственной налоговой политики. Раскрыта роль
инфраструктуры поддержки малого сельского предпринимательства. Предложены
перспективные направления исследования проблем налогообложения малого
предпринимательства.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Сучасна концепція
розвитку народного господарства повинна враховувати як інтереси
економіки в цілому, так і окремих форм господарювання. У
національній економіці за рахунок податкових важелів слід
підтримувати розподіл виробництва і трудових ресурсів, що склався
між суб’єктами малого бізнесу і великими організаціями. Розвиток
малого підприємництва сприяє стабілізації економіки, так як він є
гнучким і мобільним в ринкових умовах.
До того ж за версією дослідження Світового банку і
Міжнародної фінансової корпорації «Ведення бізнесу 2013: Розумний
підхід до регулювання діяльності малих і середніх підприємств».
Білорусь зайняла 58-е місце з 185-х держав у рейтингу сприятливості
ділового середовища.
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При цьому Білорусь випереджає з реформ бізнесу Росію (112-е
місце) і Україну (137-е місце), дещо поступаючись Казахстану (49-е
місце) і Польщі (55-е місце).
До того ж за індикатором «Оподаткування» Білорусь піднялася
за рік на 27 пунктів, досягнувши 129-го місця [1].
У свою чергу, для ефективного впливу на процеси, що
відбуваються у малому підприємництві і для регулювання їх розвитку
заходами податкової політики актуальним є вивчення даної
економічної проблеми.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Наукові дослідження з питань розвитку малого підприємництва
знайшли достатнє відображення в працях вітчизняних і зарубіжних вченихекономістів: Афоніна Ю.І., Блінова А.О., Віленського А.В., Дунаєва Е.П.,
Зяблюк Н.Г., Ігнатова У.Г., Ічітовкіна Б.М., Кріченко С.І., Кузнєцової Т.Є.,
Онопрієнко В.І., Рубе В.А., Савельєвої Т.К., Фадєєва В.Ю., Чепуренко А.Ю.,
Шмельова Г.І., Шулус А.А. та інших. Разом з тим, проблеми оподаткування
недостатньо досліджені, причому майже всі підходи носять теоретичний
характер [2, 22].
Цілі статті. Метою дослідження є вивчення практичних аспектів
оподаткування малого підприємництва в Республіці Білорусь.
Об'єктом дослідження є оподатковуваний сектор малого
підприємництва в умовах перехідної економіки республіки, а
предметом - сукупність практичних проблем, що виникають при
оподаткуванні малого підприємництва в Республіці Білорусь.
Матеріал і методику дослідження склали результати досліджень
зарубіжних і вітчизняних вчених з проблем розвитку малого
підприємництва та формування його оподаткування, програмні
документи урядових установ Республіки Білорусь з економічних та
господарських питань, зведені дані річних статистичних звітів з
національної економіки.
При дослідженні застосовувалися методи діалектичної логіки,
наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу та синтезу.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Протягом
останніх років спостерігається позитивна динаміка частки зайнятих у
малому підприємництві в загальній кількості зайнятих в економіці, що
виросла з 28, 6% в 2007 р. до 31,4% в 2012 р. [3].
Основними факторами даного зростання є: лібералізація умов
здійснення економічної діяльності, усунення зайвого втручання
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державних органів у діяльність суб'єктів господарювання, скасування
необґрунтованих адміністративних бар'єрів для розвитку бізнесу.
Так, згідно Програми соціально-економічного розвитку
Республіки Білорусь на 2011 - 2015 роки головними завданнями
застосовуваної в республіці податкової політики є:
Вдосконалення структури та механізмів справляння
встановлених податків і зборів з орієнтацією на максимальне
наближення за їх складом та періодичністю сплати до податкових
систем розвинутих країн;
Радикальне спрощення процедур податкового адміністрування
та контролю, зміцнення позицій країни у світових рейтингах [4, 38].
Протягом останніх років Білорусь активно реформувала
податкову систему. Скорочення кількості податків, щорічне зниження
їх ставок, оптимізація баз оподаткування сприяли скороченню
податкового навантаження на економіку з 36,1% в 2008 р. до 27,2% в
2012 р.
Зменшення податкового навантаження на суб'єкти малого
підприємництва відбулося за рахунок зниження з 5% до 3% і з 7% до
5% ставок податку при спрощеній системі оподаткування (далі - ССО),
а також скасування ставки податку при ССО у розмірі 15% від
валового доходу і введення 3%- ної ставки до виручки від реалізації в
роздрібній торгівлі товарами. В результаті цих змін встановлена єдина
податкова база у вигляді валової виручки, а також скорочено кількість
ставок податку при СОО з шести до чотирьох, що не тільки зменшує
податкове навантаження при застосуванні СОО, але і спрощує
адміністрування податку. Також знижено податкове навантаження на
доходи фізичних осіб, оподатковуваних прибутковим податком,
шляхом збільшення розмірів податкових відрахувань, збільшення
діючих і додаткового введення нових пільг [5].
З метою максимального спрощення порядку розрахунків та
сплати податків, складання податкової звітності та поліпшення
податкового адміністрування в Білорусі з 2013 р. здійснено перехід на
оподаткування ПДВ, акцизами, податком на прибуток за принципом
нарахування. З 2013 р. в Податковому кодексі реалізовані положення,
пов'язані з скороченням податкових пільг і оптимізацією порядку
здійснення податкових відрахувань з ПДВ. Також реалізовано
механізм перенесення збитків минулих років на майбутні періоди з
податку на прибуток, змінено підхід до формування інноваційних
фондів.
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З 2013 р. для індивідуальних підприємців змінено термін
подання Податкової декларації з єдиного податку та його сплати
(доплати). Зазначений термін перенесено з 28-го числа місяця, що
передує місяцю здійснення діяльності, на строк - не пізніше 1-го числа
місяця, в якому здійснюється діяльність. До того ж підприємці, що
здійснюють надання послуг (виконання робіт) не будуть додатково
сплачувати єдиний податок у розмірі 60 відсотків за кожного
працівника, яка залучається до здійснення підприємницької діяльності.
З 2009 р. в Республіці Білорусь впроваджена система
електронного декларування, яка сприяє розвитку цивілізованої
безконтактної взаємодії податкових органів з платниками з
використанням інтернет-технологій. На 1 січня 2013 до системи
електронного декларування залучені майже 106 тис. суб'єктів
підприємницької діяльності, або 29,2% від їх загальної кількості.
Найближчим часом планується реалізувати ряд нових електронних
сервісів і послуг, у тому числі направлення фізичним особам
повідомлень про сплату майнових податків та про об'єкти
оподаткування; сплату податків з використанням інтернет-банкінгу;
заповнення низки податкових декларацій (розрахунків) та можливість
надсилання їх на портал МНС безпосередньо з бухгалтерських
облікових систем, без установки на комп'ютері платника АРМ
«Платник».
Ще
одним
концептуальним
напрямом
удосконалення
оподаткування є підвищення податкової грамотності платників. Для
оперативного роз'яснення фізичним особам і індивідуальним
підприємцям питань застосування актів податкового законодавства
організована телефонна довідкова система податкових органів, так
званий «call-центр». У 2012 р. операторами телефонної довідкової
системи дані роз'яснення 6007 фізичним особам і індивідуальним
підприємцям. З січня 2013 р. «call-центр» працює в автоматичному
режимі і забезпечує отримання довідкової інформації та інформації
про діючі податки в режимі автовідповідача [6].
З прийняттям Указу Президента Республіки Білорусь від 16
жовтня 2009 р. № 510 в якості основоположного принципу організації
контрольної діяльності, у тому числі планування перевірок,
закріплений принцип управління ризиками, що включає в себе
можливість виявляти порушників і стимулювати суб'єкти
господарювання до самооцінки і підвищення ефективності діяльності
[7].
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Так, 1776 запланованих до перевірки суб'єктів представили до
податкових органів уточнені податкові декларації (розрахунки) і
сплатили добровільно 127,1 млрд. руб, платежів до бюджету.
Зазначимо, що до бюджету країни в 2012 р. від усіх суб'єктів
малого підприємництва надійшло близько 23 трлн. руб. податків і
зборів, або 22,7% доходів бюджету; темп зростання платежів склав
8,2%. У тому числі від організацій надійшло 20700000000000. руб., або
20,4% (темп зростання 119,7%); від індивідуальних підприємців - 2,3
трлн. руб., або 2,2% доходів бюджету (темп зростання 105,9%).
До того ж на початок 2013 р. заборгованість платників за
податковими зобов'язаннями склала 32,5 млрд. руб. або всього лише
0,02% до річного плану доходів бюджету. При цьому рівень
податкової заборгованості до річного плану доходів консолідованого
бюджету за останні п'ять років знижений у 6 разів: з 0,12% станом на 1
січня 2009 р до 0,02% - на 1 січня 2013р [7].
Висновки. Підводячи підсумки, відзначимо, що багато проблем
оподаткування малого підприємництва можна вирішити за умови
відповідного ставлення до них як з боку органів влади, так і з боку
самих підприємницьких структур.
При цьому податкова політика держави у сфері малого
підприємництва повинна бути спрямована на підвищення
ефективності інституційних перетворень, формування прошарку
реальних власників, створення ефективного діючого механізму
стимулювання розвитку підприємницької діяльності. Дані питання
потребують подальшого наукового дослідження.
1. Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Washington: The World Bank, 2012. - 270 p.
2. Васильєва І.В. Організаційно-економічні засади розвитку малих форм
господарювання / І.В.Васільєва, Р.Г.Мумладзе. - М: Изд-во ФГТУ ДПОС Рако АПК,
2011. - 69 с.
3. Малий і середній бізнес. Міністерство економіки Республіки Білорусь [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://www. economy. gov. by. / 2013/04.htm.
4. Програма соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2011 - 2015 рр..
- Мінськ: БГЕУ, 2011. - 67 с.
5. Новини. Міністерство з податків і зборів Республіки Білорусь. [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://www.nalog. gov. by. / 2013/04.htm.
6. Указ Президента Республіки Білорусь «Про вдосконалення контрольної
(наглядової) діяльності в Республіці Білорусь» от.16 жовтня 2009 р. № 510.
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zakon. by. / 2013/04.htm.
7. Підприємництво. Національний статистичний комітет Республіки Білорусь.
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. belstat. gov. by./2013/04.htm.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК
ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В ходе исследования выявлены различные подходы к оценки
интеллектуальной собственности, а также выделено ряд методологических проблем в
оценки интеллектуальной собственности как объекта бухгалтерского учета.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Економіка
Республіки Білорусь за останні роки пройшла нелегкий шлях
становлення і розвитку. За минулий час відбулися значні соціальноекономічні зміни. Ряд цих змін пов'язаний з формуванням і розвитком
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інституту інтелектуальної власності. На сьогоднішній день
інтелектуальна власність представляє собою економічний ресурс з
необмеженим потенціалом. Даний ресурс забезпечує зростання і
прибутковість як окремо взятого виробництва, так і держави в цілому.
Оскільки інтелектуальна власність включає в себе сукупність
виняткових прав і складається з різноманіття об'єктів, що мають
обгрунтовану грошову оцінку, то її необхідно розглядати як об'єкт
бухгалтерського обліку. Безліч угод з об'єктами інтелектуальної
власності має знаходити відображення в бухгалтерському обліку, як
правовласників, так і користувачів. Достовірна оцінка даного об'єкта
обліку дозволить формувати об'єктивну інформацію про фінансове
становище та економічну привабливість організацій для інвесторів.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.У вітчизняній і
зарубіжній економічній літературі описано безліч методів і підходів до
оцінки інтелектуальної власності. При вивченні даних підходів можна
виділити дві різні групи:
1. група підходів грунтується на даних патентної системи;
2. група підходів грунтується на фінансових даних.
Перша група підходів виникла ще в радянський час.
Ефективність винахідницької діяльності необхідно було вимірювати і
для оцінки застосовувалися різні коефіцієнти, такі як коефіцієнти
новизни, науково-технічної значущості тощо. До цієї ж групи підходів
відносяться фахівці, які використовують економетрику, що вивчає
кількісні та якісні економічні взаємозв'язки за допомогою
математичних та статистичних методів і моделей. Зарубіжні фахівці
при оцінці інтелектуальної власності використовували дані патентної
системи з застосуванням економетричних методів (роботи Пейкса і
Грілехеса). А як зазначає О.М. Козирєв - доктор економічних наук,
головний науковий співробітник РНІІІС: у вітчизняній практиці
«немає зчеплення між патентною системою і економетрикою» [1; с.
141]. У цьому, на наш погляд, і виражається одна з методологічних
проблем оцінки інтелектуальної власності. Так само проблема
застосування даних підходів до оцінки інтелектуальної власності
полягає в складності отримання патентної інформації та недостатності
висококваліфікованих фахівців, що використовують економетричні
методи.
Друга група підходів близька за своїм змістом до оцінки бізнесу
і заснована більшою мірою на фінансових даних. У даній групі
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прийнято виділяти три підходи: дохідний, ринковий і витратний. Дані
методи вартісної оцінки детально описані в працях як вітчизняних, так
і зарубіжних авторів. Також в літературі зустрічаються й інші підходи,
засновані не тільки на дисконтуванні грошових потоків, а й на
застосуванні інших методів, заснованих на застосуванні фінансової
математики, теорії ймовірності та теорії ігор. Однак всі перераховані
вище методи вартісної оцінки припускають наявність даних про
ліцензійні угоди, про суми і ставки первинних і періодичних платежів.
У цьому, на наш погляд, виражена одна з методологічних проблем
оцінки інтелектуальної власності. Так як в основному такі дані
становлять комерційну таємницю учасників угоди. Дана проблема
існує в усьому світі і, на наш погляд, у її вирішенні має брати участь
держава. Так, наприклад, в Японії зусиллями уряду сформована база
даних по вищезгаданих операціях. В Республіці Білорусь дану
функцію міг би взяти на себе Національний центр інтелектуальної
власності. Одна з проблем, що виникає при вирішенні цього завдання:
відділення інформації, яка містить комерційну таємницю, від
інформації загального характеру, при публікації якої не будуть
порушені чиїсь інтереси.
Багато авторів висловлюють ідеї про затвердження на
законодавчому рівні єдиної методики оцінки інтелектуальної
власності. Однак виділені нами проблемні аспекти показують, що
наявність єдиної методики не вирішить їх. Також недоцільність
затвердження єдиної методики підтверджує той факт, що об'єкти
інтелектуальної власності різноманітні за своєю природою і сутністю.
Оцінити вартість таких об'єктів інтелектуальної власності як,
наприклад, товарний знак або ноу-хау використовуючи уніфіковану
методику, на наш погляд не є можливим, тому що дані об'єкти мають
різну природу. А якщо говорити про франчайзинг, то необхідно
оцінювати весь переданий комплекс виключних прав, який може
включати в себе безліч різних об'єктів інтелектуальної власності:
товарний знак, таємниці виробництва, найменування місця
походження товарів тощо. Також, на наш погляд, є доцільним
погодитися з думкою деяких економістів, що обраний підхід до оцінки
інтелектуальної власності в дечому залежить від мети проведеної
оцінки: доцільність капітальних вкладень в діючу інтелектуальну
власність, купівля - продаж інтелектуальної власності, оцінка наявної
інтелектуальної власності. Залежно від перерахованих цілей
економісти пропонують використання різних підходів до оцінки.
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Як ми зазначали вище, об'єкти інтелектуальної власності є
нематеріальними активами. Основним документом, що регламентує
облік нематеріальних активів є МСФЗ 38 «Нематеріальні активи». У п.
21 МСФЗ 38 йдеться про те, що нематеріальний актив визнається
тільки, якщо «собівартість активу піддається достовірній оцінці» [2;
с.539]. П. 24 цього ж документу говорить про те, що «Нематеріальний
актив повинен спочатку оцінюватися за собівартістю». Так само в
МСФЗ 38 йдеться про те, що при окремому придбанні нематеріальних
активів їх собівартість можна достовірно визначити. Таким чином,
згідно з МСФЗ придбані об'єкти інтелектуальної власності
підприємство повинно оцінити за собівартістю, яка включає в себе: «а)
його покупну ціну, в тому числі імпортні мита і невідшкодовувані
податки на закупівлю, після вирахування торговельних знижок; b)
будь-які прямі витрати з приведення активу в робочий стан для
використання за призначенням» [2; с.540].
Таблиця 1
Аналіз нормативних актів щодо формування первісної вартості
придбаних нематеріальних активів

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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Продовження табл. 1

+

+

+

+

+

+

Не
включаються

+

Не
включаються

+

Не
включаються

+

Не
включаються

Витрати на
перевірку
належної роботи
активу
Інші витрати
безпосередньо
пов'язані з
придбанням
Відсотки по
кредитах і позиках

Джерело: власна розробка.
При вивченні міжнародної практики оцінки нематеріальних
активів, а саме Російської Федерації, України, Республіки Узбекистан,
ми виявили, що нематеріальні активи при їх придбанні також
оцінюються за первісною вартістю. Однак, аналіз нормативних актів з
обліку нематеріальних активів зазначених країн, МСФЗ та
вітчизняного законодавства, поданий в табл.1, показує наявність
різних підходів до формування первісної вартості придбаних
нематеріальних активів.
Як показує аналіз, проведений в табл.1, в Республіці Білорусь
згідно з Інструкцією бухгалтерського обліку нематеріальних активів,
затвердженої Постановою Міністерства фінансів № 25 від 30.04.12
(далі Інструкція № 25), нематеріальні активи при первісному
придбанні також оцінюються за первісною вартістю. Дана первісна
вартість складається з: вартості придбання; митних зборів і мит,
витрат на послуги інших осіб, інших витрат, пов'язаних з приведенням
нематеріальних активів у стан, придатний для використання, а також
відсотки за кредитом і позикою. Проте ні в одному із зазначених нами
нормативних актів, первісна вартість не включає в себе відсотки за
кредитами і позиками. Більше того, у п. 32 МСФЗ зазначено, що
відсотки за кредитами, отриманими на придбання нематеріальних
активів, необхідно враховувати у складі інших витрат, як витрати на
виплату відсотків протягом усього періоду кредитування.
Висновки. Таким чином, порядок формування первісної
вартості нематеріальних активів, зазначений в Інструкції № 25, не
відповідає МСФЗ та міжнародній практиці. На наш погляд, доцільно зі
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статей, що формують первісну вартість нематеріальних активів
виключити відсотки за кредитами і позиками. І в свою чергу додати
статтю «витрати за винагороду працівнику». Виключивши і додавши
зазначені статті, на наш погляд, буде формуватися достовірна
інформація про первісну вартість придбаних об'єктів інтелектуальної
власності.
1. Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности. – М.: Экспертное бюро М,1997.-289 с.
2. Международные стандарты финансовой отчетности 2006 : изд. на русс. яз. – М. :
Аскери-АССА, 2006. – 1060 с.
3. Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов, утвержденная
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь № 25 от 30.04.2012
4. Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан НСБУ № 7
Нематериальные активы, утвержденный приказом Министерства финансов от 25
марта 2005 г. № 35, зарегистрированным МЮ 27 июня 2005 г. № 1485
5. Положение (стандарт) бухгалтерского учета № 8 «Нематериальные активы»,
утвержденное приказом Министерства финансов Украины от 18 октября 1999 г. №
242 (с изменениями и дополнениями, последние из которых внесены приказом
Министерства финансов Украины от 25 сентября 2009 года № 1125).
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Оцінка
інформаційних запитів менеджерів, що здійснюють оперативне
управління в сільському господарстві засвідчила про використання на
практиці багатьох показників, які не можна відобразити у грошовому
вимірнику. Система обліку таких показників налагоджена на
підприємствах по-різному і не завжди задовольняє потреби, зумовлені
специфікою аграрної галузі. Причиною ситуації, що склалася, є
невідповідність теоретичних розробок у сфері оперативного обліку та
практичного процесу фіксації, передачі та накопичення оперативних
нефіансових даних. Відтак існує необхідність удосконалення
теоретичної бази з оперативного обліку тієї частини показників, які не
вимірюються вартісно, але мають безпосередній вплив на прийняття
управлінських рішень в сільському господарстві.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми.
Авторами досліджень, які присвячені питанням
оперативного обліку, є Б. І. Валуєв [2], В. М. Жук [3], Т. М. Ковальчук
[4], С. А. Кошкаров [5], М .В. Кужельний, Ю. А. Кузьмінський,
І. Г. Ушачов, С.І. Шкарабан та інші. Науковці здебільшого ведуть
дискусію про доцільність визнання оперативного обліку як окремого
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виду, приділяють увагу вивченню його змісту, завдань та методів,
досліджують теоретико-історичні аспекти розвитку. В окремих працях
розглядається функціонування оперативного обліку у взаємозв’язку із
оперативним аналізом та контролем.
Цілі статті. Метою статті є визначення нефінансових показників
оперативного обліку та обґрунтування їх застосування в системі
управління виробництвом продукції рослинництва. Для досягнення
поставленої мети актуальними завданнями є такі:
визначити пріоритети і цілі оперативного обліку в управлінні
рослинництвом;
встановити перелік об’єктів оперативного відображення
господарських
операцій
у
процесі
сільськогосподарського
виробництва;
запропонувати форми для фіксації та передачі інформації про
нефінансові показники при вирощуванні сільськогосподарських
культур;
визначити напрями взаємозв’язку об’єктів оперативного обліку
та первинних бухгалтерських документів.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Специфіка
аграрного
виробництва
створює
необхідність
формування
оперативних звітних показників на кожному етапі технологічного
процесу. Проте такі форми відображення оперативних даних
потребують перегляду і вдосконалення. На думку І. Б. Садовської,
причиною недостатньої інформативності оперативної звітності
сільськогосподарських підприємств є те, що на практиці форми
доопрацьовуються спеціалістами хаотично, в локальному масштабі та
не мають відповідного наукового обґрунтування. Дослідження
оперативного обліку в сільськогосподарських підприємствах показали
наявність практичних розробок, які заслуговують на увагу і можуть
бути рекомендовані для застосування [7].
Вдосконалення
системи
оперативного
обліку
в
сільськогосподарських підприємствах потребує комплексного підходу.
Зокрема, це стосується оперативного відображення нефінансових
показників роботи підприємств.
З цією метою вважаємо за доцільне розділити сукупність
інформаційних
запитів
до
оперативного
обліку
в
сільськогосподарському
підприємстві
на
декілька
блоків:
1) рослинництво (виробничі процеси і їх результат, ресурси і засоби
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виробництва); 2) тваринництво (виробничі процеси і їх результат,
ресурси і засоби виробництва); 3) допоміжне і підсобне виробництво;
4) фінансова сфера (грошові кошти та розрахунки); 5) природне і
соціальне середовище. Кожен блок характеризується специфічною
методикою формування та подання оперативної інформації,
фіксується з допомогою відмінних носіїв з різною періодичністю.
Для розробки моделі інформаційних потоків у рослинництві
пропонуємо розділяти виробничий цикл на три етапи: посів, догляд за
посівами та збір урожаю. Усі етапи мають узагальнений перелік
характеристик: використання основної та обслуговуючої техніки,
персоналу, відповідність виробництва технології, обсяги й
ефективність використання запасів та інше (рис.1).
передпосівна підготовка
земель, посів

агростроки

технологія

догляд за посівами ранніх
і пізніх культур
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вхідна
інформація

збір і транспортування
урожаю

виробничі
ресурси

норми,нормативи

розподіл та використання предметів, засобів праці і трудових
ресурсів за виробничими операціями
вихідна
інформація
обслуговування
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виробництва
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Результат першого етапу технологічних робіт у рослинництві
безпосередньо залежить від своєчасної і якісної передпосівної
підготовки полів та посіву. Дотримання агротехнічних умов цього
процесу безпосередньо впливає на рівномірність появи сходів культур,
їх ріст, розвиток та продуктивність. Тому необхідним є дієвий
оперативний облік і контроль виробничих операцій на час посівної.
Технології посіву (посадки) різних культур різняться, проте з
метою оперативного управління менеджерам необхідно володіти
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оперативною інформацією узагальненого зразка. Звітна оперативна
форма про процес посіву (посадки) повинна містити показники
виконання плану за структурними підрозділами із зазначенням причин
відхилень від нормативних величин.
Окрім виділення виконаних сільгоспробіт по виробничих
механізованих ланках, в оперативному обліку доцільно врахувати
комбінацію тракторів та сільгоспмашин з метою контролю за їх
використанням, чисельність механізаторів та строки робіт для
перевірки відповідності технологічним вимогам. Визначення
фактичних обсягів робіт та відхилень від щоденних завдань,
передбачених оперативними планами, дозволяє своєчасно аналізувати
ситуацію, приймати рішення щодо усунення недоліків.
Графи планового виконання робіт додають до оперативних
документів з метою підвищення їх інформативності. Так, на практиці
виникають ситуації, коли відхилення від запланованих агротехнічних
строків є досить суттєвими: часто терміни посіву озимих зернових
через відсутність вологи переносять з вересня на жовтень чи листопад,
збільшують норми висіву, змінюють сортність насіння та інше. Для
майбутньої оцінки та порівняння росту рослин доцільно
узагальнювати оперативну інформацію про строки та зміст
технологічних операцій у розрізі площ та культур.
Оперативний облік нефінансових показників в управлінні
сільськогосподарським
виробництвом
тісно
пов’язаний
із
агрономічним обліком, в результаті чого створюється повна картина
стану та змін у внутрішньому середовищі функціонування
підприємства. Особливо це стосується процесу догляду за посівами.
Оперативне інформування управлінців про стан посівів з метою
запобігання негативним впливам є необхідною передумовою
раціонального землеробства. У цьому випадку яскраво проявляється
характерна особливість оперативного обліку – його призначення не
лише для оперативного, а й тактичного та стратегічного управління.
Без достовірної і своєчасної інформації про необхідність вжиття
заходів можуть проявлятись тенденції, які призводять до зміни як
тактичних, так і стратегічних планів господарства.
У процесі оперативного обліку доцільно враховувати не лише
кількісні, а й якісні показники процесу росту та розвитку рослин для
порівняння з плановими показниками, агротехнічними строками. З
цією метою пропонуємо форму Журналу оперативного обліку
вирощування сільськогосподарських культур (таблиця 1).
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При розробці документа враховано один із основних законів
землеробства, обґрунтований відомими науковцями В. Вільямсом,
В. Вернадським, М. Павловим та іншими. Закон незамінності та
рівнозначності факторів вказує, що для нормального росту і розвитку
сільськогосподарських рослин необхідною є сукупність та
одночасність усіх умов їх життя. Нестача або відсутність одного з
таких факторів не може бути замінена будь-яким іншим.
У зв’язку з цим в Журналі відображено показники не лише
фізіологічного стану рослин і технологічних операцій з вирощування,
а й дані про природно-кліматичні умови їх розвитку.
Вихідні дані про умови посіву, росту та збору культури, такі як
планова та фактична площа, відсоток бонітету угідь, наявність
мікроелементів та рівень Рh ґрунту, а також сорт, репродукція,
категорія, спосіб та оптимальні строки сівби, глибина і норма висіву,
спосіб збору культури дають змогу оцінювати ситуацію, що склалася,
оперативно приймати рішення.
За допомогою запропонованого документа фахівець може
оперативно вирішувати багато практичних питань. Наприклад, якщо в
посівах озимої пшениці застосування гербіцидів дозволить знизити
число бур’янів з 5 до 1 на м2, то це забезпечить значне збільшення
врожаю, бо фактична кількість бур’янів перевищує економічний поріг
шкідливості.
Поняття економічного порогу шкідливості бур’янів, шкідників
та хвороб сільськогосподарських культур розглядається в багатьох
джерелах спеціалізованої літератури та визначається розрахунковим
способом в умовах конкретної ситуації.
Аналогічно вирішуються інші як тактичні (розрахунок
збільшення врожаю культури при повному знищенні бур’янів та
шкідників, визначення можливих втрат врожаю, зміна технології
використання засобів захисту рослин тощо), так і стратегічні питання
(визначення конкурентоспроможності культури з урахуванням
оперативної інформації про її стан, встановлення культури, яку слід
розміщувати на цьому полі з меншим ризиком втрати врожаю, і т. д.).
Оперативна інформація про фазу розвитку рослини,
відповідність сортовим якостям, її загальний стан, польову схожість
насіння, збереженість та густоту рослин дає змогу прогнозувати
господарські процеси, які є найбільш оптимальними, в умовах, що
склалися, а також визначати плановий обсяг збору врожаю для
маркетингових, фінансових, виробничих та інших цілей.
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Спеціалісти в процесі догляду за посівами повинні мати дані
про вилягання посівів. З цією метою в документі передбачено окрему
графу, адже внаслідок цього явища порушуються ріст і розвиток
рослин, зменшуються розміри фотосинтезуючої поверхні та засвоєння
речовин. Це в свою чергу спричиняє значні втрати врожаю внаслідок
недобору зерна та погіршення умов збирання врожаю. Оперативна
інформація про вилягання посівів дозволяє своєчасно провести
необхідний догляд (внесення хлормекватхлориду, регуляторів росту
рослин і т.д.) та максимально знизити очікувані втрати.
Інформаційною основою оперативного контролю є частина
документа, яка містить дані про агротехнічні та хімічні заходи,
здійснені на основі отриманої оперативної інформації. Зіставлення
сигнальних даних про необхідність коригування виробничої ситуації
та звітних показників про вжиті заходи дозволяє оцінити роботу
спеціалістів, здійснювати планування.
Важливим завданням оперативного обліку догляду за
культурами є фіксація інформації про використання органічних та
мінеральних добрив. Дотримання науково обґрунтованих зональних,
диференційованих за типами ґрунтів нормативів дозволяє отримати в
результаті високу окупність заходів, забезпечити одержання
високоякісної продукції та розширене відтворення родючості
сільськогосподарських угідь. Тут також проявляється екологічна
спрямованість оперативного обліку з метою запобігання шкідливим
наслідкам використання хімічних сполук на довкілля та якість
продукції.
У господарствах з високою культурою землеробства потребу в
добривах визначають для кожного поля сівозміни. Крім того, враховуючи
різну питому вагу одиниці діючої речовини в добривах і різну швидкість
засвоєння їх рослинами, розробляють нормативи потреби в органічних та
мінеральних добривах (у діючій речовині та фізичних одиницях) для
кожної культури за періодами вирощування (основний обробіток ґрунту,
передпосівний обробіток і посів, догляд за посівами) [6, c. 227].
Планування з урахуванням можливостей господарства заготовити
органічні та закупити мінеральні добрива доцільно доповнювати
показниками оперативного обліку про фактичне використання добрив та
їх ефективність у розрізі полів та культур.
В умовах раціональної організації оперативного обліку
показники
запропонованих
документів
систематизуються,
узагальнюються і стають інформаційною базою для іншої
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агровиробничої документації. Так, у Книгу реєстрації сівозмін вносять
такі основні відомості: кількість введених сівозмін, їх площа,
чергування культур і кількість полів у кожному з них, площа кожного
поля і посівна площа кожної культури на рік освоєння сівозміни,
меліоративні та ґрунтозахисні заходи та інше. Фіксація специфічної
оперативної інформації дозволяє спростити процедуру занесення
узагальнених даних у Книгу історії полів сівозміни, де фіксується
історія кожного поля сівозміни і технологія оброблюваних на ньому
культур.
У більшості з досліджених підприємств агроном записує в Книзі
історії полів усі заходи, що проводяться на полях. Проте зазвичай це
відбувається після завершення робіт. Інформація оперативних
документів дозволяє своєчасно фіксувати хід посівних робіт, процесів
догляду за рослинами, збирання врожаю і зяблевої обробки ґрунту,
внесення добрив і т. д. У Книзі історії полів також на основі
узагальнених оперативних показників доцільно фіксувати результати
фенологічних спостережень за рослинами, зазначати строки та
особливості погодних явищ: опади, заморозки на ґрунті і в повітрі, час
сходу снігу, суховії, пилові бурі та інше. Таким чином, оперативно
зафіксований та узагальнений досвід землеробства є основою
ефективного стратегічного планування сільськогосподарських робіт.
Варто зазначити, що ефективне функціонування оперативного
обліку може бути реалізоване виключно за умови такої його форми,
яка є придатною для використання в бухгалтерській службі, особливо
для зіставлення і контролю показників. Згортання та укрупнення
інформаційних потоків у бухгалтерії має бути максимально
прив’язаним до результатів оперативного обліку. Це стосується всіх
облікових ділянок і реалізується залежно від організаційної,
виробничої, технологічної специфіки діяльності підприємства.
Дослідження показників оперативних звітних форм та
бухгалтерських первинних і зведених реєстрів у процесі виробництва
сільськогосподарської продукції показало, що оперативний та
бухгалтерський облік за умови належної організації мають чіткий
взаємозв’язок, який перш за все проявляється в процесі фіксації
інформації, необхідної для управління сільськогосподарським
підприємством. Основна відмінність видів обліку – своєчасність та
чіткість формування даних. В оперативному обліку домінує перша
вимога, в бухгалтерському – обов’язковою умовою є дотримання усіх
нормативів реєстрації інформації.
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Висновки. Визначення оптимального переліку об’єктів
оперативного обліку та розробка відповідних форм фіксації таких
даних дає змогу створити необхідну інформаційну базу для
ефективного управління виробничими процесами при вирощуванні
сільськогосподарських культур. Важливе місце в системі
оперативного обліку рослинництва займає нефінансова інформація,
фіксувати яку доцільно з допомогою запропонованих документів,
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв`язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасні
процеси глобалізації світового економічного розвитку не оминають і
Україну, яка поступово інтегрується до міжнародної економіки.
Основним суб’єктом сучасних міжнародних економічних відносин
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виступає підприємство як ключова ланка ринкової економіки.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є важливою і
невід’ємною сферою господарської діяльності, яка при ефективному
використанні усього комплексу сучасних форм і методів
міжнародного бізнесу здатна позитивно впливати на технічний рівень
виробництва, його ефективність, якість продукції, що виробляється.
В зв’язку із зростанням динамізму економічних і соціальних
процесів, які відзначаються в суспільстві швидкою зміною
кон’юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринках, необхідністю
забезпечення стабільного розвитку суспільства в довгостроковій
перспективі, все більш зростає роль стратегічного планування. Слід
відмітити, що стратегічне планування являє собою особливий вид
практичної діяльності людей, їх планової роботи, яка пов’язана із
розробкою стратегічних рішень, що передбачають висунення таких
цілей, і стратегій поведінки об'єкту управління, реалізація яких
забезпечує його ефективне функціонування в довгостроковій
перспективі, швидкій адаптації до змін умов зовнішнього середовища
[5, с.167].
Практика показує, що без реорганізації системи управління
підприємствами на принципах стратегічного планування вижити, а
тим більше успішно працювати, в сучасних умовах просто неможливо.
Сьогодні стратегічне планування перетворюється в головну рушійну
силу суспільного відтворення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженням методології формування
стратегічних планів зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарювання, їх принципів та структури займається чимало вчених
теоретиків та практиків. Розробка ідей стратегічного планування
знайшла своє відображення в працях таких західних дослідників, як
Р. Акофф, І. Ансофф, Би. Карлофф, У. Кинг, Ф. Котлер, М. Портер,
А. Томпсон, Д. Стрікленд і ін. У вітчизняній економічній літературі
з’явилися дослідження таких авторів, як Герасимчука В.Г., Дроздова
Г.М., Козака Ю.Г., Кириченка О.А., Дахна І.І., Щербака В.Г. та ін.,
праці яких внесли значний внесок до розвитку даного напряму. Це
зумовлює можливість глибокого та всебічного аналізу проблеми
формування
та
удосконалення
стратегічного
планування
зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств.
Цілі статті. Метою даної роботи є дослідження теоретичних
аспектів формування стратегічного управління в сучасних умовах.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Світ рухається
до інтернаціоналізації та глобалізації. Економіки країн стають тісно
пов’язаними. Соціальні мережі та Інтернет створюють єдиний ринок
без кордонів та обмежень. Значний попит зумовлював формування
стратегій вітчизняних підприємств з орієнтацією на конкурентів,
збільшення частки ринку, нарощення обсягів виробництва та активне
інвестування. В таких умовах українським підприємствам необхідно
змінювати не лише стратегію, але й підходи до стратегічного
планування.
Планування є важливою складовою частиною та основною
функцією
менеджменту
зовнішньо-економічної
діяльності.
Підприємство, яке не вміє планувати чи не вважає потрібним це
робити, навряд чи зможе досягнути успіхів у своєму соціальноекономічному розвитку. Уважний підхід до процесу планування
створює всі умови для успішної виробничо-господарської діяльності
підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках [4,
с.53].
Планування зовнішньоекономічної діяльності є об'єктивно
необхідним для будь-якого підприємства, це пов’язано з тим, що
кожне підприємство прагне функціонуючи в умовах глобалізації
ринку, одержати додатковий прибуток за рахунок більш повного
використання переваг міжнародного поділу праці, міжнародної
економічної інтеграції; передбачити несприятливі дії зовнішніх
факторів, різноманітні непередбачені обставини, котрі можуть
відбутися на світовому ринку, крім того існує реальна необхідність
прогнозування свого майбутнього [3, с.121].
На сьогоднішній день, багато підприємств працюють без
прийнятих планів, це пояснюється тим, що ситуація на ринку, а
особливо зовнішньому зміняється дуже швидко і планування
приносить мало користі. Для західних країн це пояснюється високою
насиченістю та індивідуалізацією споживчого попиту, його
різноманітним характером. Ці зміни породжені такими факторами
зовнішнього середовища, як виникнення нових технологій, засобів
зв'язку і т.д. Відповідно до таких подій і бізнес повинен швидко
змінюватися. Для української економіки мінливість середовища,
пояснюється насамперед перехідним характером народного
господарства, участю нашої країни у світових інтеграційних процесах,
лібералізацією зовнішньоекономічної діяльності і, як наслідок,
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нестабільністю соціально-економічної сфери.
В сучасних конкурентних умовах на світовому ринку значно
зростає потреба у плануванні зовнішньоекономічної діяльності.
Основна мета стратегічного планування забезпечення
результативної діяльності підприємства протягом тривалого періоду
часу. Для цього перш за все необхідно в повній мірі враховувати зміни
зовнішнього середовища, тобто необхідно передбачити та обмежити
можливий вплив на підприємство непідконтрольних сил, критичних
тенденцій з боку оточення.
Численні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених
показують, що стратегічне планування підвищує якість процесу
управління, приводить його у відповідність до вимог швидких та часто
непередбачуваних змін в зовнішньому середовищі. Як правило, це
позитивно впливає на наукову обґрунтованість управлінських рішень і
концентрацію довгострокової та поточної діяльності менеджера,
спрямованої на досягнення глобальних цілей підприємств.
В процесі формування стратегії всі рішення повинні бути
виваженими, а не хаотичними. Необхідно усвідомлювати свою
позицію на ринку та будувати стратегію «знизу вверх». Тобто
підлаштовувати внутрішні можливості підприємства та його позиції на
ринку під ринкову ситуацію [6, с.623].
Реалізація стратегічного планування зовнішньоекономічної
діяльності можлива, якщо воно відповідає таким основним
принципам, як:
- цілеспрямованість, тобто всі заходи та шляхи здійснення
стратегічного планування повинні бути спрямовані на встановлення та
досягнення стратегічних орієнтирів;
- альтернативність, означає здатність реагувати на середовище,
що змінюється, шляхом переходу на заздалегідь обґрунтовані та
визначені альтернативи;
- глобальність, тобто орієнтація на охоплення окремими
стратегіями всіх аспектів зовнішньоекономічної діяльності об’єкта та
взаємозв’язок між ними; в межах стратегічного планування готують
систему рішень, а не окремі рішення; спрямованість на зміну ситуації
зовні та всередині підприємства;
- послідовність, стратегічні зміни на вітчизняних підприємствах
мають впроваджуватися в певному порядку з урахуванням досягнутих
результатів і специфічних особливостей процесів та явищ;
- безперервність, стратегічне планування зовнішньоекономічної
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діяльності є складним процесом, зупинка якого повертає підприємство
у початкову позицію;
- наукова
та
методична
обґрунтованість,
передбачає
використання поширених науково-методичних підходів, що
допомагають розробляти реальні плани, узгоджені з параметрами
зовнішнього та внутрішнього середовища;
- реалістичність, врахування особливостей функціонування
вітчизняного підприємства, відносно якого розробляються стратегічні
плани, та можливості досягнення певних параметрів;
- кількісна та якісна визначеність, стратегічне планування має
дати певні орієнтири, які відіграватимуть роль контрольних точок, але
не можна процес планування звести лише до розрахунків показників,
забуваючи про сутність процесів, які потрібно здійснити;
- довгостроковість заходів, означає орієнтація на розв’язання
складних проблем, які існуватимуть у довгостроковій перспективі;
неможливість усунення їх одномоментним заходом спонукає до
обґрунтованих, послідовних, складних заходів.
- ефективність і соціальна орієнтованість, тобто забезпечення, з
одного боку, перевищення результатів, передбачених стратегічним
плануванням над витратами, потрібними для його здійснення; з іншого
– розв'язання не лише суто виробничих проблем, а й участь у
пом'якшенні суспільних проблем.
В рамках процесу стратегічного планування виділяють чотири
основні види управлінської діяльності: розподіл ресурсів; адаптація до
зовнішнього
середовища; внутрішня координація; організаційне стратегічне
передбачення.
Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності
повинно бути гнучким та динамічним, здатним швидко реагувати на
нові ринкові збурення та пристосовуватися до змін. Реалізація
стратегічного плану зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних
підприємств здійснюють з використанням адміністративних важелів,
на основі тактики, політики, процедур та правил [2, с.105].
Проте, сьогодні на вітчизняних підприємствах стратегічне
планування майже не здійснюється, дуже часто плани
зовнішньоекономічної діяльності підприємств розробляються на
досить нетривалий період. При цьому умови нестабільності
зовнішнього оточення зменшують горизонт планування діяльності
підприємств. Для стратегії розвитку вітчизняних підприємств потрібен
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свій модифікований підхід до стратегічного планування, який би
врахував вітчизняний та зарубіжний досвіди планування. До проблем
стратегічного
планування
належить
також
нерозвиненість
корпоративного управління, розбіжності в інтересах власників,
управлінського персоналу та колективу. Слід відзначити, що планові
рішення ухвалюються тільки з урахуванням внутрішнього середовища
і майже не враховується зовнішнє. Підприємства, які в належній мірі
не використовують ринкові підходи і методи стратегічного
планування, не можуть не тільки впливати на ринок, але й адаптувати
свої можливості до постійно змінного середовища.
В умовах нестабільного зовнішнього середовища набирає
значущості стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності.
На сучасному етапі ринкової економіки вітчизняні підприємства
України повинні самостійно визначати цілі функціонування на
перспективу та вибирати шляхи досягнення ключових результатів
своєї діяльності. У разі, коли керівники підприємств націлені на
довготермінове функціонування на ринку, то закономірно, щоб
система планування діяльності підприємства набуває стратегічного
характеру [1, с.4].
Висновки. На сучасному етапі розвитку створюються нові
виклики
вітчизняним
підприємствам
для
здійснення
зовнішньоекономічної
діяльності.
У
процесі
формування
стратегічного планування варто зосередити свою увагу на окремій
ніші, а не на масовому ринку. Орієнтація на довгостроковий результат,
визначену систему цінностей та суспільство повинні бути
визначальними для вітчизняних підприємств. Не менш важливою є
необхідність переходу на якісно новий рівень співпраці з
постачальниками, і головне в центрі стратегічного планування має
бути споживач, а не показники економічної діяльності. Бо саме
споживач, хоч і дуже суб’єктивним чином визначає лідерів ринку.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв`язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У сучасному
світі діяльність підприємств здійснюється з використанням
інформаційних технологій, які все глибше проникають в структуру
бізнесу, все тісніше інтегруються з виробничими, обліковими,
аналітичними і управлінськими процесами, все активніше
використовуються функціональними підрозділами підприємств у
власній діяльності, у взаєминах з іншими службами та навколишнім
світом. Інвестиції в інформаційні технології складають значні
вкладення коштів. Доцільне використання інвестицій, обмеженість
фінансових ресурсів в умовах фінансової кризи ставлять перед
підприємствами питання вибору інформаційної системи та технології,
що дає найбільші економічні вигоди.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Застосуванню інформаційних технологій на підприємствах
та в бізнесі приділена увага в працях Даніліна А., Слюсаренка А.,
Крисанова С., Сазонець О., Шипунової О., Мосіної Є., Редькіної С. та
інших. Проте в Україні ще недостатньо досліджені питання вкладання
інвестицій в інформаційні технології. Тому, вивчення різних підходів
щодо інвестицій в ІТ є актуальною проблемою.
Цілі статті. Метою статті є дослідження способів інвестування в
інформаційні технології та видів ризиків, які при цьому виникають.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Перш ніж
говорити про необхідність інвестицій в ІТ, потрібно зрозуміти, що ж
реально ці інвестиції можуть дати бізнесу підприємства. Основними
компонентами застосування ІТ в бізнесі підприємства є:
продуктивність – можливість надання більшого обсягу
послуг за менші гроші;
ефективність – оптимізація бізнес-процесів шляхом поліпшення
інформаційних потоків, скорочення періоду виходу на ринок і
спрощення обробки транзакцій;
інновації – допомога підприємству в збільшенні частки
ринку шляхом диференціації його продуктів і послуг [1].
Важливим завданням інформаційних технологій є підтримка та
прискорення реалізації бізнес-процесів підприємства. Тому,
інформаційні технології самі по собі не покращують становище
організації на ринку, не скорочують матеріаломісткість кінцевої
продукції, а озброюють управлінський персонал новою зброєю 63

технологіями, а ефективність їх використання безпосередньо залежить
від того, наскільки добре налагоджений зв’язок між можливостями ІТтехнологій та бізнес-можливостями конкретної організації [2].
Впровадження
інформаційних
технологій
пов'язане
з
капітальними вкладеннями, як на придбання комп’ютерної техніки,
так і на розробку проектів, виконання підготовчих робіт та підготовку
кадрів. Сам по собі факт, що підприємство вкладає капітал в
інформаційні технології, не може гарантувати відчутного впливу на
ефективність функціонування. Капіталовкладення в ІТ мають
позитивні наслідки для підприємства тільки тоді, коли проміжні ланки
- ресурси і кошти - направлені в потрібне русло. Витрати на
інформаційні технології повинні перетворюватися на відповідні
інформаційні ресурси. Належне використання таких ресурсів
призводить до того, що технології починають працювати.
Цінність інформаційних технологій для підприємств, на думку
Даніліна А, Слюсаренка А., реалізується через використання трьох
незалежних видів ресурсів:
людського капіталу (компетентного, високомотивованого
персоналу служби ІТ, орієнтованого на забезпечення потреб розвитку
підприємства);
технологій (спільно використовувані дані і платформи);
взаємозв'язків між ІТ та бізнесом (взаєморозуміння, спільне
прийняття на себе ризиків і відповідальності) [3].

Людський
капітал

Технології
ІТ-процеси
Взаємозв’язки

Рис.1. Ресурси, які визначають цінність ІТ
Названі ресурси (рис.1) можна реалізувати за рахунок трьох
ключових ІТ-процесів:
64

інновацій в галузі ІТ - ідентифікація і планування створення
відповідних прикладних систем;
процесу створення систем - проектування, купівля, розробка,
конфігурування та впровадження;
послуг з супроводу та експлуатації - операційне
супроводження та підтримка систем в період після впровадження.
Для прийняття рішення щодо інвестицій в інформаційні
технології будь-якому підприємству необхідно знати фактори успіху і
чинники ризику, важливо співставляти витрати і одержані результати з
точки зору фінансової та організаційної перспектив. Тому перш за все
розглянемо способи інвестицій в ІТ, які підприємство може
використовувати (табл.1).
Способи інвестування в інформаційні технології
Способи
інвестування

Переваги
використання

Недоліки
використання

Хто може надати
інвестиції

Хто може
отримати
інвестиції

Власні кошти

гроші можна
отримати без
відсотків (або під
мінімальний
відсоток), не
потребує оформлення численних
документів;
терміновість
отримання грошей і
можливість
витрачати їх досить
вільно (на відміну,
наприклад, від
грошей венчурних
фондів і фондів
прямих інвестицій)

Невеликі розміри
таких інвестицій;
відсутність
зовнішньої
експертизи та
консультаційної
підтримки

Фізичні особи

Приватні
підприємства

Кредити

Доцільний спосіб
фінансування свого
проекту на стадії
перших продажів

Неможливо
відкрити
кредитну лінію
без застави
нерухомості

Банки, кредитні
спілки

ІТ-компанії,
які володіють
певною
матеріальною
базою

Посівне
фінансування перший етап
фінансування
бізнесу, що
складається з
декількох етапів.

Капітал буде
використаний для
доведення продукту
до промислового
прототипу,
налагодження
зв'язків з
дистриб'ютерами та
розробки
операційного плану
виходу на ринок.

До наступного
етапу
інвестування
доживає лише
частина проектів.

Фонд посівного
фінансування
Microsoft

Будь-яке
підприємство
чи програміст
(фізична
особа)
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Продовження табл. 1
Венчурне
інвестування вкладення
розміром 1млн.
дол венчурного
фонду, який
робить інвестиції
з пулу коштів від
імені декількох
інвесторів
Приватне
інвестування вкладання коштів
в підприємницькі
проекти
початківців, в
тому числі і
високоризикові,
розраховуючи
через декілька
років отримати
суму, що
набагато
перевищує
початкові
інвестиції
Стратегічне
інвестування придбання
великого пакета
акцій, для того
щоб брати участь
в управлінні або
отримати
контроль над
компанією

Це один з кращих
механізмів
мінімізації
оподаткування.
Адже податок на
прибуток від
венчурного
інвестування не
сплачується до
закриття роботи
фонду і розподілу
прибутку між
учасниками.
Швидкість
прийняття рішення
про фінансування,
можливість
отримати кошти для
компаній, що не
мають забезпечення
і не приносять в
даний момент
прибутку.
Прибуток, як
правило, не
вилучається, а
реінвестується в
розвиток
підприємства
Інвестор,
розраховує, що
інвестиція буде
приносити стійкий
дохід протягом часу
перебування в
якості акціонера чи
дасть певні
стратегічні переваги
для роботи на нових
ринках.

Венчурний
інвестор "купує"
значну частку у
власності
компанії в обмін
на інвестиції

Венчурні фонди

Великі
підприємства

Інвестор в
більшості
випадків бере
активну участь у
житті компанії,
виступаючи в
ролі
консультанта,
радника,
партнера,
надаючи
експертну
підтримку.

Заможні люди,
об'єднання
приватних
інвесторів

Великі
підприємства

Інвестору
важливо брати
участь в
управлінні
компанією і
потрібна частка в
розмірі як
мінімум
блокуючого
пакету (але не
більше
контрольного
пакета).

Корпорації,
приватні та
публічні
акціонерні
товариства,
банки

Досить великі
акціонерні
товариства,
корпорації

При використанні інвестицій необхідно звернути увагу на
можливі ризики, пов’язані з втратою інвестованих коштів,
конкурентних переваг, появою додаткових витрат, пов’язаних з
неоптимальною організацією бізнес-процесів.
Ризики, пов’язані з інвестиційним процесом ІТ на думку
Крисанова С.П., поділяються на дві групи:
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технологічні ризики - здатність інтегрувального рішення
«коректно накладатися» на наявну інфраструктуру та інформаційні
потоки. Мінімізація технологічних ризиків зводиться до того, що
інвестиції доцільно робити більш «короткими», а проекти
подрібнювати на декілька взаємозамінних складових;
фінансові ризики - погіршення бізнес-показників у результаті
неправильно обраної ІТ-стратегії або в результаті неякісного
впровадження [1].
Сазонець О.М. виділяє наступні групи ризику:
діловий ризик, що виникає від недоліку гнучкості і
оперативності інформаційної системи у забезпеченні розвитку бізнесу
підприємства;
фінансовий ризик. Джерела фінансового ризику ведуть до
прямої втрати доходу або появи непередбачених витрат від
неправильно розрахованої кількості програмно-апаратних засобів, що
вимагаються, або втрати доступу до інформаційної системи;
експлуатаційний ризик, пов'язаний з недостатньою
надійністю інформаційної інфраструктури;
юридичний ризик. Підприємства, які не займаються
ліцензійною політикою, можуть бути оштрафовані або зазнати
судових переслідувань. Крім того, може постраждати репутація
компанії, внаслідок чого буде втрачено довір'я з боку клієнтів. Цей
ризик найчастіший у таких ситуаціях: використовування
неліцензійного програмного забезпечення; недотримання ліцензійних
умов по програмному забезпеченню; порушення авторського права;
нецільове використання електронного устаткування; неправомірне
розповсюдження конфіденційної інформації [4].
Шипунова О.В. всі ризики поділяє на дві групи:
бізнес-ризики - аналізуються на етапі формування стратегії
автоматизації, при виборі підходу до автоматизації і виборі типу
системи. При аналізі бізнес-ризиків визначають: чи будуть усунені
проблеми бізнесу, які планується вирішити за допомогою
інформаційної системи, і яким повинен бути підхід до автоматизації,
щоб був досягнутий бажаний ефект;
ризики, пов’язані з життєвим циклом системи, які в сою чергу
поділяються на:
1) технічні ризики, пов’язані з реалізацією технічних рішень
або робіт, пов’язаних з технологією впровадження;
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2) ризики, пов’язані з управлінням поцесом створення і
підтримки системи [5].
Значні витрати на придбання, впровадження, а іноді і на
розробку ІТ, в поєднанні зі стрімким розширенням сфер і масштабів їх
використання в практиці, визначають високу актуальність задач
оцінки ефективності тих чи інших ІТ, необхідність вивчення і аналізу
різних методичних обгрунтувань і показників, підходів і методів, що
дозволяють приймати обгрунтовані ІТ-рішення.
Цінність інформаційних активів компанії визначається не
можливістю зберігати та видавати дані, а здатністю динамічно
встановлювати відповідність інформації специфічним процесам і
безпрецедентним ситуаціям. Корпорації оцінюють свої інформаційні
активи по їх здатності переводити інформацію на новий рівень, що
дозволяє компаніям реагувати на вимоги ринку більш ефективно.
Тому оцінювати ефективність впровадження ІТ-системи без оцінки
ефективності зміни роботи компанії неможливо. Основні напрями
підвищення ефективності вкладень в ІТ організації:
1. Підвищення "інтелектуальності" бізнесу (наявність великих
обсягів оперативної релевантної інформації дозволяє менеджерам
приймати виважені, своєчасні управлінські рішення).
2. Оптимізація планування (своєчасний доступ всіх зацікавлених
користувачів до важливої інформації, що знаходиться в одній
централізованій базі даних).
3. Удосконалення процесів прийняття рішень (рішення стають
більш обгрунтованими, якщо вони підкріплені достовірною та
оперативною інформацією. Крім того, економиться час, який раніше
витрачався на аналіз другорядних деталей, а фахівці, що приймають
рішення, тепер не тонуть у морі непотрібних фактів).
4. Підвищення ринкової привабливості компанії - ринок
прихильний до тих компаній, які привертають увагу до деталей своєї
діяльності, і, здійснюють їх повноцінний аналіз.
5. Розширення інформаційної компетентності - чим більша
кількість співробітників має доступ до корпоративних даних, тим
"розумнішою" і мобільнішою стає організація в цілому.
6. Створення єдиного середовища співпраці (організація набуває
потужний заряд розвитку, адже кожен з її членів працює на
досягнення прозорих, зрозумілих і, головне, загальних цілей) [2].
Для того щоб оцінити ефективність вкладень в інформаційні
технології, потрібно чітко і грамотно поставити цілі і завдання,
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виділити кошти на заміну існуючих технологій. І оцінити ефект можна
тільки тоді, коли нова інформаційна технологія заміняє аналогічну
попередню, яка вважалася ефективною і вирішувала цілий набір
завдань. Порівнюється технологія з технологією і вибирається
найбільш продуктивна, дешевша [6].
До ІТ треба підходити прагматично, продумано і професійно.
Використання ІТ повинно виходити з умов затребуваності,
раціональності, ефективності для будь-якого підприємства, а
оцінюватися не тільки з абсолютних значень розрахованих критеріїв
ефективності, але і з того, наскільки дана ІТ сприяє поліпшенню
поточної ситуації, враховуючи, що деякі прояви ефектів можуть бути
точно виміряні, в інших випадках можливі тільки якісні оцінки та
експертні висновки. Тільки при такому підході можна говорити про
ефективність інформаційних технологій [7].
Висновки. У зв'язку з активним розвитком інформаційних
технологій необхідно мати чітке уявлення про способи вкладання
інвестицій в ІТ, знати їх особливості і вміти застосовувати їх на
практиці. Ефективне інвестування в сферу ІТ передбачає врахування
всіх можливих ризиків, що мають специфіку через різноманітність
видів проектів.
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В статье раскрыто зарубежный опыт формирования отчетности об
интеллектуальном капитале, определен перечень основных показателей и круг
субъектов. На основании анализа социального значения ее показателей
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Врахування
соціальних факторів як всередині, так і поза межами підприємства,
дотримання етичних норм та охорона навколишнього середовища є
одними з основних питань, які постають перед суб’єктами
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господарювання, які замислюються над майбутнім [1]. Саме ці
показники визначають ефективність діяльності на більш високому
рівні, ніж фінансові результати. Аналізуючи ж наявну інформацію про
діяльність підприємств та організацій, стає зрозуміло, що сучасне
суспільство орієнтується на фінансові показники, як і багато років
назад, видозмінюючи окремі дані. Дослідивши здобутки сучасної
економічної науки, ми встановили, що більшість науковців, що
займаються дослідженням категорії «інтелектуальний капітал»,
приділяють увагу визначенню цього поняття, його вартісної оцінки,
проте майже ніхто не акцентує уваги на соціальному значенні
інтелектуального капіталу.
Цілі статті. Метою дослідження є визначення соціального
значення звітності про інтелектуальний капіталу на підставі аналізу
його функцій.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. До наукових досліджень, присвячених розробці загальних
проблем інтелектуального капіталу, відносяться чимало праць
вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, Л. Едвінссон, Л. Прусак,
І. Роос, П. Саліван, Т. Стюарт, Т. Фортьюн, І. Хіроякі підкреслюють
взаємозв’язок нагромаджених фірмою знань та її майбутніх можливостей,
втілюваних у ринковій вартості. Велика увага визначенню та дослідженню
сутності категорії приділяється у розробках Е. Брукінга, Т. Б’юзена,
В. Іноземцева, С. Ленської, Б. Леонтьєва, Г. Мінса, Д. Моррісона, В.
Супрун, Л. Каховської, Д. Шнайдера. Соціальну функцію
інтелектуального капіталу аналізували Жиглей І.В., Лев Барух,
Н.І. Приходько Н.І. та ін..
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Звітність є
основним джерелом доступної інформації щодо діяльності
підприємства. Від показників, що відображаються в ній, залежить
задоволення інформаційних запитів користувачів. Інтелектуальний
капітал показує, як підприємство використовує свої «ресурси знань»,
здійснює інноваційну діяльність, цінує працівників і т.д., тобто ті дані,
які роблять звітність більш соціально привабливою. Чому
наголошуючи на соціальній ролі звітності нами до уваги брався саме
інтелектуальний капітал? Він є прихованим ресурсом підприємства,
складові якого репрезентують зовнішнє і внутрішнє середовище
підприємства (людський, ринковий капітал). Тобто не лише
відношення до власних працівників, але й зовнішня репутація. Проте
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визначальним соціальним показником інтелектуального капіталу
доцільно визначати людський капітал.
Науковцями доведено, що вирішальним фактором, що визначає
місце країни у світовому співтоваристві, її конкурентоспроможність є
людський капітал. За оцінками Світового банку, фізичний капітал у
сучасній економіці формує 16% загального обсягу багатства кожної
країни, природний – 20%, а людський капітал – 64%. У таких країнах,
як Японія і Німеччина, частка людського капіталу становить до 80%
національного багатства [2].
Інтерес до даного поняття був викликаний ще на початку 60-х
років ХХ століття через усвідомлення того факту, що активізація
творчих здібностей людини, розвиток висококваліфікованої робочої
сили є найбільш ефективним способом досягнення економічного
зростання. Саме тоді найціннішим ресурсом, набагато важливішим,
ніж накопичене багатство чи природні ресурси, вважався людський
капітал. [3]. Розвиток інформації, науки, освіти, культури людської
особистості, її духовних потреб визначає нарощування інтелектуального потенціалу суспільства, який, у свою чергу, визначає розвиток
економіки та суспільства [4].
За І.В. Проніною [5] інтелектуальний капітал виконує ряд
функцій, з яких половину можна вважати соціальними (табл.1)
Таблиця 1
Функції інтелектуального капіталу
№
з/п
1
2
3

Назва функції
Інформаційна
Пізнавальногносеологічна
Освітня

4

Науководослідна

5

Аксіологічна

Характеристика функції
Накопичення, систематизація і передача знань,
умінь, навичок, інформації
Накопичення, систематизація і передача знань,
умінь, навичок, інформації
Перетворення
знань
на
нові
результати
інтелектуальної діяльності (інформація, продукти,
послуги і т.ін.)
Організація і проведення наукових досліджень в
економічній, політичній, соціальній, духовній
сферах суспільного життя
Надання допомоги індивідам в усвідомленні
значущості для себе і для суспільства тих або
інших подій і явищ, продуктів, робіт, послуг,
участь у формуванні особистісного ставлення до
них, вибір поведінки на основі свідомої дії і
відповідно до цінностей
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Продовження табл. 1
6

Інтеграційна

7

Регулятивна

8

Культурологіч
на
Виховна
Практична
(утилітарна)
Охоронна

9
10
11
12

Соціальна
(виділено
автором)

Орієнтація на дослідження в усіх сферах і галузях
знань для створення нових продуктів, робіт, послуг
Встановлення традиційних норм і правил, які
регулюють поведінку суб’єктів
Участь в розширенні кругозору, освіті, самоосвіті,
розвитку культури мислення суб’єктів і т.д.
Формування самосвідомості індивідів
Сприяння вирішенню соціально-економічних,
культурних та інших завдань
Охорона результатів інтелектуальної праці шляхом
їх використання в повсякденній діяльності
Полягає в реалізації всіх наведених вище функцій в
інтересах суспільства

Інтелектуальний потенціал суспільства проявляється через
низку вмінь, навичок, творчих здібностей, освітньо-кваліфікаційного
рівня людини, що дають змогу засвоювати та використовувати набуті
знання, творити нові знання, що призводить до соціального та
економічного розвитку країни. Тобто, інтелектуальний потенціал, що
активно використовується у процесах економічного розвитку
забезпечує соціальний розвиток.
Відображення інтелектуального капіталу у вітчизняній звітності
не є проблемою тільки України, де інформація про нього відсутня [6].
Як показують дослідження, в Європі до цього питання підходять
більш суттєво, наслідком чого є розробка рекомендації Європейської
комісії [7] як представляти і оцінювати інтелектуальний капітал у
звітності.
Якщо аналізувати вітчизняний досвід обліку нематеріальних
активів, то не всі з них можна вважати інтелектуальним капіталом.
Нематеріальні активи, щоб стати частиною інтелектуального капіталу
організації, повинні приносити позитивний економічний ефект.
Теоретичні та емпіричні дослідження показують, що це унікальна
комбінація різних елементів інтелектуальних вкладень і матеріальних
ресурсів підприємства.
Тим не менш, в деяких країнах за кордоном є кілька цікавих
нововведень, зокрема в Німеччині, Данії та Австрії. У Німеччині
стандарти міститься рекомендації доповнювати звітність компаній
інформацією про їх інтелектуальний капітал,хоча це не є
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зобов'язанням. У Данії існує вимога, що компанії розкривають у своїх
звітах інформацію про їх інтелектуальний капітал, якщо це відповідає
їх господарській діяльності. В Австрії розкриття інформації про
інтелектуальний капітал у звітності є обов'язковим для всі вузів.
Основні моделі звітності про інтелектуальний капітал у Європі
наведено в табл.2
Таблиця 2
Основні моделі звітності про інтелектуальний капітал
у Європі
Країна

Австрія

Данія

Європа

Назва

Ключові моменти

ARC IC
Report

Структуроване
представлення
цілей, можливостей,
процесів створення
нематеріальних і
матеріальних
результатів.

Danish
Guideline
s

Портфоліо
інвестиції та
результати
використання знань.
Практичне
використання та
основні цілі
інтелектуального
капіталу

MERITU
M

Відмінності між
нематеріальними
ресурсами і
нематеріальними
активами
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Переваги
Цілісний погляд на
«інтелектуальний
статус» і місце
організації.
Обгрунтування
інвестицій в
державні
дослідження і
розробки.
Узагальнює
інформацію про
інтелектуальний
капітал для
управління і
звітності. Містить
показники
інтелектуального
капіталу. Визначає
властивості
інтелектуального
капіталу для аналізу
і бенчмаркінгу.
Надає інформацію
про управління
інтелектуальним
капіталом і
звітності. Надає
набір
характеристик,
показників
інтелектуального
капіталу

Посилання

www.arcs.ac.at/pu
blik/fulltext/wisse
nsbilanz/ARCS_
Wissensbilanz_19
99.pdf

www.videnskabs
ministeriet.dk/icac
counts/

www.uam.es/meri
tum

Продовження табл. 1
Підтримка
управління
інтелектуальним
капталом та
звітності.
Підвищення
обізнаності про
вартість та
продуктивності
інтелектуального
капіталу.
Підтримка
прийняття
управлінських
рішень
Узгоджені
показники, які
полегшують процес
бенчмаркінгу

Франція

ICdVAL®

Індекси
продуктивності та
вартість
інтелектуального
капіталу

Німеччина

Wissensbi
lanz

Створення
інтелектуального
капіталу

Ісландія

PiP
project

Показники

Іспанія

Intellectus
Model ®

Розподіл
інтелектуального
капіталу на
мінімальні складові

Можна адаптувати
для кожної
організації

http://www.ofenha
ndwerk.com/
oklc/pdf_files/K4_deCastro.pdf

Рівень
інтелектуального
капіталу

Наявність
інтелектуального
капіталу,
знаходження джерел
для поліпшення і
проведення
бенчмаркінгу

www.intellectualc
apital.se

Швеція

ICRating™

www.icforcommu
nities.com

www.akwissensbil
anz.org

http://nhki.si.is/

Джерело: [7, с.12]
Особливий інтерес для Європи має практика Австралії [8] і
Японії. Австралійський уряд вважає, що заснована на знаннях
економіка вимагає нових бізнес-моделей, управлінських навичок і
організаційної практики. Перше завдання суспільства полягає в
розробці керівних принципи розширеного управління продуктивністю,
спрямованих
на
управління
і
ефективного
виростання
інтелектуального капіталу. У Японії урядовий підкомітет з Управління
інтелектуальними активами запропонував нову модель для
добровільної звітності щодо інтелектуальних ресурсів. У проміжній
доповіді комітету вказується, що метою є досягнення обов’язкового
розкриття такої інформації всіма компаніями.
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Інтелектуальний капітал у звітності вітчизняних підприємств,
зважаючи на економічні пріоритети власників, об’єкт майбутнього.
Проте суспільство має визначитись з критеріями оцінки соціальної
привабливості підприємства. Це не повинні бути розрізнені показники,
а комплексний підхід, враховуючий діяльність на майбутнє.
Таким комплексним показником ми вважаємо інтелектуальний
капітал, адже в його складі повинні оцінюватись розвитокк наукових
досліджень і сучасних новітніх технологій, рівень освіченості та
культури, розширення сфери соціальних послуг і т.п.
Висновки. Формування та накопичення інтелектуального
капіталу можливе лише при забезпеченні процесу інтелектуалізації
людського капіталу, під яким розуміється процес поступового
підвищення інтелектуального рівня людського капіталу на основі
синтезу інформації, знань, умінь та навичок окремого індивіда, що
відбувається для відповідності сучасним умовам та отримання
соціально-економічного ефекту від їх застосування [9, с. 5].
Відображення інтелектуального капіталу:
- забезпечить інформацією про внутрішні процеси організації
для управління її ресурси, як матеріальними, так і інтелектуальними;
- підвищить якість діалогу інвесторів та власників
обґрунтувавши планові показники діяльності для досягнення успіху в
майбутньому;
- допоможе зрозуміти конкурентні переваги бізнесу;
- сприятиме оцінці соціальної захищеності працівників щодо
можливостей підприємства в подальшому забезпечити оплачуваною
роботою.
Тільки після усвідомлення важливості процесу оцінки
інтелектуальної складової (навіть на якісному рівні), його
взаємозв’язок з продуктивністю, зміниться відношення до трудового
колективу та його ролі у процвітанні окремо взятого підприємства.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФАКТОРАМ ВЛИЯНИЯ НА
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Рассмотрены понятия системного подхода к факторам влияния на выбор и
обоснование учетной политики предприятия. Раскрыта роль классификации факторов
влияния на формирование учетной политики в системе бухгалтерского учета
предприятия.
Ключевые слова: учетная политика, системный подход, факторы,
классификация факторов.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв`язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Важливою
складовою управління господарською діяльністю підприємства є
облікова політика, яку розробляє індивідуально кожне підприємство і
яка покликана забезпечувати надійність та достовірність їх фінансовоінформаційної системи.
Основною метою облікової політики є забезпечення створення
інформаційної системи підприємства з врахуванням вимог
законодавчих актів і нормативних документів про фінансовомайновий стан підприємства та результати його діяльності, які
необхідні як для внутрішніх так і зовнішніх користувачів для
прийняття ними обґрунтованих управлінських рішень. Формування
облікової політики – це складний та багатогранний процес, який
вимагає від керівництва підприємства професійних знань, здатності
ефективно планувати, прогнозувати діяльність та своєчасно приймати
управлінські рішення. Уміло сформована облікова політика сприяє
ефективності управління господарською діяльністю підприємства,
його перспективному розвитку, зручності й прозорості ведення
бухгалтерського обліку.
Альтернативність підходів у методах оцінки об’єктів обліку та
свобода їх вибору для практичного застосування в межах принципів
бухгалтерського обліку, забезпечує можливість адаптації облікової
системи підприємства до умов та перспектив його розвитку. Тому
визначення особливостей господарювання та факторів впливу на
облікову політику є важливим у напрямі удосконалення організації
бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідження особливостей формування
облікової політики на підприємствах багато уваги приділяли як
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вітчизняні, так і зарубіжні вчені, серед яких можна виділити:
Ф.Ф. Бутинця, Б.І.Валуєва, С.Ф. Голова, П.Є. Житного, М.С. Пушкаря,
П.Я. Хомина, В.В. Сопко, А.Г. Загороднього, Н.М. Ткаченко,
В.Г. Швеця, М.Т. Щирбу, Н.А. Букало, О.М. Бондаренко, М.П. Білана,
Г.О. Партина та інших. Незважаючи на цінність результатів їх
досліджень, питання окремих положень щодо методології та
організації облікової політики мають дискусійний характер, що і
зумовило вибір теми дослідження. Питання системного підходу щодо
вивчення факторів впливу на процес формування облікової політики
досліджувались багатьма науковцями, серед них: Ф.Ф. Бутинець,
П.Є. Житний, В.М. Мосін, М.С. Пушкар та ін.
Мосін В.М. зауважує, що системний підхід являє собою
логічний спосіб мислення, відповідно до якого процес вироблення й
обґрунтування будь-якого рішення відштовхується від визначення
загальної мети системи й підпорядкування досягненню цієї мети
діяльності всіх підсистем, включаючи плани розвитку й всі інші
параметри цієї діяльності. При цьому дана система розглядається як
частина більшої системи, а загальна мета її розвитку погоджується із
цілями розвитку цієї великої системи [8, с. 11].
Аналіз економічної літератури свідчить, що більшість науковців
(М.С. Пушкар, М.Т. Щирба, М.О. Шкабура, А.Г. Загородній, Г.О.
Партин та ін.) поділяють фактори впливу на внутрішні, що залежать
від організації фінансово-економічної діяльності підприємства і
зовнішні, на які підприємство відповідно вплинути не може.
Цілі статті. Систематизувати фактори, що впливають на
облікову політику та запропонувати підхід щодо їх класифікації.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Створення
цілісної системи обліку передбачає активне застосування
специфічного елемента регулювання бухгалтерського обліку та звітності – облікової політики підприємства.
Під «обліковою політикою підприємства», відповідно до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
слід розуміти сукупність принципів, методів і процедур, що
використовує підприємство для складання і подання фінансової
звітності [10]. Слід зазначити, що облікова політика підприємства
являє собою розпорядчий документ, обов’язковість складання якого
зазначена у ст. 8 п. 5 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», згідно з яким: «Підприємство
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самостійно: визначає облікову політику підприємства...» [10].
У практиці господарювання підприємств різних галузей
економіки розробкою та складанням наказів займається юридичний
відділ чи юрисконсульт, але щодо Наказу про облікову політику, то
слід зазначити, що цей документ складається головним бухгалтером
підприємства. Він повинен запропонувати, відповідно до чинних
нормативно-правових актів України, певний комплекс облікових
методів і процедур, який є індивідуальним для підприємства і дає
можливість скласти Наказ про облікову політику не лише з
урахуванням загальнопоширених принципів і норм бухгалтерського
обліку, а й специфіки діяльності підприємства. При цьому, власник
або уповноважений ним керівник повинен покладатися на професійне
судження та досвід бухгалтера при виборі оптимальних методів оцінки
об’єктів обліку. А виходячи із ситуації економічного середовища –
висока конкуренція, низька платоспроможність учасників ринку та
посилення податкового навантаження, облікова політика стає дієвим
механізмом оптимізації господарської діяльності підприємства.
Враховуючи, що облікова політика – це насамперед політика
власника відносно системи обліку підприємства, то суб’єктом її
формування може бути: бухгалтерська служба, головний бухгалтер,
служба внутрішнього контролю, аудиторська або інша спеціалізована
фірма.
Створення облікової політики на підприємстві дуже
трудомісткий і відповідальний процес, адже підприємству доведеться
не один рік працювати згідно з розробленою і затвердженою ним
обліковою політикою. Це вимагає більш зваженого підходу до
розробки облікової політики.
Для детального вивчення ролі окремих факторів здійснюють їх
групування за відповідними ознаками. Класифікація в будь-якому
дослідженні має суттєве значення, вона значною мірою визначає
методологію, обсяг і зміст облікової політики. Більшість науковців
класифікують фактори за простим та доступним принципом – за
місцем їх виникнення: зовнішні та внутрішні (М.С. Пушкар та М.Т.
Щирба [2], М.О. Шкабура [3] та інші). Постійна зміна економічного
середовища, призводить до переходу внутрішніх факторів в категорію
зовнішніх, і навпаки. Наприклад, такий фактор, як рівень
автоматизації виробничих та управлінських процесів, може
розглядатись як внутрішній фактор, коли мова йде про автоматизовані
системи на конкретному підприємстві. А також як зовнішній фактор,
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якщо розглядати в цілому світовий рівень розвитку автоматизації
виробництва та управління. Аналогічно можна розглядати і рівень
кваліфікації управлінського персоналу та працівників бухгалтерської
служби та деякі інші фактори [1].
В процесі формування облікової політики потрібно
відслідковувати усі фактори, які так чи інакше мають вплив на
облікову політику. Найдоцільніше це здійснити застосувавши
системний підхід до зовнішніх і внутрішніх факторів.
Слід відмітити те, що наведені класифікаційні ознаки факторів
мають умовний характер, вони дають можливість зрозуміти їх вплив
тільки на певному етапі формування Наказу про облікову політику.
Адже їх регулювання здійснюється працівниками підприємства на
основі професійного судження. При формуванні облікової політики
одним із головних завдань є зосередження уваги на виділенні тих
факторів, які суттєво впливають на функціонування господарюючої
системи. Класифікація впливу факторів на створення облікової
політики за різними найбільш поширеними підходами представлена на
рис. 1.
Розглянувши погляди вчених на низку класифікаційних ознак
факторів, які впливають на вибір і обґрунтування облікової політики,
можна констатувати, що їх розподіл здійснюється відносно галузі або
економіки держави в цілому та конкретного суб’єкта господарювання.
Систематизація підходів до класифікації факторів впливу на
облікову політику наведено в табл. 1.
Наведені фактори окреслюють загальні орієнтири формування
облікової політики на стадії її первинної розробки або в площині
впливу на систему обліку підприємства. Тобто, основна увага
дослідників сконцентрована на вивченні впливу середовища в якому
функціонує суб’єкт господарювання та на суб’єкті як середовищі для
облікової системи. Поза увагою лишаються можливості реалізації
облікової політики як такої – її відповідності стратегії розвитку
підприємства, гармонізації взаємозв’язків облікової служби з іншими
структурними підрозділами, повнота та достовірність інформації у
фінансовій, податковій звітності.
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За місцем виникнення

Зовнішні

- Інфраструктура ринку;
- Вплив інфляційних (дефляційних)
процесів;
- Законодавчі акти та нормативні
документи з питань підприємництва,
бухгалтерського обліку і
оподаткування;
- Загальноприйняті принципи
бухгалтерського обліку;
- Особливості оподаткування ;
- Зовнішні користувачі;
- Склад та форми фінансової
звітності.

А.Г.Загородній,
Г.О. Партин

- Форма власності та організаційноправова форма;
- Галузева приналежність;
- Організаційна структура
управління, наявність структурних
підрозділів і їх взаємозв’язки;
- Масштаби діяльності
підприємства
- Тип виробництва і його вид;
- Виробнича структура підприємств;
- Технологічні особливості процесу
виробництва та ін.

Внутрішні

М.С. Пушкар,
М.Т. Щирба,
М.О.
Шкабура

Стратегія фінансово-господарського
розвитку (цілі та завдання
економічного розвитку підприємства;
поточні та перспективні плани
підприємства; залучення кредитних
ресурсів; здійснення інвестиційних
програм тощо).

Поточні

Перспективні

За часом дії
- Система ціноутворення;
- Матеріально-технічна база;
- Рівень автоматизації
виробничих і управлінських
процесів та ін.

За змістом
Виробничо-організаційні

Н.А. Букало

О.М.
Бондаренко,
М.П. Білан

ЗУ «Про
бухгалтерський
облік та
фінансову
звітність в
Україні» та
П(С)БО

Фінансово-економічні

Форма власності та організаційно-правовий статус підприємства, котрі зумовлюють
особливості обліку відповідно до системи управління, форми контролю та звітності.
Керівник обирає форму організації бухгалтерського обліку: це може бути як бухгалтерська
служба на чолі з головним бухгалтером, або введення до штату підприємства посади
головного бухгалтера, користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, який
є підприємцем без створення юрособи, вести бухгалтерський облік на договірних засадах з
централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою, або самостійно вести
бухгалтерський облік та складати фінансову звітність;
Діюча система оподаткування – цей фактор істотно впливає при формуванні облікової
політики, бо облік розрахунків за податками та платежами складає загальну систему
податкового обліку підприємства. Податкове законодавство впливає на принципи, методи,
прийоми ведення обліку на підприємстві;
Питання фінансово-господарського розвитку - внутрішній чинник, який впливає на
облікову політику. Охоплює потенціал виробництва та подальший розвиток підприємства,
тактичні та стратегічні підходи для розвитку підприємства, інвестиційні засоби тощо;
Технічне оснащення управління - від рівня автоматизації залежить вибір форми
ведення бухгалтерського обліку;
Ефективність системи інформаційного забезпечення підприємства – раціональні та
обґрунтовані заходи дозволяють внутрішнім та зовнішнім користувачам своєчасно
отримувати повну та якісну інформацію;
Кваліфікація кадрів підприємства – від чисельності, структури апарату управління,
кваліфікаційного рівня працівників залежить ефективність роботи підприємства;
Система матеріального заохочення ефективності роботи працівників та їх
матеріальної відповідальності,

Рис. 1. Класифікація факторів впливу на облікову політику за
різними науковими підходами [2; 3; 4; 5; 6; 10]
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Таблиця 1
Класифікація факторів впливу на формування облікової політики

Внутрішні

Назва
групи
факторів

За часом дії

Поточні
Фінансовоекономічні
Виробничоорганіза
ційні

ДИНАМІЧНІ

За змістом

Перспективні

- форма власності та організаційно-правова форма підприємства;
- галузева приналежність (промисловість,сільське господарство,
будівництво, транспорт,торгівля тощо);
- організаційна структура управління та наявність структурних підрозділів
(філіалів, представництв) і їх економічні взаємозв’язки;
- виробнича структура підприємства (цехова, безцехова);
- масштаби діяльності підприємства (рівень концентрації і спеціалізації
виробництва, обсяги виробництва, чисельність працюючих тощо);
- тип виробництва (одиничне, серійне, масове) і його вид (основне
виробництво, допоміжне);
- організація постачальницько-збутової діяльності підприємства;
- системи та умови заінтересованості виконавців результатами фінансовогосподарської діяльності підприємства в цілому та його структурних
підрозділів та ін.
- інфраструктура ринку;
- вплив інфляційних (дефляційних) процесів;
- законодавчі акти і нормативні документи з питань підприємництва,
бухгалтерського обліку і оподаткування та перспективи їх зміни;
- система оподаткування (звичайна, спрощена) та ін.;
- існуюча практика обліку.
- стратегія фінансово-господарського розвитку (цілі та завдання
економічного розвитку підприємства; поточні та перспективні плани
підприємства; залучення кредитних ресурсів, здійснення інвестиційних
програм тощо) та ін.
- система ціноутворення (ринкові ціни; трансфертні ціни; плановорозрахункові ціни тощо);
- матеріально-технічна база (наявність технічних засобів реєстрації
інформації, комп’ютерної техніки тощо);
- рівень автоматизації виробничих і управлінських процесів та ін.
- система інформаційного забезпечення підприємства економічних та
правових питань;
- наявність ефективної системи внутрішнього контролю;
- зовнішні та внутрішні користувачі;
- склад та форми фінансової звітності;
- система внутрішньої звітності та ін.
- структура бухгалтерської служби (фінансова, управлінська (виробнича)
бухгалтерія) та розподіл обов’язків між обліковими працівниками;
- рівень кваліфікації управлінського персоналу і працівників
бухгалтерської служби (фінансової та управлінської бухгалтерії);
- перелік центрів витрат та сфер відповідальності та ін.

СТАТИЧНІ

Зовнішні

Перелік факторів

ДИНАМІЧНІ

За місцем виникнення

Класифіка
ційна
ознака

Вважаємо за необхідне наголосити на тому, що багато
досліджень базуються на вивченні передумов для створення облікової
політики фінансового обліку (направленого на оптимізацію
податкових платежів) або організаційних регламентів управлінського
обліку окремо, замість усунення проблем гармонізації методично
цілісної системи обліку.
Сучасні умови господарювання та проблеми з недостатністю
інформаційних джерел для потреб планування, свідчать про
необхідність розширення функцій обліку. Обліковий процес є
83

невід’ємною складовою кожного підприємства. Тому, найбільш
раціональний спосіб вирішення проблем із ефективністю
інформаційного середовищ є розширення його функцій та поступове
впровадження управлінського обліку. Такий шлях має переваги перед
створенням нових служб (планово-економічного, фінансовоекономічного відділів тощо), бо не потребує додаткових витрат на
створення, організацію та утримання персоналу. Це ж доводить і
практика. Якщо не в усіх суб’єктів виділений підрозділ управлінського
обліку, то у переважної більшості його функції виконують ті ж
бухгалтери. Тому, регламентація та вибір методів оцінки об’єктів
управлінського обліку обов’язково знаходить своє відображення в
обліковій політиці обов’язкового фінансового обліку. Хоча, вона
повинна затверджуватися окремим положенням, наказом або іншим
розпорядчим документом задля збереження комерційної таємниці.
Використовуючи системний підхід до класифікації факторів
впливу на процес формування облікової політики, доцільно виділити
дві групи факторів – динамічні та статичні. До динамічних факторів
слід відносити ті, які підприємство може врахувати та використати або
нівелювати їх вплив шляхом прийняття ефективних управлінських
рішень. До статичних – віднесемо фактори, що виникають або є
наслідком соціально-економічного розвитку суспільства.
При цьому, фінансовий та податковий облік повинні
враховувати та мінімізувати негативний вплив статичних чинників, а
управлінський облік – вирішувати завдання, які відносяться до
динамічних факторів впливу.
Висновки. Наведений перелік та класифікація факторів, що
впливають на формування облікової політики, не є вичерпними. Проте
цілком дозволяють зрозуміти системність їх впливу та виникнення.
Запропонована класифікація на динамічні та статичні фактори
має важливе значення, адже в процесі формування облікової політики
потрібно відслідковувати усі чинники, які так чи інакше мають вплив
на облікову політику. Що, в свою чергу, дозволить комплексно підійти
до адаптації обліку (фінансового, податкового та управлінського) як
цілісної інформаційної системи підприємства; вирішувати поточні та
стратегічні завдання на основі заздалегідь збалансованої інформації.
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У даній статті досліджено економічну сутність інвестицій та розглянуто
основні проблеми оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств в
умовах євроінтеграційних процесів. Також проаналізовано теоретичні підходи до
оцінювання інвестиційної привабливості підприємства.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В данной статье исследована экономическая сущность инвестиций и
рассмотрены основные проблемы оценки инвестиционной привлекательности
отечественных предприятий в условиях евроинтеграционных процессов. Также
проанализированы
теоретические
подходы
к
оценке
инвестиционной
привлекательности предприятия.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, прямые иностранные
инвестиции, инвестор, оценка инвестиционной привлекательности.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв`язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На даному
етапі економічного розвитку інвестиції є найважливішим засобом
забезпечення структурних зрушень у народному господарстві,
зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників
господарської діяльності на мікро- і макрорівнях.
Інвестиції як економічна категорія увійшли у вітчизняну
літературуі практику у 90-х роках ХХ століття, в той час коли
розпочалася ринкова трансформація суспільства. З входженням
України в ринкову систему господарювання з’ясуванню економічної
сутності інвестицій надавалося все більше уваги, проте наукова думка
й досі не дала універсального визначення інвестицій, яке б відповідало
потребам теорії та практики господарювання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теоретичні аспекти сутності інвестицій та оцінки
інвестиційної привабливості зокрема, знайшли відображення у працях
вітчизняних та зарубіжних науковців: І. Бланка, А. Гочарука,
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Д. Ендовицького, В. Хобта, Т. Майорової, Е. Вологдина, А. Понина,
У. Шарпата інших. Проте в мінливих умовах сьогодення та
необхідності вчасного прийняття якісних управлінських рішень щодо
покращення становища підприємства та підвищення рівня його
інвестиційної привабливості ця проблема потребує подальшого
дослідження.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження проблем оцінки
інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств в умовах
євроінтеграційних процесів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В Україні на
сьогоднішній день існує проблема дефіциту фінансових ресурсів.
Держава не в змозі здійснювати інвестування різних сфер економіки
через брак бюджетних коштів. Таким чином, серед проблем, які
потребують негайного вирішення, одне з перших місць займає
проблема нестачі інвестиційних ресурсів в економіці України та
створення сприятливих умов для їх нагромадження. Слід відмітити,
що процеси економічного росту обумовлюються обсягом і темпами
зростання інвестицій, їх структурою та якісними характеристиками.
Незважаючи на активізацію інвестиційного процесу в Україні,
позитивні тенденції в інвестиційній сфері ще не набули сталого
характеру. Крім цього, ринкова організація економічної діяльності
будується на вільному розподілі інвестицій із властивими йому
особливостями регіональних і галузевих умов інвестування. У зв’язку
з цим проблема покращення інвестиційного іміджу України є
достатньо актуальною.
Інвестиційна привабливість підприємства є об’єктом управління,
керуючи яким можна залучити інвестиційні ресурси для інноваційного
розвитку підприємства в необхідних обсягах та на прийнятних умовах.
У багатьох випадках привабливість вітчизняних підприємств для
інвесторів у глобалізованій економіці невисока через низьку
конкурентоспроможність
українських
товаровиробників
на
зовнішньому та внутрішньому ринках. Однак навіть неприбуткові та
неконкурентоспроможні українські підприємства можуть бути
привабливими як для вітчизняних, так і для іноземних суб’єктів
інвестування за умов впровадження інновацій та за наявності
перспектив довгострокового розвитку. Це обумовлює необхідність
пошуку адекватних в умовах глобалізації підходів до оцінювання
інвестиційної привабливості українських підприємств у контексті
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інноваційного розвитку.
Зазначимо, що на сьогоднішній день, для інвесторів
привабливими є ті сфери, які зарекомендували себе, як прибуткові,
конкурентоздатні, такі, що не вимагають великих капіталовкладень і з
якнайменшим терміном окупності. Проте проблематика зниження
інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств, ділової
активності на інвестиційному ринку України та дестабілізація
національної економіки в умовах фінансово-економічної кризи є
достатньо актуальними й пріоритетними завданнями для вирішення як
на макро-, так і на мікрорівнях та при формуванні державної
інвестиційної політики.
Одним із пріоритетних напрямів державної інвестиційної
політики України є підвищення інвестиційної привабливості
підприємств, галузей та регіонів, а також проведення системних і
комплексних заходів щодо стимулювання й залучення іноземного та
вітчизняного капіталів. Проте, в сучасних умовах господарювання
інвестиційна привабливість регіонів, галузей і підприємств зокрема,
значно знизилась, причинно-наслідковим зв’язком даного процесу є
вплив
факторів
фінансово-економічної
кризи.
Інвестиційна
привабливість вітчизняних підприємств безпосередньо впливає на
формування рівня розвитку галузі та регіону, що в свою чергу
визначає темпи функціонування вітчизняного інвестиційного ринку,
обсяги та джерела інвестиційних ресурсів. Водночас, перед інвестором
постає низка бар’єрів, які перешкоджають їх активному входженню в
економіку
України,
зокрема:
нестабільність
вітчизняного
законодовства, бюрократія, низький рівень ділової та професійної
кваліфікації, застаріла матеріально-технічна база тощо.
Таким чином, на шляху до євроінтеграції одним із
найважливіших завдань держави є забезпечення інноваційного
розвитку вітчизняних підприємств, оскільки набуття та збереження
стійких конкурентних переваг на міжнародній арені в сучасному світі
можливим лише за умов стрибка в інноваційну економіку.
Впровадження інвестицій на українських підприємствах вимагає
значних інвестиційних вливань, що потребує підвищення
обгрунтованості оцінки об’єктів інвестування. Як було вище сказано,
виходячи з впливу процесів глобалізації «інвестиційна привабливість
підприємства» має такий зміст: це інтегрована оцінка підприємства як
об’єкта інвестування, що характеризує виробничий потенціал,
фінансовий стан, менеджмент, галузеву приналежність, інтереси
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інвестиційного процесу, реальні та потенційні перспективи розвитку
підприємства з точки зору спроможності підвищення ефективності
інтеграції національної економіки у світове господарство [4, с.245].
Аналізуючи існуючі підходи до оцінювання інвестиційної
привабливості підприємства, можна виділити такі напрямки:
підхід, що ґрунтується на аналізі фінансових показників
діяльності підприємства;
комплексний підхід, який, не заперечуючи необхідності
проведення
фінансового
аналізу,
враховує
інші
аспекти
функціонування суб’єкта господарювання та оцінює підприємство
різнопланово;
ринковий підхід, який базується на оцінці привабливості
цінних паперів компанії та аналізі показників фондового ринку;
вартісний підхід, у рамках якого критерієм інвестиційної
привабливості підприємства є зростання його вартості.
Найпростішими та найзручнішими в застосуванні є методики,
що базуються на аналізі фінансового стану підприємства. Поширеність
цього підходу пояснюється легкістю застосування даного
аналітичного інструментарію, можливістю комплексно оцінити
теперішнє фінансове становище підприємства. Цей підхід не потребує
збору додаткової інформації, яка не подана у фінансовій звітності
підприємства. Однак така оцінка підприємства не є достатньою,
оскільки як задовільний, так і незадовільний фінансовий стан суб’єкта
господарювання не відображає перспектив розвитку та резервів
покращення результатів діяльності. І, як відзначає Т. Коупленд,
інвестори платять за ті результати, яких вони очікують від компанії в
майбутньому, а не за те, чого компанія досягла в минулому, і,
звичайно, не за її теперішні активи [5, с. 65].
Однобічність
підходу
до
оцінювання
інвестиційної
привабливості на основі фінансових показників намагаються
виправити автори комплексних методик. Ці методики всебічно
оцінюють інвестиційну привабливість підприємств, певним чином
ураховуючи перспективи розвитку об’єкта інвестування, але мають
той істотний М.М. Мархайчук. Аналіз методик оцінювання
інвестиційної привабливості в контексті інноваційного розвитку
підприємств, що потребують аналізу різнопланових чинників, які не
завжди мають числове вираження, а тому існує необхідність залучення
експертів для здійснення обґрунтованої оцінки, що пов’язано з
додатковими витратами. Крім того, урахування великої кількості
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показників не свідчить про те, що вони дійсно відображають
інвестиційну привабливість підприємства. Так, М.М. Туріянська
вважає, що виробнича база підприємства, в першу чергу, цікавить
потенційного інвестора. Її стан, наявність устаткування, сучасність
технологій є одними з головних чинників інвестиційної привабливості.
Також на привабливість підприємства впливають фінансовий стан
підприємства та показники його ефективності. Проте досить
поширеною є практика, коли інвестор вкладає кошти у збиткове
підприємство із застарілими технологіями, устаткуванням, основними
фондами. Причина – перспективність ринку, бренд підприємства, його
соціальна, екологічна та суспільна значущість, імідж тощо [8, с.10].
Деякі методики оцінювання інвестиційної привабливості підприємства
враховують не фінансові показники та аналізують нематеріальні
активи [2, с. 176], оскільки, як показує реальність сьогодення, саме
наявність та розвиненість нематеріальних активів істотно впливає на
інвестиційну привабливість підприємства. Однак, як відмічає Г.В.
Козаченко, незважаючи на цілу низку очевидних переваг не
фінансових показників в оцінці інвестиційної привабливості
підприємства, численні дослідження виявили їхні істотні недоліки. У
деяких випадках не встановлюється чітка причинна взаємозалежність
між не фінансовим показником та очікуваним результатом від його
впровадження, що призводить до неправильної оцінки інвестиційної
привабливості підприємства. Крім того, не фінансові показники не
завжди відзначаються достовірністю.
На сьогодні відомо кілька підходів і реалізованих у їхньому
складі методів, за допомогою яких даються грошові оцінки вартості
підприємства бізнесу). У вітчизняній теорії декларуються і
використовуються запозичені із західної практики три основні підходи
до оцінки вартості бізнесу:
прибутковий підхід (income approach);
витратний підхід (asset based approach);
порівняльний (ринковий) підхід (market approach) [6, с. 18].
При застосуванні вартісного підходу до оцінювання
інвестиційної привабливості підприємства виникає запитання, які саме
показники використовувати і як. Їхній набір залежить від типу
інвестора та його мотивації, а також горизонту здійснення оцінки.
Як показав аналіз методик оцінювання інвестиційної
привабливості підприємств, комплексний підхід дає найповнішу
оцінку, однак за рахунок необхідності залучення експертів, така оцінка
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має високий ступінь суб’єктивізму та потребує значних витрат часу.
Крім того, використовуючи цей підхід, складно визначити
перспективи розвитку оцінюваного підприємства в довгостроковому
періоді, у той час як «довгострокове зростання служить компанії тим
самим «магнітом», який притягує до неї неослабний інтерес
менеджерів та інвесторів» [5, с. 45]. Зазначений аспект інвестиційної
привабливості можна оцінити на основі вартісного підходу. Оскільки
визначення інвестиційної привабливості містить перспективи
довгострокового розвитку підприємства, а нарощування вартості
підприємства в довгостроковому періоді є однією з головних цілей
підприємства (а також зовнішнього інвестора та держави), то саме її
можна вважати критерієм інвестиційної привабливості підприємства і
використовувати для порівняння його стану щодо конкурентів на
залучення інвестицій. Це обумовлює необхідність дослідження
співвідношення вартості та інвестиційної привабливості підприємства,
а також визначити місце вартості підприємства в управлінні, яке
спрямоване на підвищення його інвестиційної привабливості.
Окрім перспектив довгострокового розвитку, важливими
чинниками інвестиційної привабливості підприємства є його
позитивний вплив на економічну безпеку держави та потенційні
перспективи реалізації національних економічних інтересів в умовах
євроінтеграції. У зв’язку з цим виникає питання про баланс інтересів
власника підприємства, зовнішніх інвесторів та держави як суб’єктів
інвестиційного процесу. Адже вони шукають різну вигоду від
інвестиційної діяльності підприємства, і важливо розуміти, у чому їхні
інтереси збігаються, оскільки досягнення компромісу в питаннях
реалізації інвестиційно-інноваційних проектів сприяє отриманню
більших вигод усіма учасниками інвестиційного процесу. Досягнення
балансу інтересів є особливо важливими в контексті інноваційного
розвитку підприємства, оскільки інноваційні інвестиційні проекти
пов’язані зі значними ризиками, особливе місце серед яких займає
фінансовий ризик, пов’язаний з невдалим завершенням проекту. З
огляду на це, саме погодження інтересів учасників інвестиційного
процесу може служити запорукою зниження ризиків упровадження
інновацій. В основу погодження інтересів потенційних інвесторів та
держави в процесі підготовки та реалізації інноваційних проектів має
бути покладене раціональне співвідношення традиційних показників
ефективності інвестування та макроекономічного ефекту.
Стосовно підприємства як суб’єкта інвестиційного процесу
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можна стверджувати, що його головною метою є довгостроковий
розвиток. Компаніям не потрібно приділяти однобічну увагу
рентабельності, нехтуючи зростанням, оскільки це може обернутися
для компанії недалекоглядним «вижиманням соків» з теперішнього
бізнесу та втратою темпів у довгостроковій перспективі [5, с. 85].
І хоча зовнішній інвестор намагається якомога швидше
повернути вкладені кошти та отримати винагороду у вигляді
прибутку, довгостроковий розвиток компанії, як було зазначено
раніше, притягує до неї інвесторів. Таким чином, незважаючи на те,
що довгострокове зростання не є спільною метою підприємства та
зовнішнього інвестора, воно є безперечним чинником інвестиційної
привабливості об’єкта інвестування.
Держава – єдиний учасник інвестиційного процесу, для якого
отримання прибутку не мета, а лише засіб, складова частина більш
істотного завдання – ефективного управління суспільними ресурсами
на благо всіх громадян. Тому держава не повинна прагнути
максимізувати свій прямий фінансовий ефект (сукупну бюджетну
ефективність), який до того ж розраховується з урахуванням
дисконтування, тобто з прагненням наблизити термін отримання
ефекту. Необхідно комплексно оцінювати результати проекту для
суспільства в цілому, тобто не тільки прямий бюджетний
(фіскальний), але й досягнутий сукупний економічний ефект, а за
необхідності – екологічні, соціальні, політичні та інші наслідки
реалізації проекту [1,с.13]. З огляду на це як і для зовнішнього
інвестора та об’єкта інвестування, так і для держави головним
інтересом є довгостроковий збалансований стійкий розвиток
підприємства на основі інновацій.
Інтереси держави в умовах глобалізації як суб’єкта
інвестиційного процесу полягають у такому:
інноваційному розвитку базових галузей промисловості;
залученні інвестицій в інноваційні проекти;
збільшенні обсягів виробництва в національній економіці на
основі інновацій;
збільшенні відрахувань у бюджети всіх рівнів та цільові фонди;
збільшенні зайнятості населення;
максимізації
первинних
та
супровідних
ефектів
(мультиплікативний, синергетичний) від інвестиційної діяльності
підприємств (сукупний ефект).
Для оцінювання інвестиційної привабливості підприємства з
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точки зору забезпечення безпеки національної економіки в умовах
глобалізації, доцільно враховувати сукупність синергетичних та
мультиплікативних процесів, які спричинює інноваційна діяльність
підприємства в економіці держави. Докладніше про ці процеси – у
попередніх працях [3, с.22].
Вдале впровадження інновацій на підприємстві викликає
ланцюгову реакцію у споріднених галузях та підвищує їхню
інноваційну активність. Сутність впливу мультиплікативних та
синергетичних процесів, які викликає інвестиційно-інноваційна
діяльність підприємств, полягає в тому, що національна економіка
отримує більш значущі доходи, ніж ті, які відображає первинна
ефективність упровадження інвестицій на підприємстві. Так само, як і
неефективна інвестиційна діяльність на підприємстві призводить до
більших збитків у національній економіці. Врахування означених
аспектів є особливо важливим у контексті інноваційного розвитку,
оскільки
ефективна
інвестиційно-інноваційна
діяльність
на
підприємстві, яка збільшує доходи держави, свідчить про
перспективність розвитку даного підприємства з точки зору
підвищення ефективності інтеграції держави в глобальну економіку.
Таким чином, оцінювання інвестиційної привабливості
підприємства в контексті інноваційного розвитку пропонується
здійснювати на основі визначення ступеня збалансованості інтересів
суб’єктів інвестиційно-інноваційного процесу, оскільки це дозволить
значно знизити ризик невдалого завершення інноваційного проекту. У
зв’язку з необхідністю врахування реалій глобалізації та перспектив
інноваційного розвитку національних товаровиробників в умовах
глобалізованої економіки доцільно також аналізувати вплив
синергетичних та мультиплікативних процесів на ефективність
інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства, що дасть змогу
порівнювати сукупний ефект, який виникає в національній економіці,
від здійснення інвестицій в інноваційний розвиток різних підприємств
та обрати підприємства, які принесуть найбільший сукупний ефект
національній економіці та будуть сприяти її сталому розвитку та
підвищенню конкурентоспроможності. Оскільки довгостроковий
розвиток є індикатором інвестиційної привабливості підприємства, а
критерієм розвитку можна вважати нарощування внутрішньої вартості
компанії, необхідно при оцінюванні інвестиційної привабливості
розраховувати ряд показників, які відображають процес створення
вартості. Урахування показників вартості підприємства під час
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визначення його інвестиційної привабливості дає змогу зменшити
коло факторів, які підлягають оцінюванню, оскільки відображають
основні тенденції на підприємстві та реальні й потенційні перспективи
його інноваційного розвитку. Це дозволить вилучити з розгляду ряд
чинників, які пропонується враховувати авторами методик, що
належать до комплексного підходу, та знизити суб’єктивність оцінки.
Подальше дослідження полягає в розробленні методики оцінювання
інвестиційної привабливості підприємств на основі балансу інтересів
власника підприємства, зовнішніх інвесторів та держави як суб’єктів
інвестиційно-інноваційного процесу.
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The article deals with the nucleation and formation of internal control as a
component of economic sciences, according to the socio-economic formations. Analyzed the
influence of socio-economic relations on the development of internal control and its
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ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
В статье рассмотрено зарождения и формирования внутрихозяйственного
контроля, как составляющей экономических наук, в соответствии с общественноэкономическими
формациями.
Проанализировано
влияние
общественноэкономических отношений на развитие внутрихозяйственного контроля и его
составляющих. Разработана схема развития внутрихозяйственного контроля
соответственно с формациями.
Ключевые
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контроль,
развитие
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Внутрішньогосподарський контроль є невід’ємною складовою світової
практики ведення бізнесу. Його необхідність очевидна у сучасних
умовах економічної нестабільності та мінливості українського
законодавства. З метою визначення сутності, місця та ролі
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внутрішньогосподарського контролю в сучасних умовах слід
дослідити історію виникнення та розвитку характерних елементів
внутрішньогосподарського контролю, як наукового напряму, який
формувався на протязі багатьох тисячоліть. І лише розуміння генезису
становлення та розвитку предмету, об’єктів, суб’єктів, мети, завдань,
принципів, функцій та методів внутрішньогосподарського контролю,
ми зможемо зрозуміти його сутність та окремі аспекти сучасного
стану. Дослідження історичних основ внутрішньогосподарського
контролю сприятиме вирішенню ряду питань, пов’язаних із
теоретичним підґрунтям науки про контроль та дасть можливість
обґрунтувати
подальші
дослідження
сутності
внутрішньогосподарського контролю як системи.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Суттєвий внесок в зародження та формування
внутрішньогосподарського контролю як науки, що стало підґрунтям
для подальшого її розвитку, зробили такі вчені, як Беста Ф., Борхардт
Л., Бутинець Ф.Ф., Вілла Ф., Дікань Л.В., Емерсон Г., Кужельний М.В.,
Соколов Я.В., Файоль А., Фламмінк Ж.А., Фурастьє Ж., Чатфільд М.
та інші.
Однак, незважаючи на значний внесок вчених, існує об’єктивна
необхідність в дослідженні етапів зародження та формування
внутрішньогосподарського контролю як науки та його складових:
предмету, об’єктів, суб’єктів, мети, завдань, принципів, функцій та
методів з точки зору сучасних тенденцій розвитку суспільства і
економіки.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження становлення та
формування внутрішньогосподарського контролю та його складових,
як передумови для подальших досліджень теоретичних аспектів
внутрішньогосподарського контролю.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Враховуючи, що
на формування сучасної системи внутрішньогосподарського контролю
наклали свій відбиток різні історичні періоди та особливості окремих
країн, то вивчаючи етапи виникнення, становлення і розвитку
внутрішньогосподарського контролю потрібно визначити його
характерні особливості на кожному з таких етапів.
Тому, досліджуючи внутрішньогосподарський контроль, як
складову системи управління підприємством, доцільно розглянути
виникнення, формування і розвиток контролю в цілому, процес його
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диференціації, в ході якого виникли різні напрями розвитку контролю,
в тому числі, і внутрішньогосподарського. З метою всебічного
висвітлення становлення та розвитку внутрішньогосподарського
контролю в контексті контролю в цілому, також необхідно врахувати
об’єктивний взаємозв’язок контролю й обліку, який прослідковується
на протязі століть.
Важливим
питанням
при
дослідженні
історії
внутрішньогосподарського контролю є періодизація даного історичного
процесу. Опираючись на найбільш визнану теорію Л.С.Виготського,
дослідники одностайні у розумінні необхідності виокремлення у
розвитку будь-якого процесу певних періодів [7, 9]. При дослідженні
історії контролю вченими виділялися окремі періоди його розвитку, які
характеризуються певними ознаками: появою і урізноманітненням
об’єктів і суб’єктів контролю, ускладненням завдань контролю,
специфічних методичних прийомів, тощо. На сьогодні існують різні
періодизації історії контролю, запропоновані вченими, які не можна
назвати помилковими. Це спричинено, на нашу думку, різними
підходами до вивчення історії, які відрізняються між собою через різні
критерії розчленування історичної дійсності, але світова історія у
людства одна.
При
дослідженні
історії
формування
та
розвитку
внутрішньогосподарського контролю та здійсненні його періодизації
ми вважаємо за доцільне взяти за основу періодизацію історичного
процесу, запропоновану К. Марксом. Суть даної періодизації полягає у
виокремленні п’яти типів суспільно-економічних формацій:
первіснообщинної, рабовласницької, феодальної, капіталістичної та
комуністичної, кожна з яких характеризується різними виробничими
та іншими відносинами. Сам термін «формація» використовується для
позначення певного ступеня в розвитку суспільства, суть кожного з
яких складає спосіб виробництва матеріального життя, перш за все,
конкретно-історичний тип виробничих відносин [12, с.336]. Саме тому
ми
вважаємо
за
необхідне
розглянути
розвиток
внутрішньогосподарського контролю за суспільними ладами,
спираючись на дану періодизацію.
Суспільно-економічні відносини розвиваються в різний
соціальний час, на тлі різних географічних середовищ, в різних
цивілізаціях і культурах, за різного рівня розвитку продуктивних сил
та техніки кожного суспільства. При цьому, у різних суспільствах
були панівними різні ієрархії цінностей, релігій, ідеології тощо. Так,
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суттєвою умовою при вивченні виникнення та розвитку
внутрішньогосподарського контролю є врахування різних факторів
впливу, як прямих так, і опосередкованих, серед яких суспільні,
економічні відносини, які існували у різні часи.
Поява контролю сягає прадавніх часів первіснообщинного ладу.
Саме суспільна власність на предмети та засоби праці і колективна
праця сприяли виникненню контролю у недосконалій формі за
деякими господарськими операціями, за кількісними і якісними
характеристиками об’єктів (худоби, землі, заготівлею продуктів та їх
споживанням) [3, с.14]. Адже, будь-яка господарська дія здійснюється
людиною, а всі дії людини підсвідомо піддаються контролю.
Розвиток контролю господарської діяльності пов’язують із
виникненням обліку у державах, розташованих у долинах річок Тигр і
Євфрат, де були виявлені документи шумерської цивілізації, з яких
видно, як зазначав Кноррінг В.І., що: «стародавні менеджери чудово
розуміли важливість таких елементів адміністративного управління, як
інвентаризація, реєстрація фактів, організаційна звітність і контроль»
[6].
В період існування рабовласницького ладу при І і II династіях у
Стародавньому Єгипті (3400-2980 рр. до н.е.) здійснювалася
інвентаризація та щоденне виведення залишків, що було можливим за
рахунок невеликих об’ємів господарської діяльності. На цей факт
звернув увагу, як на особливість давньоєгипетського контролю,
Борхардт Л. [13, с.9-10]. Поява грошей та зародження грошових
відносин сприяло виокремленню фінансового контролю із контролю в
цілому, а також призвело до виникнення одного із об’єктів контролю –
грошових коштів.
Зміна суспільно-економічних відносин сприяла переходу до
іншого суспільного ладу і призвела до появи приватної власності
рабовласника на засоби виробництва, рабів та управління ними. Як
зазначав Нікколо Макіавеллі, що саме матеріальний інтерес,
прагнення до збереження та збільшення приватної власності є
рушійною силою розвитку суспільства [11, с.91]. Такі зміни сприяли
вдосконаленню проведення інвентаризації при IV династії в Єгипті,
метою якої, як зазначає Соколов Я.В., була перевірка достовірності
розподілу хліба та інших продуктів харчування. Контроль
господарської операції здійснювався трьома особами – один відмічав
на папірусі кількість цінностей, які передбачалися до відпуску; другий
– проставляв поряд фактичний відпуск, а третій – порівнював кількість
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виданих продуктів з нормами, виявляв відхилення [9, с.29-30]. Уже на
зорі зародження контроль за господарськими процесами формувався
як незалежний та відокремлений від безпосередніх виконавців.
Жорсткий характер перших організаційних форм контрольної
діяльності в Єгипті, Греції, Індії, Стародавньому Китаї свідчить про
здійснення контролю за принципом єдиновладдя в основному
держаними чиновниками. Але, у праці бельгійського вченого
Фламмінка Ж.А. знаходимо свідчення про існування в Єгипті вже при
VI династії контрольного органу – спеціальної комісії, яка
здійснювала приймання робіт і контроль за їх кількістю і якістю [17,
с.17, 22]. А згодом, у великій багатонаціональній імперії Персії за
часів правління Дарія (522–486 рр. до н.е.), з’являється посада
контролера, відповідно до якої посадова особа здійснювала тільки
контрольні дії.
Розширення господарської діяльності окремих власників у V ст.
до н.е. в Греції та в Афінах зокрема, призвело до зародження
внутрішньогосподарського контролю. Власники, що наймали
управлінців для своєї діяльності, з метою одержання найбільших
прибутків, призначали контролерів, до обов’язків яких входило
вислуховувати підзвітних осіб. Здійснення контролю діяльності
господарства за рахунок та за ініціативою власника є важливим
аспектом в нашому дослідженні.
Зміна господарського середовища сприяла реформуванню
системи обліку та контролю, яка існувала в приватних маєтках у 256
рр. до н. е., управлінцем Зеноном, який займався різноманітною
господарською діяльністю. Так, Чатфільд М. відмітив, що: «Зенон
організував строгий облік та контроль, аж до кожного цвяха», що в деякій
мірі свідчить про дотримання принципу всеосяжності [14, с.11]. Під час
організації внутрішньогосподарського контролю Зеноном вперше
спостерігається застосування таких методів контролю, як зустрічна
(метод колації) та арифметична перевірка. Засобом контролю виступав
документообіг, який строго регламентувався в господарстві. При цьому,
варто зауважити, що вже тоді грецький філософ Аристотель першим у
своїй праці «Політика» розмежував облікові та контрольні функції, і
вважав самостійними такі посади як контролери (евфіни), ревізори
(ексетасти) та рахівники (логісти) [1].
Суспільно-економічні відносини, які існували у період
рабовласницької формації, сформували підґрунтя для подальшого
розвитку внутрішньогосподарського контролю, як науки, та сприяли
99

зародженню принципу порівнянності, регулярності, частково
принципу розподілу повноважень та обов’язків, таких методів
контролю, як співставлення, взаємний контроль. Характерно, що
об’єктами контролю були виробничі процеси, виконання виробничих
планів, діяльність управлінців різних рівнів, процеси та норми
витрачання сировини і матеріалів на виготовлення продукції. Метою
контролю виступало відстежування руху цінностей, порівняння
фактичних даних з документальними та виявлення відхилень (нестач),
а основною функцією, яку виконував контроль на той час – була
захисна.
Так, в надрах рабовласницького ладу поступово почали
формуватися елементи феодальних відносин, в основі яких була
приватна власність феодала (поміщика) на землю, як основний засіб
виробництва, але, при цьому, частково й на селянина.
Проте, давньоруська держава переходила до феодальної
формації не від рабовласницької, а від первіснообщинної. Основною
розбіжністю було те, що залежним виробником ставав не колишній
раб, повністю позбавлений засобів виробництва, а вільний общинник,
який володів земельним наділом, мав своє господарство, необхідні
знаряддя праці, був зацікавлений у своїй діяльності і, як наслідок,
здійснював контроль за їх збереженням.
На початку феодального ладу контроль в країнах Європи
здійснювався переважно на державному рівні.
Лише в XIII ст. в Англії відбулося зародження одного з методів
фактичного контролю – опитування, а також урізноманітнення
суб’єктів та об’єктів контролю. Як зазначає професор Соколов Я.В.,
розвиток господарської діяльності потребував розвитку певних форм
контролю за якістю облікової інформації, адже перевірці підлягали не
так документи, як усні свідчення підлеглих. Це призвело до появи
інституту контролерів (аудиторів) 24 березня 1324 року. Професор
Соколов Я.В. внаслідок своїх досліджень дійшов висновку, що є
історичні свідчення активної діяльності аудиторів протягом усього
середньовіччя в різних країнах Європи [9, с.53]. Внаслідок такого
розвитку подій вже з XVI cт. паралельно із зовнішнім аудитом, у
торгівельних будинках та банках Європи починає розвиватися
внутрішній аудит [5].
Після падіння Римської імперії аудит поширився в Італії. Купці
Флоренції, Венеції та Генуї використовували працю аудиторів для
перевірки платоспроможності капітанів торговельних суден, що везли
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товари в інші країни. У той час метою контролю було запобігання
помилкам [8, с.11-12].
В період феодальної формації на території сучасної України
широкого поширення набула панщина. Основним об’єктом контролю
при цьому були люди (кріпосні), довірене їм майно (засоби
виробництва) та сплата кріпосними данини (кількість обов’язкових
днів праці на пана та певна кількість врожаю). Варто зазначити, що
контроль в основному мав авторитарний характер з боку феодала.
Крім того, такі вчені, як Бутинець Т.А. та Дікань Л.В., вважають,
що саме у період феодального ладу відбувся поділ контролю на
зовнішній і внутрішній [3, с.16; 2, с.99]. Хоча, перші прояви ознак
внутрішньогосподарського контролю ми знаходимо в розвинених
країнах ще за часів рабовласницького ладу.
Крах феодального ладу призвів до появи капіталістичних
відносин у суспільстві. В основі капіталізму була приватна власність
буржуазії на засоби виробництва, але не на робітника, який, в свою
чергу, отримав більше свободи. Також існувала колективна форма
правління між капіталістами. Вони могли наймати управлінців –
керівників для здійснення управління на різних рівнях. Саме тому
надання об’єктивної інформації про реальний стан підприємства стало
актуальним на той час і сприяло дослідженню та розвитку
внутрішньогосподарського контролю.
Варто зауважити, що досить тривалий час контроль розглядався
лише як функція бухгалтерського обліку, що підтверджує Меліс Ф.,
який зазначив, що Джузеппе Борначіні вважав, що «контроль є дійсно
функцією обліку» [16, с.731]. Такої ж думки щодо контролю
дотримувалися Рікар С., д’Анастасіо П., Леоте Е. та Чербоні Д.. З
огляду на сказане вище основним суб’єктом контролю виступав
бухгалтерський апарат.
Першим, хто на відміну від його попередників, відокремив
контроль від обліку, був економіст і соціолог зі світовим ім’ям Жан
Фурастьє. Він відзначив, що облік і контроль не тотожні, оскільки
облік вимагає реєстрації, а контроль повинен показати її правильність
та достовірність. Ще одним вченим, який розглядав контроль, як науку
та як складову управління, був Франческо Вілла.
Саме у даному суспільному ладі подальший розвиток отримав
метод документального контролю – перевірка бухгалтерських проводок.
Також урізноманітнилися об’єкти внутрішньогосподарського контролю, а
саме: внутрішньогосподарські процеси, борги та зобов’язання.
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Під впливом суспільних відносин зазнає змін мета контролю, під
якою розуміють не тільки збереження цінностей, а, як наголошує
Вілла Ф., й ефективне їх використання, виявлення можливих резервів,
забезпечення максимальних результатів при мінімальних витратах [16,
с.701, 750]. Його думку також поділяв Белліні К.
Досить важливим кроком на шляху до вивчення контролю, як
науки стала праця Анрі Файоля на початку XX ст. – «Загальне і
промислове управління» (1916 р.), в якій він виділив п’ять основних
функцій управління, одна з яких – контроль. Проте, на нашу думку,
Файоль А. вважав функцією управління не просто контроль, а
внутрішньогосподарський контроль. Адже, він зазначив, що: «…я не
буду зупинятися на контролі… я маю на увазі внутрішній контроль –
той, призначення якого – сприяти успішному ходу кожної частини
окремо і всього підприємства в цілому» [10]. Основною метою такого
контролю, на думку Файоля А., є «відмітити помилки та промахи, щоб
була можливість їх виправити та уникнути їх повторення» [10]. А
основними
функціями
внутрішньогосподарського
контролю
виступають профілактична та інформаційна, перші ознаки яких
простежуються в працях вченого.
Вперше даним дослідником акцентовано увагу на тому, що
контроль повинен здійснюватися своєчасно, супроводжуватися
санкцією та згідно принципів економічності, повноти, компетентності,
перевірки зверху і контролю знизу та незалежності. Об’єктами
внутрішньогосподарського контролю, за словами Файоля А., повинні
виступати речі, особи та дії [10].
Збільшення уваги до контролю, як науки у період
капіталістичного ладу вплинуло і на виокремлення видів контролю, а
саме, залежно від часу його проведення. Як зазначає Беста Ф.
контроль може бути організований до, підчас і після виникнення дій,
які здійснюються на підприємстві і, відповідно, ділить контроль на
попередній, поточний та наступний.
Розвиток масового виробництва також призвів до появи ще
одного виду внутрішньогосподарського контролю – технічного та
методів контролю – хронометражу робочого часу та нормативноправової перевірки.
Перші прояви принципу превентивності контрольних дій
спостерігаються в праці Емерсона Г., адже він вважав, що весь
господарський процес повинен бути ретельно проконтрольований ще
до його реального початку. А основними суб’єктами здійснення
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контролю на підприємстві, на думку даного вченого, виступали
ревізійна комісія та контролер [4]. Поява на початку ХХ ст. в Америці
спеціальної посади – контролера, свідчить про надзвичайну
важливість контролю, як функції управління.
Також подальший розвиток отримала інвентаризація, яка була
класифікована д’Альвізе П. згідно різних ознак. Він зазначив, що
інвентаризація здійснюється в цілях управління і забезпечує
достовірність даних [15, с.288-301]. Що, в свою чергу, дає підстави
стверджувати про здійснення контролю, дотримуючись принципу
достовірності інформації.
Точка зору вчених, яка існувала на початку капіталістичного
ладу, щодо контролю, як функції обліку, в подальшому зазнала змін
під впливом соціально-економічних відносин в суспільстві. Саме в цей
період контроль був відокремлений від обліку. Як один із видів
контролю був визнаний внутрішньогосподарський контроль, який
дістав наукове обґрунтування, як функція управління, у працях
Файоля А. на початку ХХ ст., а згодом внутрішньогосподарський
контроль, як наука, (а також його складові – предмет, об’єкти,
суб’єкти, мета, завдання, принципи, функції, методи) отримав
подальше дослідження у працях як зарубіжних, так і вітчизняних
вчених.
В період, коли країни західної Європи перейшли до
капіталістичної формації, то в країнах колишнього Союзу радянських
соціалістичних республік (далі – СРСР) була зроблена невдала спроба
перейти від феодальної формації до комуністичної. На шляху до
такого переходу в СРСР було впроваджено соціалізм, одною з
основних позицій якого була суспільна власність на засоби
виробництва, яка змінила собою приватну власність.
Проте, враховуючи, що економічне життя СРСР ніколи не
перебувало поза державним контролем і все потребувало державної
регламентації, значна увага приділялась вивченню державного
контролю, як науки, та відомчого контролю, як його виду.
Хоча мета, цілі, завдання, суб’єкти внутрішньогосподарського та
відомчого контролю відрізняються, проте, варто відзначити, що саме
за часів СРСР були здійснені ґрунтовні напрацювання щодо
методичного забезпечення внутрішньогосподарського контролю.
Враховуючи, що землі України в основному були поневолені
іншими країнами, то тільки після ухвалення незалежності України
розпочався активний розвиток внутрішньогосподарського контролю
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на її території шляхом запозичення його основ у зарубіжних країн.
Згодом, зміни, які відбулися в СРСР, спонукали до створення
конкурентного середовища та ліквідації монополізму, а як наслідок – і
до відновлення приватної власності шляхом проведення приватизації в
країнах колишнього СРСР. Внаслідок таких подій з переходом
України до ринкових відносин, а, як наслідок, і до капіталістичної
формації, в основі суспільного ладу лежала приватна та державна
власність. Саме тому виникла потреба у створенні нової системи
внутрішньогосподарського контролю, орієнтованої на нові суспільні
та економічні відносини.
Дослідження
історії
виникнення
та
розвитку
внутрішньогосподарського контролю представлено у вигляді схеми
відповідно до формацій, які взято за основу періодизації, та з
врахуванням
впливу
суспільно-економічних
відносин
на
внутрішньогосподарський контроль (рис.1).
Капіталістичні відносини, які існували в державах в кінці ХІХ –
на початку ХХ ст. сприяли формуванню внутрішньогосподарського
контролю, як науки; урізноманітненню мети, предмету, об’єктів,
суб’єктів, завдань, принципів, функцій, методів фактичного та
документального контролю. Розвиток товарно-грошових відносин,
бажання отримати об’єктивну інформацію про реальний стан справ та
зміна мети контролю спонукало власників до здійснення контролю на
підприємствах, що, в свою чергу, призвело до виокремлення таких
видів внутрішньогосподарського контролю, як адміністративний,
технічний, бухгалтерський контроль та самоконтроль, а також до
поділу контролю на попередній, поточний та наступний.
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що на розвиток
внутрішньогосподарського контролю мав вплив комплекс соціальноекономічних, правових, політичних, демографічних, психологічних,
релігійних, національних та інших відносин. Так, урізноманітнення
форм власності і господарювання, зміна суспільного ладу, розвиток
управління та вплив інших факторів сприяли виникненню,
формуванню та розвитку внутрішньогосподарського контролю та
виокремленню його в окрему науку зі своїм предметом, об’єктами,
суб’єктами, метою, завданнями, принципами, функціями та методами,
що підтверджують праці вищезгаданих науковців.
Можна стверджувати, що внутрішньогосподарський контроль,
як складова управління, має багатовіковий період розвитку.
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Формації

Первіснообщин
на формація

Рабовласницька
формація

Феодальна
формація

Соціалізм на
шляху до
комуністичної
формації

Капіталістична
формація

Суспільно-економічні відносини,
які впливали на розвиток
внутрішньогосподарського
контролю

Характерні риси
внутрішньогосподарського контролю

Суспільна власність на
засоби та предмети
праці; колективна
праця; виникнення
держав.

Виникнення контролю на
рівні деяких господарських
операцій

Поява приватної
власності рабовласника
на засоби виробництва,
рабів та управління
ними.

Зародження товарного
виробництва, розвиток
внутрішньої та
зовнішньої
торгівлі;
урізноманітнення форм
власності.
Суспільна власність на
засоби виробництва;
ліквідація приватної
власності.

Ускладнення механізму
ринкових відносин;
приватна власність на
засоби виробництва;
урізноманітнення
форм та зміна цілей
управління.

Формування контролю, як
професії, функціонування
внутрішніх контролерів.
Зародження ознак
внутрішньогосподарського
контролю – здійснення
контролю на приватному
рівні за рахунок та за
ініціативою власника.
Зародження
внутрішньогосподарського
контролю, як науки;
поширення внутрішньо
господарського контролю
та формування підґрунтя
для подальшого активного
його розвитку.
Розвиток методичного
забезпечення внутрішньовідомчого контролю.
Удосконалення
внутрішньогосподарського
контролю як науки
(предмету, мети, завдань,
об’єктів,
суб’єктів, принципів,
функцій, методів) та
функції обліку та
управління.

Рис .1. Розвиток внутрішньогосподарського контролю.
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Дослідження історії розвитку внутрішньогосподарського
контролю є важливим етапом на шляху до вирішення ряду питань,
пов’язаних із його сутністю, місцем, роллю, теоретичними аспектами
внутрішньогосподарського контролю та його складових, і тому
потребує подальших досліджень.
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У статті розглядаються питання обгрунтування вибору інноваційних
технологій на основі кривої Фаррела. Наведено приклади оцінки чотирьох
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The article examines the issues of justification of selecting innovative technologies
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Республіка
Таджикистан, так як і багато пострадянських країн, в сучасний період
переходу до ринкових відносин, зіткнулася з проблемою переходу на
більш високий рівень економічного розвитку, пов'язаний з процесами
глобалізації та інтеграції. Макроекономічний аналіз останніх 5 років
свідчить про певний економічний ріст в усіх сферах господарства
республіки. Однак даний економічний підйом підводить економічних
суб'єктів до загострення конкуренції між ними. Крім того, беручи до
уваги бажання Таджикистану вступити до СОТ, слід виділити
необхідність проведення такої національної інноваційної політики,
щоб вітчизняні підприємства змогли протистояти в майбутньому
конкурентній боротьбі. Для Таджикистану процес інтеграції у світове
господарство робить надзвичайно актуальними питання реформування
галузей економіки, виробництво конкурентоспроможних продуктів на
основі новітньої техніки і технології, які дадуть можливість республіці
безболісно і успішно закріпитися на світовій арені.
Цілі статті. Реалізація цієї ідеї вимагає створення сильної
інноваційної політики в країні, становлення нової сфери економіки під
назвою "інноваційне підприємництво", під яким розуміється розробка
та подальша комерціалізація вдосконаленої або нової техніки і
технології.
Складовими частинами державної політики повинні бути
наступні моменти:
1. вдосконалення законодавчої бази у сфері впровадження
інновацій;
2. створення територій і кластерів по впровадженню та розвитку
інновацій (технополісів, технопарків тощо);
3. розробка механізмів стимулювання застосування інноваційних
технологій (наприклад, за рахунок пільг по податку на прибуток
організацій, з податку на майно і земельному податку, по орендній
платі за землю та приміщення);
4. розробка інститутів сприяння розвитку інноваційного
підприємництва (інкубатори, интрапренерства і т.д.).
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
розв'язання
проблеми.
Аналіз
економічної
ефективності
впровадження інноваційних технологій може здійснюватися з
використанням різних методик. Найбільш відомою з них є методика
проектного аналізу "Юнідо", адаптована до російських умов 1 , яка
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може бути використана і в практиці роботи національних підприємств.
Ця методика заснована на зіставленні значень основних оціночних
показників, таких як чистий дисконтований дохід (NPV), внутрішня
норма прибутковості (IRR), термін окупності (PP), індекс
прибутковості (PI). Так як перехід до нової технології може виявитися
заходом з великою часткою ризику, то при розрахунку оціночних
показників слід застосовувати досить високе значення бар'єрної ставки
для тих показників, де вона використовується. При розрахунку
ефективності проектів використовуються відомі правила і формули
фінансового аналізу, до найбільш важливим відносяться наведені
нижче співвідношення 2 .
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих результатів. Нехай повний період
реалізації проекту дорівнює ts років. Тоді чистий дисконтований дохід
проекту (ЧДД) дорівнює:
ts

Rt / 1

W=

q

t

(1)

t 0

де Rt – дохід після сплати податків у рік t, q - ставка порівняння
(дисконту), що визначається як деяка середня величина кредитних
ставок.
У свою чергу річний дохід після сплати податків (грошовий
потік) в рік t знаходиться за формулою:
Rt = (Gt - Ct) – (Gt - Ct - Dt) T – Kt + St (2)
де: Gt – очікуваний валовий дохід від реалізації продукції, Ct –
загальні поточні витрати (в основному це прямі і непрямі витрати на
оплату праці і виробничих ресурсів за прийнятою в проекті
технологією), Dt – витрати, на які поширюються податкові пільги,
зокрема, сюди відносяться амортизаційні відрахування, T – основна
податкова ставка, Kt – інвестиційні витрати, St – різні види
компенсації.
Здійснення будь-якого ресурсозберігаючого інноваційного
проекту дозволяє в тій чи іншій мірі знизити поточні витрати
(величини Ct), проте вимагає, як правило, значного збільшення
капітальних витрат (Kt), пов'язаного з необхідністю придбання
патентів, ліцензій і т.п., закупівлі та (або) лізингу нового обладнання,
додаткових витрат на навчання персоналу та ін.
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У результаті проведення чисельних експериментів по розрахунку
ефективності реальних інвестиційних проектів було встановлено
наступне емпіричне правило:
кожен крок по кривій Фаррела, що змінює технологію на 10% (λ
= 0,9), вимагатиме збільшення інвестицій не менше, ніж на 40%.
Розглянемо приклад, що підтверджує це твердження.
Є вихідний інвестиційний проект № 1, обгрунтування якого
здійснюється відповідно до методики 3 , з використанням
співвідношень (1) - (2), і характеризується наступними основними
показниками:
час реалізації проекту t = 2, 3, …, 5.;
капітальні вкладення Kt = 100 млн. сомоні;
поточні витрати Ct = 50 млн. сомоні;
обсяг продажів Gt = 100 млн. сомоні;
амортизаційні відрахування Dt = 25 млн. сомоні;
прийнята в галузі ставка порівняння q = 0,1;
інтегральна податкова ставка T = 0,35 (35%);
розрахована за проектом економічна ефективність (чистий
дисконтований дохід) W0 = 27,93 млн. сомоні;
компенсація St = 0 млн. сомоні.
Технологічна ефективність в кожен момент t розраховується як
відношення обсягу продажів (yt = Gt) до поточних витрат (xt = Ct):

r1 =

100
= 2 (3)
50

або 200%.
Крім того, розглядаються ще три проекти впровадження
інноваційних технологій, кожен з яких відповідає десятипроцентному
зсуву по кривій Фаррела (λ
0,9): передбачається збільшення
продажів зі 100 до 110 млн. Сомоні при зниженні витрат з 50 до 45
млн. сомоні. В результаті очікувана технологічна ефективність складе
за всіма проектами:

r2 = r3 = r4 =
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45

2,44 (4)

що відповідає її 1,22-кратного зростання в порівнянні з вихідним
варіантом. При цьому розглядаються проекти, що мають різні
значення показників ефективності W, обсягів інвестицій Kt і величини
амортизаційних відрахувань Dt:
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Проект № 2. Kt = 120 млн. сомоні; Gt = 110 млн. сомоні; Ct = 45
млн. сомоні; Dt = 30 млн. сомоні; (t = 2, …, 5), W = 42,88 млн. сомоні.
Проект № 3. Kt = 140 млн. сомоні; Gt = 110 млн. сомоні; Ct = 45
млн. сомоні; Dt = 35 млн. сомоні; (t = 2, …, 5), W = 29,74 млн. сомоні.
Проект № 4. Kt = 160 млн. сомоні; Gt = 110 млн. сомоні; Ct = 45
млн. сомоні; Dt = 40 млн. сомоні; (t = 2, …, 5), W = 16,60 (млн.
сомоні).
На підставі цих розрахунків можна зробити висновок, що
найбільш реальним є проект № 3, який передбачає збільшення
ефективності W з досить розумною величиною капіталовкладень.
Проект № 2 представляється нереальним, так як він дає дуже
високу оцінку ефективності, яка зазвичай супроводжується великими
ризиками; а проект № 4 неприйнятний тому, що вимагає занадто
багато інвестицій при зниженні W.
Таким чином, в результаті порівняльного аналізу буде
відібраний проект № 3, який:
змінює індекс Фаррела на 10%, і збільшує технологічну
ефективність 22%;
забезпечує підвищення економічної ефективності W на
величину
1,06%, і вимагає збільшення інтегральних капітальних
вкладень - на 40%, що і затверджується вищенаведеним емпіричним
правилом.
Висновки. З розглянутого прикладу випливає також ще один
висновок. Враховуючи, що на практиці збільшення економічної
ефективності W при реалізації інноваційних проектів складає зазвичай
не більше 10-20%, можна вважати, що 40%-е збільшення інвестицій
(супроводжуюче впровадженням інноваційної технології), є нижньою
межею очікуваного при цьому приросту капітальних витрат.
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Банкрутство - неплатоспроможність, що має або набуває стійкий характер. На
основі аналізу чинного законодавства Республіки Білорусь і світового досвіду
досліджені деякі аналітичні аспекти оцінки фінансового стану та діагностики
ймовірності кризи та банкрутства.
Ключові слова: економічна неспроможність, банкрутство, фінансове
становище.

Koroliov Yu.
ANALYTICAL ASPECTS OF FINANCIAL ASSESSMENT AND
DIAGNOSIS OF PROBABILITIES CRISIS AND BANKRUPTCY
Bankruptcy – insolvency having or acquiring sustainable. Based on the analysis of
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Банкротство – неплатежеспособность, имеющая или приобретающая
устойчивый характер. На основе анализа действующего законодательства Республики
Беларусь и мирового опыта исследованы некоторые аналитические аспекты оценки
финансового положения и диагностики вероятности кризиса и банкротства.
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притаманне сучасному суспільству. У банкрутства безліч причин,
наслідки його критичні для будь-якого підприємства, а справи про
економічну неспроможність віднесені до категорії найбільш складних
справ, підвідомчих господарським судам. В основі процедури
банкрутства завжди лежить цілий комплекс конфліктів і суперечливих
інтересів, соціальних проблем, що обумовлює постійний інтерес до
цієї проблеми з боку фахівців.
25 січня 2013 набрав чинності Закон Республіки Білорусь від
13.07.2012 N 415-З «Про економічну неспроможність (банкрутство)»
[9], який вніс низку інноваційних заходів, спрямованих на оптимізацію
процедури економічної неспроможності (банкрутства) і створення
додаткових умов фінансового оздоровлення організацій-боржників. Це
серйозний фундамент для правового регулювання банкрутства в
Республіці Білорусь. Однак, враховуючи неплатоспроможність
багатьох як державних, так і недержавних підприємств різних сфер
діяльності, проблеми банкрутства, в тому числі антикризового
управління, як і раніше мають особливу державну значущість.
Однією з таких проблем у сфері регулювання питань, пов'язаних
з банкрутством, є оцінка платоспроможності боржника, яка
проводиться з метою визначення наявності підстав для відкриття
конкурсного провадження у справі про банкрутство, а також з метою
визначення
можливості
або
неможливості
відновлення
платоспроможності боржника в процедурі конкурсного виробництва.
Проведення аналізу фінансового стану та платоспроможності
боржника здійснюється відповідно до постанови Ради Міністрів
Республіки Білорусь від 12.12.2011 N 1672 «Про визначення критеріїв
оцінки платоспроможності суб'єктів господарювання» (п.3) [8].
Критерієм визнання суб'єкта господарювання платоспроможним є
наявність коефіцієнта поточної ліквідності і (або) коефіцієнта
забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного
періоду в залежності від основного виду економічної діяльності, що
мають значення більш наведених у нормативних значеннях
коефіцієнтів платоспроможності, диференційованих за видами
економічної діяльності, затверджених Постановою N 1672, або рівні
їм. При цьому нормативні значення коефіцієнта поточної ліквідності
(К1) залежно від основного виду економічної діяльності становлять
від 1,0 до 1,7, а коефіцієнта забезпеченості власними оборотними
засобами (К2) - від 0,05 до 0,3.
Відповідно, критерієм визнання суб'єкта господарювання
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неплатоспроможним служить наявність одночасно коефіцієнта
поточної ліквідності і коефіцієнта забезпеченості власними
оборотними коштами на кінець звітного періоду в залежності від
основного виду економічної діяльності, що мають значення менше
наведених нормативних.
Неплатоспроможністю, що набуває стійкий характер, є
неплатоспроможність суб'єкта господарювання протягом чотирьох
кварталів, що передують складанню останнього бухгалтерського
балансу, а неплатоспроможністю, що має стійкий характер, неплатоспроможність суб'єкта господарювання протягом чотирьох
кварталів, що передують складанню останнього бухгалтерського
балансу, та наявність на дату складання останнього бухгалтерського
балансу значення коефіцієнта забезпеченості фінансових зобов'язань
активами, що перевищує нормативні значення коефіцієнтів (для всіх
видів економічної діяльності - не більше 0,85) (K3).
Таким чином, в сучасних умовах діючі нормативні документи
пов'язують ознаки та оцінка ймовірності настання банкрутства тільки
лише з платоспроможністю, яка, у свою чергу, оцінюється трьома
показниками (К1, К2 і К3), алгоритми розрахунку яких визначені
Інструкцією про порядок розрахунку коефіцієнтів платоспроможності
та проведення аналізу фінансового стану і платоспроможності
суб'єктів господарювання, затвердженої постановою Міністерства
фінансів Республіки Білорусь та Міністерства економіки Республіки
Білорусь від 27.12.2011 № 140/206 [2] (табл. 1).
Таблиця 1
Показники платоспроможності
Показник

1. Коефіцієнт
поточної
ліквідності
(К1)

Алгоритм
розрахунку

Умовні позначення

Комен-тарій

КА – короткострокові
активи (рядок 290
балансу),
КЗ – короткострокові
зобов'язання (рядок
690 балансу).

Характеризує
загальну
забезпеченість
організації власними
оборотними коштами
для ведення
господарської
діяльності і
своєчасного
погашення
термінових
зобов'язань
організації
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Продовження табл. 1
2. Коефіцієнт
забезпеченості
власними
оборотними
засобами (К2)

3. Коефіцієнт
забезпеченості
фінансових
зобов'язань
активами (К3)

ВК – власний капітал
(рядок 490 балансу),
ДЗ – довгострокові
зобов'язання (рядок
590 бухгалтерського
балансу),
ДА – довгострокові
активи (рядок 190
бухгалтерського
балансу).
ДЗ – довгострокові
зобов'язання (рядок
590 бухгалтерського
балансу),
ПБ – підсумок
бухгалтерського
балансу (рядок 300
бухгалтерського
балансу).

Характеризує
наявність у
організації власних
оборотних коштів,
необхідних для
забезпечення її
фінансової стійкості

Характеризує
здатність організації
розрахуватися за
своїми фінансовими
зобов'язаннями після
реалізації активів

Такий підхід, на наш погляд, є не цілком виправданим, навіть
незважаючи на те, що система критеріїв, встановлена Постановою N
1672, проста і цілком придатна для експрес-оцінки ризику втрати
платоспроможності.
Цілі статті. Метою цієї статті є розробка напрямків
вдосконалення методики оцінки фінансового стану та діагностика
ймовірності кризи та банкрутства білоруських підприємств.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми.
Для більш глибоких висновків про ймовірність настання
банкрутства і, зокрема, для обгрунтування висновків конкурсного
керуючого про можливість проведення санації (або ліквідації) та
оцінка реальності розробленого ним план санації боржника (або плану
ліквідації) явно недостатньо трьох згаданих вище показників.
Якщо звернутися до світового досвіду, то можна виділити кілька
підходів до оцінки фінансового становища та діагностиці ймовірності
кризи та банкрутства.
1. Згідно з першим підходом розраховуються і оцінюються
інтегральні показника фінансової стійкості. Інтегральні показники
можуть розраховуватися за допомогою скорингового моделювання,
багатовимірного
рейтингового
аналізу,
мультиплікативного
дискримінантного аналізу та інших методів.
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Суть цих методів полягає у визначенні нормативних (порогових,
критичних) значень аналітичних показників або їх комбінації, що
характеризують фінансовий стан підприємства як благополучне. Вихід
фактичних значень показників за нормативні рамки означає
підвищення ймовірності банкрутства.
Серед найбільш відомих зарубіжних моделей прогнозування
банкрутства можна виділити моделі Дікина (Дикин, 1972), Лисиця
(Lis, 1972), Р. Тафлера і Г. Тішоу (Taffler, Tisshaw, 1974), Льова (Лев,
1974), Спрінгеіта (Springate, 1978); Альтмана (Altman, 1983); Фулмера
(Fulmer, 1984); Бафорі (Баторі, 1984); Аргенті (Argenti, 1985) ; Мейерса
і Фогу (Myers, Forgy 1986); Кохена і Гілмор (Cohen, Gilmore 1990),
Коха і Кілоха (Koh і Killough, 1990); Гріса (Грайс, 1998) [6, 11].
Застосування моделей згаданих зарубіжних вчених у вітчизняних
умовах, на думку багатьох фахівців, обмежено і не дасть бажаного
ефекту в силу ряду причин. Ці моделі засновані на результатах аналізу
даних підприємств тих держав, в яких вони були створені (США,
Великобританія, Франція та ін), І не повною мірою підходять для
оцінки ризику банкрутства вітчизняних суб'єктів господарювання за
різної структури капіталу, а також відмінностей у законодавчій,
інформаційній базі і т.п.
Мабуть, більш прийнятні методики російських авторів через
деяку схожість економічних умов Росії та Білорусі: А.Д. Шеремета та
Р.С. Сайфуліна, О.П. Зайцева, В.В. Ковальова і О.Н. Волкова, В.І.
Баріленко, С.І. Кузнєцова, Л.К. Плотнікова і О.В. Кайро та ін [3, 4, 5,
6, 7] Однак і тут є безліч проблем: деякі з моделей застосовні для
підприємств певних галузей, як, наприклад, модель Г.В. Давидової і
А.Ю. Бєлікова - для торгових підприємств. Крім того, прийнятність
деяких методик в сучасних умовах економічних криз і потрясінь може
бути поставлена під сумнів, адже деякі з них були розроблені та
запропоновані авторами більше десятиліття тому (наприклад, модель
О.П. Зайцева - у 1998 році, Г.В. Давидова і А.Ю. Бєлікова - в 1999
році), коли система ринкових відносин в Росії тільки починала
набувати рис сучасної ринкової економіки.
Природно, що застосування вітчизняних розробок білоруських
вчених-економістів для оцінки ймовірності банкрутства, що
враховують
фактичні
умови
функціонування
національних
підприємств - найприйнятніший і оптимальний варіант. Але вітчизняні
розробки в цьому напрямку на сьогоднішній день відсутні. Виняток
становить модель Г.В. Савицької [10] для сільськогосподарських
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підприємств, для побудови якої були використані дані 200 білоруських
сільськогосподарських підприємств за 1995-1998 рр.:
Z = 0,111x1 + 13,239x2 +1,676x3 + 0,515x4 + 3,8x5,

(1)

де x1 – частка власного оборотного капіталу у формуванні оборотних
активів,
x2 – відношення оборотного капіталу до основного,
x3 – коефіцієнт оборотності сукупного капіталу,
x4 – рентабельність активів підприємства,
x5 – коефіцієнт фінансової незалежності.
2. Другий підхід до оцінки фінансового становища та
діагностиці ймовірності кризи та банкрутства передбачає аналіз
системи формалізованих і неформалізованих критеріїв оцінки стану
організації.
Як приклад такого підходу можна навести рекомендації
Комітету з узагальнення практики аудіювання (Великобританія), що
містять перелік розбитих на дві групи критичних показників для
оцінки можливого банкрутства організації.
До першої групи належать показники, несприятливі поточні
значення або динаміка зміни яких свідчить про можливі фінансові
утруднення в недалекому майбутньому і ймовірності банкрутства.
Основними з таких критеріїв є:
Повторювані істотні втрати в основній діяльності, що
виражаються в зниженні обсягів виробництва і продажів, хронічної
збитковості;
Постійна наявність простроченої кредиторської та
дебіторської заборгованості;
Надмірне використання короткострокових позикових коштів
як джерел фінансування довгострокових вкладень;
Стійко низькі значення коефіцієнтів ліквідності та наявність
тенденції до їх зниження;
Хронічна нестача обігових коштів;
Збільшення до небезпечних меж частки позикових коштів у
загальній сумі джерел засобів;
Наявність наднормативних виробничих запасів і готової
продукції;
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Вимушене використання нових джерел фінансових ресурсів
на невигідних умовах;
Використання основних фондів з закінченими термінами
експлуатації;
Несприятливі зміни в портфелі замовлень;
Втрати довгострокових контрактів;
Постійне невиконання зобов'язань перед кредиторами та
акціонерами;
Погіршення відносин з організаціями фінансово-кредитної
системи.
У другу групу входять критерії та показники, несприятливі
значення яких не дають підстави розглядати існуючий стан як
критичний, але сигналізують про можливість різкого його погіршення
в майбутньому при неприйнятті дійових заходів. До них відносяться:
Втрата ключових співробітників управлінського апарату;
Вимушені простої, порушення ритмічності роботи;
Втрата найважливіших контрагентів;
Недостатня диверсифікація діяльності, що виражається в
залежності від одного продукту, проекту, типу обладнання, ринку
сировини або збуту;
Участь у судових розглядах з непередбачуваним
результатом;
Недооцінка
необхідності
постійного
технічного
і
технологічного оновлення;
Неефективні довгострокові угоди;
Політичний ризик, пов'язаний з організацією в цілому або її
основними підрозділами.
Основними перевагами такого підходу є системність і
комплексність, а недоліками - більш високий ступінь складності
прийняття рішення та його суб'єктивізм.
3. І, нарешті, третій підхід до оцінки фінансового становища та
діагностиці ймовірності кризи та банкрутства передбачає аналіз і
оцінку обмеженої кількості показників платоспроможності організації.
Саме цей підхід, як зазначалося вище, в Республіці Білорусь
прийнятий в якості офіційного і здійснюється відповідно до Інструкції
з аналізу, згаданої вище. Його перевагами є відносна простота
проведення розрахунків та наявність інформаційної бази для їх
здійснення. Серед слабких сторін - обмеженість можливостей
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порівняно результатів діяльності організацій та спірна диференціація
нормативних значень показників за видами економічної діяльності.
Таким чином, проблема оцінки фінансового стану та діагностика
ймовірності кризи та банкрутства вітчизняних підприємств
залишається актуальною і потребує подальшого дослідження. На наш
погляд її рішення пов'язане з реалізацією наступних кроків і заходів:
Ініціювання досліджень з метою розробки вітчизняних моделей
оцінки ймовірності банкрутства із залученням інформаційних ресурсів
та баз даних Національного статистичного комітету Республіки
Білорусь, Кредитного регістра Національного банку Республіки
Білорусь, Департаменту з санації і банкрутства Міністерства
економіки Республіки Білорусь, а також створюваного в даний час
Єдиного реєстру відомостей про економічну неспроможність
(банкрутство);
Розробка інтегральної методики оцінки ймовірності банкрутства
на основі методик різних авторів з метою підвищення точності і
достовірності одержуваних прогнозів;
Внесення змін до чинного законодавства і зокрема у Тимчасові
методичні рекомендації з розробки плану фінансового оздоровлення
[1] з метою включення методик оцінки ймовірності банкрутства в
якості обов'язкових для обгрунтування плану санації.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Вставши на
шлях незалежного розвитку, Україна зіткнулася з проблемою
прискореної інституційної перебудови економіки. Зазначені
трансформації зазвичай негативно позначалися перш за все на
економічному стані нашої держави. Зрозуміло, що для
реструктуризації та розвитку економіки потрібні значні кошти.
Внутрішніх джерел фінансування в Україні в достатній мірі не
вистачає, що обумовлює необхідність стимулювання процесу
іноземного інвестування, в першу чергу за рахунок залучення прямих
іноземних інвестицій (ПІІ) транснаціональних корпорацій (ТНК).
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідження теоретико-практичних аспектів
інституційного механізму регулювання іноземних інвестицій ТНК
знайшли відображення в працях вітчизняних та зарубіжних науковців:
Рогача О., Плотнікова О., Шниркова О., Новицького В., Даниленка А.,
Білоруса О., Кутовенка А.., Карпенко Г.., Яценка А. та інших.
Однак, на сьогоднішній день існує необхідність вдосконалення
та адаптації до сучасних умов господарювання інституційного
механізму регулювання іноземних інвестицій ТНК в Україні.
Цілі статті. З огляду на це постає завдання дослідження
інституційного механізму регулювання іноземних інвестицій ТНК в
Україні та пошуку шляхів його вдосконалення.
Тобто цілями дослідження є виявлення наявних проблем
інституційного забезпечення процесу державного регулювання
іноземного інвестування ТНК в Україні та розробка шляхів їх
вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Кінець ХХ ст.
охарактеризувався у розвитку світової економіки різким збільшенням
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обсягу прямих іноземних інвестицій (ПІІ), тобто глобальним
інвестиційним бумом. Так, якщо в 1982р. ПІІ становили 58 млрд. дол.,
в 1990 р. – 200 млрд. дол., то вже в 2000 р. за оцінками ЮНКТАД
світовий обсяг ПІІ перевищив 1,1 трлн. дол. і був на 14% більшим, ніж
в 1999 р.
Для порівняння, в Україну у 2000 році надійшло 594 млн. дол.
іноземних інвестицій, що становить приблизно 0,05% світового обсягу
та приблизно 2% ПІІ в країни з перехідною економікою, що є
надзвичайно низьким показником. В 2001-2003 роках обсяги ПІІ
залишились приблизно на тому ж рівні, 600-700 млн. дол. щорічно, і
це в той час, коли за розрахунками Міністерства фінансів для
структурної перебудови економіки України необхідно приблизно 200
млрд. дол.). Тобто Україна по суті знаходиться обабіч світових потоків
інвестицій. З огляду на це особливої актуальності набуває аналіз
причин та пошук заходів, які б прискорили інтеграцію України у
міжнародний ринок інвестицій, а отже забезпечили прискорений
розвиток національної економіки.
В Україні велика кількість досліджень присвячена аналізу та
пошуку шляхів залучення іноземних інвестицій, однак головна
проблема полягає сьогодні в тому, що більшість пропозицій щодо
вирішення цієї проблеми є нереалізованими. Ми пропонуємо
розглянути цю проблему з дещо іншого підходу, а саме
проаналізувати вітчизняну нормативну базу в контексті еволюції
міжнародно-правового регулювання діяльності транснаціональних
корпорацій (ТНК). Оскільки в останній четверті ХХ – на початку ХХІ
ст. ТНК перетворилися на найважливіший фактор розвитку світової
економіки та міжнародних економічних відносин.
Економічна могутність ТНК в кінці ХХ століття досягла
планетарних масштабів. Це зумовлено тим, що ТНК сьогодні
здійснюють понад 90% світових ПІІ, контролюють до половини
світового промислового виробництва, 63% світової торгівлі, а також
приблизно 80% патентів та ліцензій на нову техніку, технологію і ноухау. Під контролем ТНК перебуває 90% світового ринку пшениці,
кави, кукурудзи, лісоматеріалів, тютюну, джгута та залізної руди, 85%
- ринку міді і бокситів, 80% - чаю та олова, 75% - бананів,
натурального каучуку та сирої нафти. Половина експортних операцій
США здійснюються американськими та іноземними ТНК. У
Великобританії їх частка сягає 80%, а в Сінгапурі – 90%. Більша
частина платежів, пов’язаних з трансфертом нових технологій,
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здійснюється в середині ТНК: у США їх частка складає 80%, у
Великобританії 90%.
Інституційний механізм регулювання ПІІ ТНК в Україні
вимагає, в першу чергу, вдосконалення організаційної структури
державних інститутів та їх повноважень щодо регулювання та
контролю за здійсненням ПІІ ТНК.
Державна політика щодо залучення іноземного капіталу
здійснюється Кабінетом Міністрів України спільно з НБУ і
регулюється Верховною Радою України. Важлива роль в цьому
процесі належить державним інституціям, що безпосередньо
займаються залученням іноземних інвестицій в Україну. Схематично
інституційне забезпечення регулювання ПІІ в Україні подано на
рисунку 1.
Закони приймає Верховна Рада України, зокрема, ті які
розробляються відносно іноземних інвестицій в Комітетах Верховної
Ради з питань економічної політики, власності, управління
національною економікою та інвестицій, з питань фінансів та
банківської діяльності. Виконавчі органи влади відносно іноземних
інвестицій до недавнього часу в Україні реально були стримуючим
фактором при прийнятті інвестиційних рішень. Після Указу
Президента України відносно адміністративної реформи від 15 грудня
1999 року ситуація значно покращилась, оскільки функції
Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків та торгівлі, Державного
інвестиційно-клірингового комітету, Національного агентства України
з реконструкції та європейської інтеграції та Агентства з питань
вільних економічних зон були передані Міністерству економіки
України [1]. Таким чином, розширилися повноваження Міністерства
економіки України, перелік яких представлено на рис.1. Крім того,
повноваження Національного агентства України по управлінню
державними корпораційними правами передані Фонду державного
майна України. Ліквідовані Державний інноваційний фонд та
Державна інвестиційна клірингова компанія України.
Разом з тим, як ми вже вказували вище Україна приєдналась до
Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між
державними та іноземними особами, якою передбачено створення
міжнародного центру по регулюванню інвестиційних спорів, який
може мати своє представництво в Україні. В компетенцію Центру
входить вирішення правових спорів відносно інвестицій при наявності
згоди учасників спору про передачу такого спору для вирішення
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Центром. При цьому в подальшому сторони не мають права
відмовитись від свого рішення в односторонньому порядку. Рішення
центру є обов’язковим для виконання і прирівнюються до рішення
вищих судових інстанцій держави [2, 120].
Таким чином, замість вищезазначених інститутів більш доцільно
було б скоріше застосування норм вище зазначеної Конвенції та
відкриття представництва Центру в Україні. Це сприяло б достатньо
більш об’єктивному вирішенню інвестиційних спорів та збільшило б
довіру іноземних інвесторів до України [1].
Крім того, в Україні діє Консультативна рада з питань іноземних
інвестицій, завданням якої є розробка рекомендацій в галузі державної
політики з залучення іноземних інвестицій в економіку України,
використання сучасного економічного досвіду та прискорення
інтеграції України в систему міжнародних господарських зв’язків [3].
Президент України своїм Указом від 19 липня 2005 року N
1116/2005 утворив Національну раду України з інвестицій та інновацій
як дорадчий орган при Президентові України, а також Державне
агентство України з інвестицій та інновацій як допоміжний орган.
Державне агентство України з інвестицій та інновацій
(Держінвест) є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів. Основними
завданнями Держінвесту є: участь у формуванні та забезпеченні
реалізації державної політики у сфері інвестицій та інноваційної
діяльності; підготовка в установленому порядку пропозицій щодо:
формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері
інвестицій та інноваційної діяльності, визначення пріоритетних
напрямів
інноваційної
діяльності,
розроблення
державних
інвестиційних та інноваційних програм і передбачення у державному
бюджеті коштів для їх кредитування, вивчення світового досвіду
залучення інвестицій та запровадження механізмів стимулювання
інноваційного розвитку, подання пропозиції щодо поширення його в
Україні, вжиття заходів до залучення іноземних інвестицій в
національну економіку та мобілізації внутрішніх інвестицій; розробка
у межах своїх повноважень проектів нормативно-правових актів з
питань формування та реалізації державної політики у сфері
інвестицій та інноваційної діяльності і подання їх в установленому
порядку Кабінетові Міністрів України, бере участь у підготовці та
здійсненні заходів щодо інституційного розвитку ринків капіталу,
управління інвестиційними ресурсами та корпоративного управління і
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подає в установленому порядку відповідні пропозиції [1].
Як можна побачити інституціональна структура регулювання
іноземних інвестицій в Україну продовжує бути недосконалою,
оскільки має місце дублювання функцій вищезгаданих інститутів. На
нашу думку необхідно підпорядкувати Агентство Міністерству
економіки України (при цьому в повноваження Агентства слід
передати функції, які є зараз в Мінекономіки відносно іноземних
інвестицій). Оскільки в Україні відсутня система страхування ризиків,
які виникають при здійснені іноземного інвестування, а також
міжнародного лізингу, на наш погляд є сенс виконання цих функцій
покласти на Агентство. На рисунку 2 подано схему вдосконаленої
системи інституційного забезпечення регулювання ПІІ ТНК в Україні.
Інституційний механізм регулювання ПІІ ТНК в Україні вимагає
також вдосконалення його нормативно-правового забезпечення. З цією
метою, в Україні необхідно розробити і прийняти Закон України "Про
державне регулювання діяльності ПІІ ТНК". В даному законі доцільно
чітко визначити поняття „ТНК‖, зокрема як економічно єдину систему,
угруповання підприємств, які здійснюють свою діяльність у двох чи
більше країнах переважно у формі ПІІ, здійснюють вплив на
економічну політику як країни базування, так і приймаючих країн
через залучення їх до світових глобалізаційних процесів, керуються і
контролюються як правило з єдиного центру і складаються з
материнської компанії, дочірніх підприємств, філіалів та відділень.
Здійснювати державний нагляд за діяльністю ТНК мають
Національний банк України; Кабінет міністрів України в особі
Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Фонду державного
майна, Антимонопольного комітету України; Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку та інші органи державної влади
(Податкова адміністрація України, МВС України, СБУ, Прокуратура
України) у межах своїх повноважень.
Органи державної влади повинні мати повноваження щодо
розробки правил, стандартів та вимог щодо здійснення ТНК певного
виду господарської діяльності; сертифікації певного виду фахівців
ТНК; ліцензування певних видів господарської діяльності ТНК; збору,
узагальнення та аналітичної обробки статистичної інформації про
діяльність ТНК; та інших вимог, які не суперечать чинному
законодавству.
Органи державного регулювання та нагляду повинні мати у своєму
розпорядженні повноваження щодо обміну необхідною інформацією про
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ТНК з наглядовими органами країн їх походження.
Одним з поширених шляхів залучення прямих іноземних
інвестицій у світі на сьогоднішній день є створення вільних
економічних зон (ВЕЗ). За їх допомогою не тільки залучаються кошти
на розвиток окремих території та галузей, завдяки їх дії країнареципієнт швидше інтегрується в світогосподарські процеси і
напрацьовує досвід співпраці з іноземними партнерами і менеджменту
сучасного рівня.
Інституційний механізм регулювання ПІІ ТНК в Україні
вимагає, також, вдосконалення методології обліку діяльності ТНК в
Україні.
Слід констатувати, що система статистичної звітності в Україні не
забезпечує отримання достовірної інформації, що ускладнює процес
аналізу економічного стану країни та прийняття адекватних рішень.
На основі наявної фрагментарної, неперевіреної та неузгодженої
інформації, що узагальнюється державними органами, важко навіть
дати оцінку ситуації, а тим більше прогнозувати розвиток подій.
Насамперед, це стосується сфери зовнішньої економічної діяльності, де
присутність ТНК є визначальною. Різні дані (за однаковими позиціями)
зовнішньої торгівлі оприлюднюють Державний комітет статистики
України і Державна митна служба України, а оцінки показників
зовнішньої торгівлі, зроблені в Україні, значно відрізняються від
показників, що наводяться її зарубіжними партнерами, в тому числі
ТНК. Аналогічна ситуація в інших сферах. Отже, вдосконалення
національної системи статистичної звітності, впровадження системи
узгоджених показників, за якими має опрацьовуватися інформація
щодо діяльності ТНК в Україні, є завданням виключної важливості
- використання неповної та/або недостовірної інформації
спричиняє проведенню помилкового дослідження, а на рівні
держави ухваленню помилкових рішень щодо регулювання
економічної діяльності нерезидентів, в першу чергу ТНК.
Крім того, в українському законодавстві відсутнє таке поняття,
як ТНК, філія ТНК, дочірнє підприємство ТНК, ПІІ ТНК. Це
обумовлює відсутність в національній статистиці систематизованих
даних щодо ТНК, які діють на Українському ринку, на відміну від
міжнародної економічної статистики та статистик інших країн, які
ведуть облік присутніх на їхньому ринку іноземних та національних
ТНК.
Це, в свою чергу, призводить до неможливості отримання
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достатньої кількості достовірних даних про позитивні і негативні
наслідки діяльності ТНК в Україні.
Це ще раз підтверджує необхідність прийняття закону України
„Про державне регулювання діяльності ТНК‖, визначення всіх категорій та
особливостей цього поняття, а також виділення коштів з державного
бюджету на фінансування досліджень Державним комітетом статистики
України та його підрозділами в регіонах інформації, щодо присутніх на
українському ринку іноземних філій та відділень ТНК .
Актуальною також для України є проблема вдосконалення
інформаційно-аналітичного та кадрового забезпечення процесу
залучення ПІІ ТНК
Кадрове забезпечення реалізації інвестиційних стратегічних
пріоритетів може здійснюватись шляхом розширення підготовки
спеціалістів з інвестиційно-інноваційної діяльності у спеціалізованих
вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації, організації
перепідготовки і підвищення кваліфікації замовників й менеджерів
інвестиційних проектів та їх цільової підготовки з конкретних
інвестиційних проектів і програм, створення інкубаторів інвестиційноінноваційного бізнесу, де б поєднувались навчання з практичною
допомогою підприємцям-початківцям, закордонного стажування
керівників з метою доопрацювання бізнес-планів, пошуку партнерів
для стратегічних інвестиційних проектів, організації дистанційного
навчання (з використанням мережі Інтернет) з питань методології й
організації інвестиційного бізнесу.
На межі тисячоліть інформаційні ресурси, які є сукупністю
знань, технологій, інформаційних мереж і носіїв інформації, стають
одним з найважливіших і найкоштовніших продуктів, створених
людиною, а інформаційна сфера – важливою складовою життя
суспільства, чинником його стійкого функціонування і позитивного
розвитку. У зв’язку з цим невід’ємною складовою інституційного
механізму регулювання міжнародної інвестиційної діяльності є
інформаційно-аналітичне
його
забезпечення,
яке
повинно
передбачати: аналіз існуючих проектів, ініціатив, інформаційних
матеріалів; можливість створення єдиної спеціальної державногромадської системи в мережі Інтернет із розміщенням в ній відкритої
інформації про поточну діяльність як уряду, так і регіонів; створення
системи обміну інформацією про наявність перспективних
інвестиційних проектів для забезпечення двосторонніх контактів з
торговими палатами інших країн з метою залучення інвесторів;
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формування, накопичення та оновлення бази даних про кон’юнктуру
ринку інвестиційних проектів, аналіз стану і оцінку перспектив
розвитку регіональних сегментів цих проектів у внутрішніх і
міжнародних електронних мережах; розміщення інформації про
інвестиційні проекти, що мають реальні державні гарантії і пільгове
оподаткування; проведення аналізу сильних і слабких сторін
економіки країни.
Висновки. Таким чином, інституційний механізм регулювання
іноземних інвестицій ТНК в Україні потребує вдосконалення
організаційної структури державних інститутів та їх повноважень
щодо регулювання та контролю за здійсненням ПІІ ТНК,
вдосконалення
нормативно-правового
забезпечення,
зміни
економічної структури національного господарства, здійснення
моніторингу діяльності вільних економічних зон, вдосконалення
методології обліку діяльності ТНК в Україні, інформаційноаналітичного та кадрового забезпечення процесу залучення ПІІ ТНК.
Лише прагматичне співвідношення відкритості ринку для ТНК і
державне регулювання їх діяльності в інтересах національної
економіки буде на користь українському суспільству в умовах
глобалізації світогосподарських процесів.
1. Яценко Антон Володимирович. Державне регулювання іноземної інвестиційної
діяльності в Україні: Дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Київський національний ун-т
ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 184 арк. — Бібліогр.: арк. 162-179.
2. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та
іноземними особами від 18.05.1965 р.
3. Указ Президента України №323/97 "Про Консультативну раду з питань іноземних
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Ринкова
економіка вимагає особливої уваги до налагодження в країні
ефективної та потужної фінансової системи та адекватного цій системі
законодавчого регулювання.
У рамках фінансової системи відбувається первісне
нагромадження капіталу, продукування національного доходу і всього
Кравчук П.Я., Ткачук Ю.С.
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сукупного продукту, а за тим здійснюється розподіл та перерозподіл
цих останніх заради задоволення індивідуальних, приватних та
суспільних проблем.
Інноваційний розвиток суспільства можливий лише за наявності
потужної фінансової системи. В Україні фінансова система поки що не
вирішує складних господарських, соціальних завдань. Саме тому
створення ефективної фінансової системи потребує нових наукових
досліджень, глибокого аналізу причин і наслідків створення та
використання фондів фінансових ресурсів.
Цілі статті. Мета дослідження дослідити проблеми та
перспективи розвитку фінансової системи України.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Загальні теоретичні і методологічні положення стосовно
фінансів, фінансової системи висвітлені в працях учених, таких як
В.Л. Андрущенко, І.В. Бураковський, 3.С. Варналій, О.Д. Василик,
А.І. Даниленко, О.П. Кириленко, В.М. Суторміна, В.М. Федосов,
С.І. Юрій та багато інших, які наслідували давню традицію викладання
фінансової думки, започатковану М.М. Алексеєнком, М.X. Бунге,
І.І. Янжулом та іншими. Значимість, багатогранність проблеми вимагає
нових наукових досліджень.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Фінансова
система – один із основних елементів держави, який є показником
розвитку, функціонування та ефективності державної політики.
Реформування фінансів, обумовлене переходом до ринкової
економіки, є досить складним, тривалим та суперечливим процесом.
На даному етапі розвитку, в Україні фінансова система ринкового
типу, має внутрішню структуру, певні особливості притаманні лише
їй.
Фінансова система – сукупність різноманітних видів фондів
фінансових ресурсів, які є у розпорядженні держави [1]. Вона
складається із внутрішньої будови та організаційної структури.
Внутрішня будова складається із сфер та ланок, і представлена такими
складовими: державні фінанси, фінанси субєктів господарювання,
міжнародні фінанси та фінансовий ринок (забезпечуюча сфера). До
складу організаційної структури входять органи управління в сфері
бюджету, контрольно-регулюючі, фінансові інститути та цільові
фонди.
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Фінансова система, явище об’єктивне. Це зумовлено тим, що
фінансова система виникла з появою держави і нерозривно пов’язана з
її функціонуванням. В Україні на шляху до ринкового типу фінансової
системи накопичилося багато проблем, а саме: відсутність системного
підходу до реструктуризації фінансової системи, надто повільний темп
реформ, нечітка визначеність з конкретним напрямом реформ,
відсутня стратегія і тактика, відсутність ефективності функціонування
фінансової системи [4].
Фінансова система повинна бути гнучка, динамічна,
саморегульована. Держава повинна знайти оптимальний підхід до
реструктуризації, керувати розвитком і забезпечувати стабільність
всієї системи.
Очевидно, що за умови вибору оптимальної стратегії й тактики
перетворення економічних відносин не може не супроводжуватися
падінням виробництва. Високе зростання цін — феномен, що
властивий багатьом країнам у період економічних і політичних
ускладнень. Негативним явищем є відсутність чіткої політики вищих
органів влади, складна політична ситуація, зміна керуючих та
посадових осіб.
Узагальнений аналіз фінансової системи свідчить про її
незбалансований характер: як за обсягом ресурсів, так і за роллю у
суспільстві провідне місце посідають державні фінанси насамперед
бюджет, фінанси суб’єктів господарювання перебувають у стадії
трансформації, фінансові інститути перебувають у стадії формування.
У нас створені комерційні банки, страхові та клірингові компанії,
фондова біржа, державні та недержавні цільові фонди, фінансові
посередники, однак їх роль поки що недостатня, що пояснюється
слабкою потужністю, яка визначається обсягом фінансових ресурсів.
Одним із найболючіших питань є пошук шляхів збалансування
фінансової системи. На загальнодержавному рівні уже робилися
спроби у частині затвердження та виконання бюджету , хоча вони
приводили лише до формальної відповідності, а на практиці – дефіцит
та зростання державного боргу. На регіональному рівні ситуація також
складається не найкраще, оскільки в різних регіонах дохідна та
видаткова частини не співпадають. Звітність та подання інформації до
реєстру банками не має досконалих механізмів оперативності і
прозорості, це зумовлює високий рівень несприятливого вибору і
морального ризику, що впливає на розвиток фінансової системи [2].
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Розвинена фінансова система є важливою умовоювирішення
існуючих економічних проблем, серед яких особливо актуальною є
необхідність оновлення надзвичайно застарілих основних фондів і
фактично створення заново всієї дорожньо-транспортної, житловокомунальної та іншої інфраструктури життєзабезпечення.
Найбільшої ефективності фінансова система держави досягає
тоді, коли відлагоджена та законодавчо закріплена діяльність кожної її
ланки.
Основним джерелом фінансування для нефінансових інститутів,
зокрема корпорацій, є банківські кредити. Фінансова система повинна
сприяти ефективній алокації ресурсів у економіку. Тут мова іде про
розподіл не лише ресурсів, які сьогодні перебувають в розпорядженні
фінансового сектора, але і тих, які потенційно можуть бути
пропущеними через фінансову систему. Вона повинна слугувати
важелем у зміцненні фінансового суверенітету.
Розвинута фінансова система може виконати масштабні
завдання:
– по-перше, сприяти ефективній алокації ресурсів у економіку;
– по-друге, фінансовий сектор повинен сприяти реалізації
соціальних функцій держави;
– по-третє, фінансова система повинна стати базою для експансії
українського малого бізнесу на зовнішні ринки і служити засобом для
проведення державної політикищодо зміцнення фінансового
суверенітету.
В Україні сьогодні основні групи фінансових ресурсів, які могли
б забезпечити зростання фінансової системи, розвинуті недостатньо і
не можуть забезпечувати потреби інвестування економіки. Важливим
механізмом зміцнення фінансової системи є капіталізація активів.
Дослідження фінансової системи в цілому, окремих її аспектів, і,
зокрема, здійснення інвестування є досить перспективноютемою. На
нашу думку, заслуговує на увагу дослідження основних груп
фінансових ресурсів, шляхи їх зростання та ефективного використання
[5].
Отже, на розвиток фінансової системи впливає чимало факторів,
які потрібно вирішувати, щоб не допустити застою і кризових явищ.
По-перше – налагодити функціонування грошової, кредитної,
банківської систем. По-друге – всі сфери фінансів і їх ланок, діяльність
органів та інститутів, які функціонують в сфері фінансів необхідно
вдосконалити. Стратегія і тактика реформування фінансів має
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полягати у поступовій реструктуризації, яка передбачатиме подальшу
трансформацію. Слід звернути більше уваги на проблеми
економічного розвитку та зростання, розробці законодавчонормативної бази. Єдиним способом збалансування фінансової
системи є застосування системи міжбюджетних розрахунків, хоча в
деяких випадках він неефективний.
Першочерговим завданням розвитку фінансової системи в
Україні є нарощування фінансового потенціалу банківської системи,
створити групу потужних банків, зменшити податковий тиск,
упорядкувати фінансові потоки, розпочати структурно-інституційні
перетворення банківської системи, ефективну реорганізацію
підприємств. На це повинні бути спрямовані всі зусилля органів
законодавчої та виконавчої влади.
Глобалізація – явище, що має потужний ефект для усіх сторін
життєдіяльності суспільства. Україна поступово інтегрується до
міжнародних фінансових ринків і наслідки глобалізаційних процесів
стають дедалі відчутними для української фінансової системи, тому
потрібно запобігти негативним наслідкам цього процесу.
Висновки. Підбиваючи підсумок, можна сказати що фінансова
система України досить розвинута, але існує чимало проблем, які
потребують вирішення в короткостроковому періоді і найближчим
часом необхідно провести бюджетну реформу.
1. Юрій Е.О. Фінанси. Навчальний посібник. – Чернівці: БДФА, 2006, ст. 14-19.
2. Крупка М.І., Скаско О.І. Вплив оперативної банківської інформації на розвиток
фінансової системи України // Фінанси України. – 2012. – №11. – С. 107-110.
3. Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України // Фінанси
України. – 2012. – №5. – С. 29-35.
4. Льовочкін С., Опарін В., Федосов В. Трансформація та розвиток фінансової системи
України // Ринок цінних паперів України. – 2009. – №1-2. – С. 13-14.
5. Карпінський Б.А., Герасименко О.В. Основи збалансованості фінансової системи
держави // Фінанси України. – 2012. – №1. – С. 77-79.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Побудова в
Україні інституційної моделі розвитку активізувала негативні прояви
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перехідного періоду - тінізація бізнесу, зростання бандитизму та
рейдерства,
руйнування
свідомості
суспільства,
посилення
опортунізму учасників ринкових відносин та ін. Така ситуація,
спонукає власників та керівників до пошуку оптимально ефективних
методів ведення бізнесу та впровадження новітніх концепцій
управління процесами, зокрема і управління витратами, у тому числі трансакційними.
Величина і роль трансакційних витрат у сучасному суспільстві
надто суттєва. Дослідження свідчать, що трансакційний сектор
економіки становить від 50 до 70%, причому величина його постійно
зростає. Водночас частка трансакційних витрат у сукупних витратах
фірми дорівнює від 1,5 до 15 %, проте у перехідних економіках, вона
може значно зростати [7]
Різниця між витратами трансакційного сектора в цілому і
трансакційними витратами фірми зокрема, дає змогу оцінити
економію за рахунок виникнення фірми як інституту в суспільстві. Ця
величина становить майже 50 %. Унаслідок створення фірми,
з'являється економія на загальних витратах шляхом перетворення
трансформаційних витрат незалежних агентів на відкритому ринку у
внутрішньофірмові. [7]
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теорія, заснована Р. Коузом, у сучасному розумінні більш
диференційовано розкриває суть категорії трансакційних витрат, при
цьому прямуючи від вузьких визначень до широких, що підкреслюють
їх інституційну природу. Еволюція теорії трансакційних витрат
знайшла своє відображення в працях таких відомих зарубіжних
вчених-економістів, як Д. Ален, А. Алчіан, О.Е. Вільямсон,
Дж. Коммонс, Г.Б. Клейнер, К. Менар, Р. Метхювса Д. Норт, Е. Сото,
Дж. Стіглера, Дж. Уолліс, Т.Фішер, Э.С Хендриксен та інших.
З розвитком ринкових відносин в Україні поступово зростає
інтерес
сучасних
науковців
(С.І.Архієреєва,
О.П.Власенко,
Р.І.Капелюшникова, Г.Г. Кірейцева, Семенової Т.В., Чухна А.А.
Шепеленко О.В. та інших) до з’ясування природи подібних витрат, їх
поведінки, можливостей ідентифікації, визнання та оцінки,
можливостей управління ними, хоча більшість досліджень
здійснювалася в межах економічної теорії.
Цілі статті. У рамках даної статті відслідковано основні
тенденції зростання тансакційних витрат та вказано на необхідність
вибору методу їх оцінки.
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Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням наукових результатів. Недосконалі ринкові
механізми та непослідовність державного регулювання в Україні стали
фактором різкого зростання рівня трансакційних витрат.
Семенова Т.В. виділяє декілька причин, що пояснюють зростання
трансакційних витрат в Україні та інших країнах постсоціалістичного
простору:
1. Інституціональна реформа 90 – х років, що обумовила
переведення витрат неефективного розподілу ресурсів, що були
властиві плановій економіці, у форму явних трансакційних витрат. Це
насам перед витрати пов’язані із необхідністю адаптації підприємств
до ринкового середовища, зниженням обсягу випуску продукції, а
отже змінних витрат, що збільшують частку постійних у загальних
витрата
підприємства,
зростанням
витрат,
пов’язаних
з
нерозвиненістю інфраструктури при зростанні навантажень на
інфраструктурні мережі, появою витрат пов’язаних із приватизацією
(прямих і непрямих).
2. Низький рівень специфікації прав власності. Дані витрати
представлені витратами на специфікацію та захист прав власності та
неефективним їх розподілом.
3. Рентні деформації трансакційних витрат. Автор пов’язує дані
витрати із використанням монопольного положення, або одержанням
доступу до урядових субсидій, на відміну до прагнення в ринковій
економіці до отримання прибутку в умовах конкуренції.
4. Невисокий рівень довіри й обов’язковості партнерів. Витрати
опортуністичної поведінки, витрати на пошук та перевірку інформації
про контрагентів, витрати на моніторинг угод, захист прав, пов’язаних
з виконанням договорів, судові витрати, тощо [5; с.6-7]
Дослідження свідчать про те, що трансакційні витрати зростають
у тих країнах, які здійснюють перехід до ринкової економіки та
керуються недосконалим законодавством, заангажованою та
непрозорою інформацією. В Україні, високий рівень подібних витрат
обумовлений і тим, що й досі не відпрацьований механізм взаємодії
органів державної влади та суб’єктів підприємництва.
У свої працях Шепеленко О.В. зауважила, що нашій державі
питому вагу займають непродуктивні трансакційні витрати, тобто
витрати, які вимушені нести економічні агенти для подолання різних
штучно створених бар’єрів – економічних, адміністративних та ін..[8;
c.159]
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Автор зазначає, що основними факторами зростання
трансакційних витрат підприємств з позиції розрахункових відносин є:
Порушення розрахунково
–
платіжної дисципліни
підприємств, зокрема заборгованість держави перед суб’єктами
господарювання.
Використання в міжнародних контрактах інструментів
толлінгу, клірингу, бартеру, завищення або заниження цін.
Надмірна відкритість національної економіки.
Нерозвиненість ринкових інститутів та інституцій в Україні.
Недосконалість інституційної структури.
Прорахунки у бюджетній та інвестиційній політиці.
Недолік оборотного капіталу в підприємств.
Підвищення витрат, які пов’язані із обслуговуванням
податків та зборів
Використання грошових сурогатів в процесі здійснення
розрахунків
Широке поширення банківських пластикових карток при
реалізації проектів щодо заробітної плати [9; с. 209]
Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність» умовою визнання активів, зобов’язань, капіталу,
доходів та витрат є їх достовірна оцінка.
Оцінка – це процес вираження господарських цінностей в
грошовій формі.
За визначенням вчених Е.С. Хендріксена оцінка – це процес
присвоєння грошових показників об’єктам обліку або елементам
діяльності фірми.[6; с.327]
Вказуючи на складнощі вимірювання трансакційних витрат
професор Г.Г. Кірейцев зауважив: «категорія «трансакційні витрати» є
абстракцією реальних економічних відносин між людьми та
підприємницькими структурами з приводу застосування алгоритмів,
що постійно ускладнюються, процедур організації виробництва та
обміну, тобто процедур трансакцій, під якими розуміють зміни прав
власності і свобод. Тому важливішою передумовою гармонізації таких
відносин, як і раціонального управління ними, є всебічне уявлення про
якісні
характеристики
трансакційних
витрат
та
знання
закономірностей формування кількісних їх параметрів» [2, с. 186].
Порядок відображення в обліку витрат регламентується
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»,
відповідно до якого визнання витрат здійснюється у такій
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послідовності:
витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно
зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань;
витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів,
або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного
капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок
його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати
можуть бути достовірно оцінені;
витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з
визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені;
витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного
періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в
якому вони були здійснені;
якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом
кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом
систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді
амортизації) між відповідними звітними періодами.
Не визнаються витратами:
платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими
аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;
попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;
погашення одержаних позик;
витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не
відповідають ознакам, визнання витрат [4].
Власенко О.П. вважає, що для оцінки та аналізу трансакційних
витрат підприємства необхідно дослідити етапи економічного обміну.
Автор умовно розділяє його на три етапи: пошук зацікавлених осіб, їх
взаємодія та підрахунок результатів здійснення трансакції. Якщо
провести кваліфікований моніторинг ринкової ситуації, оцінити
репутацію потенційних партнерів, продумати та чітко зафіксувати всі
домовленості
юридично,
то
можна
уникнути
подальших
опортуністичних наслідків і зменшити ризик виникнення
трансакційних втрат. Науковець стверджує, що трансакційні витрати
формуються внаслідок взаємодії з елементами мікросередовища, і
припускає, що їх рівень та структура залежать від ступеня економічної
адаптації підприємства, володіння інформацією про бізнес-оточення та
юридичного забезпечення контрактних домовленостей [2; c. 74].
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Крім цього, Власенко О.В. зауважила, що основою формування
інформації про витрати на підприємстві є дані бухгалтерського обліку.
Аналіз національних положень стандартів бухгалтерського обліку
дозволяє стверджувати, що трансакційні витрати мікроекономічного
походження обмежено відображаються в системі бухгалтерського
обліку, що вимагає використання інших джерел інформації. Тому
автор, при оцінці трансакційних витрат, вважає доцільним, здійснення
анкетного опитування керівників підприємств та використання методу
експертних оцінок [2; c. 75].
На даний час не існує жодної загальноприйнятої, науково
обґрунтованої та апробованої концепції вимірювання та оцінки
трансакційних витрат ні на макро -, ні на мікро – ні на мезорівні.
Брендельова О.О. висловлює думку про можливості виміру
трансакційних витрат за допомогою наступних методів:
метод аналізу офіційних даних, які надають статистичні,
урядові та інші установи;
метод співставлення загальної величини трансакційних витрат
пропонованої угоди «на око»;
метод специфікації трансакційних витрат;
метод збору даних шляхом анкетування або опитування
економічних суб’єктів;
експериментальний метод із створення уявного підприємства
[1 с. 88]
Варто відмітити, що трансакційні витрати на макрорівні (рівні
державному, ринковому чи для трансакційних галузей) можна
виміряти вище переліченими методами, проте на мікрорівні та
мезорівні це можливо лише за умов точності їх ідентифікації та
чіткості визначення бухгалтерського, оперативного і управлінського
обліку.
Для здійснення оцінки трансакційних витрат необхідно провести
збір повноцінної інформаційної бази про подібні витрати, здійснити їх
ідентифікацію, виділити із їх сукупності вимірювані та не вимірювані
витрати, опрацювати сформовані дані та оцінити кінцеві результати.
Особливо складним є перший етап, що включає у себе збір
інформації про трансакційні витрати ті їх ідентифікацію. Основною
проблемою при цьому є визначення які саме витрати відносяться до
трансакційних та виокремлення їх із сукупних витрат підприємства.
Важливим є встановлення джерел отримання подібної інформації.
Детальний аналіз даних бухгалтерського обліку, фінансової,
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оперативної та управлінської звітності становитиме досить
трудомісткий та тривалий процес. Крім цього, присутність
суб’єктивізму не сприятиме його однозначності та достовірності.
Важливим моментом при оцінці трансакційних витрат є те, що
сукупні трансакційні витрати складаються із таких, що піддаються
виміру (ті що можна зафіксувати за допомогою облікових прийомів),
та тих, які виміряти важко, зважаючи на їх неофіційну, поза облікову
природу (хабарі, добровільні пожертви, вимушені подарунки і т.д.).
При цьому, виникає потреба зведення даних про загальні трансакційні
витрати та здійснення їх перерахунку на фінансові результати від
окремих трансакцій та діяльності підприємства в цілому.
Відмітимо, що існуюча нині система бухгалтерського обліку не
забезпечує потреби користувачів у інформації про розмір та динаміку
трансакційних витрат. Така ситуація спонукає до пошуку способів
вдосконалення та модифікації систему обліку із врахуванням
концепцій інституціональної економічної теорії та вимог сучасності.
Висновки. Підсумовуючи, зауважимо і на тому, що прийняття
рішення щодо вибору одного із варіантів відображення трансакційних
витрат, повинно бути підтверджене обґрунтуванням доцільності
даного процесу, а економічні вигоди від нього повинні перевищувати
понесені на це витрати.
Основну роль у вирішенні проблем виміру та оцінки
трансакційних витрат повинен відіграти облік - бухгалтерський,
фінансовий, управлінський – у поєднанні властивих йому методів,
прийомів та інструментів. Підґрунтям для успішного здійснення
оцінки та вимірювання трансакційних витрат має стати чітка
ідентифікація, визначення характеру та класифікація подібних витрат з
врахуванням того, що переважна їх більшість є непрямими,
накладними витратами. У подальшому, керуючись базовими
принципами існуючої методики обліку витрат, необхідно розробити
нову адаптовану схему первинного, синтетичного, аналітичного обліку
трансакцій та витрат, що їх супроводжують із кінцевим відображення
інформації у внутрішній та зовнішній звітності. Крім того вирішенням
проблеми відображення та оцінки трансакційних витрат може стати
відпрацювання нових механізмів саме управлінського обліку, що
включали б у себе процедури систематичного зору інформації про
трансакційні витрати, їх накопичення, опрацювання, інтерпретацію та
оптимізацію з врахуванням концепцій інституційної економічної
теорії.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв`язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Тимчасове
перебування людини поза місцем її постійного проживання
обумовлює специфічний набір потреб, відмінний від потреб, що
виникають у звичних для неї умовах. Формування цих потреб
визначається наявністю вільного часу і особливостями його
використання. До цих потреб пристосований відповідний комплекс
послуг і товарів, які розробляються в розрахунку на цю категорію
споживачів. Особливої актуальності набувають питання забезпечення
конкурентоспроможності транскордонного туристично-рекреаційного
кластера та використання туристичного продукту у даній системі
координат.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми.
Питаннями
забезпечення
конкурентоспроможності
транскордонного кластера займалося багато вчених. Серед них слід
виокремити дослідження Антонюк Н.В., Галич Н.М., Демура Т.О.,
Карягіна Ю.О., Кіптенка В.К., Колотило А., Любіцева О.О.,
Мальської М.П., Мунін Г.Б., Тимошенко З.І., Шепелюк С.І. Але
142

визначення
ролі
туристичного
продукту
у
формуванні
конкурентоздатного транскордонного рекреаційного кластеру у
дослідженнях даних науковців не відбулося.
Цілі статті. Основними цілями статті стало виявлення сутності
поняття туристичний продукт, визначення його складових та стадій
розвитку, формування на його основі конкурентоспроможного
туристично-рекреаційного кластеру.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поняття
«туристичний продукт» як і будь-яке інше поняття в науковій
літературі немає стандартного та загальноприйнятого трактування.
Іноді туристичний продукт ототожнюють з поняттями "туристичний
пакет", "пекідж-тур". Однак ці поняття слід розрізняти.
Туристичний пакет — це основний (обов'язковий) комплекс
послуг, що надається під час подорожі за індивідуальним або
груповим планом, який має серійний характер і пропонується для
широкого продажу у складі чотирьох обов'язкових елементів:
туристичного центру, транспорту, послуг розміщення, трансферу.
Туристичний центр — район локалізації туристичних послуг,
який викликає інтегральне зацікавлення і поєднує мотиви особи щодо
рекреаційно-туристичних ресурсів: природних, культурно-історичних,
екологічних, етнічних, соціально-демографічних, інфраструктурних
тощо. Цей елемент належить до обов'язкових, оскільки без об'єкта
інтересу неможливо організувати подорож.
Транспорт — засіб пересування, за допомогою якого можна
дістатися до туристичного центру.
Послуги гостинності — це комплекс послуг конкретного готелю
або іншого закладу розміщення й організації харчування, які
пропонуються туристу в туристичному центрі на час подорожі:
• BB (bed&breakfast) — розміщення + сніданок;
• НВ (halfboard) — папівпансіон: розміщення + сніданок + обід
або вечеря;
• FB (fullboard) — повний пансіон: розміщення + сніданок + обід
+ вечеря;
• Allinclusive — "усе включено".
Трансфер — будь-які перевезення туриста в межах туристичного
центру, які включено в тур як обов'язкову послугу.
Такий набір обов'язкових туристичних послуг відрізняє
туристичний пакет від туристичного продукту [1].
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Туристичний продукт складається з багатьох компонентів, які
можуть бути як відчутними, так і невловимими. До відчутних
належать, зокрема, продукти харчування, одяг, різне туристичне
спорядження. До невловимих відносять послуги, наприклад,
розміщення в готелі, бронювання квитків, розважання туристів [2].
Туристичний продукт являє собою комплекс послуг і товарів,
матеріальних і нематеріальних благ та ресурсів, призначених для
туристичного споживання, що реалізуються на ринку туристичних
послуг. Він є здебільшого вузькоспеціалізованим, має складну,
динамічну структуру, пристосовану до зміни попиту, і здатен
забезпечити задоволення різноманітних потреб людини, що
подорожує. Туристичний продукт включає в себе таких три складові.
1) тур (комплексна туристична послуга) здійснюється відповідно
до програми туристичної подорожі, котру пропонують фірми,
туроператори (організатори), він може бути проданий споживачеві для
особистого користування (вроздріб), а також гуртовим покупцям
(фірмам-посередникам, турагентствам) для отримання економічної
вигоди;
2) окремі туристичні послуги, до яких можна зарахувати
транспортні послуги, послуги з розміщення, оформлення закордонних
паспортів, страховку, екскурсійну програму, прокат автомобіля тощо;
3) товари туристичного призначення, в тому числі різні
інформаційні матеріали (каталоги, довідники, карти, словники,
путівники тощо), необхідні туристу і подорожуючому в країні
перебування [3].
Отже, турпродукт включає три елементи: тур, додаткові
туристично-екскурсійні послуги, товари.
Тури, які розробляються туроператорами, повинні відповідати
таким принципам:
- безпека (всіх складових і на всіх етапах проходження туру);
- комфортність (задоволення життєвих потреб в проживанні,
харчуванні, транспортуванні та інших послугах на рівні, по
можливості не нижчому ніж в постійному місці проживання), тобто
забезпечення якісного обслуговування під час подорожування;
- ергономічність (відповідність турпродукта та його складових
фізіологічним та психологічним потребам туриста);
- достатність послуг, що пропонуються для задоволення потреб
туриста під час подорожі, для реалізації мети подорожі;
- категоріальна відповідність (всі складові тура повинні
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відповідати заявленому класу обслуговування);
- конкурентоздатність [4].
Турпакет — це лише обов'язкова частина туру, а отже, й
турпродукту. Послуги, які обов'язково надаються, визначає поняття
«комплекс послуг на маршруті». Обов'язкову програму — турпакет і
комплекс послуг на маршруті, тобто тур, — туроператор оформлює у
вигляді путівки або ваучера — документа, в якому гарантовано всі
обов'язкові для фірми і клієнта послуги.
Однак тур не покриває весь час подорожі і залишає туристу
чимало вільного часу для вибору власної програми. Така особиста
програма може бути реалізована завдяки альтернативним додатковим
туристично-екскурсійним послугам: екскурсійним, анімаційним,
культурним та ін. Додаткові послуги не входять в основну вартість
путівки і купуються туристами за додаткову плату в місці відпочинку.
Товари - специфічна матеріальна частина туристичного
продукту, яка охоплює карти міст, листівки, буклети, сувеніри,
туристське спорядження тощо, і неспецифічна частина туристичного
продукту, котра включає велику кількість товарів, дефіцитних або
дорожчих у місцях постійного проживання туристів.
Виробництво туристичного продукту - це процес перетворення
ресурсів на туристичний продукт, який відбувається на різних
господарюючих суб'єктах: від натурального селянського господарства
до сучасного підприємства.
Будь-який продукт, навіть із найкращими споживчими
властивостями, рано чи пізно витісняється з ринку іншим, більш
вдосконаленим. Не може бути вічного продукту, бо з часом попит на
нього падає і отриманий від реалізації прибуток настільки малий, що
подальша торгівля ним стає економічно невигідною.
Кожний продукт, в тому числі туристичний, проходить у своєму
розвитку чотири послідовні стадії: впровадження, зростання, зрілість і
спад.
Перша стадія - стадія впровадження продукту, яка містить у собі
фазу розробки продукту і фазу його «запуску».
Фаза розробки - це період досліджень, тобто проектування
туристичного продукту. На цьому етапі дається опис туристичного
продукту, розраховується його вартість, розробляються підходи до
реклами та інформації.
Фаза «запуску» починається з моменту подання туристичного
продукту його цільовій аудиторії. У цей період, зазвичай,
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спостерігається, повільний темп обороту продукту, прибуток або
відсутній, або незначний, у персоналу туристичної компанії
виникають труднощі з використанням даного продукту. На цій стадії
витрати на маркетинг туристичного продукту максимальні, тому що
через рекламу та інформацію варто домогтися якомога більшої
поінформованості клієнтури про новий продукт. Водночас на даному
етапі практично відсутня конкуренція.
Тривалість стадії впровадження продукту на ринок може
варіюватися в широких межах і визначатися якістю продукту, його
відповідністю потребам і правильністю обраної стратегії туристичного
маркетингу [5].
Туристична послуга, як елемент туристичного продукту, це
комплекс дій суб’єктів туристичної галузі, які мають на меті
задовольнити потреби споживача (туриста).
В основі будь-яких туристичних послуг лежить необхідність
задоволення якої-небудь потреби. Тому основу послуги, її суттєву
сторону представляє так званий задум, тобто спрямованість на
вирішення певної проблеми, задоволення конкретної потреби. Якщо
задум туристичних послуг виступає як їх змістовна сторона, то по
формі туристичний продукт є саме певним набором властивостей, що
дозволяють реалізувати цей задум, тобто задовольнити певну потребу
клієнта.
На другому рівні туристичних послуг розглядаються його
властивості і характеристики: рівень якості, комфорт, престиж,
економічність, безпека, враження і т.д.
Третій рівень - це туристична послуга з підкріпленням.
Діяльність туристичного підприємства повинна бути направлена на
формування дружніх відносин з клієнтом, надання йому всесторонньої
допомоги, додаткових і символічних вигод. Це може бути досягнуто
шляхом високого рівня якості і швидкості обслуговування,
консультаціями і інформацією, неформальним спілкуванням [6].
Попит на товари та послуги, в тому числі на туристичний
продукт, можна розглядати як функціональний і нефункціональний.
Функціональний попит обумовлений рисами властивими самому
товару чи послузі. Нефункціональний - факторами, не поєднаними з
рисами самого товару. Він складається зі спекулятивного і
нераціонального. В основі нераціонального попиту лежать соціальні
ефекти:
- ефект приєднання до більшості. В цьому випадку споживач,
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прагнучи не відставати від інших споживачів, купує те, що купують
інші. Він залежить від поглядів інших споживачів, і ця залежність є
прямою.
- ефект снобу. В цьому випадку у споживача домінує прагнення
виділитися з натовпу. Тут також окремий споживач залежить від
вибору інших, але ця залежність зворотна.
- ефект Веблена. Зміст його в тому, що товари або послуги
використовуються не за прямим призначенням, а для того, щоб
викликати у оточуючих незабутнє враження.
Поняття «попит» знаходиться у певному діалектичному зв'язку
зі споживанням. Туризм можна розглянути як специфічну форму
споживання, викликану об'єктивними процесами розвитку та
організації виробничих сил. Особливості туризму як форми
споживання породжує й адекватну специфіку попиту на туристичні
послуги і товари.
Попит являє собою деяку частину суспільної потреби, обмежену
величиною прибутків населення і рівнем діючих цін. Ступінь
задоволення потреб населення має різне значення при різноманітних
рівнях його добробуту. Споживач при об'єктивно існуючих
обмеженнях (прибутки, ціни) прагне до оптимального задоволення,
критерії якого змінюються в часі та просторі. Саме це дозволяє знайти
плідні шляхи управління попитом.
Дослідження залежності між прибутками туристів і величиною
їх витрат показують, що, по-перше, можливість участі в туристичній
подорожі настає лише при визначеному рівні прибутку. По-друге, по
мірі росту прибутку збільшуються відносні витрати на подорож. При
цьому емпіричні дослідження можуть дати коефіцієнт еластичності
попиту в залежності від прибутку. По-третє, у зростанні видатків в
залежності від прибутку туриста також настає критична точка.
Неоднорідність у попиті окремих категорій туристів з
однаковим прибутком потребує ретельного вивчення структури
споживачів за соціальним станом та іншими чинниками [7].
При плануванні продажу туристичних послуг (товарів)
необхідно враховувати характерні риси туристичного ринку, що
визначають його класифікацію.
1. Спеціалізація ринку, на якому функціонує туристичне
підприємство, визначається об'єктом реалізації, що пропонує
підприємство. До таких об'єктів відноситься окрема туристична
послуга або їхня сукупність без утворення туристичного продукту,
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окремий товар або товарна група для туристів і, нарешті, туристичний
продукт як комплекс туристичних послуг і товарів.
2. При плануванні виділяється внутрішній ринок, який може
бути загальнодержавним або регіональним (місцевим), ринок для
іноземних туристів і ринок для виїзного туризму. Окремо в цій групі
може виділятися міський і сільський туристичний ринок.
3. 3а рівнем монополізації в туризмі переважає конкурентний
ринок із усіма його атрибутами, хоч об'єкти туристичного інтересу
можуть бути унікальними.
4. За рівнем насичення туристичний ринок може бути ринком
продавця, коли попит на ньому переважає пропозицію, або ринком
покупця, якщо пропозиція перевищує чи дорівнює попиту. Ця
характеристика відіграє велику роль при розробці збутової політики
підприємства, обгрунтуванні стратегії ціноутворення та політики
застосування цінових знижок.
5. Рівень інтеграційних зв'язків країн світу визначає відкритість
туристичного ринку. Наприклад, замкнутий (автактический) ринок
обмежується територіальними рамками в'їзду туристів і туристичних
груп, оскільки застосовується адміністративна заборона або
обмеження на пересування поза встановленим маршрутом.
6. Життєвий цикл ринку визначає такі його види:
народжуваний,
зростаючий,
стабільний,
занепадаючий
та
безперспективний. Кожен з цих видів ринку вказує на доцільність
(недоцільність) нарощування туристичної діяльності.
Суть ринку туристичних послуг можна розкрити через функції,
які він виконує, та надавши характеристику основним його ознакам.
Сучасний туристський ринок виконує наступні специфічні функції:
- функція реалізації вартості і споживної вартості, туристського
продукту;
- функція організації процесу доведення туристського продукту
до споживача (туриста);
- функція узгодження виробництва і споживання туристичного
продукту;
- підтримка балансу попиту і пропозиції на туристичний
продукт;
- встановлення ціннісних еквівалентів для обміну туристичним
продуктом;
- стимулювання ефективності виробництва туристичного
продукту і спонукання виробників до створення необхідного
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туристичного продукту з найменшими затратами;
- диференціації туроператорів, турагентів і їх контрагентів
відповідно до ефективності їх роботи;
- стимулююча, сутність якої полягає в тому, що ринок має
виробляти саме ті товари та послуги, які потрібні споживачам.
Ринок туристичних послуг характеризується наступними
ознаками:
1. Основним предметом купівлі-продажу є послуги. Туристські
послуги невідчутні. Важливе значення має надійність продукту,
гарантії обіцяного рівня і якості, також вичерпна інформація про
споживчі властивості туру. Від цього залежить довіра до фірми з боку
клієнта і її стійкість на ринку.
2. При реалізації туристського продукту є розрив в часі між
придбанням продукту і його споживанням, тому важливі чіткість і
надійність
каналів
просування
туристського
продукту
і
відповідальність фірми, що реалізовує продукт.
3. На туристському ринку є територіальна роз'єднаність між
споживачем і виробником, тому важливим є встановлення
оперативних зв'язків з віддаленими партнерами.
4. Якість продукту більшою мірою залежить від конкретних
виконавців.
5. На туристський попит впливають сезонні коливання і
нерівномірність туристського потоку. Зменшення цих негативних
явищ можливе при застосуванні методу диференціації цін на елементи
обслуговування по сезону, а також через зниження ємкості перевезень
туристів.
6. Окрім покупця і продавця в механізм туристського ринку
включається величезна кількість посередницьких ланок.
Ефективне функціонування ринку туристичних послуг
зумовлене виконанням його суб’єктами наступних умов:
- вільна конкуренція виробників туристичного продукту;
- наявність ринку збуту туристичного продукту;
- наявність вільного ринку отримання послуг споживачами;
- забезпечення однаковими умовами в області якості і безпеки
продукту, що випускається;
- обґрунтована ціна на туристичний продукт [8].
Висновки. Таким чином, основними елементами, які
визначають конкурентоспроможність кластера та транскордонного
регіону зокрема, є якість ступінь розвиненості туристичного ринку та
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туристичного продукту. Реалізація основних напрямів розвитку ринку
туристичних послуг стимулюватиме туристичну діяльність в Україні,
посилить взаємозв'язок туризму з іншими пріоритетними сферами
соціального, економічного та культурного розвитку окремих регіонів і
всієї країни, що в свою чергу, сприятиме зростанню авторитету та
конкурентоспроможності України на світовому ринку туристичних
послуг, зміцненню економіки країни, наповненню державного
бюджету, створенню потужної туристичної галузі, зростанню
добробуту українських громадян, збереженню історико-культурної
спадщини, піднесенню духовного потенціалу суспільства.
1. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму : підручник / В.К. Кіптенко. — К. :Знання,
2010. — 502 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/
2. Мальська М.П., Антонюк Н. В., Галич Н. М. Міжнародний туризм і сфера послуг:
Підручник. — К.: Знання, 2008. — 661с. [Електорнний ресурс] – Режим доступу:
http://pidruchniki.ws
3. Колотило А. Характеристика комплексного туристичного продукту. [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://tourlib.net
4. Любіцева О.О. Методика розробкитурів. Навчальнийпосібник. - К.: Альтерпрес,
2003. - 104 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tourlib.net
5. Карягін Ю.О., Тимошенко З. І., Демура Т. О., Мунін Г. Б. Маркетинг турпродукту.
Підручник. - К: Кондор, 2009. - 394 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://tourlib.net
6. Шепелюк С.І. Туристичний продукт та туристична послуга: критерії розмежування
понять. [Електорнний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
7. Горбань Г.П. Особливості формування попиту на туристичний продукт.
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tourlib.net
8. Момонт Т.В. Основні напрями формування ринку туристичних послуг.
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tourlib.net

150

УДК 657(075.8)
Ляхова О.Д.,
Івакіна І.І., доцент, к.п.н.
Сибірський державний технологічний університет
ВИЗНАННЯ ОЦІНОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, УМОВНИХ
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І АКТИВІВ
У даній статті розглядаються зміни, що відбулися в поняттях оціночних
зобов'язань, умовних активів і умовних зобов'язань.
Ключові слова: умовне зобов'язання, умовний актив, оціночне зобов'язання.

Liahova O., Ivakina I.
RECOGNITION OF ESTIMATED LIABILITIES, CONTINGENT
LIABILITIES AND ASSETS
This article discusses the changes in terms of estimated liabilities, contingent assets
and contingent liabilities.
Keywords: conditional commitments conditional asset, the estimated liability.

Ляхова О.Д., Ивакина И.И.
ПРИЗНАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСЛОВНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И АКТИВОВ
В данной статье рассматриваются изменения, произошедшие в понятиях
оценочных обязательств, условных активов и условных обязательств.
Ключевые слова: условное обязательств, условный актив, оценочное
обязательство.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Починаючи з 2011
року, в російському обліку застосовується ПБО 8/2010 «Забезпечення,
непередбачені зобов'язання та непередбачені активи». Розкриття даної
інформації в обліку і звітності повинно дати найбільш точну оцінку
реального фінансового стану організації зацікавленим користувачам.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. ПБО 8/2010
відповідає МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи».
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Дане ПБО зобов'язані застосовувати всі організації за винятком
кредитних. Крім того, Положення може не застосовуватися суб'єктами
малого підприємництва.
Цей нормативний документ не поширюється також і на:
1) договори, за якими одна із сторін не виконала свої зобов'язання
станом на звітну дату, за винятком явно збиткових договорів,
2) резервний капітал і резерви, які формуються з чистого прибутку,
3) оціночні резерви; 4) суми, які у відповідності до ПБО 18/02 (в ред.
від 25.11.2010) впливають на величину бази оподаткування при
розрахунку податку на прибуток.
Під оціночним зобов'язанням у ПБО 8/2010 розуміється
«зобов'язання організації з невизначеною величиною і (або) терміном
виконання». Воно може виникнути: а) з норм законодавства, рішень
суду, договорів, б) в результаті дій самої організації, які припускають,
що дана організація покладає на себе певні зобов'язання. Наприклад,
1) при порушенні умов поставки існує ймовірність, що покупець
звернеться з позовом до суду, вимагаючи відшкодувати понесені
втрати, 2) організація-виробник якогось товару здійснює його продаж
з гарантійним ремонтом протягом певного терміну експлуатації;
3) судовий розгляд з податковим органом з приводу штрафних санкцій
за порушення податкового законодавства при незгоді організації з
сумами стягнень і т.д.
Окремо Положенням виділяється випадок виникнення
оціночного зобов'язання в результаті реструктуризації організації, яка
передбачає «істотні зміни напрямку діяльності організації, обсяги
господарських операцій або способи їх здійснення». У результаті
проведення такого заходу у організації виникає зобов'язання перед
працівниками з оплати вихідної допомоги і компенсації за
невикористану відпустку, а також деяких інших виплат, передбачених
законодавством. На даний час в Росії розглядається проект ПБО
«Облік винагород працівникам», який передбачає правила визнання
відповідних оціночних зобов'язань. Можливо, після прийняття даного
проекту буде переглянуто ПБО 8/2010.
Якщо ми звернемося до міжнародного стандарту фінансової
звітності 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи», то
побачимо, що даний стандарт поширюється тільки на ті резерви,
непередбачені активи або зобов'язання, які не знайшли відображення в
інших стандартах. Наприклад, це стосується винагород працівникам.
Хоча цей стандарт так само розглядає умови визнання оціночного
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зобов'язання перед працівниками при здійсненні заходів з
реструктуризації.
Оціночне зобов'язання згідно з ПБО підлягає відображенню в
обліку при одночасному дотриманні умов: 1) у минулих звітних
періодах в організації відбулася подія, що припускає понесення
певних обов'язків, яких неможливо уникнути, 2) ймовірність
зменшення економічних вигод у результаті виконання такого
зобов'язання оцінюється як суттєва, 3) визначення величини
оціночного зобов'язання є обґрунтованим. Якщо не дотримується хоча
б одна з умов, то таке зобов'язання може бути віднесено до умовних
зобов'язань.
Дані умови припускають, що бухгалтер, ґрунтуючись на своєму
професійному судженні, повинен розглянути кожен окремий випадок і
оцінити ймовірність його настання і його ймовірну величину.
Критерій віднесення зобов'язання до оціночних бухгалтер приймає
самостійно, керуючись принципом: настання аналізованої події «більш
ймовірне, ніж ні». Тим самим він обґрунтовує прийняття до обліку
будь-якого зобов'язання чи віднесення його до умовного зобов'язання,
яке не підлягає відображенню в обліку.
Відображення оціночних зобов'язань у бухгалтерському обліку
згідно з ПБО здійснюється на рахунку майбутніх резервів
(бухгалтерський рахунок 96). Величина оціночного зобов'язання
відноситься на витрати по звичайних видах діяльності, інші витрати, а
також може входити до вартості активу. Дана величина
розраховується, виходячи з того, чи можливо визначити її можливі
значення або тільки вказати межі інтервалу, в якому вона може
змінюватись. У першому випадку згідно з ПБО величина оціночного
зобов'язання розраховується як середньозважена величина добутку
середніх значень на їх вірогідність, у другому випадку - як середнє
арифметичне найбільшого і найменшого значень інтервалу можливих
значень.
При розрахунку необхідно врахувати: а) події після звітної дати;
б) ризики і невизначеності, які пов'язані з даним зобов'язанням;
в) майбутні події, які з істотною часткою ймовірності можуть
вплинути на розрахунок величини. Бухгалтер повинен всебічно
вивчити, розглянути подію і, спираючись на своє професійне
судження, визначити, які факти, з якою ймовірністю, якою мірою
здатні вплинути на зобов'язання, яке визнається умовним.
На величину оціночного зобов'язання не впливають:
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а) зменшення або збільшення суми податку на прибуток, що визначає
ПБО 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток організацій»,
б) суми від продажу активів, які очікується отримати в майбутніх
звітних періодах; в) суми зустрічних вимог, які організація очікує
отримати в майбутньому і які пов'язані з даним зобов'язанням.
Останні, у свою чергу, визнаються як самостійний актив за наявності
ймовірності отримання економічних вигод у майбутньому у разі
задоволення вимог.
Якщо передбачуваний термін виконання зобов'язань перевищує
один рік, то їх величина підлягає коригуванню шляхом дисконтування.
Розрахунок приведеної вартості зобов'язання за допомогою
дисконтування даної величини для бухгалтера-практика може бути
досить проблематичним. Адже при визначенні розміру умовного
зобов'язання необхідно врахувати фінансові умови і ризики, які
пов'язані з даним зобов'язанням. МСФЗ 37 також передбачає
розрахунок приведеної вартості, що є звичним для західних
бухгалтерів. Необхідність розрахунку приведеної вартості згідно з цим
стандартом виникає через вплив фактора часу на реальну вартість
зобов'язання, тобто вплив інфляції, яка передбачає знецінення його
реальної вартості.
Щорічно організації зобов'язані перевіряти оціночні зобов'язання
на обґрунтованість їх відображення. Величина зобов'язання може бути
збільшена, зменшена, залишена без змін або списана в разі
припинення умов його виникнення.
Фінансова звітність повинна містити наступну інформацію
стосовно
оціночних
зобов'язань:
характер
зобов'язання,
передбачуваний термін його виконання, величина, за якою воно
відображено в обліку; суми оціночних зобов'язань, списаних на
рахунок витрат або надміру нарахованих та визнаних у звітному
періоді; збільшення суми зобов'язання за рахунок зміни його
приведеної вартості; очікувані суми зустрічних вимог, пред'явлених
організацією. Це мінімальний рівень інформації, який повинен
розкривати обґрунтованість віднесення даного зобов'язання до
оціночних зобов'язань.
Поняттю «оціночне зобов'язання», що використовується в ПБО
8/2010, в МСФЗ відповідає поняття «резерв» - «зобов'язання з
невизначеним строком або зобов'язання невизначеною величиною».
Це можуть бути: а) юридичні зобов'язання, що виникають з договорів,
законодавства, інших правових норм, б) зумовлені сформованою
154

практикою (конклюдентні), що виникають виходячи з прийнятої в
організації практики або при її заяві про прийняття на себе даних
зобов'язань.
Варто відзначити, що для визнання резерву згідно МСФЗ
необхідна його «найкраща розрахункова оцінка», яка визначається
виходячи з «судження керівництва» організації. Резерви мають цільове
призначення і повинні переглядатися щороку, що відповідає щорічній
перевірці на обґрунтованість оціночних зобов'язань згідно з ПБО.
Відповідно до ПБО 8/2010 умовне зобов'язання - це зобов'язання,
яке «виникає у організації внаслідок минулих подій її господарського
життя і залежить від настання (ненастання) однієї або кількох
майбутніх невизначених подій, не контрольованих організацією».
Умовний актив трактується як актив, який «виникає у організації
внаслідок минулих подій її господарського життя» і його існування
«залежить від настання (ненастання) однієї або кількох майбутніх
невизначених подій, не контрольованих організацією».
Умовні зобов'язання і активи в бухгалтерському обліку як у
МСФЗ 37, так і в ПБО 8/2010 не визнаються, а в звітності інформація
про них розкривається, виходячи з принципу суттєвості для
організації.
Висновки. Отже, чинний ПБО 8/2010 «Забезпечення,
непередбачені зобов'язання та непередбачені активи» більшістю норм
відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності. Проте має
свої особливості, які відповідають російській практиці обліку.
1. Положення з бухгалтерського обліку ПБО 8/2010 «Забезпечення, непередбачені
зобов'язання та непередбачені активи» від 13.12.2010 р. N 167н (в ред. Наказів
Мінфіну Росії від 14.02.2012 N 23н, від 27.04.2012 N 55н).
2. Міжнародний стандарт бухгалтерської звітності (IAS 37) «Резерви, умовні
зобов'язання та умовні активи».
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В статті обґрунтовується актуальність використання методу обліку витрат за
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впровадженні даного методу на будівельних підприємствах.
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construction enterprises. The problem issues are generalized that is arising from the
implementation of the ABC method in construction.
Keywords: activity-based costing, process approach, cost drivers.

Мартынюк Н.Ю.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА УЧЁТА РАСХОДОВ ПО ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье обосновывается актуальность метода учѐта расходов по видам
деятельности и обобщаются проблемные аспекты, которые возникают при его
использовании строительными предприятиями.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Будівельна
діяльність належить до тих сфер, завдяки якій підприємства можуть
отримувати або більше прибутків, або більше збитків у порівнянні з
суб’єктами господарювання з інших секторів економіки.
Серед факторів, котрі обумовлюють такі тенденції, можна
відзначити і приблизність оцінок, як майбутніх, так і фактичних
витрат.

Мартинюк Н.Ю.
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Будівництво є складним процесом. В ньому бере участь значна
кількість учасників. Технологією будівництва передбачається
виконання низки відмінних почергових робіт, що виконуються
різнопрофільними бригадами із використанням широкої номенклатури
будівельних матеріалів, спеціалізованих інструментів та будівельної
техніки. За таких умов при використанні традиційних методів
складання кошторисних розрахунків важко точно спланувати
необхідні ресурси. Крім того, обсяг необхідних розрахунків є
настільки трудомістким, що його точне проведення прийнято вважати
економічно недоцільним. При визначенні будівельної вартості об’єкту
керуються Правилами визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-12000) на основі нормативів.
Результати оприлюднених досліджень [1] доводять, що
будівельні підприємства, використовуючи традиційні методи
планування та обліку витрат, мають значну частину прихованих
витрат в складі накладних. Приховані витрати не враховуються на
етапі формування ціни замовлення, проте, зменшують фактичний
фінансовий результат діяльності підприємства через втрату
прибутковості замовлення.
Проведення точних розрахунків визнається економічно
недоцільним, а компенсація прихованих витрат відбувається за
рахунок використання резервів, закладання суми на покриття ризиків
та більшої норми прибутку, якщо це дозволяє ринкова ситуація.
Будівельне підприємство отримує прибуток, якщо обсяг
встановлених резервів та прибуток вищі за обсяг прихованих витрат та
зловживань, що мають місце через неконтрольованість певних сфер
діяльності.
Розвиток інформаційних технологій дозволяє полегшити і
прискорити процес збору та обробки облікових даних. В таких умовах
актуальності набирають методи більш точного формування облікової
інформації. Одним із них є метод обліку витрат за видами діяльності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Серед закордонних вчених проблемами впровадження
АВС займались такі науковці як Апчорч А., АткінсонkЕ., Брімсон Дж.,
Діксон В., Друрі К., Каплан Р., КупердР., Фостер Дж., Хорнгрен Ч. та
інші.
Окремі аспекти використання методу обліку витрат за видами
діяльності розглядаються у наукових роботах Бутинця Ф.Ф.,
Вахрушеної М.О., ВрублевськоголМ.Д., Голова С.Ф, ІвашкевичадВ.Б.,
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Карпової Т.П., Кутера М.І., Соколова О.Ю., Шеремета О.Д. та інших.
Облік витрат на основі видів діяльності визначають як метод
калькулювання таких об’єктів витрат (продукти, послуги, канали,
споживачі), так і спосіб визначення споживання ресурсів, що здатний
забезпечити корисною інформацією для прийняття стратегічних
рішень. Серед них – раціоналізація продуктів, послуг, а також,
покращення операційного процесу.
У працях висвітлена методика застосування методу, основні
переваги,
що
отримує
підприємство
через
підвищення
інформативності обліково-аналітичного забезпечення, та недоліки.
Варто відзначити, що виклад матеріалу має загальнотеоретичне
спрямування. Спостерігається недостатність досліджень, які б
враховували у методиці обліку витрат за видами діяльності такі
фактори, як галузеві та технологічні особливості виробництва, стан
ринкового
середовища,
особливості
традиційної
системи
бухгалтерського
обліку,
сформовані
умовами
вітчизняного
законодавства та станом економіки.
Цілі статті. Мета статті полягає в обґрунтуванні актуальності
використання методу обліку витрат за видами діяльності на
будівельних підприємствах та у проведені аналізу проблемних
аспектів, що виникають при впровадженні даного методу при
врахуванні специфіки будівельної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В ході
проведеного дослідження було виявлено, що застосування методу
обліку витрат за видами діяльності у практичній діяльності
будівельних підприємств зіштовхується з рядом невирішених проблем
методичного характеру, що лежать у площині (1) виділення бізнеспроцесів, (2) визначення драйверів та (3) оцінки накладних витрат.
По перше, виникають труднощі з переорієнтуванням облікової
системи підприємства при застосуванні процесного підходу в
управлінні.
В пункті 2.4. ДСТУ ISO 9000-2007 «Основні положення та
словник термінів» визначено зміст процесного підходу до управління
підприємством, відповідно до якого під «процесним підходом»
запропоновано розуміти систематичне визначання процесів та їх
взаємодій на підприємстві з метою управління ними [2].
Процесом можна вважати «будь-яку роботу або сукупність
робіт, для яких використовують ресурси, щоб перетворити входи на
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виходи» [1].
Отже, процесний підхід передбачає представлення діяльності
підприємства у вигляді ієрархічної моделі бізнес-процесів. Відповідно
і система управлінського обліку має на меті формування облікової
інформації, яка б відображала ці процеси. Окремий бізнес-процес
розглядається як об’єкт обліку та є калькуляційною одиницею.
Структура бізнес-процесів відображається в аналітичних відомостях та
бере участь у кодуванні первинної документації.
Наступною проблемою є визначення драйверів (факторів) певної
категорії витрат. На теоретичному рівні мають місце рекомендації, що
застосування методу розподілу витрат необхідне лише стосовно тих
категорій витрат, щодо яких можна визначити драйвери [3, 254; 4,
232]. Проте, для сприяння поширенню на практиці методу, необхідна
розробка рекомендацій щодо типових для будівельної діяльності
операцій із визначенням необхідних драйверів.
Варто відзначити інші проблеми методичного характеру,
пов’язані з відображенням інформації на рахунках бухгалтерського
та/або управлінського обліку. Адже, відсутні дослідження, які б
давали обґрунтування тої чи іншої методики обліку витрат за видами
діяльності в частині накладних витрат, та рекомендації з використання
зібраної та опрацьованої інформації.
Крім того, відсутні адаптовані форми первинного обліку, які б
дозволяли фіксувати дані в потрібному розрізі. Відсутня також
система збору первинних даних, яка б відповідала потребам
використання даного методу, що містить і певну методику організації
обліку накладних витрат.
Логічним продовженням є визначення як проблеми необхідності
узгодження форм бюджетів, форм облікових реєстрів для забезпечення
можливості проведення контрольних процедур.
Основним аргументом щодо доцільності застосування методу
обліку витрат за видами діяльності на будівельних підприємствах є те,
що оприлюднені результати досліджень [1] свідчать про відсутність
надійної обліково-інформаційної бази для планування та контролю за
накладними витратами.
Методи планування та контролю є основними елементами
управління витратами. Відсутність ефективних механізмів їх
забезпечення призводить до появи неконтрольованої ділянки
фінансово-господарської діяльності підприємства та створює умови
для різного роду зловживань, розкрадань матеріальних цінностей та
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неефективного використання ресурсів.
Дані про накладні витрати збирають для подальшого їх
розподілу між кінцевими продуктами, а інформація про повну
собівартість потрібна для внутрішнього використання. Фактичні дані
про повну собівартість робіт виконаних за будівельним контрактом
можна вважати інформаційною основою для контролю за рівнем
прибутковості окремого замовлення, встановлення (корегування)
внутрішніх нормативів на накладні витрати при формуванні ціни на
наступні замовлення.
Слід відзначити, що в умовах, коли будівельне підприємство
повинно забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт та
спорудження об’єктів визначеного рівня якості, інформація про повну
собівартість замовлення набуває більшої актуальності, адже,
забезпечення якості пов’язано з додатковими витратами не тільки
прямими, а і накладними, тими, що не включаються до собівартості
виконаних робіт, а належать до сфери покращення управління
будівельним підприємством.
Висновки. На підставі вищевикладеного, можна зробити
висновок, що використання методу обліку витрат за видами діяльності
є актуальним для будівельних підприємств. Проте, для його
поширення на практиці подальші дослідження доцільно спрямовувати
на розв’язання питань методичного характеру щодо правильності та
адекватності виділення бізнес-процесів, розробку рекомендацій
визначення драйверів до типових для будівельної сфери операцій та
розробці методики планування і обліку накладних витрат на основі
видів діяльності.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Кризові явища,
корупція, необґрунтованість соціально – економічної політики
держави призвели до формування нових підходів в системі
менеджменту сільськогосподарського підприємства. Ефективне
управління діяльністю стає можливим за умови повсякчасного
спостереження за ходом здійснення кожної окремо взятої
господарської операції з метою оптимізації витрат та економнішого
використання засобів й предметів праці. Така потреба забезпечується
оперативним контролем, який проводиться в процесі господарювання
та є гарантом якості і своєчасності інформації для прийняття рішень.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Оперативний контроль, що дозволяє своєчасно реагувати
на появу відхилень та приймати відповідні коригувальні заходи по їх
усуненню, відіграє ключову роль в результативному функціонуванні
сільськогосподарських підприємств. Саме на цьому вдало зауважують
О.Ю Редько, І.І. Пилипенко, Т.О. Каменська: «Для того, щоб всі
успішно функціонували, збільшували обсяги виробництва продукції та
знижували її собівартість, раціонально використовували за
призначенням матеріально - грошові засоби, виконували свої
обов’язки щодо погашення боргів постачальникам та державі,
правильно організовували та вели бухгалтерський облік, виникає
потреба в щоденному внутрішньогосподарському контролі та аналізі.
Контроль як функція управління надає змогу своєчасно виявити і
усунути ті умови і чинники, які не сприяють ефективному веденню
виробництва і досягненню поставленої мети» [8, с. 23]. Про зростання
значення функції оперативного контролю як ефективного засобу
управління свідчать останні результати наукових досліджень
вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед них: Ф.Ф. Бутинець,
Б.І. Валуєв, Н.Г. Виговська, В.М. Жук, М.Я. Дем’яненко, В.А. Дерій,
І.К. Дрозд, Є.В. Калюга, Г.Г. Кірейцев, В.Г. Лінник, Ю.Я. Литвин,
Л.В. Нападовська, О.А. Петрик, Л.В. Сотнікова, Р.Б. Чейз,
В.О. Шевчук та інші. Науковці звертали увагу на визначення місця і
функціонального призначення оперативного контролю, досліджували
його інформаційне забезпечення, категорії та показники.
Цілі статті. Але, питання організації оперативного контролю на
сільськогосподарських підприємствах не було розглянуте на
належному рівні і потребує детального дослідження. Тому, вважаємо
за необхідне вивчити та узагальнити теоретичні основи організації
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контролю загалом, проаналізувати нормативно – правову базу щодо
його здійснення, а також дослідити проблеми організації оперативного
контролю в практичній діяльності підприємств галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Організація
оперативного контролю на сільськогосподарських підприємствах – це
складний багатоступеневий процес, який вимагає детального вивчення
теоретичних основ щодо сутності та ролі організації в системі
управління, а також з’ясування впливу специфічних особливостей
сільськогосподарської галузі на формування основних організаційних
засад оперативного контролю.
Процес організації оперативного контролю в сучасних умовах
господарювання є досить невивчених напрямком вітчизняної науки.
Ситуація пояснюється історичними фактами та державними
перетвореннями в країні. В період планово - адміністративної
економіки, що характеризувалась суворим державним наглядом за
всіма напрямами діяльності підприємств, достатньо високої уваги
приділялось всеохоплюючому народному контролю. Основними його
організаційними і методичними прийомами було проведення раптовим
перевірок, звірок, інвентаризацій та оглядів, що в сукупності
формували систему оперативного контролю. Значення оперативного
контролю в соціалістичному суспільстві зростало серед всіх гілок
влади та сфер управління. Його роль в досягненні високих результатів
господарювання, збереженні та розвитку соціалістичних норм та
настроїв трудящих сформувала достатні підстави для пошуку методів
та підходів впровадження його в практику сучасних підприємств.
Перебудова форм та відносин власності обумовила деформацію
системи управління і як наслідок зміну системи контролю на
підприємствах Пострадянського світу. Розвиток приватного та
колективного сектора й практично повне зникнення державного
спричинило формування нових підходів до побудови контрольної
системи, в тому числі становлення і розвитку оперативного контролю.
Результати наукових досліджень впродовж останніх десятиріч
свідчать про значні розробки та досягнення в галузі контролю.
Достатньо уваги було приділено організаційними засадам
внутрішньогосподарського контролю та аудиту. Однак, організація
оперативного контролю висвітлена оглядово, про що говорить
незначна кількість наукових праць та літературних джерел з цього
питання. Для проведення комплексного дослідження його
163

організаційних засад необхідно вивчити та узагальнити основи
організації контролю загалом з метою з’ясування їх відповідності
ознакам, меті та завданням оперативного контролю.
Дослідження поглядів науковців щодо сутності поняття
«організація» та «організація контролю» представлені у таблиці 1.
Аналіз та узагальнення існуючих наукових поглядів дозволи
встановити, що під організацію часто розуміють об’єднану діяльність
людей; стан, вид системи; елемент управлінської системи; внутрішню
впорядкованість; сукупність явищ, процесів, дій; сукупність
взаємозалежних стадій (етапів) та інше. В результаті можна зробити
висновок, що організація – це важливий елемент управління, а
оскільки контроль, є ключової функцією управління, то його належна
організація сприяє високій ефективності діяльності підприємств.
В.І Ленін досліджуючи роль контролю в управлінні соціалістичною
власністю, приділяв увагу і його організації. Мислитель зазначав, що
організація контролю в широкому розумінні слова включає в себе
наступні елементи: розробка заходів по виконанню прийнятого
рішення; вибір основних шляхів реалізації; чіткий порядок постановки
прийнятого на контроль рішення; визначення характеру і строків
періодичної перевірки; залучення до контролю широкого активу
громадськості; підведення підсумків реалізації постановки та
інформування про це; аналіз підсумків проведеного контролю і
висновки про них [10, с. 127]. Більшість із запропонованих елементів
організації є актуальними і сьогодні при здійсненні оперативного
контролю. Вони передбачають дотримання чіткості виконання завдань
посадовими особами, посилення відповідальності, дотримання
етичних норм та правил поведінки, що є одними із основних
принципів оперативного контролю. Але, вважаємо недоцільним та
фактично неможливим застосування широкого кола громадськості при
здійсненні контролю в сучасних умовах. Досягти всебічної гласності
контролю було реальним в часи проведення досліджень В.І. Леніна,
так як держава в той час вимагала дотримання такого принципу і сама
брала на себе зобов’язання по виконанні такого завдання. Сьогодні,
коли рівень гласності щодо проведення контрольних заходів та
оприлюднення результатів контролю обумовлюється потребами та
інтересами іншого власника, здебільшого приватного, роль та участь
громадськості обмежується або ліквідовується повністю.
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Таблиця 1
Визначення поняття «організація» та «організація контролю» в
літературних джерелах
№ з/п

Автор,
джерело

Визначення
Сукупність процесів або дій, які викликають об’єднання елементів, частин у
ціле, утворення життєздатної, стійкої системи; це внутрішня
впорядкованість, взаємодія відносно незалежних частин цілого, зумовлені
його будовою та загально метою [2, с. 230].
«Будь – яка людська діяльність об’єктивно є організовуючою або
дезорганізовуючою. Найчастіше термін «організовувати» - означає
групувати людей для будь – якої мети, координувати та регулювати їх
дії в дусі доцільної єдності» [4].
Функціональним призначенням організації як процесу є створення нових
або удосконалення раніше створених і функціонуючих систем будь –
якого типу [15, с. 8].
Заздалегідь визначаючи задачі, зміст, послідовність та строки здійснення
необхідних робіт, організація усуває надлишкові витрати часу,
виникнення різного роду збоїв в діяльності трудових колективів [1, с.
86].
Організація контролю – це складне поняття, яке виражає взаємозв’язок
двох тлумачень: організація як впорядкованість взаємопов’язаних
елементів та організація як сукупність цілеспрямованих контрольних
процесів і дій [3, с. 348].
Під організацією внутрішньогосподарського контролю розуміє стійку,
впорядковану сукупність підрозділів з контролю (осіб, які виконують
контроль), з їх ієрархічними взаємозв’язками, що відображають
впорядкованість як по вертикалі, так і по горизонталі управління [13, с.
231].

1.

Економічна
енциклопед
ії

2.

О.
Богданов

3.

Г.
Соловйов

4.

Р.А.
Белоусов,
А.А.
Модин

5.

Н.Г.
Виговська

6.

В.П.
Пантелеєв

7.

Т.П.
Сморжаню
к, Т.В.
Шрам, В.Є.
Труш

Організація внутрігосподарського контролю – це впорядкування
взаємозв’язків системи контролю та процесу виробництва, в рамках
якого здійснюються конкретні заходи [14, с. 36].

8.

Ю.Я.
Литвин

Організація
внутрішньогосподарського
контролю
в
сільськогосподарських підприємствах спрямована на досягнення
максимальної економічної ефективності виробництва при мінімальних
затратах праці і коштів, спираючись на матеріальну зацікавленість
працівників у результатах своєї праці [11, с. 122].

Сучасні дослідники організації контролю (Н.Г. Виговська,
В.П. Пантелеєв, Т.П. Сморжанюк, Т.В. Шрам, В.Є. Труш, Ю.Я. Литвин та
інші) до її характерних ознак відносять спрямованість та впорядкованість.
Вважаємо, що ці риси є прийнятними та необхідними для якісного
становлення системи оперативного контролю. Дієвість організаційних
засад, а саме спрямованості на конкретний результат та впорядкованості
елементів й етапів контрольного процесу, забезпечать підвищення
ефективності всієї діяльності, окремих структурних підрозділів, посилення
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відповідальності, економного витрачання ресурсів підприємства та
обґрунтованого прийняття управлінських рішень.
Окрім аналізу та оцінки енциклопедичних видань і наукової
літератури комплексне дослідження організації оперативного
контролю передбачає розкриття основних положень законодавчих та
нормативних документів усіх рівнів щодо даного питання.
Характеристика та вимоги до організації контролю згідно
міжнародних та національних нормативних актів згруповані та
представлені у таблиці 2.
Узагальнення та оцінка положень основних нормативних актів
стосовно організаційних засад внутрішнього контролю свідчить, що
закордоном, в країнах з розвиненою ринковою економікою,
приділяється більше уваги впровадженню ефективних механізмів
внутрішнього контролю. Крім того, визначені чіткі принципи його дії,
категорії, елементи, відповідальність та повноваження суб’єктів,
передбачено створення гнучких моделей контролю з метою
забезпечення потреб управлінського персоналу. Вітчизняне
законодавство суттєво відстає від західних стандартів щодо організації
ефективно діючого внутрішнього контролю, що накладає відбиток на
економіку підприємств та країни вцілому. Тому, сьогодні гостро стоїть
проблема у розробці основних організаційних засад контролю з
врахування
результатів
наукових
досліджень,
позитивного
зарубіжного досвіду з обов’язковим аналізом його щодо
пристосування у вітчизняній практиці, та врахуванням специфіки
діяльності кожного окремо взятого підприємства чи галузі.
Таблиця 2
Характеристика та вимоги до організації контролю згідно
міжнародних та національних нормативних актів
№
з/п
1
1.

Нормативно – правовий
документ
2
Стаття
1
Лімської
декларації
керівних
принципів
контролю,
прийнятої 9 Конгресом
Міжнародної організації
вищих
органів
фінансового контролю
(INTOSAI) у 1977 році,

Характеристика
3
Організація контролю є обов’язковим елементом управління
суспільними фінансовими ресурсами, оскільки результатом такого
управління є відповідальність перед суспільством [3, с. 346].
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Продовження табл. 2
2.

Стандарт «Інтегрованої
(концептуальної) основа
внутрішнього
контролю»,
що
розроблена
американським
Комітетом спонсорських
організацій
Комісії
Тредуея (COSO)

3.

Міжнародний стандарт
аудиту 610 «Розгляд
роботи
внутрішнього
аудит».

4.

Закон України «Про
підприємства в Україні»

5.

Закон України «Про
бухгалтерський облік та
фінансову звітність в
Україні»

Організації можуть оцінити й визначити шляхи вдосконалення
систем контролю. COSO визначає внутрішній контроль як процес,
здійснюваний радою директорів компаній, менеджментом, іншим
персоналом, для забезпечення розумної гарантії досягнення таких
цілей: ефективність та економічна доцільність операцій;
надійність фінансового звітування; узгодженість із відповідними
законами та нормативами [7]. Г.Г. Кірейцев з цього приводу
зазначив, що за системою внутрішнього контролю COSO
керівництво підприємством і персонал відповідають за виявлення
ризиків, побудову і удосконалення цієї системи [9, с. 13].
До елементів системи внутрішнього аудиту відносять: моніторинг
внутрішнього контролю; перевірка фінансової і господарської
інформації; перевірка економічності та продуктивності діяльності,
включаючи
не
фінансові
заходи
контролю
суб’єкта
господарювання; перевірка законів, нормативних актів та інших
зовнішніх вимог, а також політики, директив управлінського
персоналу та інших внутрішніх вимог [12, с. 684].
Внутрішній контроль організовується (створюється) для
задоволення внутрішніх користувачів економічної інформації, а
порядок і методика його здійснення, цілі і завдання визначаються
потребами саме цих користувачів [6].
Відповідальність
за
ведення
бухгалтерського
та
внутрішньогосподарського обліку покладається на керівника.
Також, стаття 10 цього Закону передбачає «для забезпечення
достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової
звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію
активів і зобов’язань…» [5].

Розкриття організаційних засад оперативного контролю не
передбачене на законодавчому рівні зарубіжних країн та України. Але,
він як «серцевина» чи фундаментальна основа внутрішнього контролю
має враховувати вимоги до його організації. Отже, враховуючи
загальнонаукове розуміння поняття «організація», її роль в системі
управлінні, значення організації контролю, в тому числі
внутрішньогосподарського в результативності господарювання, а
також беручи до уваги зміст, мету, завдання та особливості
оперативного контролю, вважаємо, що організація оперативного
контролю – це комплекс цілеспрямованих заходів, впорядкованих за
характером здійснення і термінами проведення, відповідає поточній
господарській ситуації та потребам управління на кожен момент.
Раціональність
організації
оперативного
контролю
на
сільськогосподарських підприємствах полягає у максимальному
врахуванні теоретичних основ, практичних рекомендацій дослідників
даного науково напрямку, а також, безумовно положень нормативних
документів. Дотримання основних принципів становлення і
функціонування системи оперативного контролю забезпечать йому
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якісне та ефективне здійснення відповідно власної мети та цілей
управління.
Впровадженню
системи
оперативного
контролю
на
сільськогосподарських підприємствах передує аналіз організації
виробництва, вивчення технологічних процесів, з’ясування структури
управління. Тому організація оперативного контролю в сільському
господарстві залежить від низки загальних та специфічних для даної
галузі чинників. До загальних слід відносити: організаційно – правову
форму підприємства, складність організаційної та виробничої
структури, доцільність охоплення контролем різних аспектів
діяльності, фінансову ресурсозабезпеченість, обсяги діяльності,
розміри підприємства. Специфічними, для сільськогосподарських
підприємств, вважаємо є: відносини власності, кадрове забезпечення,
види діяльності, технологія виробництва, особливості оподаткування,
пільгове кредитування, цільові державні підтримки, залежність від
природного середовища.
Висновки. Отже, дослідження теоретичних основ організації
контролю та аналіз його нормативно – правового забезпечення
показали необхідність врахування їх при впровадженні та становленні
ефективно діючої системи оперативного контролю. Крім того,
доведено доцільність розробки внутрішніх регламентів по
регулюванню процесу контролю безпосередньо на підприємствах.
Вивчення специфіки виробництва сільськогосподарської продукції та
особливостей діяльності підприємств галузі дозволили виокремити
загальні та специфічні чинники, що мають беззаперечний вплив на
побудову системи оперативного контролю на селі і потребують
врахування при його здійсненні. Разом з тим, реалії практики
обґрунтовують необхідність подальших досліджень в напрямку
вирішення проблемних питань методичного та інформаційного
забезпечення оперативного контролю в сільському господарстві.
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ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ И ЕГО
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
В статье исследован первичный учет давальческого сырья на швейных
предприятиях. Усовершенствована форма лимитной - заборной карты для учета и
организации контроля движения и переработки давальческого сырья.
Ключевые слова: производственные запаси, давальческое сырье, лимитная –
заборная карта.

Mihalevich S., Mihalevich V.
PRIMARY ACCOUNT TOLLING AND ITS IMPROVEMENT
The article examines the initial registration raw materials for garment factories.
Improved form-Limit intake card for recording and organizing traffic control and processing
of raw materials.
Key words: industrial supplies, raw material, fixed limit, suction card.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Особливістю
сьогодення швейного виробництва є виготовлення продукції на
замовлення. Дослідження показали, що переважна більшість швейних
підприємств Волинської області надають послуги з переробки
давальницької сировини, одержаної від іноземного замовника. Такі
операції відносяться до операцій з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах.
Операції з переробки давальницької сировини значно
відрізняються від здійснення звичайних господарських операцій,
мають особливості документального оформлення, обліку та
оподаткування. А тому суттєвим є дослідження організації обліку
давальницької сировини на складі та в бухгалтерії швейних
підприємств з врахуванням особливостей здійснення процесу її
переробки.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. В багатьох публікаціях розглядається питання
обліку давальницької сировини та пропонуються шляхи його
вдосконалення.
Так Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пархоменко В.М. [1], Кадуріна Л.О.
[2], Терещенко С. [3], Чудина С. [4] зазначають, що облік давальницької
сировини на складах та на виробництві у підприємства, виконавця послуг з її
переробки, здійснюється у тому ж порядку, що й облік власних матеріалів
[1, с. 376].
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Дупай М.М., Денчук П.Н., Питель С.В., Хомин П.Я. пропонують
складський облік давальницької сировини та одержаної в процесі
переробки продукції здійснювати з використанням карток (книг)
складського обліку, відкритих за кожною номенклатурною одиницею
цінностей [5, с.126].
При цьому записи операцій з надходження та вибуття
проводяться завідуючим складом щоденно, на основі даних первинних
документів, форми яких використовуються для обліку руху власних
активів підприємства. В кінці кожного місяця (а якщо вся продукція
відправлена нерезиденту протягом м’ясця, то відразу ж після цього)
завідуючий складом повинен складати і подавати до бухгалтерії
підприємства (разом з підтверджуючими первинними документами)
«Звіт про рух матеріалів», який, після відповідної перевірки,
зберігається як реєстр аналітичного обліку.
Цілі статті. Мета дослідження полягає у розробці пропозицій
щодо вдосконалення первинного обліку давальницької сировини для
організації контролю за її переробкою на швейних підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових досліджень. Одержана для
переробки
давальницька
сировина
залишається
власністю
підприємства-замовника, а тому у підприємства-виконавця знаходить
відображення на позабалансовому рахунку 022 «Матеріали, прийняті
для переробки», за цінами, передбаченими в контракті, або
приймально-здавальних актах.
Хоча давальницька сировина обліковується на рахунку
позабалансового обліку на неї розповсюджуються загальні вимоги
приймання та обліку, що й до власних товарно-матеріальних
цінностей.
Так приймання давальницької сировини на підприємствах
здійснює завідуючий складом, шляхом перевірки фактичної її
наявності і співставленням одержаних результатів з даними,
зазначеними у супровідному документі іноземного замовника.
При відповідності фактичної кількості та якості одержаних та
зазначених у супровідному документі даних, давальницька сировина
підлягає оприбуткуванню шляхом.
Якщо ж виявлено нестачу або лишки давальницької сировини, її
подальше приймання здійснює комісія, визначена керівником
підприємства.
При цьому складається Комерційний акт, який, крім
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загальноприйнятих реквізитів містить дані про кількість та якість
фактично одержаної сировини, величину нестач або лишків, а також
висновки комісії щодо причин та місця виникнення порушень.
Правильно оформлений і підписаний акт служить, з однієї сторони,
підставою для оприбуткування фактично одержаної кількості
сировини на склад підприємства, а з іншої – оформлення
претензійного листа до підприємства-власника.
Проте приховані недоліки за якістю одержаної сировини можуть
бути виявлені лише під час процесу її переробки (настилу).
В такому випадку комерційний акт складається протягом п’яти
днів з моменту їх виявлення, але не пізніше чотирьох місяців з дня
надходження сировини, якщо інші терміни не встановлені
обов’язковими для сторін правилами.
Одержана давальницька сировина на швейних підприємствах
зберігається на окремому складі, який обладнаний відповідними
стелажами, полицями, комірками, засіками.
Переробка давальницької сировини на швейних підприємствах
відбувається у тій же послідовності, що й виготовлення власних
виробів. При цьому кожна операція руху давальницької сировини
знаходить відображення в первинних документах, форми яких
призначені для обліку власних виробничих запасів.
Зокрема, контроль за процесом переробки давальницької
сировини здійснюється у карті розкрою, яка містить інформацію про
метраж одержаної для крою сировини, норму витрачання (у
відповідності до розміру швейного виробу), кількість настилів,
довжину використаних полотнищ та величину зворотних відходів.
В подальшому, одержаний крій розподіляється між
виробничими цехами підприємства на підставі «Маршрут-накладної»
(форма № 11-Ш), основним призначенням якої є відображення
інформації про кількість виготовленої і зданої на склад готової
продукції. Видача фурнітури здійснюється безпосередньо у швейні
цехи на основі правильно оформленої Лімітно-забірної карти (форма
16–Ш).
Виготовлена продукція, разом з одержаними зворотними
відходами, повертається на склад підприємства для подальшого обліку
та контролю за їх рухом відповідно до умов зовнішньоекономічного
контракту.
Проте,
як
показують
дослідження,
застосування
загальноприйнятих форм первинних документів та здійснення обліку
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Кількість

Дата

Порядковий номер

отримала

видала

Кількість

Дата

Пор номер

операцій з переробки за методикою виготовлення продукції власного
виробництва є недоцільним і трудомістким процесом ведення
облікової документації.
Облік давальницької сировини повинен здійснюватись за
схемою, застосування якої забезпечить використання мінімальної
кількості первинних документів, які, в той же час, міститимуть
вичерпну інформацію про здійснювані операції з метою контролю за
процесом її переробки.
З цією метою запропоновано до використання удосконалену
лімітно-забірну карту, форма якої наведена у табл. 1.
Таблиця 1
Лімітно-забірна картка на відпуск (одержання)
давальницької сировини № 1
Відпущено матеріалів у розкрійні цехи
Найменування підприємства виконавця ТзОВ ВКФ «Ковель»
Найменування іноземного замовника ________________
Номер супровідного документа 454
Номер складу (цеху) що здійснює відпуск 1
Номер розкрійного цеху - одержувача 2
Відомості про матеріал
Відомості про матеріал
Номенклатурний номер 209 Номенклатурний номер 209155
Найменування матеріалу
Найменування матеріалу
Тканина-драп
Тканина-підкладка
Одиниця виміру м
Одиниця виміру м
Ціна 150.00
Ціна 80.00
Ліміт видачі 500 м.
Ліміт видачі 450 м.
Видача (отримання)
Видача (отримання)
матеріалу
матеріалу
Підпис
Підпис особи яка
особи
цінності:
яка
цінності:

В

Н
Н

О
Ц
Л

В

Продовження табл.
2
3
4
5

3.03
4.03
5.03
7.03

50
40
65
100

2
3
4
5

3.03
4.03
6.03
7.03

45
38
60
90

Відпущено фурнітури для потреб виробництва (виробничі цехи)
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5
2
3
1

отримала

2.03
3.03
4.03
5.03

видала

Кількість

1
2
3
4

Дата

95
80
100
78
75

Пор номер

Кількість

2.03
3.03
4.03
5.03
8.03

отримала

Дата

1
2
3
4
5

видала

Пор номер

Номер супровідного документа, за яким одержано сировину
454
Номер складу (цеху) що здійснює відпуск 2
Номер швейного цеху - одержувача 3
Відомості про фурнітуру
Відомості про фурнітуру
Номенклатурний номер
Номенклатурний номер
201156
201157
Найменування фурнітури
Найменування фурнітури
Ґудзики
Нитки чорні
Одиниця виміру шт.
Одиниця виміру шт.
Ціна 8.50 грн
Ціна 2.10 грн
Ліміт видачі 830
Ліміт видачі 22
Видача (отримання)
Видача (отримання)
фурнітури
фурнітури
Підпис
Підпис
особи яка
особи яка
цінності:
цінності:

Це двосторонній документ, одна сторона якого служить
підставою для видачі тканини у розкрійні, а зворотна – фурнітури у
швейні цехи підприємства.
Лімітно-забірну карту на відпуск (одержання) давальницької
сировини пропонуємо виписувати на конкретну партію одержаної для
переробки сировини за кожним іноземним постачальником у кількості
примірників, необхідної для організації облікового процесу, але не
менше двох.
Строк дії даної карти повинен відповідати терміну переробки
давальницької сировини, встановленому зовнішньоекономічним
(толінговим) контрактом.
В результаті, вся інформація про вибуття конкретної партії
давальницької сировини зі складу у переробку знайде відображення у
лімітно-забірній карті, відкритій за кожним іноземним замовником.
Висновки. Операції з переробки давальницької сировини
відрізняються від звичайних господарських операцій, а застосування
загальноприйнятих форм первинних документів є недоцільним і
трудомістким процесом ведення облікової документації. У зв’язку з
надано рекомендації з удосконалення Лімітно-забірної карти, що
значно спростить облік давальницької сировини та забезпечить
своєчасність одержання інформації для контролю за процесом її
переробки.
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Нагирская Е.Е., Герус Я.Е.
ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ
ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье исследовано, обоснованно и сформированы основные требования к
управленческой информации и принципы формирования отчетности предприятий.
Ключевые слова: отчетность, финансовая отчетность, управленческая
отчетность, принципы, требования, качественные характеристики, управленческая
информация.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний
характер змін в системі економічних відносин та рівень розвитку
господарюючих суб’єктів стали передумовою збільшення кількості
користувачів з різними інформаційними запитами. Для обгрунтування
та прийняття стратегічних, тактичних та оперативних рішень,
зацікавленим користувачам необхідна така інформаційна система, що
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адекватно реагуватиме на їх потреби. Звітність є елементом комунікації
та зворотного зв’язку між користувачами звітної інформації та обліковою
системою. З початком реформування системи національного
бухгалтерського обліку та звітності в Україні, об’єктивною
необхідністю стала розробка вимог та принципів формування
облікової та звітної інформації, що всебічно досліджені в науковій та
навчальній літературі. Проте, існують протиріччя у визначенні їх
кількості, складу та змісту, що зумовлено пріоритетом визнання одних
користувачів звітності перед іншими. Принципи бухгалтерського
обліку та фінансової звітності, що законодавчо закріплені в Україні, є
базою для створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та
формування звітності. Проте, основним недоліком їх є те, що вони
охоплюють інтереси лише зовнішніх користувачів, і не придатні для
обгрунтування та прийняття ефективних управлінських рішень
внутрішніми користувачами звітності, що зумовлює необхідність у їх
вдосконаленні та доповненні.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення
проблеми.
Проблеми
формування
звітності
підприємствами різних сфер національної економіки досліджуються у
працях вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких на особливу
увагу заслуговують публікації Л.М. Білої, М.Т. Білухи, І.В. Буфатіної,
О.М. Головащенко, О.М. Коробко, М.В. Кужельного, В.А. Кулик, М.Р.
Лучко, В.Ф. Мервенецької, Н.В. Семенишеної, П.Я. Хомина, Л.В.
Чижевської, Я.В. Шевері та ін.
Теоретичним та методологічним питанням значення та
розкриття основних характеристик принципів обліку та звітності
присвячені праці провідних вітчизняних та зарубіжних науковців,
зокрема Ф.Ф. Бутинця, М.Ф. Ван-Бреда, С.Ф. Голова, В.В. Ковальова,
М.І. Кутера, Н.М. Малюги, В.Ф. Палія, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка,
Я.В. Соколова.
Цілі статті. Метою статті є дослідження та обґрунтування принципів
та вимог до формування звітності підприємств, враховуючи потреби
інформаційного забезпечення управлінської діяльності.
Виклад основоного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Принципи
бухгалтерського обліку та звітності є невід’ємною частиною їх
концептуальної основи в певній країні, тому їх визначення
регламентовано власними законами або міжнародними стандартами
фінансової звітності. В законі України ―Про бухгалтерський облік та
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фінансову звітність в Україні‖ [2] та П(С)БО-1 ―Загальні вимоги до
фінансової звітності‖ [3] наведено десять принципів бухгалтерського
обліку та фінансової звітності: автономності (підприємство є
юридичною особою, тому відокремлене від власників майном і
зобов’язаннями), безперервної діяльності (припускається що
діяльність підприємства триватиме надалі), обачності (запобігання
заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і
доходів), послідовності (постійне застосування обраної підприємством
облікової політики), періодичності (діяльність підприємства
розподіляється на певні періоди часу), превалювання сутності над
формою (операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не
юридичної форми), нарахування та відповідності доходів та витрат
(відображення доходів і витрат в момент їх виникнення незалежно від
отримання коштів), історичної (фактичної) собівартості (оцінка
активів за витратами на їх виробництво та придбання), єдиного
грошового вимірника (всі операції вимірюються та узагальнюються в
єдиній грошовій одиниці), повного висвітлення (у звітності повинна
міститись вся інформація про фактичні та потенційні наслідки
операцій).
Варто відмітити, що вперше категорія ―принцип‖ з’явилась в 30х р.р. ХХ ст. в США, де на той час було визначено два основних
принципи: консерватизм і незмінність [4, с.123]. Відомий науковець
Н.М. Малюга визначає принципи ―основою, початком, керівною ідеєю
у будь-яких відносинах. Принцип – це те, що завжди, за будь-яких
умов, без будь-якого винятку властиве певному явищу‖ [5, с.28]. З
точки зору В.Г. Гетьмана, ―принципи бухгалтерського обліку –
універсальні положення, що застосовують для вирішення практичних
завдань. Вони носять загальний характер і є основою побудови
концепції бухгалтерського обліку‖ [6, с.9].
На думку А.А. Михалків ―принципи – це початкові положення
бухгалтерського обліку як науки, які забезпечуються якісними
характеристиками облікової і звітної інформації, якими слід
керуватись при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських
операцій, що дозволяють досягти зіставності показників фінансової
звітності‖ [4, с.126]. Таким чином, більшість вчених визначають
принципи як основні положення, базові концепції бухгалтерського
обліку, проте, окремі науковці під принципами розуміють правила,
якими слід керуватись під час ведення бухгалтерського обліку та
формування фінансової звітності. Так, на думку В.Т. Швеця
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―принципи бухгалтерського обліку – це правила, якими слід
керуватись, вимірюючи, оцінюючи та реєструючи господарські
операції, а також показуючи їх результати у фінансовій звітності‖ [7,
с.45].
Зарубіжні вчені Р. Ентоні та Дж. Ріс зазначають, що ―принципи
бухгалтерського обліку розробляються людьми, і на відміну від
законів фізики чи хімії не є ―вічними істинами‖... правила і узгоджені
поняття бухгалтерського обліку зазвичай називають принципами‖ [8,
с.19]. Цікавим є підхід В.В. Ковальова, який ототожнює вимоги та
принципи бухгалтерського обліку, трактуючи їх як ―загальноприйняті,
базові угоди відносно правил визначення, виміру і представлення
фактів господарського життя, відображених в системі обліку‖ [9,
с.172].
Для підвищення ефективності використання звітної інформації
користувачами звітності, потрібен баланс між принципами
бухгалтерського обліку, якісними характеристиками та вимогами до
формування звітності. В П(С)БО-1 ―Загальні вимоги до фінансової
звітності‖ [3] зазначені якісні характеристики фінансової звітності, які
зумовлюють її корисність для прийняття управлінських рішень
користувачами: зрозумілість (інформація, що відображена у звітності
повинна бути зрозумілою і розрахованою на однозначне її
тлумачення), доречність (впливає на прийняття рішень), достовірність
(не містить помилок і викривлень), зіставність (можливість
порівнювати фінансові звіти за різні періоди).
Варто зазначити, що в науковій літературі питання щодо
переліку, змістового навантаження та оптимального поєднання
якісних характеристик, вимог та принципів формування звітних
показників є дискусійними. Основною проблемою є те, що більшість
авторів ототожнюють поняття ―вимоги‖, ―принципи‖ та ―якісні
характеристики‖, що підверджує відсутність однозначності в
розумінні науковцями категоріального апарату обліку та звітності.
Проаналізувавши наукову та навчальну обліково-економічну
літературу, нами виявлено досить широкий перелік вимог та
принципів формування звітних показників. При цьому увагу автори
акцентують саме на фінансовій звітності, і лише окремі з них
пропонують перелік вимог до внутрішньої звітності.
А.А. Михалків [4, с.126] пропонує до принципів фінансової
звітності, що передбачені в законодавстві, додати принцип
комплексності (врахування усіх можливих загроз при побудові
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системи захисту облікових даних) та принцип безпеки і контролю
(передбачає захист облікової інформації шляхом встановлення
обмеження користувачів). Використання зазначених принципів в
сучасних умовах господарювання дозволить підвищити контрольність
звітної інформації для всіх груп користувачів.
Цікавим є підхід І.А. Югансона [10, с.46], який пропонує
загальні та індивідуальні вимоги до фомування звітності. До загальних
вимог автор відносить: достовірність, повнота, суттєвість, корисність,
об’єктивність, адресність; індивідуальні вимоги включають:
актуальність,
релевантність,
ціленаправленість,
регулярність,
оптимальна частота представлення, гнучкість, візуальність. Натомість,
В.Ф. Палій [11] та М.А. Адамов [12] стверджують, що мають місце як
формальні так і спеціальні вимоги до формування звітних показників.
Формальними вимогами вчені вважають наступні: інформація,
наведена в управлінській звітності, повинна відповідати цілі, заради
якої вона була підготовлена; внутрішня звітність не повинна містити
суб’єктивної точки зору; оперативність; можливість використання
показників внутрішньої звітності для роботи різних центрів
відповідальності; конфіденційність. Спеціальні вимоги до формування
звітності повинні формувати керівники підрозділів: гнучка структура –
інформація повинна мати достатню гнучкість, що забезпечить
реагування на зміни цілей і потреб керівників центрів
відповідальності; необхідність інформації – кожна звітна форма
повинна містити тільки потрібну для певного керівника інформацію;
придатність для аналізу та оперативного контролю.
Російський вчений В.В. Ковальов [9] виділяє наступні вимоги до
облікової та звітної інформації: документування і реєстрація, повнота,
своєчасність, пріоритет змісту перед формою, тимчасова визначеність
фактів господарського життя, відповідність доходів і витрат,
консерватизм,
послідовність
застосування
облікової
політики,
об'єктивність, розкриття, суттєвість. При цьому, на думку автора, при
англо-американському підході прийнято виділяти наступні постулати
(допущення): майнова і правова відособленість (accounting entity),
безперервність діяльності (going concern), звітний період (time period),
зміна ринкових цін (exchange prices), монетарна квантифікація
(monetary unit).
Зарубіжні автори традиційно підходять до трактування
принципів бухгалтерської (фінансовою) звітності з позиції
бухгалтерського обліку. На їх думку, базові облікові принципи закладені
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в основу регулювання бухгалтерської інформаційної системи і
спрямовані на формування і представлення звітності. Ці принципи
широко висвітлені в працях Б. Нідлза, X. Андерсена, Д. Колдуела [13],
Р. Ентоні, Дж. Ріса [8]. Автори визначають дев'ять базових принципів
бухгалтерського обліку: звітного періоду, копійчаного виміру,
майнової відособленості, обліку за собівартістю, безперервності
діяльності, двоїстості, обережності, реалізації і методу нарахування.
Зростання значення звітності при прийнятті управлінських
рішень користувачами (управлінцями різних рівнів та контрагентами
суб’єктів господарської діяльності) вимагає окреслення чіткого
переліку принципів формування звітних показників. У вітчизняній та
зарубіжній обліково-економічній літературі принципи формування
управлінської звітності практично не визначені, що зумовлює
об’єктивну необхідність у їх розробці.
Управлінська звітність повинна відповідати принципу
―проектування зверху‖ (від потреб вищого менеджменту в адекватній
управлінський інформації); необхідно виходити із потрібної звітності,
а потім перевіряти чи достатньою є інформація у облікових
документах та реєстрах для отримання відповідного звіту.
Принцип агрегування (згортання інформації) передбачає, що
детальність звітів зменьшується у міру збільшення рівня керівника
(менеджера), якому вони представляються, тобто керівництву повинні
надаватися більш агреговані, тобто менш докладні звіти. Упродовж
руху вниз за структурою управління компанією звіти стають все більш
деталізованими, але охоплення компанії в цих звітах звужується.
Надмірна деталізація інформації може призвести до інформаційного
―перевантаження‖ користувачів та ускладнити розуміння звітності.
Проте, варто враховувати те, що ―зайва‖ стислість може спричинити
втрату контексту, тобто, зменшити корисність звіту.
Принцип ієрархічності передбачає необхідність уникати
дублювання оперативної інформації, що призначена для центрів
відповідальності нижчих рівнів відповідальності, для середнього та
вищого рівнів управління. Звіти необхідно формувати для
забезпечення менеджерів оперативною управлінською інформацією,
починаючи з нижнього рівня відповідальності, де можна
безпосередньо впливати на результати роботи. Далі інформація
консолідується відповідно до організаційної та ієрархічної структури
підприємства. При формуванні управлінської звітності враховується
рівень службової ієрархії посадовців в апараті управління
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підприємством, що зумовлює ранжирування даних по рівнях
управління і мірі їх важливості (корисності для прийняття рішень).
Принципи організації управлінської звітності визначаються
специфікою діяльності економічного суб'єкта, а також особливостями
роботи конкретного підрозділу організації, що зумовлює важливість
принципу відособленості (орієнтація на центри відповідальності).
Управлінська звітність повинна відповідати принципу
конкретності, тобто інформація в ній має бути спрямована на рішення
конкретних завдань управління. Звітність, що містить інформацію, не
потрібну менеджерові, знижує якість управлінського контролю.
Важливе значення для цілей управління підприємством має
принцип своєчасності формування і представлення управлінської
звітності, що передбачає забезпечення менеджерів необхідною
інформацією до терміну ухвалення рішень. Необхідно встановити
контроль за балансом між швидкістю надання інформації та її
достовірністю, при цьому при підготовці управлінської звітності
забезпечити порівнянність і звіряння даних фінансового і управлінського
обліку.
Для об’єктивної оцінки динаміки показників, що представлені в
управлінській звітності, необхідно дотримуватись принципу зіставності
інформації з минулими періодами. При цьому варто враховувати принцип
аналітичності – управлінська звітність повинна містити не лише фактичні
показники діяльності центрів відповідальності, але й інформацію про
відхилення фактичних показників від планових, що зумовлено
орієнтацією на виявлення чинників, що впливають на відхилення.
У основі формування звітів по рівнях управління лежить
принцип контрольованості витрат, який передбачає, що в звіті
структурного підрозділу повинні відбиватися планові і фактичні величини
тільки тих видів витрат, на величину яких керівник центру
відповідальності може здійснювати вплив.
Принцип конфіденційності передбачає, що передача інформації,
що представлена в управлінській звітності, повинна строго
контролюватись з боку керівництва підприємства.
Висновки. У результаті грунтовного дослідження та порівняння
національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, визначено та розкрито суть принципів та вимог
до формування та подання управлінської звітності, зокрема:
надійність, ієрархічність, агрегування, гнучкість, системність,
своєчасність, відособленість, зіставність показників, економічність
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(раціональність),
конкретність
(адресність),
аналітичність,
конфіденційність, доступність для сприйняття, відкрита архітектура,
цілісність, дотримання яких забезпечить єдність її формування і
розуміння з боку усіх категорій користувачів.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Вчені
розглядають капіталізацію як фундаментальний процес, економічний
зміст якого полягає в підвищенні вартості капіталу, який належить
суб’єктам всіх рівнів господарювання, в результаті зростання їх
господарського потенціалу і ефективності.
Розвиток капіталізації за нинішніх умов стає ключовим
завданням економічного росту підприємств, що забезпечує їх
конкурентоспроможність, фінансову стійкість, платоспроможність,
можливості виходу на вітчизняні та за зарубіжні ринки капіталу,
підвищує добробут власників та працівників. Підвищення капіталізації
підприємств є важливим завданням державної економічної політики,
оскільки впливає на зростання капіталізації економіки в цілому,
забезпечує вихід країни на міжнародні ринки, підвищення основних
макроекономічних показників, інвестиційну привабливість та
створення нових робочих місць.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних основ
капіталізації сільськогосподарських підприємств здійснили вітчизняні
вчені-економісти: В.Г. Андрійчук, Н.Ю. Брюховецька, І.П. Булєєв,
В.С. Загорський, М.А. Козоріз, О.Я. Побурко, Ю.І. Турянський,
Ю.В. Улянич, М.Й. Хорунжий, В.Л. Янчевський та ін.
Андрійчук В.Г. в своїх працях досліджує питання, пов’язані із
суттю, напрямами, механізмами капіталізації, мотивами її здійснення,
дає перші оцінки здійснення капіталізації, масштаби її здійснення,
аналізує переваги і загрози здійснення капіталізації в сільському
господарстві України [1].
Козоріз М.А. займається вивченням широкого кола питань,
пов’язаних з проблемами капіталізації, в тому числі питань оцінки
активів на рівні регіону, також досліджує функції капіталізації в
забезпеченні ефективного розвитку підприємств [4].
Хорунжий М.Й. наголошує, що процеси капіталізації аграрного
сектора, які набувають динамічного розвитку, потребують створення
необхідних організаційно-економічні передумов. Вчений вважає, що
складові європейської моделі сільського господарства (диверсифікація
і посилення багатофункціональності галузі, збереження просторових
параметрів галузі та зменшення регіональної диверсифікації доходів,
підтримки життєздатності аграрних підприємств і поглиблення зв’язку
сільського господарства з розвитком територій) є надзвичайно
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актуальними для України і тому важливо процеси капіталізації
сільського господарства в Україні, які поки що не мають такого змісту,
спрямувати в русло саме цих вимог моделі [7, с. 56].
Побурко О.Я. розглядає теоретичні і методологічні питання
організації управління використанням комплексу джерел формування
капіталу підприємства, розробив економіко-математичну модель
оптимізації структури капіталу підприємства на етапі його організації
[5].
Загорський В.С. вивчає теоретичні аспекти капіталізації
суб’єктів господарювання [2].
Турянський
Ю.І.
розглядає
державне
регулювання
господарських систем в умовах лібералізації та капіталізації
економічного розвитку [6].
Улянич Ю.В. досліджує теоретичні та науково-методичні
питання розвитку капіталізації сільськогосподарських підприємств,
зокрема, розглядає методичні підходи до комплексної оцінки рівня
капіталізації сільськогосподарських підприємств [8].
Янчевський В.Л. вивчає питання економічної сутності
капіталізації підприємств та напрямів її здійснення [9].
Цілі статті. Метою даного дослідження є визначення ролі та
функцій амортизації як важливого джерела фінансових ресурсів у
процесах капіталізації сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вчені називають
декілька джерел капіталізації сільськогосподарської галузі:
власні доходи сільськогосподарських товаровиробників;
залучення банківських кредитів;
фінансовий лізинг;
вливання капіталу з інших сфер економіки;
залученні прямих іноземних інвестицій;
рух капіталу всередині галузі від менш ефективних власників
до більш ефективних [1, с. 12].
За оцінками професора Андрійчука В.Г., протягом 2000-2005
років загальна сума потенційних фінансових ресурсів щодо здійснення
капіталізації сільського господарства поступово збільшувалась (за
винятком 2002 року) [1, с. 29]. Однак протягом вказаного періоду
відбулись значні зміни у структурі цих ресурсів (табл. 1).
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Таблиця 1
Структура потенційних фінансових ресурсів щодо здійснення
капіталізації сільського господарства, %
№

Показник

1

Власні джерела
З них:
Прибуток
Амортизація
Державне
фінансування
в
основний капітал
В тому числі:
Часткова компенсація вартості
складної
сільськогосподарської
техніки
Фінансування
НАК
«Украгролізинг»
Кредити комерційних банків
Всього коштів за всіма джерелами
фінансування

2

3
4

Роки
2004
28,4

2005
31,2

2010
69,19

2011
70,12

7,7
8,6

21,1
7,2

23,9
7,3

50,78
18,41

58,88
11,24

0,4

1,8

3,0

1,8

1,12

0,88

0,1

0,3

0,3

1,0

0,09

0,02

0,3

1,4

2,8

0,8

1,03

0,86

2000
59,4

2001
25,1

2002
9,9

2003
16,3

34,1
25,3

11,5
13,7

-3,7
13,6

40,6

74,9

89,7

82,0

68,6

67,0

29,69

29,00

100

100

100

100

100

100

100

100

* Джерело: [1]; за 2010-2011 роки - розрахунки автора
Як показують розрахунки, протягом 2000-2005 років лише у
2000 році у структурі потенційних фінансових ресурсів щодо
здійснення капіталізації сільського господарства переважала питома
вага власних джерел (59,4%). А починаючи з 2001 року, коли на повну
силу запрацювала державна програма здешевлення кредитів
комерційних банків для сільськогосподарських підприємств та інших
підприємств АПК шляхом часткової компенсації відсоткової ставки,
питома вага кредитів комерційних банків у загальній сумі джерел
здійснення капіталізації становила близько 70-90%.
Варто зазначити, що питома вага власних джерел у структурі
потенційних фінансових ресурсів щодо здійснення капіталізації
сільського господарства, починаючи з 2002 року, має стійку динаміку
до збільшення. В тому числі, питома вага прибутку аграрних
підприємств протягом 2003-2005 років також зростає від 7,7% до
23,9%.
Однак у 2010-2011 роках відбулись суттєві зміни у структурі
джерел фінансових ресурсів щодо здійснення капіталізації сільського
господарства. Зокрема, як і у 2000 році, почали переважати власні
джерела, питома вага яких становила близько 70%. Причому з власних
джерел більшу питому вагу у структурі всіх джерел щодо здійснення
капіталізації займає саме прибуток: 50,78% у 2010 році і 58,88% у 2011
році.
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Таким чином, протягом останніх років у сільському господарстві
спостерігається певна позитивна динаміка щодо росту прибутків,
стабілізації рівня витрат і збільшення частки прибуткових
підприємств, що створює передумови для прискорення капіталізації
аграрного
сектора
саме
за
рахунок
власних
доходів
сільськогосподарських товаровиробників.
Питома вага амортизаційних відрахувань у структурі
потенційних фінансових ресурсів щодо здійснення капіталізації
сільського господарства у 2000-2005 роках поступово зменшувалась
від 25,3% до 7,2%, однак у 2010-2011 роках цей показник дещо
більший – відповідно 18,41% і 11,24%.
Проведемо аналіз динаміки фінансових джерел капіталізації для
досліджуваних трьох сільськогосподарських підприємств Луцького
району Волинської області за 2011-2012 роки (табл. 2).
Таблиця 2
Аналіз динаміки фінансових джерел капіталізації СГПП «Дружба»,
СВК «Урожай» та ПОСП ім. Івана Франка
у 2011-2012 роках, тис. грн.
№

Показник

1

2
Власні
джерела,
з них:
прибуток
амортизація
Залучені
джерела
з них:
державне
фінансування
кредити
комерційних
банків
Всього
коштів за
всіма
джерелами
фінансування

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

3

СВК «Урожай»
2011 2012 відх.
3
4
5

СГПП «Дружба»
2011
2012
відх.
6
7
8

ПОСП ім. І. Франка
2011
2012
відх.
9
10
11

5634

8014

2380

4832

8693

3861

10982

12838

1856

2361
3273

4212
3802

1851
529

1554
3278

3851
4842

2297
1564

4670
6312

4727
8111

57
1799

1327

737

-590

5984

5567

-417

775

575

-200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1327

737

-590

5984

5567

-417

775

575

-200

6961

8751

1790

10816

14260

3444

11757

13413

1656

* Джерело: розрахунки автора
Аналіз показав, що загальна сума фінансових джерел
капіталізації для всіх досліджуваних підприємств у 2012 році зростає
порівняно з 2011 роком: на 1790 тис. грн. у СВК «Урожай, на 3444 тис.
грн. у СГПП «Дружба» і на 1656 тис. грн. у ПОСП ім. І. Франка.
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Причому зростання загальної суми спричинене зростанням суми
власних джерел капіталізації (як прибутку, так і суми амортизаційних
відрахувань).
В той же час сума залучених коштів зменшується у всіх
підприємствах за рахунок зменшення суми кредитів комерційних
банків.
Таке джерело капіталізації як державне фінансування у
досліджуваних підприємств відсутнє.
Серед досліджуваних підприємств найбільша сума фінансових
джерел капіталізації наявна у ПОСП ім. І. Франка, а найменша – у
СВК «Урожай».
Проведемо аналіз структури фінансових джерел капіталізації для
досліджуваних сільськогосподарських підприємств Волинської
області за 2011-2012 роки (табл. 3).
Таблиця 3
Аналіз структури фінансових джерел капіталізації СГПП «Дружба»,
СВК «Урожай» та ПОСП ім. Івана Франка
у 2011-2012 роках, %
№

Показник

1

2
Власні джерела,
з них:
прибуток
амортизація
Залучені джерела
з них:
державне
фінансування
кредити комерційних
банків
Всього коштів за
всіма джерелами
фінансування

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3

СВК «Урожай»
2011 2012 відх.
3
4
5

СГПП «Дружба»
2011 2012 відх.
6
7
8

ПОСП ім. І. Франка
2011 2012 відх.
9
10
11

80,9

91,6

10,6

44,7

61,0

16,3

93,4

95,7

2,3

33,9
47,0

48,1
43,4

14,4
30,3

27,0
34,0

35,2
60,5

-4,5
6,8

8,4

55,3

39,0

12,6
3,6
16,3

39,7
53,7

19,1

14,2
-3,6
10,6

6,6

4,3

-2,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,1

8,4

10,6

55,3

39,0

16,3

6,6

4,3

-2,3

100

100

*

100

100

*

100

100

*

* Джерело: розрахунки автора
Аналіз показав, що у структурі фінансових джерел капіталізації
для двох досліджуваних підприємств найбільшу питому вагу займають
власні джерела капіталізації: 80,9% і 91,6% відповідно у 2011 і 2012
роках у СВК «Урожай, 93,4% і 95,7% у ПОСП ім. І. Франка.
На СГПП «Дружба» у 2011 році спостерігається переваження
залучених джерел – їх питома вага складає 55,3% у структурі джерел
капіталізації. Однак у 2012 році ситуація змінилась і на цьому
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підприємстві також переважають власні джерела, питома вага яких
складає 61,0% у структурі джерел капіталізації.
Варто зазначити, що серед власних джерел капіталізації більшу
частину займають амортизаційні відрахування порівняно з сумою
прибутку для всіх досліджуваних підприємств.
У 2012 році порівняно з 2011 роком спостерігається зростання
питомої ваги власних джерел капіталізації: на 10,6 п.с. у СВК
«Урожай», на 16,3 п.с. у СГПП «Дружба» і на 2,3 п.с. у ПОСП ім. І.
Франка.
Таким чином, важливим власним джерелом фінансування
відтворення основного капіталу сільськогосподарських підприємств є
амортизаційні відрахування.
Амортизаційна політика упродовж багатьох років залишається
найслабкішою ланкою економічної політики усіх без винятку урядів
незалежної України, оскільки сформована ними амортизаційна
система не виконує своєї головної функції – не створює зацікавленості
підприємців до оновлення основних фондів, впровадження наукових
розробок та новітніх технологій у виробництво у найважливіших
сферах економічної діяльності.
Про незадовільне використання потенціалу амортизації як
найбільш ефективного інструменту фінансування оновлення основних
фондів, насамперед, свідчить наявність тенденції до збільшення
ступеня зносу основних засобів.
Сільське господарство – це галузь, яка характеризується
високим рівнем капіталомісткості, тому тут амортизаційні
відрахування відіграють особливо важливу роль у процесі
відтворення. За період дослідження питома вага амортизаційних
відрахувань у структурі витрат на виробництво продукції сільського
господарства протягом періоду досліджування зростає.
Так, у 2004 р. амортизаційні відрахування становили 3,4% в
структурі витрат, а у 2008 р. 7,0%, що на 3,6% більше. За даними
Держкомстату, у 2011 році амортизаційні відрахування становили
4,9% у структурі витрат. Зростає і питома вага амортизаційних
відрахувань у структурі витрат на виробництво продукції
рослинництва. Протягом 2004-2008 рр. її величина зросла з 4,0% до
8,9%, тобто на 4,9%. У 2011 році питома вага амортизаційних
відрахувань у структурі витрат рослинництва становить 5,4%.
Частка амортизаційних відрахувань у структурі витрат на
виробництво продукції тваринництва зростає нижчими темпами ніж в
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рослинництві. За даними Держкомстату, за період дослідження ця
величина зросла на 1,2%, з 2,5% у 2004 р. до 3,7% у 2008 р. У 2011
році частка амортизаційних відрахувань у структурі витрат
тваринництва становить 3,6%.
Отже, можна зробити висновок, що частка амортизації в
структурі витрат продукції є надто малою, тим більше за умов
нецільового її використання. Таким чином, амортизація як основне
джерело формування інвестиційних ресурсів не може ефективно
забезпечувати належне виконання цієї функції. Необдумана
амортизаційна політика держави та слабкий контроль її за цільовим
використанням підприємствами накопичених ними амортизаційних
фондів призвели до того, що амортизаційні відрахування
перетворились із джерела розширеного відтворення чи інвестиційної
діяльності у ресурс поповнення обігових коштів господарств.
Проведемо аналіз фондооснащеності для досліджуваних
сільськогосподарських підприємств Волинської області за 2011-2012
роки (табл. 4).
Таблиця 4
Аналіз фондооснащеності СГПП «Дружба», СВК «Урожай» та ПОСП
ім. Івана Франка у 2011-2012 роках
№

Показник

1

2
Вартість основних
засобів, тис. грн.
Площа сільськогосподарських угідь,
га
Фондо-оснащеність
в розрахунку на 1 га
сільськогосподарських угідь,
тис. грн.

1
2

3

СВК «Урожай»
2011 2012 відх.
3
4
5

СГПП «Дружба»
2011 2012 відх.
6
7
8

ПОСП ім. І. Франка
2011
2012
відх.
9
10
11

6727

7109

382

9939

9093

-846

9860

10671

811

2588

2583

-5

3278

3278

0

2346

2345

-1

2,60

2,75

0,15

3,03

2,77

0,26

4,20

4,55

0,35

* Джерело: розрахунки автора
Аналіз показав, що найбільша фондооснащеність на ПОСП ім. І.
Франка: на 1 га сільськогосподарських угідь припадає у 2011 році 4,20
тис. грн. вартості основних засобів, а у 2012 році 4,55 тис. грн.
Найменша фондооснащеність спостерігається на СВК «Урожай» відповідно у 2011 і 2012 роках на 1 га сільськогосподарських угідь
припадає 2,60 тис. грн. і 2,75 тис. грн. вартості основних засобів.
Зазначимо, що у 2012 році порівняно з 2011 роком
фондооснащеність СВК «Урожай» і ПОСП ім. І. Франка зростає
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відповідно на 0,15 і 0,35 тис. грн. на 1 га сільськогосподарських угідь,
а фондооснащеність СГПП «Дружба», навпаки, має негативну
динаміку до зменшення на 0,26 тис. грн. на 1 га сільськогосподарських
угідь.
Хорунжий М.Й. зазначає, що сільськогосподарські підприємства
стають перед проблемою не стабілізації, а стримування спаду
виробництва, бо щорічне скорочення основних засобів є ознакою
наростаючої виробничої неспроможності
[7, с. 53].
Такий стан справ може призвести до значного зменшення
обсягів вирощування та переробки сільськогосподарської продукції,
що загрожуватиме продовольчій безпеці держави.
Висновки. Таким чином, ми дослідили питання ролі та значення
амортизаційних
відрахувань
у
процесах
капіталізації
сільськогосподарських підприємств.
Вважаємо, що для суттєвого підвищення ролі амортизаційних
відрахувань у формуванні інвестиційного потенціалу підприємств
необхідно забезпечити, зокрема, застосування прискореної амортизації
до окремих галузей економіки і, в тому числі, для сільського
господарства.
На нашу думку, надавати пільгові норми амортизації потрібно не
всім основним засобам 4 групи (машини та обладнання) та 5 групи
(транспортні засоби), як це зазначено у ст. 145.1.5 Податкового
кодексу України. Насамперед необхідно надати право застосовувати
прискорену амортизацію для підприємств, що використовують
високотехнологічне
обладнання,
підприємств
IT-сектору,
агропромислового комплексу.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В статье отражены задания и особенности организации учета в бюджетных
учреждениях.
Ключевые слова: бюджетное учреждение, учет в бюджетном учреждении,
распорядители бюджетных средств, смета бюджетного учреждения, баланс
бюджетного учреждения.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Економічні
перетворення, що відбуваються в Україні, завжди потребують
перегляду основних положень побудови вітчизняної облікової
системи. Як завжди ми вивчаємо досвід економічно розвинених країн,
де облік є одним із головних важелів в управлінні господарським
суб’єктом. Особливої уваги заслуговують зміни у бюджетному секторі
економіки, адже саме бюджетні установи часто виконують функції, які
не можуть виконувати підприємства, основною метою діяльності яких
є отримання прибутку. Однією із проблем у сфері обліку діяльності
бюджетних установ виступають різноманітні відносини, в які
вступають бюджетні установи. За цих умов розвиток теорії і практики
обліку бюджетних установ набуває особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку бюджетних
установ сприяли роботи українських і зарубіжних науковців:
С.М. Альошина, П.Й. Атамаса, А.М. Бєлова, Т.П. Вахненка,
Є.П. Вороніна, В.І. Горєлого, Є.П. Дедкова, Р.Т. Джоги, О.В. Дишканта,
С.Я. Зубілевич, А.М. Кузьмінського, С.О. Нефедова, Л.Д. Сафонової,
С.В. Свірко, С.І. Смірнова, І.Т. Соборнікова, Є.Ю. Шари, О. Шуляка,
І.Д. Фаріона, О.О. Чечуліної, М.Г. Чумаченка та інших. Не зважаючи на
значну кількість навчально-методичних та консультаційних матеріалів,
наукових праць і розробок, залишаються певні суперечливі питання щодо
організації обліку діяльності бюджетних установ.
Цілі статті. Метою написання статті є висвітлення особливостей
організації обліку у бюджетних установах.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Відповідно до
пункту 12 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України
бюджетні установи – органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому
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порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного
бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є
неприбутковими [1].
Основна діяльність бюджетної установи фінансується за рахунок
коштів бюджету – бюджетних асигнувань. Бюджетні асигнування
надаються розпорядникам бюджетних коштів.
Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в особі
їхніх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань,
взяття зобов’язань і здійснення видатків з бюджету.
За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів
поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
Протилежною стороною до розпорядників бюджетних коштів є
одержувачі бюджетних коштів. Одержувачі бюджетних коштів – це
підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші
організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують
кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені органами
державної влади на виконання загальнодержавних програм, надання
послуг безпосередньо через розпорядників.
Бюджетна установа, крім бюджетних коштів, може отримувати
спеціальні кошти за послуги згідно з функціональними
повноваженнями бюджетної установи. Перелік таких послуг
затверджується відповідними нормативними документами (наприклад
[2]).
Використання бюджетних коштів і спеціальних коштів
бюджетної установи здійснюється чітко у відповідності до кошторису
та згідно із бюджетною класифікацією видатків. Бюджетна
класифікація – єдине систематизоване групування доходів, видатків,
кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до
законодавства України та міжнародних стандартів.
Бюджетним кодексом України закладено правову норму
використання єдиної класифікації доходів і видатків для всіх бюджетів,
що становлять бюджетну систему України.
На сьогодні діє бюджетна класифікація, затверджена наказом
МФУ від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію» і
представляє собою таблицю з назвою ознаки класифікації та кодом, що
позначає цю класифікаційну ознаку [3].
Найбільш важливою класифікацією для бюджетної установи є
економічна класифікація видатків, що призначена для деталізації
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використання коштів за їхніми предметними ознаками – заробітна
плата, нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг,
капітальні витрати, виплати населенню, інші. Така класифікація дає
можливість виділити захищені статті видатків бюджету та забезпечує
єдиний підхід до всіх розпорядників та одержувачів коштів.
Видатки бюджету зведено в єдині економічні категорії, які
розподіляються на поточні, капітальні, нерозподілені видатки та
кредитування з вирахуванням погашення. Поточні видатки – це
платежі, призначенням яких не є придбання капітальних активів.
Капітальні видатки охоплюють придбання основного капіталу,
створення державних запасів і резервів, придбання землі та
нематеріальних активів і капітальні трансферти. Склад нерозподілених
видатків визначає закон про державний бюджет чи рішення
відповідної місцевої ради. До них належать видатки з резервних
фондів державного та місцевих бюджетів.
Кошторис є основним плановим документом бюджетної
установи, який надає повноваження на отримання доходів і здійснення
видатків, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання
установою своїх функцій і досягнення цілей, визначених на
бюджетний період згідно з бюджетними призначеннями. Кошторис
бюджетної установ складається на основі постанови КМУ від
28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ».
Кошторис бюджетних установ має такі складові частини:
загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального
фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною
класифікацією видатків на виконання бюджетною установою основних
функцій або розподіл надання кредитів з бюджету за класифікацією
кредитування бюджету;
спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із
спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за
повною економічною класифікацією видатків на здійснення
відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію
пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням установою основних
функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету згідно із
законодавством за класифікацією кредитування бюджету [4].
Форма кошторису затверджується Міністерством фінансів
України. Установа незалежно від того, чи веде вона бухгалтерський
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облік самостійно, чи обслуговується централізованою бухгалтерією,
для забезпечення своєї діяльності складає індивідуальні кошториси,
плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів
із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду за кожною
виконуваною нею бюджетною програмою (функцією).
Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за
наявності затверджених кошторисів. Одержувач використовує
бюджетні кошти на підставі плану використання бюджетних коштів,
що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі
відповідного розпорядника бюджетних коштів.
У двотижневий строк з дня прийняття закону про Державний
бюджет України, відповідного рішення Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад Мінфін, Міністерство фінансів
Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до
головних розпорядників лімітні довідки про бюджетні асигнування.
Лімітна довідка про бюджетні асигнування – це документ, який
містить затверджені бюджетні призначення (встановлені бюджетні
асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники, що
згідно із законодавством повинні бути визначені на основі нормативів,
і видається відповідно Міністерством фінансів України, Міністерством
фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом,
головним розпорядником коштів [4]. Показники лімітної довідки
доводяться до відома головних розпорядників, розпорядників нижчого
рівня для уточнення проектів кошторисів і складання проектів планів
асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із
загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів
використання бюджетних коштів, помісячних планів використання
бюджетних коштів.
Головні розпорядники під час розгляду проектів кошторисів,
планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів
із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів
використання бюджетних коштів, помісячних планів використання
бюджетних коштів зобовʼ язані:
забезпечити суворе виконання вимог законодавства;
додержуватися режиму економії, не допускати включення до
кошторисів бюджетних асигнувань, не зумовлених потребою;
забезпечити в проектах кошторисів, планів асигнувань
загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального
фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання
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бюджетних коштів додержання доведених у лімітних довідках річних
обсягів бюджетних асигнувань;
не допускати прийняття в кошторисах сум, не підтверджених
розрахунками та економічними обґрунтуваннями.
Крім організаційних особливостей функціонування бюджетних
установ є суто облікові.
Облік у бюджетних установах регламентується значною
кількістю нормативних документів, основним з яких є Закон України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996. Основними завданнями бухгалтерського обліку в
бюджетних установах є:
формування повної та достовірної інформації про діяльність
установи та її майновий стан;
забезпечення інформацією, яка необхідна внутрішнім і
зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності для контролю за:
дотриманням законодавства України у виконанні кошторису;
використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
запобігання
негативним
результатам
діяльності
та
вишукування резервів забезпечення фінансової стабільності
бюджетної установи;
виявлення додаткових доходів і мобілізація коштів у бюджет;
організація контролю виконання кошторису бюджетної
установи;
виділення в обліку касових і фактичних видатків;
організація обліку в розрізі кодів бюджетної класифікації;
сувора відповідність обліку і звітності вимогам нормативних
документів з урахуванням галузевої специфіки.
Характерною особливістю обліку видатків бюджетних установ є
їх поділ на касові та фактичні.
Касовими видатками вважають всі суми, отримані установою з
поточних бюджетних рахунків у банку чи реєстраційних рахунків у
відповідних органах Державного казначейства для їх використання
(витрачання) згідно з кошторисом.
Фактичні видатки, на відміну від касових, це дійсні видатки
установи для виконання кошторису, що підтверджені відповідними
первинними документами. Прикладом фактичних видатків можуть
бути операції нарахування заробітної плати працівникам, списання
витрачених медикаментів та продуктів харчування, списання витрат на
відрядження за поданим авансовим звітом, нарахування внесків до
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спеціальних фондів на соціальні заходи тощо.
Облік касових і фактичних видатків ведеться за кодами
економічної класифікації з метою забезпечення контролю з боку
держави за використанням бюджетних коштів. Касові та фактичні
видатки на практиці найчастіше не збігаються у часі, оскільки в їх
основу покладено різні принципи запису бухгалтерських операцій: для
касових видатків – це касовий метод, для фактичних видатків – це
метод нарахувань.
Бухгалтерський облік виконання кошторисів витрат загального і
спеціального фондів у бюджетних установах ведеться на єдиному
балансі за єдиним планом рахунків. Але якщо при бюджетних
установах є великі підсобні виробничі майстерні або підсобні сільські
та навчально-дослідні господарства, переведені на господарський
розрахунок (мають самостійний баланс і рахунки у банках), то останні
організовують та ведуть бухгалтерський облік відповідно до плану
рахунків виробничих підприємств.
За дотримання правил бюджетної дисципліни і правильну
організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах
відповідальність несуть керівник установи і головний бухгалтер.
Головний бухгалтер повинен керуватися Законом України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.
№ 996–XIV, іншими нормативними актами вищих органів державної
влади й управління, вказівками та інструкціями Державного
казначейства України.
Завданнями бухгалтерської служби бюджетної установи є:
організація бухгалтерського обліку відповідно до діючих
нормативних документів;
впровадження сучасних форм і методів облікової роботи та
обробки бухгалтерських документів з використанням автоматизованих
систем обробки облікової інформації;
здійснення попереднього контролю за
своєчасним,
правильним оформленням документів і законністю, доцільністю
здійснюваних операцій;
контроль
правильності,
раціональності,
економності
витрачання коштів відповідно до визначених обсягів фінансування та
їх цільового призначення;
суворий
контроль
за
раціональним
використанням
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, боротьба з
безгосподарністю;
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забезпечення обліку доходів і видатків за спеціальними та
іншими позабюджетними коштами;
своєчасне виявлення негативних явищ в господарській і
фінансовій
діяльності,
виявлення
та
мобілізація
внутрішньогосподарських резервів покращення використання ресурсів
і фінансування;
формування і своєчасне подання необхідної інформації для
внутрішньогосподарського управління та для зовнішніх користувачів;
своєчасне нарахування і видача зарплати, стипендій,
допомоги, пенсій;
облік і контроль стану розрахунків з різними дебіторами і
кредиторами;
участь у проведенні інвентаризації та своєчасне оформлення
її результатів;
періодичні інструктажі матеріально відповідальних осіб з
питань обліку і забезпечення збереження товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів, що знаходяться на їхньому
відповідальному зберіганні;
складання достовірної звітності і подання її відповідним
органам в установлені терміни;
дотримання
встановленого
порядку
зберігання
бухгалтерських документів, облікових регістрів, кошторисів і
розрахунків до них.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996–XIV порядок
ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах регулюється
Державним казначейством України [5]. При цьому необхідно
зауважити, що на бюджетні установи не поширюється дія
національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. На цій
підставі Державне казначейство України розробило і наказом від
10.12.1999 р. № 114 затвердило «План рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ» та «Порядок застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ».
Господарські операції бюджетної установи відображаються в
системі рахунків діючого Плану рахунків бюджетних установ,
затверджене наказом ГУДКУ № 114 від 10.12.1999 р. [6].
Згаданий вище План рахунків розроблений на підставі
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та призначений для
відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій
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бюджетних установ. В основу групування рахунків у цьому плані
покладено економічний зміст господарських засобів і особливості
господарських процесів, що обліковуються на окремих рахунках.
Відповідно до цього у плані рахунків виділено 8 класів балансових та
один (клас 0) позабалансових рахунків. Кожному синтетичному
рахунку (рахунку першого порядку) та субрахунку (рахунку другого
порядку) присвоєно відповідну назву і код.
У плані рахунків бюджетних установ об’єднані рахунки як для
обліку виконання кошторису доходів і видатків за загальним фондом,
так і рахунки з обліку надходження та використання коштів
спеціального фонду. Окремі рахунки можна використовувати для
обліку коштів як загального, так і спеціального фондів.
Більшість рахунків призначені для поточного обліку в
бюджетних установах різних галузей невиробничої сфери, тобто
уніфіковані. Але є й такі рахунки, застосування яких зумовлено
особливостями основної діяльності або фінансування окремих груп
установ та організацій.
Бухгалтерський облік в бюджетних установах ведеться методом
подвійного запису за певною формою. Основними, найбільш
поширеними формами бухгалтерського обліку в бюджетних установах
на сучасному етапі є журнал-головна, журнально-ордерна і машинноорієнтовані (комп’ютерні) форми обліку.
Ще однією особливістю організації обліку бюджетних установ є
форма і порядок складання балансу. Бухгалтерський баланс бюджетної
установи – це звіт про стан засобів установи, що відображає її активи,
капітал та зобов’язання у синтезованому вигляді на певну дату.
За складом статей, їх групуванням за розділами баланс
бюджетної установи значно відрізняється від балансів виробничих або
торговельних підприємств, що працюють на засадах самоокупності та
самофінансування, і має за мету не розкриття інформації для зовнішніх
користувачів про фінансовий стан установи, а забезпечення контролю
та аналізу використання коштів загального і спеціального фондів.
Склад статей активу балансу засвідчує належність бюджетних
установ до галузей невиробничої сфери, а склад статей пасиву вказує,
що це установи державної і комунальної форм власності, які
утримуються повністю або частково за рахунок державного та/або
місцевих бюджетів.
У загальному вигляді у балансі бюджетної установи в активах
присутній розділ «Видатки», а в пасивах – розділ «Доходи».
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Висновки. Підсумовуючи весь викладений матеріал, можна
зазначити наступне. Облік у бюджетних установах має свої специфічні
особливості. Саме тому при організації обліку в таких установах
необхідно приділяти увагу дотриманню нормативних документів, яке
забезпечить: формування повної та достовірної інформації про
діяльність установи та її майновий стан, режим економії державних
фінансових ресурсів.
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. – [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
2. Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними
науковими установами. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства
фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України від 01.12.2003 р. № 798/657/351,798/657/351,798/657/351. – [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z1169-03.
3. Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011
р.
№
11.
–
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0011201-11.
4. Постанови КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 р. №
228. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=2282002-%E.
5. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996–XIV. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
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ПРОДУКЦІЇ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ
ПРАКТИЦІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ: СТАН І РОЗВИТОК
У статті висвітлено недоліки діючої практики формування показників
інноваційної продукції, що не дозволяють повною мірою задовольняти інформаційні
потреби менеджерів підприємств, організацій, органів національної статистики, інших
внутрішніх і зовнішніх користувачів. Представлено рекомендації з формування
показників продуктових інновацій безпосередньо в системі бухгалтерського обліку.
Ключові слова: інноваційна продукція, обліково-аналітична практика,
промислове підприємство.
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FORMATION OF INNOVATIVE PRODUCTS IN
ACCOUNTING AND ANALYTICAL PRACTICE
INDUSTRIAL ORGANIZATIONS REPUBLIC OF BELARUS:
STATE AND DEVELOPMENT
The lacks of operating practice of forming of indexes of innovative products, that
does not allow to a full degree to satisfy the informative necessities of managers of
enterprises, organizations, organs of national statistics, are reflected in the article, other
internal and external users. Recommendations are presented from forming of indexes of food
innovations directly in the system of record-keeping.
Keywords: innovative products, registration-analytical practice, industrial
enterprise..
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОДУКЦИИ В УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
В статье отражены недостатки действующей практики формирования
показателей инновационной продукции, которые не позволяют в полной мере
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удовлетворять информационные потребности менеджеров предприятий, организаций,
органов национальной статистики, других внутренних и внешних пользователей.
Представлены рекомендации по формированию показателей продуктовых инноваций
непосредственно в системе бухгалтерского учета.
Ключевые слова: инновационная продукция, учетно-аналитическая практика,
промышленное предприятие.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковими та практичними завданнями. В умовах
розвитку Республіки Білорусь основним фактором підвищення
ефективності діяльності промислових підприємств є їх модернізація та
впровадження інноваційних заходів, що ґрунтуються на сучасних
досягненнях науки. Це повною мірою визнається вітчизняними
науковцями, політиками, практиками. Зокрема, О.Г. Лукашенко в
«Посланні Президента білоруському народу і Національним зборам» у
2012 році одним з основоположних напрямків розвитку економіки
назвав розвиток науки та інновацій. У зв'язку з чим, ним було
зазначено: «...сьогодні головною цінністю провідних світових
корпорацій є не величезні корпуси заводів і не виробничі бригади, а
ноу-хау, технологія випуску тієї або іншої продукції, тобто знання» [1].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. З метою системної модернізації національної
економіки,
її
структурної
перебудови
і
підвищення
конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників на
внутрішньому та зовнішніх ринках розроблена і прийнята до
використання Державна програма інноваційного розвитку Республіки
Білорусь на 2011-2015 роки, затверджена постановою Ради Міністрів
Республіки Білорусь № 669 від 26.05. 2011 р. (в ред. Постанови Ради
Міністрів Республіки Білорусь від 04.02.2012 р.) [2]. Відповідно до
глави 4 цієї програми одним з основних заходів, спрямованих на
розвиток інноваційної діяльності, є «... модернізація діючих
підприємств і виробництв на основі впровадження інноваційних
технологій, технологічного переоснащення виробництв для освоєння
та випуску нової продукції» [2].
Цілі статті. Метою написання статті є висвітлення недоліків
діючої практики формування показників інноваційної продукції, що не
дозволяють повною мірою задовольняти інформаційні потреби
менеджерів підприємств, організацій, органів національної статистики,
інших внутрішніх і зовнішніх користувачів; розробка рекомендацій з
формування показників продуктових інновацій безпосередньо в
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системі бухгалтерського обліку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Інноваційна
діяльність може здійснюватися суб'єктами господарювання з різних
напрямків. У вітчизняній та міжнародній практиці прийнято виділяти
продуктові, процесні, організаційні та маркетингові типи інновацій [3;
4, с. 12]. Чільне місце в структурі інноваційної діяльності промислових
підприємств Республіки Білорусь займають саме продуктові інновації,
під якими розуміється «... впровадження продукції або послуги, які є
новими або значно поліпшеними за частиною їх властивостей або
способів використання» [3].
Підтвердженням високої значимості розглянутого типу інновацій
є дані статистики. У 2011 р. питома вага витрат на технологічні
інновації склала 99,48% загальної величини витрат на інновації [5, с.
99], при цьому 69,3% із загального числа інноваційно-активних
організацій, що здійснювали технологічні інновації, виробляли
витрати тільки на продуктові інновації, а 17,8% - здійснювали витрати
на продуктові й процесні інновації одночасно [5, с. 88]. Витрати на
дослідження та розробку нових видів продукції і методів їх
виробництва досягали в окремих промислових організаціях 80% від
загальної величини витрат на інновації. Питома вага відвантаженої
інноваційної продукції в загальному обсязі відвантаженої продукції
промисловості у 2011 р. склала 14,4% [5, с. 77], при цьому 62,3%
інноваційної продукції відвантажено за межі Республіки Білорусь [5, с.
120].
Інтерес до даного напрямку інноваційної діяльності організацій
обумовлюється тим, що значною мірою саме за допомогою
виробництва нової та наукомісткої продукції забезпечуються приріст
експорту та імпортозаміщення, збільшення обсягів сертифікованої
продукції та продукції, що відповідає міжнародним стандартам якості,
а також здійснюється модернізація найважливіших експортноорієнтованих і імпортозамінних виробництв.
У першу чергу необхідно розглянути економічну сутність самого
поняття «інноваційна продукція». В даний час визначення категорії
«інноваційна
продукція»
в
нормативно-правових
актах
з
бухгалтерського обліку відсутня, воно наводиться лише в нормативноправових актах з формування показників у формах державної
статистичної звітності. Одним з таких нормативних документів є
Вказівки щодо заповнення форми державної статистичної звітності 12205

п «Звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)»,
затверджені постановою Національного статистичного комітету
Республіки Білорусь від 12.10. 2012 року № 182 (в ред. Постанови
Національного статистичного комітету Республіки Білорусь від 13.12.
2012 року № 219) [6] (далі - Вказівки № 182). Відповідно до пункту 44
цього нормативного документа «інноваційна продукція - це нова
продукція або продукція, яка протягом останніх трьох років
піддавалася в значній мірі технологічним змінам ...» [6]. Дане
визначення дослівно повторюється у пункті 31 Вказівок щодо
заповнення форми державної статистичної звітності 1-нт (інновація)
«Звіт про інноваційну діяльність організацій», затверджених
постановою Національного статистичного комітету Республіки
Білорусь від 20.12.2010 р. № 270 (в ред. Постанови Національного
статистичного комітету Республіки Білорусь від 04.07.2012 року № 90)
(далі - Вказівки № 270) [3]. У пункті 46 Вказівок № 182 визначено, що
відвантажена продукція вважається інноваційною «... протягом трьох
років з моменту її першого відвантаження даною організацією» [6].
При цьому відповідно до пункту 14 названого документа під готовою
продукцією розуміються «... вироби і напівфабрикати, повністю
закінчені обробкою, що відповідають чинним стандартам чи
затвердженим технічним умовам, у тому числі по комплектності,
прийняті на склад чи замовником і забезпечені сертифікатом або
іншим документом, що засвідчує їх якість» [6].
Можна зробити висновок, що інноваційна продукція - це частина
виробленої організацією продукції, яка відповідає всім вимогам її
включення до складу «готової» і при цьому відповідає певним
додатковим критеріям, які викладені у пункті 44 Вказівок № 182:
для продукції, що визнається новою, - це відсутність аналогів
на території Республіки Білорусь або за її межами;
для продукції, яка протягом останніх трьох років піддавалася в
значній мірі технологічним змінам, - це значний ступінь
удосконалення або модифікації її властивостей, параметрів, ознак і т.п.
[6].
Необхідно розуміти, що продуктові інновації важливі не самі по
собі, а принесений ними ефект для економіки як окремого суб'єкта
господарювання, так і країни в цілому. У тому випадку, якщо
виробництво та реалізація інноваційної продукції не призводить до
підвищення показників результативності, що застосовуються на рівні
організації та при агрегуванні показників макрорівня, даний напрямок
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інноваційної діяльності можна вважати неефективним. При цьому слід
зазначити, що незважаючи на високу значимість даних про
інноваційну продукцію, до цих пір не вирішено питання про склад
показників продуктових інновацій, формування яких необхідно
здійснювати в бухгалтерському обліку, а також відсутні комплексні
дослідження з розробки методик бухгалтерського обліку інноваційної
продукції.
Основними показниками інноваційної діяльності організацій
промисловості в частині виробництва інноваційних видів продукції,
що приводяться в статистичній звітності [3, 6], рекомендаціях з
розробки прогнозів розвитку комерційних організацій на 5 років і
бізнес-планів розвитку комерційних організацій на рік, Державній
програмі інноваційного розвитку Республіки Білорусь на 2011-2015
роки [2] є:
обсяг відвантаження інноваційної продукції у фактичних
відпускних цінах (без податку на додану вартість, акцизів і
аналогічних обов'язкових платежів);
обсяг виробництва нової продукції у фактичних відпускних
цінах без податку на додану вартість, акцизів та інших податків і
платежів з виручки;
частка нової продукції в обсязі виробництва;
частка інноваційної продукції в обсязі відвантаженої
промислової продукції.
Відповідно до Вказівок № 182 для підприємств, основним видом
економічної діяльності яких є виробництво промислової продукції,
передбачений лише такий об'ємний показник, як «Відвантажена
інноваційна продукція», під якою розуміється «вартість тієї продукції
(роботи, послуги), яка фактично відвантажена, виконана, надана у
звітному періоді споживачам (включаючи продукцію, здану за актом
замовнику на місці) незалежно від того, надійшли гроші на рахунок
продавця чи ні» [6]. Аналогічний показник відображається у формі
державної статистичної звітності 1-нт (інновація) «Звіт про
інноваційну діяльність організацій», відповідно до Вказівок № 270 [3].
Слід також зазначити, що без проведення співставлення
показників обсягів виробництва і відвантаження інноваційної
продукції, що може бути забезпечено за допомогою формування
перерахованих показників в єдиній оцінці за поточними відпускними
цінами без непрямих податків, ці показники втрачають будь-яке
смислове навантаження.
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Так, інноваційна продукція, вироблена організацією, може не
користуватися попитом, обсяги її виробництва будуть значно
перевищувати обсяги відвантаження даного виду продукції. Це
призведе до зростання складських запасів, вилучення коштів з обороту
і зниження платоспроможності та фінансової стійкості господарської
одиниці.
Для вдосконалення інформаційного забезпечення управління
ефективністю продуктових інновацій мають велике значення також
показники фінансових результатів від реалізації інноваційної
продукції. За допомогою використання останніх можна забезпечити
безперервність здійснення контролю за ефективністю продуктових
інновацій на стадіях їх планування, випуску, реалізації та подальшого
аналізу фактично досягнутих показників результативності. Зокрема,
показник валового прибутку від реалізації інноваційної продукції може
бути оцінений вже на стадії випуску інноваційної продукції з
виробництва шляхом співставлення її вартості в оцінці за поточними
відпускними цінами без непрямих податків і за собівартістю. Це
забезпечить можливість своєчасного виявлення та реагування на
сформовані негативні відхилення від показників, запланованих на
стадії обґрунтування інноваційних проектів, основою розрахунку яких
є використання показників виручки від реалізації продукції,
маржинального прибутку, чистого доходу, розрахованих за проектом
або з урахуванням реалізації проекту.
Слід зазначити, що в діючій системі бухгалтерського обліку,
бухгалтерської та статистичної звітності промислових підприємств та
організацій показники обсягу випущеної інноваційної продукції у
відпускних цінах без непрямих податків, за собівартістю випущеної і
відвантаженої інноваційної продукції не формуються. Крім того,
існуюча в даний час практика оцінки готової продукції при
узагальненні інформації про її наявність та рух на синтетичних
рахунках бухгалтерського обліку й у звітності промислових
підприємств по собівартості не узгоджується з оцінкою за фактичними
відпускними цінами за вирахуванням податків і платежів, що
обчислюються з виручки, застосовуваної при відображенні показників
інноваційної продукції у формах державної статистичної звітності
відповідно до методології Системи національних рахунків. Як
наслідок, заповнення показників, передбачених у згаданих формах
статистичної звітності 1-нт (інновація) «Звіт про інноваційну
діяльність організації» і 12-п «Звіт про виробництво промислової
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продукції (робіт, послуг)», проводиться не за даними бухгалтерського
обліку, а на основі додаткових розрахунків, вибірок і коригувань,
проведених фахівцями планово-економічних відділів і виробничих
підрозділів організації, що призводить до неточностей даних і не
дозволяє досить достовірно оцінити результативність продуктових
інновацій, здійснюваних організаціями промисловості Республіки
Білорусь.
Крім цього діюча практика формування показників готової
продукції в бухгалтерському обліку суперечить положенням
Керівництва Організації економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР). Відповідно до аналізованих методичних документів
ефективність діяльності з виробництва інноваційної продукції повинна
характеризуватися через показники, що відображають вплив інновацій
на дохід підприємства, організації, а не понесені на її виробництво і
реалізацію витрати.
Висновки. З метою задоволення інформаційних потреб, що
виникають при здійсненні оцінки ефективності інноваційної
діяльності з виробництва інноваційних видів продукції, можна
рекомендувати формування в аналітичних регістрах за відповідними
синтетичними рахунками наступні показники продуктових інновацій:
обсяг виробленої за звітний період інноваційної продукції в
поточних відпускних цінах без непрямих податків;
собівартість випущеної за звітний період інноваційної
продукції;
відхилення вартості виробленої інноваційної продукції від її
собівартості;
обсяг відвантаженої за звітний період інноваційної продукції в
поточних відпускних цінах без непрямих податків;
собівартість відвантаженої за звітний період інноваційної
продукції;
відхилення вартості відвантаженої інноваційної продукції від її
собівартості.
Сучасний розвиток систем автоматичної обробки даних і
використання організаціями промисловості регістрів бухгалтерського
обліку готової продукції дають можливість сформувати всі названі
показники в системі бухгалтерського обліку.
Впровадження рекомендованої методики дозволить формувати
показники обсягу випуску інноваційної продукції за місяць у двох
оцінках: у поточних відпускних цінах без непрямих податків і за
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собівартістю, визначати відхилення вартості залишків інноваційної
продукції, обсягів її виробництва і відвантаження в оцінці за
поточними відпускними цінами від їх собівартості, використовувати
цю інформацію при оцінці виконання планових показників та оцінці
ефективності продуктових інновацій промислових підприємств. Крім
того, розроблена методика обліку готової продукції забезпечує
можливість формування, безпосередньо в системі синтетичних
рахунків, показників виробництва та відвантаження інноваційної
продукції, необхідних для заповнення форм державної статистичної
звітності про виробництво промислової продукції і дозволяє оцінити
результативність поточної діяльності підприємства на стадії
виробництва.
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ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ТКС
В статье исследованы особенности развития зеленого туризма в западных
приграничных регионах Украины. Выявлены тенденции развития и перспективы
использования имеющегося потенциала путем углубления трансграничного
сотрудничества.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Туристичнорекреаційний потенціал слугує важливим елементом розвитку
регіонів. Виключення не становлять прикордонні території, які є
учасниками транскордонних утворень.
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Врахування специфіки розвитку сільського зеленого туризму
займає вагоме місце у розвитку транскордонного співробітництва. З
розширенням і поглибленням економічного співробітництва
європейських країн прикордонні регіони все більш стають зонами
контакту національних господарств, тому оцінка наявного туристичнорекреаційного потенціалу особливо сільського туризму, у
транскордонних регіонах, проблем з його використання на основі
можливостей транскордонного співробітництва є актуальним
питанням теорії і практики економіки.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. В економічній літературі існує чимало робіт,
присвячених висвітленню окремих теоретичних та практичних питань
пов’язаних з дослідженням туристично-рекреаційного потенціалу
територій загалом і врахування специфіки сільського туризму у
транскордонному співробітництві. Найбільш відомими авторами цих
досліджень є: Мікула Н.А., Толкованов В.В., Демченко В.В., Тимечко
І.Р., Матвєєв Є.Е., Жук О.П., Федоришин О.З., Цибульська Ю.О.,
Цисінська О.Б., Гусева М.О.
В роботах вітчизняних вчених значну увагу приділено
дослідженню організації та планування сільського (зеленого) туризму,
визначено основні передумови та перспективи його розвитку, вивчено
європейський досвід становлення СЗТ, обґрунтовано основні
особливості менеджменту та маркетингу в даній галузі тощо. Однак,
прогрес суспільства вимагає об’єктивного та детальнішого
дослідження відпочинкових пропозицій, що пропонуються ринком, а
також значний акцент робиться на перспективних напрямках розвитку
СЗТ та його впливі на економіку та суспільство загалом.
Цілі статті. Мета дослідження оцінити розвиток сільського
зеленого туризму в західних транскордонних регіонах України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Інтеграція в
економічні структури Європейського Союзу потребує від України
розроблення та вдосконалення моделі взаємовідносин центра та
регіонів, яка б відповідала принципам, стандартам, нормам та
механізмам регіональної політики Євросоюзу, сприяла розвитку нових
форм співробітництва між регіонами, а також міжнародного
співробітництва територій, особливо на сучасному етапі становлення
України. Один з інструментів успішної політики регіонального
розвитку, який останнім часом набуває поширення, є активізація
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прикордонного та транскордонного співробітництва, тому актуальним
сьогодні є аналіз розвитку транскордонного співробітництва в сфері
туристично-рекреаційного підприємництва, а саме сільського зеленого
та агротуризму [8].
Динаміка розвитку транскордонного співробітництва доволі
переконливо свідчить про значну її активізацію, обумовлену,
передусім, реалізацією мети загальноєвропейського значення –
«розмивання» кордонів між країнами-членами Євросоюзу і
вирівнювання диспропорцій розвитку центральних та периферійних
регіонів у кожній з країн.
Україна активно включилася в процес створення євро регіонів на
початку 1993 р. і наданий час бере участь у шести з них: Карпатський,
Буг, Нижній Дунай, Верхній Прут, Дніпро та Слобожанщина.
Територія України, що входить до складу єврорегіонів, становить
33,9% її загальної площі, де мешкає понад 28 % населення країни [5].
Таким чином, транскордонне співробітництво в галузі СЗТ
означає співпрацю суміжних територій сусідніх держав, що стосується
туристичних послуг, де визначальною ознакою є наявність кордону
між співпрацюючими територіями.
Структурно-функціональну схему розвитку СЗТ в західних
транскордонних регіонах України можна представити наступним
чином (рис.1).
Розвиток туризму на західних кордонах України є високо
актуальним. Перетворення західного регіону на туристичну зону з
європейським рівнем сервісу та комфортабельності принципово
змінить обличчя як регіону, так і держави. Регіон має унікальні умови
для розвитку зеленого туризму. Чисельні природні та культурні
атракції, угіддя, мінеральні джерела, горні масиви призначені саме для
таких цілей.
Для здійснення ефективного планування розвитку сільського
зеленого туризму у регіонах необхідно розглянути його особливості
територіальної і функціональної організації. Територіальна організація
сільського зеленого туризму – це система просторового
взаєморозташування сільських населених пунктів, що надають
агрорекреаційні послуги, по відношенню один до одного, а також
щодо міст-центрів генерування споживачів агротуристичних послуг,
сформованої транспортної інфраструктури території та об’єктів
природної й етнокультурної спадщини регіону.
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Рис. 1. Функціонально-структурна схема розвитку сільського
зеленого туризму в західних транскордонних регіонах України
Найкращий стан із легалізацією сільського аграрного туризму
має Закарпатська область, де майже в кожному районі сформовані
організаційні структури сприяння його розвитку [7]. Закарпатська
область також позитивно відрізняється умовами проживання й
ставленням тамтешніх підприємців до своїх обов’язків. Практично у
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кожній оселі функціонує Інтернет, що дає змогу оперативно й
завчасно одержувати інформацію і резервувати місця заздалегідь.
Фактична кількість підприємств сфери сільського туризму в
західних транскордонних регіонах України подано в таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка чисельності підприємств сфери сільського туризму в
західних транскордонних регіонах України
Рік

2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011 до
2000,
разів

Кількість сільських садиб, що надають послуги у сфері сільського
туризму, од.
ІваноЗакарпатська
Львівська Чернівецька
Волинська
Франківська
обл.
обл..
обл.
обл.
обл.
70
61
39
22
334
232
209
129
10
348
312
266
138
20
367
319
283
157
42
384
322
291
168
75
396
335
298
189
115
402
347
311
196
130
418
356
319
207
226
5,97

5,84

8,18

9,41

22,6

Джерело: [1]
Як свідчать результати досліджень (табл.1; рис.2.), динаміка
розвитку підприємств сфери сільського туризму у досліджуваному
регіоні є досить жвавою, особливо у Чернівецькій та Львівській
областях. Проте кількість підприємств сфери сільського туризму
відносно загальної кількості сільських домогосподарств ще досить
низька.

Рис. 2. Динаміка підприємств сфери сільського туризму у
західному регіоні
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Водночас мають місце позитивні зрушення у розмірах
підприємств сільського туризму регіону. Як показник розмірів
використовуємо кількість кімнат, які надаються туристам одночасно, і
кількість ліжко-місць у них (табл. 2.).
Таблиця 2
Динаміка розмірів підприємств сфери сільського туризму в
західних транскордонних регіонах України
Закарпатська

обл.

Показник
Кількість
підприємств
сфери
сільського
туризму
Кількість
кімнат для
туристів,
всього
На 1
господарство
Кількість
ліжко-місць для
туристів
На 1
господарство

ІваноФранківська

Львівська

обл.

обл.

Чернівецька
обл.

2000

2012

2000

2012

2000

2012

2000

2012

70

418

61

356

39

319

22

207

217

1881

208

1495

90

1053

53

766

3,1

4,5

3,4

4,2

2,3

3,3

2,4

3,7

543

4985

562

3663

239

2843

148

2221

7,8

11,9

9,2

10,3

6,1

8,9

6,7

10,7

Джерело: [2;3; 6; 9]
Таким чином, в західних транскордонних регіонах України
переважають підприємства сільського аграрного туризму розміром від
2 до 4 кімнат для гостей, в яких одночасно можна розмістити 5-10
туристів. Співвідношення між кількістю ліжко-місць та гостьових
кімнат із розрахунку на одне господарство свідчить, що основним
типом кімнат, призначених для використання туристами підприємств
сільського аграрного туризму під час відпочинку, є двомісні. Спільні
ознаки сільського туризму всіх сільських західних транскордонних
регіонах України регіонів базуються на можливості поєднання
(комбінування) власне відпочинку у сільській оселі зі спортивним та
екологічним туризмом.
Основні види туристичних послуг в сільському аграрному
туризмі представлено у табл. 3.
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Таблиця 3
Основні види туристичних послуг в сільському туризмі в західних
транскордонних регіонах України
Туристичні Львівська
ІваноЗакарпатська Чернівецька Волинська
послуги
обл. Франківська
обл.
обл.
обл.
обл.
Національна
домашня
++
++
++
++
++
кухня
Сільські
вечорниці з
++
++
+
+++
+
частуванням
Участь у
проведенні
свят,
народних
обрядів
+
++
+
+
++
(весілля,
колядки,
троїсті
музики)
Відвідування
народних
+
++
++
+
+
умільців,
домашні музеї
Збір грибів,
ягід і їх
++
++
++
++
++
консервація
Оздоровчі
сауни з фіто
чаями,
+
++
++
+
+
старовинні
рецепти
омолодження
Піші
туристичні
+
++
++
+
+
маршрути
Зимові
розваги,
++
++
++
++
+
поїздки на
санях
Прогулянки
+
+
++
++
++
на конях

217

Продовження табл. 3
Ватра та
частування
Орнітологіч
ний туризм
та апітуризм

+

++

++

++

-

++

+

+

+

+++

+ - поширені; ++ - досить поширені; +++ - дуже популярні
Джерело: складено на основі [1; 7]
Найпопулярніші туристичні послуги пов’язані з національною
кухнею, проведенням фестивалів (вечорниці, народні обряди).
Значного поширення набули оздоровчі сауни з фіточаями, зимові
розваги з катанням на санях. У всіх областях поширений збір ягід і
грибів та кваліфікований туризм (піші, кінні прогулянки). Усе більшої
популярності набувають форми пізнавального туризму (відвідування
народних умільців, домашніх музеїв тощо). Кожна з областей має
свою спеціалізацію в туристичних послугах зеленого туризму.
Таким чином, можна встановити найпоширеніші туристичні
послуги для кожної з областей. Зокрема, в Івано-Франківській і
Закарпатській областях популярною є участь туристів у народних
святах і обрядах, відвідини народних умільців, прогулянки на конях.
На Львівщині та у Чернівецькій областях туристи найчастіше беруть
участь у зимових розвагах та сільських вечорницях.
Великі перспективи для розвитку сільського зеленого туризму
має Західне Полісся, а саме Волинь, яка багата унікальними
природними умовами і рекреаційними ресурсами. Волинь надзвичайно
цікава в етнографічному та історичному аспектах. Крім того, на
території області багато різноманітних водоймищ, особливо озер, а
вигідне територіальне розташування дозволяє залучити туристів з-за
кордону.
Вітчизняні фахівці в галузі рекреалогії досить високо оцінюють
ступінь естетичної привабливості волинських ландшафтів, що робить
місцевий туристичний продукт висококонкурентним на ринку
сільського
туризму.
На
Волині
особливою
туристичною
привабливістю користуються природні та великі штучні водойми,
лісовкриті території та природні національні парки [4].
За словами завідувача сектору туризму головного управління
інфраструктури та туризму Волинської ОДА Сергія Чернеця, в 2012
року облікували 298 приватних садиб на базі особистого селянського
господарства, які надають послуги із зеленого туризму, 226 із них
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знаходяться в Шацькому районі. В цій сфері загалом працюють
приблизно 1000 осіб [10]. Саме тому можна констатувати про
перспективність розвитку сільського зеленого туризму на Волині.
Адже багатий природно-ресурсниий потенціал та наявність вільних
трудових ресурсів створюють всі передумови для організації сучасної
туристичної інфраструктури і розвитку вітчизняного та міжнародного
сільського туризму на її території. До прикладу, мисливські угіддя
Цуманських лісів Ківерцівського району вже стали місцем активного
відпочинку любителів полювання з Італії, Франції, Німеччини та
Бельгії.
Висновки. Отже, зелений туризм має всі передумови до
розвитку в західних транскордонних регіонах України. Більше того,
саме
сільський
туризм
дає
можливість
подивитись
на
сільськогосподарське виробництво; на майстерність ремісників та на
дивовижні принади національної кухні і традицій.
Транскордонне співробітництво позитивно впливає на розвиток
зеленого туризму. Фінансова підтримка структурних фондів
Європейського Союзу і досвід провідних країн дає змогу розвиватися
даній сфері на прикордонних територіях.
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СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В статье обозначены проблемы современности относительно влияния
институциональных процессов на обострение конфликта между капиталом-собственностью
и капиталом-функцией. Установлена основная причина такого конфликта, которая
заключается в отделении собственника от капитала. Исследована роль управленческого
учета в процессе реализации функций капитала в новой институциональной среде.
Ключевые слова: капитал-собственность, капитал-функция, управленческий учет,
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Інституціональний підхід стосовно розвитку управлінського обліку
проявляється через призму міждисциплінарних зв’язків філософії,
психології, економіки, соціології та управління. В центрі завжди є індивід,
який володіє певним капіталом як сукупністю вартостей, здатних до
самовідтворення та самозростання. Проблема загострюється з
відокремленням капіталу-власності і капіталу-функції. Тобто, власник
капіталу в умовах глобалізації економіки, інформатизації суспільства і
панування знань не може управляти своїм капіталом максимально
ефективно. Таким чином, капітал-функція потребує високо
інтелектуального індивіда, яким є управлінець, менеджер. Розрив між
капіталом-власністю і капіталом-функцією зростає і тенденція такого
зростання в майбутньому є очевидною і беззаперечною.
Роль обліку в такій ситуації проявляється в посиленні його
управлінської функції, оскільки інформацію потребують як управлінціменеджери так і власник, за власним бажанням і збігом обставин
відділений від свого капіталу. Управлінський облік потребує розробки
нової методології. Більше того, враховуючи стрімкі зміни на рівні
національного менталітету, психологічних і соціальних аспектів,
екологічні пріоритети, є передумовою формування не лише нової
парадигми управлінського обліку, але й перегляду основ його теорії. Всім
відома теорія управлінського обліку, яка базувалась на теорії
калькулювання, виробничого обліку і витрат, не задовольняє сучасного
власника капіталу з точки зору контролю за збереженням своєї власності, і
не задовольняє управлінця-менеджера з позиції інформаційноаналітичного забезпечення процесу виконання капіталом своїх функцій.
Дві сторони не задоволені: власник капіталу і управляючий капіталом. Це
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виклик вченим, котрі займаються дослідженням облікових проблем на
рівні метатеорії, теорії, праксеології, практики. І чим швидше цей виклик
приймуть вчені-обліковці, і нарешті, докажуть дієвість облікових
постулатів для забезпечення сталого розвитку, тим швидше суспільство
вийде на траєкторію руху в позитивному напрямку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання, пов’язані з обліком капіталу, постійно
знаходяться в центрі уваги провідних вітчизняних і зарубіжних
вчених.
Дослідженням обліку власного капіталу присвячені монографічні
праці різних вчених І.А.Бланка [ 2, 3], А.В. Бугайова, С.Л. Коротаєва та
дисертаційні роботи Н.О. Байстрюченко, А.Б. Зубко, Т.А. Снєткової , С.В.
Пителя , Т.А. Наумової , О.О. Канцурова [1].
Питання економічної сутності і обліково-інформаційного
забезпечення управління капіталом досліджували вчені: С.Ф.Голов,
В.М.Жук, О.О. Канцуров, Г.Г.Кірейцев, В.Г.Лінник, В.Б.Моссаковський,
В.В.Сопко [6, 7].
Цілі статті. Метою публікації є окреслення проблеми сучасності
щодо впливу інституціональних процесів на загострення конфлікту між
капіталом-власністю і капіталом-функцією та визначення ролі
управлінського обліку в процесі реалізації функцій капіталу в новому
інституційному середовищі.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Суть капіталу
багатогранна і, отже, концепція його обліку повинна включати
різноманіття підходів до бухгалтерського забезпечення його наявності і
збереження.
Необхідність розгляду концепції капіталу і вартості визначається в
першу чергу тим, що головним засобом комунікації між організаціями і
зацікавленими користувачами стає бухгалтерська (фінансова) звітність
організацій. Саме вона повинна надавати інформацію, яка була б
корисною власникам, інвесторам і кредиторам, а так само іншим
користувачам при ухваленні рішень про інвестування, кредитуванні або
схожих за своєю суттю раціональних рішень.
Відповідно до фізичної концепції підтримки капіталу капітал
зберігається, якщо організація у кінці звітного періоду має такий же рівень
виробничого потенціалу або операційних можливостей, який вона мала на
початку цього ж періоду. В якості основи для виміру активів і зобов'язань
приймається поточна вартість. Усі зміни цін, що відбиваються на вартості
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активів і зобов'язань, відносяться до оцінки фізичних виробничих
можливостей організації і вважаються коригуваннями вартості функционирующего капіталу.
Капітал-власність показує частку майна підприємства, яка
фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів підприємства.
Тривалий час у вітчизняній теорії та практиці питанню фінансування
діяльності господарських структур за рахунок капіталу власників
приділялась надзвичайно мала увага, оскільки за адміністративнокомандної економіки державні підприємства в централізованому порядку
наділялися статутним капіталом, який не міг бути змінений у результаті
емісії (чи анулювання) корпоративних прав.
Сьогодні досить актуальним є питання переорієнтації підприємств
на ринкові форми їх фінансування, однією з яких є мобілізація ресурсів на
основі залучення інвестицій в обмін на корпоративні права, емітовані
юридичною особою. Спокусливим для власників є те, що для залучення
коштів на основі збільшення статутного капіталу не потрібні ні застава
майна, ні гарантії третіх осіб; ресурси, вкладені у власний капітал
підприємства, залишаються в його розпорядженні протягом
довгострокового періоду.
Поняття «капітал» асоціюється з поняттям «власність». В момент
створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах,
інвестованих засновниками (учасниками), і являє собою вартість майна
підприємства. Майно підприємства складається з різноманітних
матеріальних, нематеріальних та фінансових ресурсів – носіїв прав
власності окремих суб'єктів, а також частки інвестованих коштів. Власний
капітал є гарантією організації бізнесу. На етапі, коли підприємство
(наприклад, акціонерне товариство) ще не має зовнішньої заборгованості,
розмір активів (майна) дорівнює розміру власного капіталу.
Капітал - одна з найбільш використовуваних економічних категорій.
Він є базою створення і розвитку підприємства й у процесі
функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу.
Будь-яка організація, що веде виробничу чи іншу господарську діяльність
повинна мати визначений капітал, що представляє собою сукупність
матеріальних цінностей і коштів, фінансових вкладень і витрат на
придбання прав і привілеїв, необхідних для здійснення його
підприємницької діяльності.
Одним з найважливіших чинників розвитку виробництва є капітал.
Термін капітал походить від латинського слова capitalis – головний. У
повсякденному житті під капіталом розуміють: у вузькому розумінні –
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суму заощаджень, достатню для ведення підприємницької діяльності, а в
широкому розумінні – все те, що має певну цінність.
Капітал пов’язують з процесом утворення і отримання прибутку.
Механізм його утворення складний. Більшість економістів пов’язують
процес формування прибутку з капіталом. Елементи вчення про капітал
заклав Аристотель. Він вводить поняття „хремастика‖, яке походить від
слова ―хрема‖ й означає ―майно‖, ―володіння‖. Оскільки в античному світі
важливу роль відіграв торговельний та грошовий капітал, то, за
Аристотелем, хремастика означає нагромадження багатства в грошовій
формі. У подальшому це поняття було предметом дослідження
меркантилістів, фізіократів, класиків. Проте першим системне
дослідження капіталу і додаткової вартості здійснив К.Маркс, який
розкрив основу капіталу на основі вчення про додаткову варітсть.
К. Маркс звертав увагу на декілька визначень капіталу:
1. Капітал – це вартість, яка створює додаткову вартість, або капітал
– це самозростаюча вартість;
2. Капітал – це не річ, а певне суспільне, належне певній історичній
формації суспільства виробниче відношення, яке представлене в речі і
надає цій речі специфічного суспільного характеру;
3. Капітал – це не просто сума матеріальних і вироблених засобів
виробництва, це перетворені в капітал засоби виробництва, які самі по
собі так само є капіталом.
Джерело додаткової вартості К.Маркс вбачав в унікальному товарі,
який знаходить на ринку власник засобів виробництва, таким є робоча
сила, споживна вартість якої здатна створювати вартість більшу, ніж сама
того вартує.
Проте його концепція не стала єдиним шляхом в розумінні
складних питань в теорії капіталу. За інших умов розуміння капіталу
виявилось те, що він не завжди повязан з додатковою вартістю, а тому і з
найманою працею. Однак в подальшому інші економісти знайшли
можливість залишити односторонність марксистської теорії.
Попередники К. Маркса – представники меркантилізму,
фізіократичної школи і класичної політичної економії – ототожнювали
капітал з річчю, із засобами виробництва. Меркантилісти ототожнювали
капітал з грішми, фізіократи – відносили до капіталу інструменти,
сировину й інші речові фактори виробництва, А. Сміт та Д. Рікардо також
вважали капіталом засоби виробництва. Значного поширення набув
погляд на капітал як на один із виробничих факторів, що поряд з працею,
землею приносить доход. Основоположником такого підходу можна
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вважати французького економіста Ж. Б. Сея.
Дж. С. Мілль під капіталом розумів попередньо нагромаджений
запас продуктів минулої праці. Він забезпечує необхідні для виробничої
діяльності будівлі, охорону, знаряддя і матеріали, а також засоби
існування для працівників під час виробничого процесу. Мілль вважав
капіталом ту частину власності підприємця (фабриканта), яка утворює
фонд для здійснення нового виробництва. Оригінальними є погляди Дж.
С. Мілля на те, що виробнича діяльність обмежується розмірами капіталу;
що капітал є наслідком не споживання, а заощадження (зберігання); що
капітал постійно споживається, але одночасно й відновлюється
(відтворюється); що не праця викликає попит на капітал, а, навпаки,
капітал викликає попит на працю.
Названі підходи до визначення капіталу дещо односторонні,
пов’язують цю категорію з сукупністю речових факторів виробництва.
Вони звертають увагу на речову форму капіталу, хоч навіть з цього боку
не врахована така частина капіталу, як грошовий капітал, який ніяк не
можна ототожнити із засобами виробництва і який призначається для
придбання факторів виробництва, забезпечення безперервності руху
капіталу у сферах виробництва та обігу.
Якщо розглядати капітал як певне вкладання, що дає змогу
отримувати доход, то до нього треба віднести і вкладання у робочу силу.
Цей підхід запропонований Г. Беккером, Дж. Мінсером та іншими
вченими, має назву ―концепції людського капіталу‖. Під ним розуміють
витрати, що сприяють майбутньому збільшенню доходів індивіда
(навчання в школі, вузі, на виробництві, піклування про власне здоров’я).
Отже, представники класичної політичної економії (А. Сміт,
Д.Рікардо, Ж.Б. Сей та інші) визначали капітал сукупністю матеріальних
благ, що задовольняють потреби в зростанні вартості. Тобто, капітал
ототожнювався із засобами виробництва. Подібні уявлення характерні
також для неокласиків (А. Маршала та інших), а також деяких сучасних
економітсів (П. Самуельсона, С. Фішера та інших).
Сучасний монетаризм (М. Фрідмен та інші) ототожнює капітал з
грошима або їх замінниками - кредитними грошима, які у своєму русі
(обороті) приносять дохід, тобто, з цієї точки зору, капітал – це багатство,
яке існує в формі грошей.
Дослідники XX ст. не дають однозначного трактування поняття
капіталу. Англійський економіст Дж.Хікс, визначав капітал як сукупність
товарів виробничого призначення. Отже він продовжував по суті
традиційні погляди, висловлені К.Марксом, Є.Бем-Баверком і А.
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Маршаллом.
Нарешті, прихильники маржиналізму (представники австрійської
економічної школи та їх сучасні послідовники) вважають, що капітал це
все, що приносить дохід як результат різної оцінки окремими
економічними субєктами існуючих і майбутніх економічних благ.
Сучасна західна економічна думка під капіталом розуміє засоби
виробництва, створені людиною, які полегшують здійснення процесу
праці, в багато разів збільшуючи її продуктивність. Тобто капітал
розглядається як ресурс виробництва, поряд з працею, землею та
підприємницькою здатністю.
Усі ці підходи загалом можна охарактеризувати як
макроекономічні. Якщо розглядати капітал з точки зору підприємця, то він
є сумою вартісної оцінки майна та коштів підприємця, які він може
використати на господарські потреби. З цієї точки зору принциповим
моментом є співвідношення між власним і чужим капіталом.
Отже, з вищенаведеного слід відмітити те, що в різні часи історії
сутність капіталу досліджувалась багатьма видатними вченими, і тому
визначення його характеризували з різних позицій (табл.1).
Таблиця 1
Трактуваня поняття «капітал» різними економічними школами
№
з/п
1

Період

Представники

Сутність капіталу

2
Класична політична
економія

3
А. Сміт, Д. Рікардо,
Ж.Б. Сей

2.

Неокласична теорія

А. Маршал

3.

Марксистська
економічна теорія

К. Маркс

4.

Сучасний
монетаризм

М. Фрідмен

5.

Маржиналізм

Представники
австійської
економічної школи

4
Капітал ототожнювався
із засобами виробництва
Капітал як сукупність
матеріальних благ
Капітал – це носій
відносин з експлуатації
найманої праці
капіталістами
Капітал являє собою
багатство, яке існує в
формі грошей
Капітал являє собою все
те, що приносить дохід
як результат оцінки
економічними
суб’єктами

1.
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Продовження табл. 1
6.

7.

Дослідники ХХ ст.

Дж.Хікс, Є.БемБаверк

Капітал представляє
сукупність товарів
виробничого
призначення

Сучасний період

А.М. Стемальщук,
П.С. Смоленюк,
Ф.Ф. Бутинець, В.
Сопко, О.
Коблянська, В.
Голов, Костюченко,
Пушкар

Капітал розуміють як
вартісну оцінку майна та
коштів власника

В кожному історичному періоді бачення сутності капіталу
змінювалось в залежності від потреб суспільства та розвитку
господарської діяльності.
Сутність капіталу підприємства проявляється через його функції.
На наш погляд, серед них можна виокремити такі основні:
Функція заснування та введення в дію підприємства. Власний
капітал у частині статутного є фінансовою основою для запуску в дію
нового суб’єкта господарювання.
Функція відповідальності та гарантії. Як уже було зазначено,
статутний капітал є свого роду кредитним забезпеченням для кредиторів
підприємства. Власному капіталу в пасиві балансу відповідають чисті
активи в активній стороні балансу. Чим більший власний капітал
підприємства, зокрема статутний капітал, тим більших збитків може
зазнати підприємство без загрози інтересам кредиторів, отже, тим вищою
є його кредитоспроможність.
Захисна функція. У той час, як попередня функція характеризує
значення власного капіталу та статутного капіталу для кредиторів, захисна
функція показує, яке значення має власний капітал для власників. Чим
більший власний капітал, тим краще захищеним є підприємство від
впливу загрозливих для його існування факторів, оскільки саме за рахунок
власного капіталу можуть покриватися збитки підприємства. Якщо в
результаті збиткової діяльності відбувається перманентне зменшення
власного та статутного капіталу, то підприємство може опинитися на межі
банкрутства.
Функція фінансування та забезпечення ліквідності. Внесками у
власний капітал, разом зі спорудами, обладнанням, цінними паперами та
іншими матеріальними цінностями, можуть бути грошові кошти. Вони
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можуть використовуватися для фінансування операційної та інвестиційної
діяльності підприємства, а також для погашення заборгованості по
позичках. Це, у свою чергу, підвищує ліквідність підприємства, з одного
боку, та потенціал довгострокового фінансування, з іншого.
База для нарахування дивідендів і розподілу майна. Одержаний
протягом року прибуток або розподіляється та виплачується власникам
корпоративних прав у вигляді дивідендів, або тезаврується (спрямовується
на збільшення статутного чи резервного капіталу). Нарахування
дивідендів, як правило, здійснюється за встановленою ставкою відповідно
до частки акціонера (пайовика) в статутному капіталі. Аналогічним чином
відбувається розподіл майна підприємства у разі його ліквідації чи
реорганізації.
Функція управління та контролю. Згідно із законодавством
власники підприємства можуть брати участь в його управлінні. Найвищим
органом АТ чи ТОВ є збори учасників товариства, які призначають керівні
органи та ревізійну комісію. Фактичний контроль над підприємством
здійснює власник контрольного пакета його корпоративних прав.
Володіння контрольним пакетом дає можливість проводити власну
стратегічну політику розвитку підприємства, формувати дивідендну
політику, контролювати кадрові питання. Таким чином, статутний капітал
забезпечує право на управління виробничими факторами та майном
підприємства.
Інституціональний підхід
у дослідженні взаємозв’язку між
капіталом-власністю і капіталом-функцією передбачає наявності різних
інституцій, зокрема, фінансових посередників, різних форм фінансування
капіталу, різних форм організації бізнесу і реалізації функцій капіталу.
Інституціональний підхід характеризується більшим рівнем об’єктивності
та практичної значущості. Згідно з неоінституційним підходом, до числа
найвідоміших представників якого належать американські економісти К.
Ерроу, В. Баумоль, М. Дженсен, В. Меклінг, проблематика фінансування
та інвестування капіталу підприємств розглядається не сепаратно, а
інтегровано.
Заперечуючи
наявність
досконалого
ринку
капіталів,
неоінституціалісти відстоюють необхідність функціонування фінансових
посередників, використання різноманітних форм організації бізнесу та
різних видів фінансування. Значною мірою неоінституційна теорія
пояснює наслідки нерівномірного доступу до інформації учасників
фінансових відносин та використання у власних інтересах переваг в
інформаційному забезпеченні сторін, що мають доступ до інформації.
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Серед
численних
концепцій
неоінституційної
теорії,які
взамопов’язані з теорія агентських відносин;
Проблематика прийняття фінансових рішень значною мірою
зумовлена конфліктами інтересів, які виникають у результаті розподілу
функцій надання капіталу підприємству та управління ним. Предметом
дослідження теорії агентських відносин є форми коопераційних зв’язків
між окремими економічними суб’єктами, які прагнуть якомога краще
реалізувати свої (власні) інтереси. Проблема полягає в тому, що,
досягаючи своїх цілей, одні групи інтересів вступають у протиріччя з
іншими групами. Діючі економічні суб’єкти вважаються агентами, а
суб’єкти, досягнення цілей яких безпосередньо залежать від указаної
діяльності, — принципалами.
Типовими
принципал-агент-відносинами
є
зв’язки
між
капіталодавцем (капітал-власність) та господарськими суб’єктами, які
отримали капітал в оперативне розпорядження (капітал-функція).
Капіталодавця можна розглядати як принципала (від лат. principalis —
перший, головний), який доручає агенту (менеджеру) управляти своїм
капіталом. Отже, він стає залежним від дій останнього, оскільки той може
своєю діяльністю призвести або до максимізації вартості, або, навпаки —
до її знецінення чи втрати. Досягнення економічних цілей принципала
(інвестора, кредитора) безпосередньо залежить від ефективності
діяльності агентів (менеджер, позичальник тощо). Головна мета
неоінституційної теорії — узгодити фінансові відносини та умови
відповідних договорів таким чином, щоб забезпечити баланс інтересів
принципала та агента. Управлінський облік в такому випадку покликаний
оптимізувати розподіл результатів діяльності, який випливає із кооперації
між принципалом та агентом. Тобто, всі розрахунки і оцінка капіталу для
власника і бізнесу для управлінця-менеджера, здійснюються в системі
управлінського обліку. Фінансовий облік на думку окремих науковців має
виконувати вищеозначену функцію. Але обмеження облікових стандартів
у вигляді фіксованих правил, принципів і процедур звужують діапазон
можливого виміру і представлення інформації. За цифрами, тобто
показниками фінансової звітності, ховається якісне розкриття, яке
можливе при поєднанні не фінансової і фінансової інформації, тобто в
системі управлінського обліку.
Теорія агентських відносин досліджує принципал-агент-конфлікт
між капіталодавцем (інвестором, кредитором) та капіталоодержувачем
(об’єктом інвестицій, боржником, менеджерами), який може виникнути в
результаті асиметрії в інформаційному забезпеченні. Наслідком
229

інформаційної асиметрії і зумовленої нею проблеми відносин принципала
та агента є виникнення так званих агентських витрат, до яких належать:
витрати на контроль за діяльністю агента з боку капіталодавця, так
звані витрати на моніторинг і контроль (діяльність ревізійної комісії,
супроводження кредитних договорів, призначення тимчасової
адміністрації тощо);
гарантійні витрати агента, що виникають у процесі переконання
принципала в доцільності вкладення коштів у підприємство та доведення
принципалу, що агент свою діяльність підпорядковуватиме інтересам
принципала (витрати на санаційний аудит, оцінку кредитоспроможності
та кредитного забезпечення тощо);
часткові збитки принципала, зумовлені відхиленням результатів
діяльності агента від парето-оптимальних (можуть виникнути в результаті
дії як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників).
Висновки теорії агентських відносин стосовно мінімізації
зазначених витрат пов’язані із заходами щодо підвищення рівня
кооперації агента та принципала з метою досягнення ефекту зменшення
дефіцитів в інформаційному забезпеченні. При цьому розрізняють три
типи інформаційної асиметрії: невизначеність в якісних характеристиках
агента; моральний ризик (Moral Hazard Problem) та можливі зловживання
агента (Hold up).
Якщо йдеться про пом’якшення принципал-агент-конфлікту між
власниками підприємства та його менеджерами, то в такому разі доцільно
розробляти механізми стимулювання діяльності менеджерів в інтересах
принципалів, з одного боку, та посилення контролю за діяльністю агентів
— з іншого.
З метою обмеження можливостей зловживань і недобросовісних дій
керівників, посилення їхньої відповідальності перед учасниками
(засновниками) підприємств і заінтересованості в результатах діяльності
підприємства, підвищення на цій основі якості управлінських рішень
доцільно чіткіше розмежовувати повноваження і відповідальність між
учасниками (засновниками) і керівником підприємства. Для цього
рекомендується уточнити умови контракту, що укладається учасниками
(засновниками) або уповноваженим органом з керівником підприємства, а
в разі потреби — переглянути статут підприємства. При цьому в
контрактах слід чітко визначити відповідальність керівника підприємства
за: реалізацію стратегії та планів діяльності підприємства; схоронність і
цільове використання майна підприємства; фінансово-господарські
результати діяльності підприємства; результати укладених угод з
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асимільованими або заінтересованими особами і структурами;
розголошення комерційної таємниці; пору-шення умов контракту тощо.
Пропонується також включати в контракти положення, що передбачають
залежність винагороди керівника від прибутків підприємства, а також
установити для керівників підприємств дозвільний порядок сумісництва
(тільки за згодою загальних зборів учасників — для господарських
товариств, уповноважених органів виконавчої влади — для державних
підприємств або іншими уповноваженими представниками власника).
Висновки. Інституціональний підхід у дослідженні взаємозв’язку
між капіталом-власністю і капіталом-функцією передбачає наявності
різних інституцій, зокрема, фінансових посередників, різних форм
фінансування капіталу, різних форм організації бізнесу і реалізації
функцій капіталу.
Капітал-власність показує частку майна підприємства, яка
фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів підприємства.
Капітал-функція проявляється через мистецтво управління, показує
результат періодичної діяльності суб’єкта господарювання.
Управлінський облік в умовах глобалізації економіки і пов’язаних з
нею стрімких змін у співіснуванні природа-суспільство привертає до себе
увагу науковців з приводу його значимості і ролі. Окреслене в публікації
коло проблемних питань є початком для нової течії досліджень в галузі
облікової науки. Пріоритетність за управлінським обліком, що
підтверджується його унікальністю у представленні якісних параметрів
інформаційних потоків як стосовно капіталу-власності (для глобальних
гравців – власників капіталів) так і стосовно капіталу-функції (для
управлінців-менеджерів з метою ефективного управління довіреними їм
суб’єктами господарювання).
Інституціональний підхід вносить корективи у форми управління,
методологію управлінського обліку через обмеження формальних та
неформальних інститутів, які створив сам індивід для захисту своїх прав
на володіння капіталом.
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Постанова проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Підтримка
діяльності фізичних осіб є одним із пріоритетних напрямів розвитку
економіки країни. Створюючи відповідні стимулюючі умови для
створення і розвитку нових суб’єктів господарювання держава без
витрачання бюджетних коштів отримує вигоду відразу з кількох
питань: створюються нові робочі місця, нові суб’єкти господарювання
збільшують надходження до бюджетів і фондів всіх рівнів тощо.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням особливостей діяльності фізичних осіб на
різних системах оподаткування і підвищення ефективності їх
державної підтримки і стимулювання займались П.Ю. Буряк,
Т.В. Мединська, В.О. Орлова, Н.М. Ткаченко, В.М. Федосов,
С.І. Юрій, Р.Л. Хом’як, О.М. Чабанюк, Л.Ю. Шевців. Однак, постійні
зміни законодавства щодо спрощеної системи оподаткування вимагає
нових підходів до вирішення даних питань.
Цілі статті. Дослідити механізми оподаткування діяльності
фізичних осіб-суб’єктів господарювання. На основі проведеного
аналізу подати пропозиції щодо вдосконалення підтримки
новостворених підприємців і підприємців, що змінюють системи
оподаткування.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Фізичні особисуб’єкти господарювання мають право здійснювати свою діяльність як
на загальній системі оподаткування, так і на спрощеній – сплачувати
єдиний податок. На перший погляд здається, що очевидним рішенням
буде вибір саме спрощеної системи оподаткування, оскільки вона
створювалась з метою полегшення роботи фізичних осіб щодо ведення
обліку, нарахування і сплати податків, зменшення сум податкового
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навантаження платників. Однак, діючий на даний час порядок
нарахування і сплати єдиного податку не завжди буде доцільним і
економічно обґрунтованим.
Порівнюючи сучасну спрощену систему оподаткування
затверджену Податковим кодексом України з механізмом, який був
затверджений Указом Президента «Про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»
№ 727/98 від 3 липня 1998 року і діяв до 2012 року, варто відмітити її
тенденції в напрямі ускладнення і збільшення розмірів надходжень до
бюджетів і державних цільових фондів [5]. Так, до набрання чинності
XIV розділу ПКУ, фізичні особи сплачували щомісяця внески в сумі
до 200 грн. в залежності від виду діяльності (їх розмір міг зростати у
випадку наявності найманої робочої сили з розрахунку 50 % єдиного
податку за одну особу). Внесок був лише один і він сплачувався
однією загальною сумою на розподільчий рахунок казначейства,
звідки вже по частках (у відповідності до затвердженого
законодавством розподілу) перераховувався на рахунки відповідних
бюджетів і фондів.
У
відповідності
до
діючого
законодавства
порядок
оподаткування діяльності фізичних осіб значно ускладнився як зі
сторони збільшення сум виплат, так і зі сторони збільшення кількості
сплачуваних зборів і податків. Деякими перевагами нової спрощеної
системи можна назвати лише змогу фізичних осіб бути платниками
ПДВ і збільшення максимальних розмірів чисельності працівників і
річного доходу.
Мінусів же значно більше. Так, у 2010 році набрав чинності
Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», згідно з
положенням якого платники єдиного податку, окрім власне сплати сум
єдиного податку до бюджетів, були зобов’язані ще окремо сплачувати
даний внесок [2]. При чому, місячні суми сплати єдиного соціального
внеску перевищували суми єдиного податку в середньому в 3-4 рази.
Після введення в дію Податкового кодексу України взагалі
почалось різке скорочення суб’єктів господарювання, які працювали
на спрощеній системі, оскільки в розділі про оподаткування прибутку
підприємств було внесено пункт згідно з яким заборонялось включати
до складу витрат суми придбаних товарів (робіт, послуг) у платників
єдиного податку. З «єдинниками» ніхто не хотів працювати, оскільки
придбання в них збільшувало б різницю між доходами і витратами
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підприємства, що в свою чергу вело до збільшення суми податку на
прибуток, яка підлягала перерахуванню до бюджету. З часом цю
норму було відмінено.
Набуття чинності розділу ПКУ, що стосувався спрощеної
системи оподаткування також мало чим полегшило життя фізичним
особам на спрощеній системі. Були введені обмеження щодо напрямів
діяльності яким взагалі заборонено займатись фізичним особамплатникам єдиного податку, а також звужене коло напрямів діяльності
для «єдинників» 1-2 груп (фізичних осіб з річним доходом до 150 тис.
грн. і 1 млн. грн. відповідно). Позитивними моментами, які можна
відмітити для даних платників, є простота обчислення суми єдиного
податку (у відсотках від мінімальної заробітної плати) і його відносно
малий розмір (для першої групи максимальна сума буде становити
114,7 грн. в місяць, для другої – 229,4 грн.) [4]
Фізичні особи, які не попадають в перші дві групи (з-за
обмежень по чисельності, розміру річного доходу чи виду діяльності)
мають право вибору між сплатою лише податку з доходу ( 5 % або 7
%) чи податку з доходу та ПДВ (3 % + ПДВ і 5 % + ПДВ відповідно), в
залежності від чисельності працюючих і обсягу річного доходу. Ці
платники попадають в 3 і 5 групи платників єдиного податку. Суми
єдиного податку, які будуть сплачувати представники даних груп
будуть значно більшими ніж «єдинники» 1-2 груп.
Розглядаючи загалом систему оподаткування діяльності
фізичних осіб єдиним податком можна відмітити двоякість її
складових. З однієї сторони, умови для створення нових суб’єктів
господарювання є дуже вигідними, особливо на початку діяльності,
коли розміру доходу і кількість найманих працівників є незначною.
Але виходячи за межу другої групи підприємець різко потрапляє в
дуже жорсткі умови, що зумовлюють необхідність аналізу майбутніх
перспектив діяльності і різних систем оподаткування, які він може
використати. Наслідком небажання сплачувати різко зростаючі суми
податків може бути:
обмеження об’ємів своєї діяльності;
перехід на загальну систему оподаткування;
створення юридичної особи на основі фізичної;
спроби різними шляхами «оптимізувати» свою діяльність
залишившись при цьому на «старому» варіанті групи платників
єдиного податку.
Останній варіант зі сторони податкової розглядається як
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ухиляння від сплати податків, хоча підприємці його активно
використовують. Наприклад, одним з варіантів даної «оптимізації»
може бути створення ще однієї фізичної особи аналогічної групи
платників єдиного податку задля розподілу проведених операцій
суб’єктом господарювання між кількома підприємцями. В такому
випадку, власник отримує можливість збільшити обсяги своєї
діяльності залишившись на попередній схемі оподаткування
формально не порушивши при цьому законодавства.
Ще одним варіантом, системи оподаткування, яку може вибрати
фізична особа на теперішній час, як вже вище зазначалось, є робота на
загальній системі. Працюючи за даним варіантом підприємець не має
обмежень по чисельності найманих працівників, суми річного доходу і
він (у разі перевищення річного доходу 300 тис. грн.) має право бути
платником ПДВ. За свою діяльність він зобов’язаний сплачувати 15 %
прибутку як податок з доходу фізичних осіб та 34,7 % прибутку як
єдиний соціальний внесок. Тобто, загальна сума податків становить
половину прибутку підприємства. Окрім того, окремо сплачується і
ПДВ.
Аналізуючи дану систему можна відмітити не стимулюючий її
характер. Значний розмір податкового навантаження на прибуток
підприємця підштовхує його до заниження розмірів прибутку шляхом
збільшення показника витрат або зменшення показника доходу.
Задля подолання виниклої ситуації і стимулювання суб’єктів
господарювання до розвитку і прозорої співпраці з податковими
органами необхідно існуючі системи пов’язати між собою
стимулюючими чинниками.
Перші дві групи платників єдиного податку доцільно залишити
без змін. Однак, при переході з 2-ї групи до 3-ї (або 4-ї), на загальну
систему оподаткування чи створення юридичної особи на основі
існуючої фізичної необхідно створити пільговий режим на початку
діяльності за новою системою оподаткування. Також, це повинно
стосуватись і новостворених суб’єктів господарювання, які відразу
потрапляють до третьої або четвертої груп.
Пільговий режим повинен містити кілька варіантів з яких
фізична особа самостійно може обрати найбільш доцільний для своєї
діяльності.
Найбільш доцільними варіантами таких пільгових режимів
необхідно вважати наступні:
1) «податкові канікули» на 1 рік – дозвіл суб’єкту
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господарювання не сплачувати протягом даного періоду ніяких
податків і зборів задля надання йому можливості в реальних умовах
оцінити перспективи розвитку його діяльності;
2) податкові пільги на 3 роки – сплата лише 50 % сум всіх
податків і зборів протягом даного терміну і перехід на загальні умови
оподаткування з четвертого року діяльності на новій схемі
оподаткування;
3) «шкала для новачків» – поступове збільшення податкового
навантаження на суб’єкта господарювання. В перший рік фізична
особа буде сплачувати 20 % від всіх сум податкових зобов’язань,
другий – 40 %, третій – 60 %, четвертий – 80 %, п’ятий – 100 %. Таким
чином поступово збільшуючи суми відрахувань до бюджетів і фондів
надається можливість суб’єкту господарювання легше адаптуватись в
нових умовах.
Впроваджуючи дані пільгові режими держава в першу чергу
підтримує діючих фізичних осіб у складний для них момент і водночас
стимулює до подальшого розвитку своєї господарської діяльності. На
початку використання таких схем підтримки дещо знизяться доходи
до бюджетів і фондів, однак згодом, коли суб’єкти господарювання
пройдуть етап становлення і почнуть ефективно працювати на нових
умовах суми отриманих від таких фізичних осіб податків і зборів
значно зростуть.
Отримуючи в перші періоди діяльності за таких режимів значні
прибутки будуть траплятись випадки коли підприємці пробуватимуть
використовувати такі пільги для отримання персонального доходу не
розвиваючи при цьому свою діяльність. Пропрацювавши пільговий
період фізична особа може відмовитись від продовження діяльності за
новою схемою оподаткування і повернутись на рік на стару, а згодом
знову подати заяву про перехід і знову спробувати використати
пільговий варіант оподаткування. Задля уникнення таких ситуацій,
при впровадженні пільг, необхідно в законодавстві передбачити лише
одноразову можливість для кожної фізичної особи на застосування
пільг при зміні систем оподаткування.
Висновки. Існуюча система спрощеного оподаткування
фізичних осіб, яка діяла в нашій державі з 1999 року вимагала
внесення змін і приведення її до сучасних реалій господарювання.
Однак, затверджений розділ Податкового кодексу, що стосується
даного питання, і внесені до нього згодом коригування справили не
стимулюючий ефект, а навпаки – викликали зменшення бажаючи
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працювати на єдиному податку. Спрощена система оподаткування
потребує внесення корективів задля повернення їй стимулюючої
функції розвитку малого підприємництва. При комплексному
вирішенні питання підтримки новостворених фізичних осіб-суб’єктів
шляхом надання пільгових кредитів, юридичної та бухгалтерської
консультаційної підтримки, створення для них систем оподаткування,
які б стимулювали до розвитку малий бізнес в Україні здатний суттєво
допомогти у вирішенні питань зайнятості населення, розвитку нових
напрямів економічної діяльності, збільшення надходжень до бюджетів
тощо.
1. Буряк Н.Б. Шляхи удосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні / Н.Б.
Буряк, С.В. Лукаш // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 219-222.
2. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
3. Орлова В.О. Вплив спрощеної системи оподаткування на подальший розвиток
малого бізнесу / В.О. Орлова // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. –
С. 78-81.
4. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
5. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб’єктів малого підприємництва» від 3 липня 1998 р. № 727/98
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/727/98.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Перехід
української економіки до інноваційної моделі розвитку має на меті
забезпечити піднесення конкурентоспроможності через активізацію
інноваційної діяльності вітчизняних підприємств.[6]. Це можливо за
рахунок створення нових технологій та активізації впровадження
нової техніки. Визначну роль, при цьому, відіграє розкриття та
висвітлення інформації, необхідної для прийняття управлінських
рішень. Це зумовлює необхідність розробки такої методики обліку
витрат інноваційної діяльності, яка б задовольняла потреби
користувачів всіх рівнів.
Оцінювання результатів інноваційної діяльності суб’єктів
господарювання, її облік вимагають нових концептуальних підходів.
Одним із факторів низької ефективності інвестиційно-інноваційних
проектів є недосконалість обліку витрат на інновації. Без об’єктивної,
достатньої та достовірної інформації, що повинна забезпечуватися
насамперед системою бухгалтерського обліку на підприємстві,
ефективно управляти інноваційними процесами на підприємстві
неможливо.
Чинні облікові моделі не надають достатніх та достовірних
даних для проведення економічного аналізу в сфері інновацій. Тому,
слід розробляти науково-обґрунтовану систему обліку й аналізу
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витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності суб’єктів
господарювання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням обліку інноваційної діяльності та класифікації
витрат присвячені праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як
І. Бланка, О. Бродкіна, В. Василенко, О. Волкова, Л. Гнилицької,
А. Гречан, О. Грицай, Н. Гуріної, М. Денисенка, А. Єфремова,
Н. Краснокутської, Я. Крупки, Л. Нападовської, М. Пушкаря та ін.
Значну увагу удосконаленню обліку витрат на інновації
приділила у своїх дослідженнях О. Грицай, яка запропонувала
альтернативну схему відображення інноваційної діяльності в обліку
підприємств з використанням окремого рахунку [2].
О. Бородкін та Л. Гнилицька висвітлили один із варіантів
відображення в обліку витрат на підготовку і освоєння нових виробів
використовуючи кошторисні ставки [5; 6].
Аналіз літературних джерел показав, що єдиної класифікації
витрат на інновації немає, а питання обліку витрат на інноваційні
процеси потребують подальшого вивчення.
Метою дослідження є вивчення особливостей класифікації
витрат на інновації та доповнити їх. А також створити передумови для
подальшого розвитку системи обліково-аналітичного забезпечення
процесу інноваційного розвитку підприємства.
Цілі статті. Дослідити класифікацію витрат підприємств та
зробити висновок про її відповідність сучасним потребам управління.
Розмежовувати витрати звичайної виробничої діяльності з витратами
на інноваційні процеси. Удосконалити класифікацію витрат на
інноваційні процеси.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поділ витрат на
різноманітні види за відповідними ознаками класифікації спрямований
на вирішення різноманітних завдань управління. Виділяють три
узагальнені напрями класифікації витрат:
1) визначення собівартості продукції і отримання прибутку –
служить цілям калькулювання собівартості, визначення прибутку
тощо;
2) планування та прийняття управлінських рішень – підготовка
інформації для прийняття рішень, спрямованих в майбутні періоди;
3) здійснення контролю і регулювання – дозволяє враховувати і
аналізувати витрати в розрізі окремих підрозділів і центрів
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відповідальності.
Розробка та застосування в обліку класифікацій витрат,
відповідно до напрямів, посилить роль облікової інформації в
плануванні, нормуванні, аналізі, контролі та в системі управління
витратами в цілому. Діючу класифікацію витрат необхідно доповнити
групуванням витрат, які враховують інноваційний процес.
Таблиця 1
Класифікація витрат на створення та освоєння інновацій
№
Ознака класифікації
Види витрат
Науково-дослідні та дослідноконструкторські роботи, продуктові,
1.
За типами інновацій
процесові, маркетингові,
організаційно-управлінські.
Підготовка виробництва,
За стадіями життєвого
2.
виробництво, експлуатація,
циклу продукції
утилізація.
За способом
3.
включення до
Прямі, непрямі
собівартості інновацій
4.
За характером витрат
Поточні, капітальні
За періодичністю
5.
Періодичні, поточні, одноразові
виникнення
За джерелами
6.
Власні, залучені
фінансування
За способом
За економічними елементами, за
7.
групування
статтями калькуляції
За способом
Трансформаційні, трансакційні,
8.
економічного обміну
організаційні
За значимістю щодо
9.
Регульовані, нерегульовані
здійснення контролю
Впровадження нового обладнання,
За цільовим
10.
технології, створення нової
направленням
продукції
Розукрупнення об’єктів обліку витрат дозволить вдосконалити
систему обліку витрат на інновації. Тому необхідно приймати
об’єктом обліку витрати окремого етапу, а не цілого проекту.
В обліку інформація про витрати на інноваційні процеси не
відображається в систематизованому вигляді. Структуру і зміст
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аналітичного обліку не розроблено на законодавчо-нормативному
рівні. Недоліки методики обліку та планування витрат на інноваційні
процеси зумовлюють те, що формування показників звітності про
інноваційну діяльність підприємства є доволі трудомісткою
процедурою, яка потребує додаткових розрахунків та не забезпечує
повної і цілісної картини про інноваційні процеси на підприємстві
Відсутність методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку витрат
інноваційної діяльності призвела ускладнення визначення собівартості
кожного етапу робіт і формування загальної суми цих витрат.
Аналітичний облік витрат на інноваційну діяльність доцільно
вести за типами інновацій: витрати на науково-дослідні роботи,
витрати на випуск нового виду продукції (продуктові інновації),
витрати на освоєння нової технології (технологічні інновації), витрати
на організаційно-управлінські інновації. Також можливий варіанта
ведення аналітичного обліку витрат інноваційної діяльності за
напрямками інновацій: внутрішні науково-дослідні роботи; придбання
НДР; придбання машин, обладнання та програмного забезпечення;
придбання інших зовнішніх знань; інші витрати.
Також доцільною є пропозиція О. Грицай виокремити
конкретний рахунок для обліку витрат на інноваційні процеси, на
якому б накопичувалися усі витрати підприємства, пов’язані з
інноваційною діяльністю Запропонований рахунок буде транзитним.
Витрати на інноваційні процеси визнаватимуть витратами певного
періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони
здійснені [2].
Для управління можна використовувати обидві методики
ведення обліку одночасно, оскільки вони характеризують інформацію
про витрати інноваційної діяльності з різних аспектів.
Висновки. На сьогодні питання створення інформаційної та
методичної бази з обліку витрат інноваційної діяльності є відкритим
на нормативному рівні. Необхідні заходи, які були б направлені на
збільшення і стимулювання діяльності інноваційних підприємств як на
вітчизняному, так і на зарубіжному ринках товарів і послуг.
Запропонована класифікація витрат на інноваційні процеси
особливо важлива для підприємств, які обрали інноваційний шлях
розвитку. Адже правильний вибір класифікаційних ознак є запорукою
своєчасного одержання управлінської інформації.
1. Закон України ―Про інноваційну діяльність‖ від 04.07.2002 № 40-ІV у редакції
Закону від 08.09.2011р. № 3715-VI.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В аграрному
секторі економіки України визначальним чинником зростання
ефективності діяльності є розвиток науки і техніки. Реалізація
інноваційного потенціалу залежить від дієвості політики та
законодавства країни у даній сфері.
В період реформування бюджетної сфери проблеми бюджетного
обліку вийшли на перший план. Адже в залежності від того, наскільки
якісно здійснюється облік і формується система показників, що
характеризують результати діяльності бюджетних установ, залежить
правильність прийняття рішень на рівні країни про результати
діяльності та використання бюджетних коштів у даному році та
напрямки їх використання у планових періодах.
Одним із факторів, що гальмують розвиток інноваційної
діяльності, є недостатнє інформаційне забезпечення. Воно охоплює
сукупність первинних і зведених даних, організацію збереження
накопиченої інформації, способи її подання та методи перетворень,
правила організації банку даних. При цьому необхідно, щоб споживач
отримував необхідну інформацію з мінімальними витратами на її
підготовку [1].
Для розв’язання цієї проблеми важливим є відображення
інноваційних продуктів – об’єктів інтелектуальної власності – у
фінансовій та бюджетній звітності науково-дослідних установ.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Значний внесок у розв’язання проблем з бухгалтерського обліку
нематеріальних активів здійснили відомі вчені: Астахов В.П., Бутинець Ф.Ф.,
Бутнік-Сіверський О.Б., Демяненко М.Я., Моссаковський В.Б., Жук В.М.,
Рудченко Ю.С., Жураковська І.В., Лепетан І.М. та інші.
Однак, не дивлячись на вагомий внесок згаданих науковців,
практично відсутні наукові праці у яких би розкривалися особливості
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обліку завершених науково-дослідних розробок.
Мета статті полягає у обґрунтуванні теоретичних положень та
виявлення основних проблем стосовно відображення об’єктів
інноваційної діяльності у звітності.
Цілі статті. Визначити місце результатів науково-дослідних
робіт (далі НДР), що здійснюються бюджетними науковими
установами в рамках основної діяльності в системі бухгалтерського
обліку. А саме – відображення на балансах бюджетних установ
результатів НДР як інноваційного продукту, тобто об’єкта
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основні риси
аграрної науково-дослідної системи України значною мірою
сформулювалися у радянський період. Їхнім стрижнем можна вважати
науково-технічний комплекс, що включав чисельні науково-дослідні
інститути, ВНЗ, конструкторські бюро, науково-технічні підрозділи
підприємств, об’єднання винахідників та раціоналізаторів, тощо [2].
В агропромисловому комплексі України, основними науковими
установами, що проводять НДР та НДДКР є національні наукові
центри, дослідні та дослідно-експериментальні господарства.
Головними науковими установами центрів наукового забезпечення
агропромислового виробництва визначені потужні галузеві інститути
та окремі державні сільськогосподарські дослідні станції Національної
академії аграрних наук України.
Перш ніж розглянути особливості облікового процесу науководослідних розробок, визначимо основні дефініції відповідно до Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р.
№1977 [3].
Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність,
спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її
формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження:
- фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична
та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових
знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх
взаємозв'язку;
- прикладні наукові дослідження – наукова і науково-технічна
діяльність, спрямована на одержання і використання знань для
практичних цілей.
Науково-технічна діяльність – інтелектуальна творча діяльність,
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спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях
техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науководослідні,
дослідно-конструкторські,
проектно-конструкторські,
технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення
дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші
роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до
стадії практичного їх використання.
Науковий результат – нове знання, одержане в процесі
фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване
на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової
доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу,
монографічного дослідження, наукового відкриття тощо.
Науково-прикладний результат – нове конструктивне чи
технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене
випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена
у суспільну практику.
Виконання НДР може виконуватись за рахунок коштів
зовнішнього фінансування в рамках:
1) виконання відомчої цільової програми за рахунок коштів
державного бюджету на основі державного замовлення;
2) цивільно-правового договору з юридичною і фізичною
особою на створення (передачу) науково-технічної продукції.
Фундаментальні наукові дослідження здійснюються за рахунок
базового фінансування. Видатки Державного бюджету України,
передбачені
для
проведення
фундаментальних
досліджень,
здійснюються за наявності висновку про доцільність проведення
витрат по кожній науковій темі, наданого Експертною радою при
Національній академії наук України із залученням експертів
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері наукової та науково-технічної діяльності.
Для підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі
природничих, технічних і гуманітарних наук, що провадяться
науковими установами, вищими навчальними закладами, вченими,
створюється Державний фонд фундаментальних досліджень.
У випадку, коли фінансування планується з державного
бюджету установа повинна складати заявки на проведення НДР, що
розшифровують їх тематичні плани і розроблені на їхній основі задачі
за конкретними темами НДР, що підлягають передачі головному
розпоряднику бюджетних коштів. Після затвердження проектів НДР
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головний розпорядник бюджетних коштів виділяє бюджетні
асигнування (в розрізі статей витрат) за науково-дослідницькими
напрямами.
Бухгалтерський облік завершених науково-дослідних розробок у
науково-дослідних установах здійснюється у наступній послідовності
(рис. 1).
1. Накопичення даних про
витрати на НДР у
відповідних калькуляціях,
кошторисах

2. Оформлення охоронних
документів на розробку
(патенти, свідоцтва)

3. Визначення перспективи
отримання економічної
вигоди

Та
к

Ні

Визначення вартості нематеріального
активу за витратним методом та
постановка на баланс

Оприбуткування на за балансовий
рахунок за 1 грн

Рис.1. Схема переводу завершеної наукової розробки в
нематеріальний актив
Дані про активи підприємства, ми можемо побачити у
фінансовій звітності. Фінансові звіти – це моделі господарської
одиниці. І хоча звітність не представляє повної картини істинного
положення справ, вона являється найкращою з усіх можливих спроб
бухгалтера добитись цього [4].
Отож, визнання інноваційної діяльності як важливого об’єкту
обліку та відображення у звітності є актуальною проблемою
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бухгалтерського обліку.
В таблиці 1 ми можемо побачити реальний стан оцінки і обліку
нематеріальних активів бюджетних установ.
Таблиця 1
Зведений бухгалтерський баланс по 116 наукових установах НААН
України за 2011 – 2013 рр.
Сума, млн.грн.
На 01.01.2011
р.

На 01.01.2012
р.

На
01.01.2013
р.

1.

Залишкова
вартість
нематеріальних
активів

49,5

51,2

52,4

2.

Необоротні активи
(І розділ)

848,7

830,5

828,9

1414,8

952

992,2

5,83

6,16

6,32

3,50

5,38

5,28

№

Стаття балансу

3.

4.

5.

Валюта балансу
Частка
нематеріальних
активів в
необоротних
активах, %
Частка
нематеріальних
активів в балансі
наукових установ,
%

Як бачимо, в Україні за останні роки частка нематеріальних
активів в балансі науково-дослідних установ, для яких така діяльність
є основною, у 2013 р. порівняно з 2011 р. зросла на 1,78 % і склала
5,28 %. Однак, таке зростання має більше нормативну мотивацію, ніж
перспективу отримання економічних вигід. Адже на сьогодні
прийнято зачну кількість нормативно-правових актів щодо обліку та
оцінки нематеріальних активів. Зокрема:
- близько 38 нормативних документів, що прямо чи
опосередковано регулюють бухгалтерський облік нематеріальних
активів;
- 44 нормативно-правових акта, що стосуються оцінки
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нематеріальних активів;
- 13 нормативних та методичних акти з питань обліку та оцінки
нематеріальних активів в державному секторі економіки.
Не дивлячись на значну кількість правових актів з питань обліку
та оцінки нематеріальних активів, взяття інноваційної продукції,
інтелектуального капіталу на баланси вітчизняних підприємств
залишається одним з найскладніших і неоднозначно вирішуваних
проблем. Ця проблема має як поверхову, так і глибинну площину [5,
с.37].
Головні проблеми бухгалтерського обліку та оцінки
нематеріальних активів у складі майна підприємства:
- наявність невідображених в балансі об’єктів інтелектуальної
власності;
- невизначеність строку корисного використання;
- відсутність системи документування процесу комерціалізації
інтелектуального капіталу (франчайзингу, ліцензійного використання,
тощо);
- складність у виборі форми надходження інтелектуальних
активів;
- неправильне трактування правової та економічної суті
інтелектуального капіталу;
- неоднозначність методології визначення вартісних показників
для цілей бухгалтерського обліку;
- відсутність методики інвентаризації (ідентифікації) прав на
об’єкти інтелектуальної власності;
- дискусійний
характер
питань
амортизації
об’єктів
інтелектуальної власності.
Як бачимо, наявна нормативна база не вирішує проблеми.
Результату від постановки на облік нематеріальних активів ми
сьогодні не бачимо, хоч і здійснені всі необхідні міри по методичному
та нормативному забезпеченню даного питання. Бездієвість існуючих
механізмів оцінки та облікового забезпечення пов’язана з відсутністю
цінності цих активів з точки зору їх комерційного використання. Адже
питання не стільки в тому, як оцінити і як зарахувати на облік, а в
тому який реально результат від цього. Актив не актив, якщо він не
приносить економічні вигоди.
Тому при вирішення питання визнання нематеріальних активів в
обліку постає проблема в більшій мірі економічного характеру. Який
сенс суттєвого завищення валюти балансу за рахунок капіталізації
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колосальних витрат на науково-дослідні роботи, якщо їх результати не
використовуються підприємствами у господарській діяльності.
Як відзначає В.В.Сопко, об’єкт бухгалтерського обліку може
бути або господарським фактом (явище чи процес), що відбувся, або
фактом, змістовна характеристика якого задовольняє продуктивний та
(або) правовий аспект господарювання, або фактом, який одержав
вартісний (грошовий) вимір. Якщо якийсь господарський факт (явище
або процес) не може бути розглянутий одночасно з усіх трьох боків, то
він не є об’єктом бухгалтерського обліку [6].
FASB пропонує чотири критерії визнання любого елементу
фінансової звітності:
- визначення (definition) об’єкт відповідає визначенню елементу
фінансової звітності;
- можливість вимірювання (measurability) – має характерні
ознаки, що піддаються оцінці (вимірюванню);
- релевантність (relevance) – інформація про об’єкт може
вплинути на рішення користувачів;
- надійність (reliability) – інформація репрезентативно
достовірна, нейтральна та її можна перевірити [7].
В сучасних визначеннях активів виділяють три основні ознаки:
майбутні економічні вигоди, контроль над доступом до таких вигід
сторонніх осіб, походження з минулих господарських операцій [8].
Й. Шумпeтep pοзглядaє іннοвaцію нe пpοстο як οб’єкт,
впpοвaджeний у виpοбництвο, a успішнο впpοвaджeний і тοй, щο
пpинοсить пpибутοк. Пpи цьοму Й. Шумпeтep pοзуміє під іннοвaцією
«нοву нaукοвο-οpгaнізaційну кοмбінaцію виpοбничих фaктοpів,
мοтивοвaну підпpиємницьким духοм» [9]. Тобто інновація,
розглядається як важливий фактор, що впливає на результати
діяльності підприємства, та виступає об’єктом обліку.
Висновки.
1. На сьогоднішній день існують не тільки проблеми, пов’язані з
відсутністю роз’яснень на вищезазначені питання, які опосередковано
впливають на бюджетний облік нематеріальних активів, але і
проблеми, що пов’язані з визначенням вартості такого
нематеріального активу, як науково-дослідні розробки, що дали
позитивний результат.
2. Вартість створеного об’єкта нематеріальних активів, що
пов'язаний з виконанням НДР, повинна не тільки формуватись
виходячи з витрат, понесених бюджетною установою на отримання
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патенту чи свідоцтва, але й відображати витрати на НДР в повному
об’ємі.
3. Ключове значення у формуванні статусу нематеріальних
активів як повноправного учасника господарського процесу є розробка
облікового забезпечення впровадження нових інтелектуальних
продуктів у господарський обіг, їх комерціалізації, видачі ліцензій на
виробництво продукції з їх використанням.
Вирішення цієї проблеми можливо через прийняття окремого
галузевого стандарту обліку специфічних інтелектуальних активів в
бюджетній сфері. Запровадження такого стандарту дозволить
ідентифікувати невраховані в обліку специфічні нематеріальні активи
наукових установ агропромислового комплексу.
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НА ОРГАНИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В статье приведены основные подходы к организации управленческого анализа
с позиции стратегии предприятия с целью принятия управленческих решений.
Ключевые слова: стратегия предприятия, анализ, маржинальная прибыль,
точка безубыточности, запас финансовой стойкости.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями У основі
управління бізнесом лежить розробка стратегії, її адаптації до умов
ринку. Розробка стратегії на рівні організації - це діяльність, якою
організація займатиметься. Процес вибору цільових клієнтів
організації і основних операційних рішень базується на вивченні
ринку визначенні асортименту продукції, що випускається.
Талах Т.А.
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Конкретизація цільових клієнтів організації, а також тактичних
або оперативних інструментів, які будуть використовуватися для
роботи з ними, визначає вимоги, що пред'являються до організаційних
операційних систем. Цільова група клієнтів і метод їх обслуговування
організацією визначають вимоги до процесів і продуктів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблема організації управлінського аналізу
підприємством завжди була об'єктом гострої уваги з боку вітчизняних і
зарубіжних дослідників.
Значний вклад в дослідження теоретичних і практичних питань
управлінського аналізу внесли такі учені як: А.Ф. Аксененко, І.М. Баканов,
Б.І. Валуєв, М.А. Бахрушина, В.І. Вокк, В.Б. Івашкевич, М.П. Кондраков,
М.В. Мірошник, А.С. Наринський, В.Ф. Палій, В.І. Петрова,
Г.А. Пруденский, Я.В. Соколов, Н.Н. Філіпова, А.Д. Шеремет та ін.
Великі заслуги в становленні і розвитку наукових основ
інформаційного забезпечення управлінського аналізу належать К. Друри,
Э. Майеру, Р. Манну, Дж. Фостеру, Ч.Т. Хорнгрену, Ентоні А Аткінсону,
Раджив Д. Банкеру та ін.
Віддаючи належне великому внеску цих учених у вирішення цієї
проблеми, необхідно відмітити, що багато питань досліджено без урахування
ринкових стосунків, що склалися, в країні, а тому вони не знайшли
відповідного визнання на практиці унаслідок неможливості їх застосування
або отримання на їх основі невідповідних дійсності результатів.
Цілі статті. Зважаючи на вищесказане, метою даної статті є
визначення особливостей стратегії підприємств та її вплив на
організацію управлінського аналізу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Формування асортименту,
як свідчить практика, може здійснюватися різними методами, залежно
від масштабів збуту, специфіки виробництва продукції, цілей і
завдань, що стоять перед виробником. В той же час їх об'єднує те, що
управління асортиментом зазвичай підпорядковане керівникові
служби маркетингу.
Гостре питання стоїть для підприємства-виробника - чи потрібно
розробляти стандартний товар, придатний для усіх відібраних ринків,
або пристосовувати його до специфічних вимог і особливостей
кожного окремого сегмента, створюючи для цього певне число
модифікацій базового виробу. І у тому, і в іншому випадках є свої
плюси і мінуси. Так, хоча створення стандартного товару, єдиного для
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усіх ринків, дуже привабливо, але це нерідко практично нездійсненно.
В той же час політика диференціації не виправдовує себе економічно
там, де умови ринку дозволяють здійснювати часткову або повну
стандартизацію (універсалізацію) виробу.
До вигод такого роду стандартизації товару слід віднести:
зниження витрат на виробництво, розподіл, збут і обслуговування;
уніфікацію елементів комплексу маркетингу; прискорення окупності
капіталовкладень та ін. Неповне використання (порівняно з
диференціацією) потенційних можливостей ринку, недостатньо гнучка
реакція маркетингу на ринкові умови, що міняються, в цьому випадку
стримують нововведення.
Диференціація, або модифікація, товару дозволяє більш повно
використовувати "поглинаючі" можливості ринків з урахуванням
специфіки їх вимог в окремих регіонах країни і зарубіжних країнах,
заповнювати ті товарні ніші, де немає конкуренції або вона незначна.
Отже, використання стандартизації, диференціації або їх поєднання
залежить від конкретних умов діяльності виробника і визначається
кінцевим результатом - рівнем економічної ефективності збуту і його
обсягом, що досягаються за допомогою цих методів.
Ще один важливий елемент асортименту і в цілому товарної
політики - вилучення з програми неефективних товарів. Вилучатися
можуть товари, морально застарілі і економічно неефективні, хоча і,
можливо, що мають деякий попит. Ухваленню рішення про вилучення
або залишення товару в програмі підприємства передує оцінка якості
показників кожного товару на ринку. Ухвалення остаточного рішення
про вилучення товару з програми або про продовження його продажів
можна спростити, якщо вже на стадії розробки виробу встановити
кількісні вимоги до нього: рівень (норматив) окупності, обсяг
продажів і/або прибутку (з урахуванням повних витрат ресурсів).
Якщо товар перестає відповідати цим критеріям, то тим самим
визначається і характер рішення за його вилученням.
Товар, що вичерпав свої ринкові можливості, вчасно не
вилучений з виробничої програми, приносить великі збитки,
вимагаючи отримання результату, не відповідного до витрат засобів,
зусиль і часу. Тому, якщо виробник не матиме чіткої системи критеріїв
вилучення товарів з виробничо-збутової програми і систематично не
проводитиме аналіз товарів, що виготовляються і реалізовуються, то
його
асортимент
неминуче
виявиться
"переобтяженим"
неефективними виробами з усіма негативними наслідками для
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виробника, що випливають звідси .
Різні аспекти асортиментної політики розглядалися у працях
багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, чиї роботи внесли
відповідний
внесок
до
дослідження
проблем
управління
асортиментом.
Для проведення аналізу методів формування товарного
асортименту, використовуваних в маркетингу, доцільно виділити і
розглянути детальніше методи, запропоновані такими авторами, як Ф.
Котлер, Е. Дихтль і X. Хершген, П. С. Завьялов. Викладені у зазначени
роботах методи, відрізняються між собою принципово і тому дають
досить повне уявлення досліджуваної проблеми.
Методика управління асортиментом Ф. Котлера, найбільш
відомого у всьому світі фахівця в області маркетингу, складається з
двох етапів:
1. Аналіз товарної лінії.
Цей етап включає постійний збір інформації про обсяг продажів
і прибутку по кожній товарній одиниці, а також визначення частки
окремих товарних одиниць в обсязі продажів і прибутку товарної лінії.
Висока частка обсягу продажів, що доводиться на декілька товарних
одиниць, означає уразливість товарної лінії.
На цьому етапі також необхідно визначити ринковий профіль
товарної лінії, тобто будується карта позиціонування, яка відбиває
позиції товарної лінії підприємства по відношенню до продукції
конкурентів. Ця карта корисна для вироблення ринкової стратегії
товарної лінії. Вона показує, які товари безпосередньо конкурують з
товарами інших фірм.
2. Ухвалення рішень про довжину товарної лінії, необхідність
оновлення, коригування або скорочення.
На основі результатів проведеного аналізу приймається рішення
про довжину товарної лінії. Критерієм оптимальної довжини є
загальний прибуток підприємства. Відповідно до методики товарна
лінія вважається короткою, якщо, додавши до неї нові товарні
одиниці, можна збільшити прибуток, і занадто довгою, якщо
скорочення кількості товарних одиниць веде до зростання прибутку.
При цьому враховуються стратегічні цілі компанії : компанії, прагнучі
завоювати велику частку ринку або знаходяться в пошуку зростаючих
ринків, віддають перевагу довгим товарним лініям, навіть якщо деякі
товари не приносять прибутку. Компанії, що прагнуть до високої
прибутковості, віддають перевагу коротшим товарним лініям, що
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складаються з високорентабельних товарів.
Організація може збільшити довжину товарної лінії двома
способами: витягуванням і доповненням. Товарна лінія будь-якої
фірми є частиною загального товарного асортименту, пропонованого
галуззю в цілому. Витягування товарної лінії має місце, коли компанія
подовжує товарну лінію за межі займаного цінового рівня вниз, вгору
або в обох напрямах.
а) Витягування вниз - це подовження товарної лінії за рахунок
товарів нижчого рівня. Багато компаній, що спочатку займають верхні
рівні ринку, потім витягають товарні лінії вниз, щоб охопити і нижчі
рівні. Проте слід мати на увазі, що продаж дешевшої продукції може
вплинути на обсяги продажів дорогих товарів і навіть витіснити їх з
ринку.
б) Витягування вгору - подовження товарної лінії за рахунок
товарів більш високого рівня. Фірми, що займають нижню частину
ринку, можуть застосовувати цей спосіб, якщо спостерігається
прискорення зростання прибутку, поява нових можливостей заявити
про себе як про компанію, що пропонує повний асортимент цих
товарів. Проте покупці можуть не повірити, що фірма-новачок в змозі
забезпечити ринок товарами високої якості.
Витягування в двох напрямах - припускає збільшення
асортименту за рахунок освоєння одночасно як дорожчих, так і більш
дешевих товарів. Таке рішення буде ефективним для фірми, яка
обслуговує середній рівень ринку, оскільки дозволить їй захопити
лідерство на ринку.
Наповнення товарної лінії означає збільшення асортименту
шляхом додавання нових товарних одиниць у рамках існуючого
цінового діапазону. Причинами наповнення товарної лінії в основному
є наступне: прагнення збільшити прибуток; прагнення завантажити
невживані виробничі потужності; прагнення зайняти лідируючі
позиції в галузі, пропонуючи вичерпний асортимент; бажання зайняти
вільні ринкові ніші, обмеживши доступ до них конкурентів.
Проте тут існує ризик "канібалізму" одних товарів іншими, а
також введення в оману клієнтів компанії. Отже, щоб виключити
небажаний ефект взаємодії товарів-субститутів необхідно надавати
кожній товарній одиниці чітко помітні характерні особливості.
Оновлення товарної лінії припускає включення в асортимент
нових або модернізованих виробів. Основна мета удосконалення
товарів полягає в запобіганні міграції покупців у бік більш цінних,
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дорогих товарів. Тут необхідно вирішити чи оновлювати товарну
лінію по частинах або цілком.
Модернізація окремих товарів дозволяє фірмі аналізувати
реакцію покупців і дилерів на новий стиль продукції, вона у меншій
мірі відбивається на поточних витратах фірми, проте її неможливо
приховати від конкурентів. Головним завданням стає визначення
точного часу виходу на ринок модернізованого або нового товару - не
занадто рано, щоб не завдати збитку продажам поточного
асортименту, але і не надто пізно, до того як новий товар конкурентів
придбає високу репутацію.
Скорочення товарної лінії, тобто вилучення з асортименту
окремих товарних одиниць. Таке рішення компанія приймає в
основному з двох причин: наявність збиткових одиниць в товарному
асортименті або дефіциті виробничих потужностей.
Погоджуючись з точкою зору автора цієї роботи, варто
відмітити недостатню формалізацію пропонованого підходу до
рішення асортиментної задачі, відсутність кількісних оцінок в
пропонованій методиці.
Е. Дихтль і X. Хершген також пропонують формувати
асортимент з урахуванням економічних цілей підприємства, тобто на
основі критеріїв максимізації прибутку, збільшення обсягу збуту та ін.
[3]. Вони розрізняють два напрями оцінки товарів на базі цілей
підприємства: кількісна оцінка, заснована на обліковій інформації і
оцінка на основі інформації про зовнішнє середовище, тобто
дослідження ринкового сприйняття асортименту. Перший напрям
складається з:
1. Аналіз структури збуту. Збут є найважливішим показником
діяльності підприємства, він входить в розрахунок інших показників
як складова частина або вихідна величина. Аналіз збуту показує
абсолютне і відносне значення окремих товарів і асортиментних груп в
загальному обсязі збуту, а також показує відхилення від планових
величин і показників за минулі періоди. Як інструмент для аналізу
структури збуту використовується ABC - аналіз, оснований на законі
Парето: 20% складових будь-якого явища на 80% обумовлюють його
виникнення.
Відповідно до цього аналізу, продукція поділяється на три класи
за вибраними критеріями (збут, прибуток, покриття витрат).
Результати ABC - аналізу дозволяють зробити певні висновки:
1.
Пріоритетні товари, що входять до групи А, необхідно
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активніше просувати, розмістити у вигіднішому місці на вітрині;
2. З точки зору витрат може бути доцільно, щоб збут був
сконцентрований на малій кількості продуктів. З іншого боку, в цьому
випадку ризик може бути недостатньо розподілений, необхідний
баланс;
3. Продукти, що потрапили в область 3, є кандидатами на
виключення (у разі, якщо цьому не заважають інші міркування асортимент, зв'язки між продуктами і т. д.).
Проте необхідно враховувати, що обсяг збуту не є показником
ефективності діяльності підприємства, він характеризує лише її
масштаб. Тому в цілях точнішої оцінки економічного внеску продуктів
застосовують ABC - аналіз за таким показником як покриття витрат.
2. Аналіз беззбитковості. Розрахунок витрат і прибутків
дозволяє визначити, який товарний асортимент, при виконанні певних
умов принесе максимальний або; достатній, з точки зору,
підприємства дохід. Для аналізу беззбитковості виробництва
використовується модель витрати - обсяг - прибуток, який
характеризує залежність витрат, виручки і прибутку підприємства від
обсягу виробництва і продажів продукції (робіт, послуг)[2]. Все
витрати підприємства можна розділити на дві групи: змінні і постійні.
Загальні витрати дорівнюють сумі постійних і змінних витрат.
Формули наступні:
V = v·Q
(1)
C=V+F=v·Q+F
(2)
де V, v - змінні витрати на обсяг і одиницю випуску і продажів
продукції;
Q - обсяг випуску і продажів продукції (робіт, послуг);
F = const, тобто постійні витрати;
С - сумарні витрати.
Залежність змінних (v) і постійних (f) витрат на одиницю
продукції від обсягу діяльності характеризується наступними
формулами: при v = const
F = F/Q
(3)
c = v + f = v + F/Q
(4)
На основі залежності витрат від обсягу виробництва можна
визначити залежність прибутку від обсягу: адже прибуток
підприємства - це різниця між виручкою (S) і витратами. Виручка (S)
змінюється прямо пропорційно обсягу продажів. При обсязі
виробництва і продажів Q = Q* виручка дорівнює витратам, а
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прибуток підприємства нульовий. Це - точка беззбитковості. Значення
Q* можна розрахувати аналітичним шляхом. Прибуток підприємства
можна визначити за формулою:
П = S - C = S - V – F = p*Q - v*Q – F
(5)
де р - ціна одиниці продукції;
П - прибуток.
Q* відповідає такому обсягу випуску, при якому 1 = 0:
p*Q*-v*Q*-F = 0
(6)
Q*=F
(7)
Величина (р - v) - різниця між ціною одиниці продукції і
змінними витратами на її виробництво - називається маржинальним
прибутком на одиницю продукції, або питомим маржинальним
прибутком. Маржинальний прибуток на обсяг випуску можна
визначити за формулою:
M = S - V = Q*(p - v)
(8)
де М - маржинальний прибуток.
Якщо обсяг виробництва і продажів продукції менше точки
буззбитковості Q*, маржинального прибутку не вистачає на покриття
усіх постійних витрат і підприємство працює із збитком. У точці
беззбитковості обсяг маржинального прибутку в точність дорівнює
сумі постійних витрат, а на прибуток нічого не залишається. Якщо
обсяг виробництва і продажів більше Q*, обсяг маржинального
прибутку більше суми постійних витрат, так що підприємство отримує
прибуток: чим більший обсяг виробництва, тим більший прибуток.
Частка маржинального прибутку у виручці підприємства
характеризується особливим показником - коефіцієнтом виручки, що
розраховується за формулою:
Квир = (S - V) / S = (р - v) /р
(9)
Коефіцієнт виручки показує, скільки гривень маржинального
прибутку отримує підприємство з кожної гривни виручки. З одного
боку, чим більше коефіцієнт виручки, тим більша частина виручки
залишається на погашення постійних витрат і утворення прибутку.
Тому при постійно високих обсягах виручки підприємству вигідний
високий коефіцієнт виручки. З іншого боку, високий коефіцієнт
виручки свідчить про високу чутливість прибутку до коливань обсягу
виробництва, а в умовах нестабільної ситуації на ринку підприємство
ризикує отримати збиток. Таким чином, оптимальне значення
коефіцієнта виручки залежить від специфіки конкретного
підприємства і галузі, в якій воно працює.
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Інший показник, що характеризує ризиковану діяльності
підприємства запас фінансової стійкості. Він розраховується як
різниця між фактичним обсягом виробництва і точкою беззбитковості
Q*:
ЗМ = Q - Q*
(10)
Точку беззбитковості і запас міцності можна розраховувати не
лише в натуральному, але і у вартісному вираженні, що особливо
важливо для підприємств, що випускають широкий асортимент
продукції.
Точка беззбитковості у вартісному вираженні відповідає обсягу
продажів, який забезпечує підприємству нульовий прибуток (S*). Її
можна визначити множенням точки беззбитковості в натуральному
вираженні на ціну одиниці продукції :
S* = Q**p
(11)
Таким чином, будь-яка зміна обсягу продажів викликає ще
сильнішу зміну прибутку. Цей феномен називається ефектом
операційного важеля.
Сила операційного важеля - це відношення маржинального
прибутку до власне прибутку:
L=(S - V)/П
(12)
де L - сила операційного важеля.
Сила операційного важеля показує, на скільки відсотків
зміниться прибуток при зміні виручки на 1 %. Тобто якщо прибуток
близький до нуля, то сила операційного важеля прагне до
нескінченності: навіть найслабкіші коливання обсягу виробництва
навколо критичної точки викликають сильні відносні коливання
прибутку.
Знаючи силу операційного важеля, можна визначити на скільки
відсотків зміниться прибуток при зміні виручки на певний відсоток.
Чим більша питома вага постійних витрат в загальній сумі витрат, тим
сильніше діє операційний важіль. Потужний операційний важіль - це
високий операційний ризик. Тому за ситуації, коли попит не
постійний, рекомендується знижувати постійні витрати: навіть
невелике зниження виручки викликає різке падіння прибутку. Якщо
попит стабільний, доцільно знижувати змінні витрати на одиницю
продукції і нарощувати постійні витрати, оскільки це приведе до
більшого приросту прибутку.
3. Аналіз товарообігу. Товарообіг - це швидкість обігу товарів
або час, протягом якого реалізуються товарні запаси. Прискорення
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товарообігу є основним критерієм оцінки роботи торгівельного
підприємства, оскільки означає скорочення часу перебування товарів у
сфері обігу, а значить, швидший оборот грошових коштів і економне
їх витрачання. Товарообіг може розраховуватися в днях до обороту
або виражатися числом оборотів середнього товарного запасу. Досить
цікавою є пропозиція використовувати кількісну оцінку ефектів
зв'язку між продуктами. У якості заходів інтенсивності такого зв'язку
використовується підрахунок частоти одночасної, спільної купівлі
певної пари товарів. Для усунення можливих викривлень внаслідок
різної кількості продуктів в тій або іншій купівлі заздалегідь кожна
купівля коригується за допомогою показника:
d=l/(h - l)
(13)
де: h - кількість продуктів у відповідній купівлі.
Отримані оцінки ефектів зв'язку дозволяють більш обґрунтовано
вирішувати долю продукту. Якщо він приносить погані результати і не
пов'язаний з іншими, його можна виключити з асортименту, і навпаки,
слід зберігати продукти, які, хоча і не приносять прибутку, але
викликають спільні купівлі.
Як відзначалося вище, окрім оцінки продуктів з точки зору
економічних цілей підприємства, Е. Дихтль і X. Хершген пропонують
використовувати оцінку продукту на базі суджень споживачів. Таку
оцінку необхідно проводити у тому випадку, коли:
- рішення про інновації приймається раніше, ніж з'являються
будь-які дані про реакцію ринку. Отже, має сенс перевірити, наскільки
продукт відповідає потребам ринку;
на економічні показники впливає безліч побічних факторів;
виявлення ринкової адекватності продукту важливе для його
вдосконалення і контролю успіху модифікації.
Головним в цій методиці є визначення ринкової адекватності
продукту, тобто, чи відповідає він вимогам ринку і споживачів. Для
цього необхідно конкретизувати потреби. Цей процес виглядає таким
чином: Потреба : 1) Бажання; 2) Попит; 3) Купівля.
Потім на кожному рівні цього процесу застосовуються різні
психологічні конструкції для визначення ринкової адекватності :
1. Бажання: на цьому рівні з'ясовується, чи може продукт
активувати наявні і приховані потреби. Для цього вимірюється
привабливість продукту для споживачів, тобто його здатність
викликати у споживача позитивні емоційні відчуття.
2. Попит: на цьому рівні відбувається обробка безлічі стимулів
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у свідомості, продукти оцінюються, утворюються переваги. У рамках
цього рівня необхідно визначити суб'єктивну оцінку якості продукції.
Оцінка якості відбиває окрім об'єктивного продукту його сприйняття,
а також придатність з точки зору суб'єктивних цілей, суб'єктивного
очікування
користі.
Для
з'ясування
суб'єктивної
оцінки
використовуються опитування споживачів або диференційована
оцінка окремих елементів і властивостей продукту, за допомогою
моделей Розенберга і моделі з ідеальною точкою.
3. Купівля: на цьому рівні ресурси покупця (гроші, час,
психічна енергія) зв'язуються з певним об'єктом бажання. Основним
обмежувачем на цьому етапі є купівельна здатність. Виникнення
попиту визначається за допомогою конструкції "намір придбати
продукт". Існує ряд методів, прямо визначальних намір придбати
товар. Це, наприклад, простий рейтинг з полями від "придбаю
напевно" - до "напевно не придбаю". Чи питання типу "як висока
вірогідність придбання вашою сім'єю продукту А цього року"?, з
відповіддю від 0 - ясно ні, до 100 - абсолютно напевно.
Е. Дихтль і X. Хершген розглядають також використання
методів стратегічного аналізу продуктів, на основі яких можна
вирішувати питання формування і управління асортименту. До таких
методів відносяться: аналіз життєвого циклу продукту і порт-фоліо аналіз. Концепція порт-фоліо багато в чому переплітається з
концепцією життєвого циклу товару. З її допомогою також можна
перевірити структуру товарного асортименту. Ця концепція виходить з
того, що створення успішної марки завжди пов'язане з великими
інвестиціями і зв'язує багато ресурсів. Якщо марка вдала, то збут
товару виходить на високий рівень і тримається без особливо великих
витрат. У цей період продукт приносить значні прибутки і звільняє
фінансові ресурси. Товарний асортимент повинен включати достатню
кількість успішних продуктів для урівноваження тих, що знаходяться
під знаком питання. Це положення звучить банально, проте автори
признають, що його реалізація на практиці завжди проблематична.
Висновки. Досліджена методика розглядає проблему
управління і формування асортиментом з різних сторін, стверджуючи,
що необхідно аналізувати продукт одночасно на базі суджень
споживачів, з точки зору економічних цілей підприємства, а також
використовувати концепцію життєвого циклу продукту для
досягнення найкращого результату. Також заслуговує уваги
рекомендація використовувати ефекти зв'язку між продуктами. Але, в
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той же час, приділяючи велику увагу елементам внутрішнього
середовища, на жаль, залишаються без уваги деякі чинники
зовнішнього середовища (конкуренція, постачальники, економічна
ситуація на ринку, науково-технічний прогрес), розглядаючи тільки
одну складову зовнішнього оточення - споживачів. Хоча, поза
сумнівом, дослідження споживачів є найважливішою умовою для
формування раціонального товарного асортименту.
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Ключові слова: відповідальність, соціальна відповідальність бізнесу, соціальна
політика підприємства.

Tkachuk I.N., Belyaeva O.O.
SYSTEMATICS ABSTRACTS OF DISSERTATIONS
IN THE DIRECTION «SOCIAL RESPONSIBILITY»
Investigated range of issues related to corporate social responsibility, which are
highlighted in the abstracts of theses Ukrainian and Russian scientists.
Keywords: responsibility, corporate social responsibility, social enterprise policy.
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Ткачук И.Н., Беляева О.О
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ АВТОРЕФЕРАТОВ
ДИССЕРТАЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА»
Исследован круг вопросов по социальной ответственности бизнеса, которые
освещены в авторефератах диссертаций украинских и российских ученых.
Ключевые слова: ответственность, социальная ответственность бизнеса,
социальная политика предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У сьогоденні
велике значення, як у світі, так і в Україні, приділяють соціальним
процесам, а саме – соціальній відповідальності бізнесу. Однак, в
Україні кількість соціально відповідальних підприємств значно менша
ніж за кордоном. Це пов’язано з недостатньою поінформованістю
суб’єктів господарювання та відсутністю нормативно-правового
регулювання у цій сфері.
Проте, незважаючи на це, питанням пов’язаним із соціальною
відповідальністю бізнесу, присвячена значна кількість наукових праць
закордонних та вітчизняних вчених. Оскільки, найбільш ширше
дослідження соціальної відповідальності бізнесу розглянуто в
дисертаційних роботах, відповідно доцільно провести аналіз
авторефератів дисертаційних робіт вітчизняних та російських вчених.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Для розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні
значний внесок зробили вітчизняні науковці – Березіна О.Ю., Жиглей І.В.,
Чижевська Л.В. Воробей В., Маліновська О.Я., Грішнова О. Грицина Л.А.,
Царик І.М., Зеленко О.О., Возницька Н.В., Черних О.В., Антошко Т.С.
Серед зарубіжних науковців варто виділити праці: Боуена Г.,
Керолла А., Карнегі Е., Котлера Ф., Лептона Е. Фітча Г. Ці роботи
спрямовані на дослідження теоретичних аспектів соціальної
відповідальності бізнесу. У працях Бедфорда Н., Рішара Ж.,
Пушкаря М.С., Соколова Я.В. розглядаються питання стосовно облікового
забезпечення цієї теми.
Цілі статті. Враховуючи значну кількість наукових праць,
присвячених соціальній відповідальності бізнесу, доцільно здійснити
аналіз авторефератів дисертацій, з метою виявлення найбільш
поширених проблемних питань, що виникають на практиці, а також
пропозицій щодо їх вирішення.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Протягом
останніх двадцяти років українські науковці захистили 15
дисертаційних робіт, російські – 62 роботи. На рис. 1 наочно
зображено структуру авторефератів в розрізі країн.
19%

Україна
Російська Федерація

81%

Рис. 1. Структура авторефератів за напрямком «соціальна
відповідальність бізнесу», захищених в Україні та Російській
Федерації
Джерело: узагальнено за даними [1, 2]

Таким чином, питома вага українських авторефератів за
напрямком «соціальна відповідальність бізнесу» складає 19%, решта
робіт захищенні російськими науковцями.
На рис. 2 подано динаміку дисертаційних досліджень за
досліджуваною категорією, в розрізі країн.
2012
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Російська Федерація

2008

Україна
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Кількість захищених десертацій
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Рис. 2. Динаміка кількості захищених дисертацій за напрямком
«соціальна відповідальність бізнесу» в Україні та Російській Федерації
Джерело: узагальнено за даними [1, 2]
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Перша дисертаційна робота була захищена російським
науковцем у 2002 році. В Україні висвітлення цієї теми у
дисертаційних роботах розпочалось з 2005 року.
Відповідно до рис. 2, в Україні спостерігається зростання
кількості захищених дисертацій за цією темою. Так, у 2012 році було
захищено 3 дисертації, це на 1 роботу менше 2011 року, проте,
порівнюючи з попередніми роками, це хороший результат.
В Російській Федерації спостерігається спад щодо дослідження
соціальної відповідальності бізнесу в дисертаційних роботах, адже
відносно 2010 року кількість захищених робіт зменшилась на 7 робіт.
Отже, російські науковці першими розпочали дослідження
соціальної відповідальності бізнесу. Українські дослідники дещо
відстали, оскільки соціальна відповідальність бізнесу в Україні набула
поширення лише протягом останніх років.
Досліджувана категорія розглядається багатьма галузями науки,
для порівняння в табл. 1 наведено аналіз авторефератів дисертацій
українських науковців в розрізі спеціальностей.
Відповідно до табл. 1, українськими науковцями протягом 20062012 рр. було захищено 15 авторефератів дисертацій, 14 з яких
економічного спрямування і лише 1 з них присвячений державному
управлінню. Серед економічних наук найбільше дисертацій захищено
за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)».
Таблиця 1
Аналіз авторефератів дисертацій українських вчених,
присвячених соціальній відповідальності бізнесу в розрізі
спеціальностей за 2005-2012 рр.

25.00.01 – теорія
та історія
державного
управління

2006

Савченко І.Г.

Соціальна відповідальність
органів державної влади в
умовах розбудови соціальної
держави

08.00.03 –
економіка та
управління
національним
господарством

2011

Царик І. М.

Регулятивні інструменти
посилення соціальної
відповідальності бізнесу в
системі національної
економіки
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Продовження табл. 1
Механізм формування
корпоративної соціальної
відповідальності в управлінні
підприємством
Формування системи
соціально-господарської
діяльності підприємств
залізничного транспорту
України
Управління соціальною
відповідальністю на великих
підприємствах
Механізм впровадження
корпоративної соціальної
відповідальності на
промислових підприємствах
Управління трудовою сферою
промислового підприємства з
урахуванням соціальної
відповідальності бізнесу
Бухгалтерський облік, як
професійна діяльність: теорія,
організація, прогноз розвитку
Бухгалтерський облік
соціально відповідальної
діяльності: теорія,
методологія, організація
Облік і контроль соціальних
витрат підприємства
Соціальна відповідальність у
системі підприємницької
діяльності

2009

Грицина Л.А.

2010

Ворона О.В.

2012

Черних О.В.

2012

Антошко
Т.С.

2008

Возницька Н.В.

2007

Чижевська Л.В.

2011

Жиглей І.В.

2008

Пацула О.І.

08.00.01 Економічна
теорія

2012

Шаповал
В.М.

08.06.01Економіка,
організація і
управління
підприємствами

2006

Таран Ю.О.

Економічна діяльність
промислових підприємств в
контексті людського розвитку

08.09.01 Демографія,
економіка праці,
соціальна
економіка і
політика

2005

Вовк В.А.

Формування соціальної
політики підприємства

08.00.04 Економіка та
управління
підприємствами
(за
видами
економічної
діяльності

08.00.09 Бухгалтерський
облік, аналіз та
аудит (за видами
економічної
діяльності)
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Продовження табл. 1
08.00.07 –
Демографія,
економіка праці,
соціальна
економіка і
політика

2011

Березіна
О.Ю.

2012

Зеленко О.О.

Соціальна відповідальність
корпорацій в системі
соціально-трудових відносин
Теоретико-методичні засади
формування стратегії
соціальної відповідальності
підприємства

Джерело: узагальнено за даними [1]

Аналіз
авторефератів
дисертацій
російських
вчених,
присвячених соціальній відповідальності бізнесу в розрізі
спеціальностей за 2002-2012 рр. показав, що російськими науковцями
захищено 62 дисертації за напрямком «соціальна відповідальність
бізнесу», з них 50 дисертацій економічного напрямку, 8 дисертацій
присвяченні соціологічним наукам, 2 дисертації пов’язані з
політичними науками, 1 дисертація – з філологічними науками і 1 –
філософського спрямування.
На рис. 3 наочно зображено структуру розглянутих
авторефератів українських та російських вчених в розрізі
спеціальностей.

Питома вага, %

100%

6,67

1,61
1,61
3,23
12,90

80%

Філологічні науки

60%
80,65
40%

Філософські науки

93,33

Політичні науки
Соціологічні науки
Державне управління

20%

Економічні наки

0%
Україна

Російська Федерація

Рис. 3. Структура досліджень українських та російських вчених
за напрямком «соціальна відповідальність бізнесу»
Джерело: узагальнено за даними [1, 2]

Відповідно до рис. 3, найбільшу питому вагу серед вітчизняних
та російських вчених займають дослідження в розрізі економічних
наук. Найменша питома вага в структурі українських дисертацій
припадає на державне управління, і становить 6,67%. Серед
російських праць найменше уваги соціальній відповідальності бізнесу
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Жиглей І.В.
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Черних О.В.

Теоретико-методологічні
засади
формування
соціальної
відповідальності бізнесу
Невідповідність
соціальної ситуації на
вітчизняних
підприємствах
відповідно до основних
вимог
Концепції
людського розвитку
Відсутність теоретикометодологічних
та
організаційних
засад
бухгалтерського обліку
соціально відповідальної
діяльності

Березіна О.Ю.

1

Виявлені недоліки

Царик І.М.

№
з/п

Чижевська Л.В.

приділяється у філологічних та філософських науках, питома вага
яких становить 1,61%.
Тобто, на відміну від українських науковців, російські вчені
розглядають досліджувану категорію не тільки в економічних
аспектах, а й в соціологічному, політичному, філологічному та
філософському напрямках.
Розглянемо
основні
проблемні
аспекти
соціальної
відповідальності бізнесу, виявлені вітчизняними вченими під час
дослідження (табл. 2).
Таким чином, до найбільш розглянутих проблем належить
відсутність теоретико-методологічних засад формування соціальної
відповідальності бізнесу. Це питання висвітлене у працях Царик І.М.,
Грицини Л.А., Березіни О.Ю., Черних О.В., і Зеленко О.О. Не менш
досліджені проблеми пов’язані з моніторингом та методами оцінки
рівня соціально відповідальних заходів, які досліджені у працях
Жиглей І.В., Грицини Л.А., Ворони О.В. і Черних О.В.
Таблиця 2
Проблемні аспекти соціальної відповідальності бізнесу
дослідженні вітчизняними науковцями у авторефератах дисертацій

5

1

+
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2

Продовження табл. 2
4

5

6

7

8

9

10

Моніторинг та методи
оцінки рівня соціальновідповідальних заходів
Недостатньо досліджено
значення
соціальної
політики підприємства
Взаємодії
держави,
підприємницьких кіл і
громадянського
співтовариства у сфері
реалізації
концепції
соціальної
відповідальності
Відсутність практичних
рекомендацій
щодо
впровадження СВБ
Методи
застосування
корпоративної
соціальної
відповідальності
та
окремих її складових у
сфері підприємницької
діяльності
Недостатньо повним та
систематизованим
є
підхід до висвітлення
сутності,
економічної
природи та значення
соціальної
відповідальності
корпорацій в системі
соціально-трудових
відносин зокрема
Теоретичні, методичні та
практичні
проблеми
обліку
і
контролю
соціальних витрат

+

+

+

+

4

+

1

+

+

+

+

+

+

+

2

2

2

+

Меншого дослідження набули питання щодо:
- невідповідності соціальної ситуації на вітчизняних
підприємствах щодо основних вимог Концепції людського розвитку;
- соціальної політики підприємства;
- взаємодії держави, підприємницьких кіл і громадянського
співтовариства
у
сфері
реалізації
концепції
соціальної
відповідальності;
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1

1

- соціальних витрат.
Висновки. За результатами проведеного дослідження відмічено,
що у наукових працях українських вчених більше уваги звертається на
теоретичні аспекти та сутність соціальної відповідальності бізнесу.
Однак, питання стосовно особливостей формування цієї концепції за
галузями економіки, нормативного забезпечення та відображення в
бухгалтерському обліку залишаються невирішеними і потребують
подальших досліджень.
1. Електронний ресурс Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua
2. Электронный ресурс Научной библиотеки диссертаций и авторефератов
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dissercat.com
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ЗМІННИХ ВИТРАТ В
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Розглянуто питання методики обліку витрат і калькулювання собівартості за
змінними витратами в сільському господарстві, визначено переваги і недоліки методу.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ УЧЕТА ПЕРЕМЕННЫХ
ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Рассмотрены вопросы методики учета затрат и калькулирования
себестоимости по переменным затратам в сельском хозяйстве, определены
преимущества и недостатки метода.
Ключевые слова: затраты, переменные затраты, метод учета затрат,
себестоимость.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Вивчення
методики обліку витрат і калькулювання собівартості продукції є
досить актуальним на сьогодні, оскільки сучасні вимоги до інформації
потребують
наявності
деталізованих
та
багатоваріантних
інформаційних потоків про витрати в цілому. Саме від ефективної
системи обліку витрат залежить вибір оптимальних варіантів та
ефективність прийняття альтернативних варіантів управлінських
рішень, що впливає на рівень показників, які характеризують
діяльність суб’єкта господарювання та дозволяє вибирати оптимальну
цінову і збутову політику, і відповідно, управляти фінансовими
результатами.
Різноманіття сучасних методів обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції дозволяє застосовувати в практиці обліку
сільськогосподарських підприємств такі методи, які відповідають
інформаційним запитам менеджменту і дозволяють приймати
виправдані управлінські рішення щодо удосконалення як технології
виробничих процесів, так і їх самих.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Аналіз літературних джерел з питань обліку собівартості
продукції за змінними витратами свідчить про те, що вивченням даної
проблеми займалися такі науковці, як: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,
Л.В. Нападовська, С.А. Ніколаєва, О. Рудановський, І.Б. Садовська,
Я.В. Соколов, В.І. Ткач, М.В. Ткач та інші.
Цілі статті. Обгрунтування оптимального методу обліку витрат
і калькулювання собівартості продукції за змінними витратами для
ефективного його застосування в практиці вітчизняних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Питання
методології визначення собівартості продукції є одним із найбільш
проблемних на сьогоднішній день. Особливої актуальності воно
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набуває в умовах ринкової економіки та переходу України на систему
обліку за міжнародними стандартами. Підприємство може
застосовувати різні підходи до калькулювання витрат при складанні
внутрішньої звітності.
При складанні зовнішньої фінансової звітності традиційно
застосовують калькулювання повних витрат, що передбачає
включення до собівартості всіх (змінних і постійних) виробничих
витрат. При використанні даного методу тільки невиробничі витрати
розглядаються як витрати періоду.
Проте з метою складання внутрішніх звітів і прийняття
поточних рішень зазвичай застосовують калькулювання змінних
витрат - директ-костинг.
Назву ―директ-кост‖ як новий напрямок в управлінському
обліку пов’язують з роботою економіста Джона Моріса Кларка (1923
р.), який обгрунтував необхідність розподілу витрат на змінні і
постійні, що дозволило підвищити достовірність фінансових
результатів. Розробив метод як облік прямих витрат в 1936 році
американський економіст Джонатан Харріс, згідно якого в склад
собівартості необхідно включати тільки прямі витрати. Директкостинг має і суто бухгалтерську причину. Облікові працівники
прийшли до висновку, що всі витрати необхідно розділити на витрати,
які відносяться до даного звітного періоду (реалізуються в ньому) і
витрати, що пов’язані з виготовленням продукції (вони відносяться до
тих звітних періодів, в яких відбудеться реалізація продукції), перші
отримали назву постійних (фіксованих), другі – змінних (варіюючі,
переважаючі) (також застосовують терміни непрямі і прямі витрати).
Якщо цей підхід правильний, то, в склад собівартості можна і потрібно
включати тільки прямі витрати. Основним запереченням до вище
сказаного є те, що в цьому випадку оцінка незавершеного виробництва
в балансі являється заниженою, а витрати кожного звітного періоду
завищеними.
У Франції ідею директ-косту приписують В. Нейкірку, який
сформулював правило: ―…лише змінні витрати формують реальну
собівартість реалізованої продукції, оскільки саме вони пов’язані з
обсягом реалізації‖.
У міжнародній практиці ця система називається по-різному.
Так, у США – система обліку прямих витрат, у Франції – це
маржинальна бухгалтерія, в Німеччині та Австрії – система обліку сум
покриття, у Великобританії – ―маржинал-кост‖, хоча спільним у всіх
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варіантах є поділ витрат на постійні і змінні та розрахунок
собівартості лише за змінними витратами.
Західнонімецький економіст Дітріх Бернер під методом ―директкостинг розуміє систему обліку собівартості, яка виходить з розділу
загальних витрат підприємства та поділяє їх на постійні і змінні. Лише
прямі і змінні непрямі витрати залучаються для обчислення
собівартості виробів. Це в основному стосується також оцінки запасів
напівфабрикатів і готових виробів при складанні заключного річного
балансу, а також оцінки затрат, що відноситься до реалізованих за
звітний період виробів. Постійні витрати відносяться на рахунки
прибутків і збитків‖ [1, с. 26-27].
Основною відмінністю цього методу є розрахунок собівартості
на основі змінних витрат та аналіз і планування взаємозв'язків та
взаємозалежностей між обсягом виробництва, собівартістю і
прибутком.
На сьогоднішній день директ-костинг застосовується в таких
варіантах:
1) класичний (простий) ―директ-костинг‖, який передбачає
калькулювання за прямими (тобто усіма змінними) витратами;
2) система змінних витрат (розвинутий) – собівартість включає
як змінні витрати, так і прямі постійні;
3) система обліку витрат залежно від завантаження виробничих
потужностей - в калькуляцію включаються всі змінні витрати та
змінна частина постійних витрат, визначені з урахуванням коефіцієнта
використання
виробничої
потужності,
який
схожий
до
запропонованого П(С)БО 16 ―Витрати‖ [2, с. 258-260].
Калькуляція за змінними витратами дозволяє отримати
інформацію про можливі розміри зменшення цін залежно від впливу
різних ринкових чинників. Тому, на Заході, розрізняють
довгострокову та короткострокову нижні межі ціни. Перша дорівнює
повній собівартості виробів та показує, яку ціну можна встановити,
щоб відшкодувати повні витрати на виробництво, а друга відображає
ціну, яка покриває лише змінні витрати.
Технологія вирощування сільськогосподарських культур і
тварин передбачає розподіл непрямих витрат та розрахунок
собівартості продукції в кінці року, тому застосування методу обліку
змінних витрат є досить необхідним для практики, так як сприятиме
періодичному визначенню собівартості та фінансового результату за
видами виробництва, продукції (робіт, послуг), виявленню найбільш
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рентабельних видів продукції та прийняттю відповідних рішень щодо
їх виробництва.
В практиці сільськогосподарських підприємств доцільно
використовувати розвинутий директ-кост, так як при виробництві
окремих видів продукції собівартість слід розраховувати як за
змінними витратами, так і прямими постійними (наприклад,
амортизація комбайна по збиранню льону, доїльних апаратів тощо).
Якщо за певними видами продукції неможливо виділити прямі
постійні витрати, то для розрахунку собівартості слід використовувати
методику простого директ-костингу.
Система калькулювання змінних витрат дає змогу визначити
маржинальний дохід, широко застосовуваний для аналізу
прибутковості й прийняття управлінських рішень.
Застосування різноманітних методів обліку витрат впливає на
величину собівартості продукції і тим самим на величину фінансових
результатів і форму звіту про прибутки і збитки.
В звіті про прибутки і збитки при методі обліку повних витрат
розраховується валовий прибуток, як різниця між виручкою від
реалізації продукції і виробничою собівартістю реалізованої продукції.
При використання методу змінних витрат розраховується
маржинальний прибуток, як різниця між виручкою від реалізації
продукції і усіма змінними витратами, включаючи змінну частину
операційних витрат.
Виділення в сільському господарстві центрів відповідальності
та господарських сегментів дозволяє протягом року складати за
кожним з них внутрішню звітність, яка є інформаційною базою для
проведення сегментарного аналізу, в основі якого лежить класифікація
витрат на змінні і постійні та розрахунок маржинального доходу, який
показує внесок кожного центру відповідальності у формування
прибутку підприємства в цілому.
Застосування маржинального підходу в практиці обліку
сільськогосподарських підприємств має ряд переваг, зокрема:
1) калькуляція собівартості за змінними витратами забезпечує
більш корисною для прийняття рішень інформацією;
2) фінансовий результат за відповідний період не змінюється
під впливом постійних витрат при зміні залишків запасів;
3) маржинальний прибуток дозволяє здійснювати аналіз
беззбитковості виробництва;
4) відсутність капіталізації постійних накладних витрат в
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неліквідних запасах;
5) звіти про витрати, доходи і фінансові результати можна
складати в розрізі видів виробництва, продукції (робіт, послуг)
протягом року в міру їх необхідності.
В силу дії Податкового кодексу та включення до собівартості
реалізованої продукції лише прямих витрат і віднесення до інших
витрат загальновиробничих витрат, застосування методу обліку
змінних (прямих) витрат є ефективним як для управлінського обліку,
так і для цілей податкового обліку[3]. Відповідно, різниця між
прибутком при відображенні витрат виробництво в бухгалтерському і
податковому обліку виникатиме саме за рахунок включення
загальновиробничих витрат і відображення в балансі залишків готової
продукції
за
повними
витратами
(прямі
виробничі
і
загальновиробничі).
Висновки. Для складання внутрішніх звітів, проведення аналізу
беззбитковості і прийняття поточних управлінських рішень доцільно
застосовувати при формуванні собівартості метод обліку змінних
витрат. Це дозволить визначати собівартість залежно від запитів
менеджменту та здійснювати протягом року аналіз і контроль
фінансових результатів центрів відповідальності.
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непрямого регулювання ринку праці. Про вдосконалення податкової системи
Республіки, створення сприятливого інвестиційного клімату та захисту вітчизняних
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In article questions of the principles of the taxation, profitable and account part of the
budget where the taxation is one of the most important elements of indirect regulation of a
labor market are considered. About improvement of tax system of the republic, creation of
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НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
В статье рассматриваются вопросы о принципах налогообложения, доходной и
расходной части бюджета, где налогообложения является одним из важнейших
элементов косвенного регулирования рынка труда. О совершенствовании налоговой
системы республики, создания благоприятного инвестиционного климата и защиты
отечественных товаропроизводителей.
Ключевые слова: государственное регулирование, переходная экономика,
бюджет, налог, принципы, адаптация.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. При оподаткуванні
в розвинених країн і країнах СНД використовуються наступні основні
його принципи: однократність, одноланковість обкладення,
справедливість і зручність, принципи економічності, стабільності і
стійкості податків
Принцип горизонтальної справедливості передбачає, що
платники, що знаходяться в рівному економічному стані, повинні
знаходитися і в рівній податковій позиції, тобто кожен повинен
виплачувати
податок
однакової
величини.
Принцип
платоспроможності – податки мають бути розподілені між всіма
громадянами в однаковій відповідності. Згідно з принципом
вертикальної справедливості, особи, які знаходяться і в нерівному
положенні, повинні знаходитися і в нерівній податковій позиції.
Іншими словами, хто отримує більше від держави тих або інших благ,
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той повинен більше платити у вигляді податків (принцип вигод).
Проте наскільки справедливий принцип вигод, залежить від того, на
що витрачаються державні кошти, отримані через податки.
Класичний принцип справедливості вказує на те, що при
пропорційному обкладенні спроможніший платник платить як податки
більшу частку своїх доходів, ніж менш спроможний платник. Це не
стимулює економіку пропозиції. У зв'язку з цим податок має бути
більш нейтральним. На наш погляд, окрім вищезгаданих принципів
оподаткування, важливими представляються також наступні
принципи:
необтяжливості,
доступності,
територіальності
і
резидентності. Відмінність принципу справедливості від принципу
необтяжливості полягає в тому, що справедливість може розумітися і
як високий рівень соціальних податків, і як прогресивна шкала для
прибуткового податку. Принцип доступності, на нашу думку, означає
можливість сплати податку. Резидентність означає, що доходи,
отримані платником податків на території даної країни і за кордоном,
оподатковуються. Можна погодитися з думкою про те, що принцип
територіальності означає вилучення податків лише з доходів,
отриманих на території даної країни[1].
Потужну дію на економічну динаміку створюють не лише
витратні, але і прибуткові механізми бюджету. При цьому податки
утворюють основну долю прибуткової частини державної і місцевих
бюджетів. Звідси слідує пріоритетна увага будь-якої держави до
формування податкової системи і податкової політики. Величина
податкової ставки і загальна маса ресурсів, що вилучаються до
держбюджету, мають безпосередній вплив на динаміку соціального і
економічного розвитку суспільства.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Податок - це
кошти, що примусово вилучаються державною або місцевою владами
з фізичних і юридичних осіб, необхідні для здійснення державою своїх
функцій. Ці збори проводяться на основі державного законодавства.
Використання податків як інструмент централізованої дії на
економічний розвиток держави має тривалу історію. Перший
грошовий загальний податок на громадян був введений ще в Римській
імперії в II ст. н.е.
У міру розвитку обміну і економічної цивілізації грошові
податки витісняють інших платежі, у тому числі натуральний, і стають
пануючими.
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У сучасних умовах податки виконують дві основні функції:
фіскальну і економічну. Фіскальна функція є основною.
Використовуючи її, держава формує грошові фонди. Економічна
функція передбачає використання податків як інструмент
перерозподілу національного доходу, зацікавленості виробників і
підприємців в розвитку різноманітних видів діяльності по
виробництву товарів і послуг. Використовуючи цю функцію податків,
держава впливає на реальний процес виробництва і інвестування
капітальних вкладень.
Стягування податків грунтується на використанні різних ставок.
Розрізняють наступні види ставок. Тверді ставки встановлюються в
абсолютній сумі на одиницю обкладання незалежно від розміру
доходу. Пропорційні ставки діють в однаковому процентному
відношенні до об'єкту оподаткування без врахування диференціації
його величини. Прогресивні ставки передбачають прогресивне
підвищення ставки податку у міру зростання доходу. Цей вид ставок
служить інструментом вилучення коштів в осіб, що отримують великі
доходи.
Регресивні ставки передбачають зниження податку у міру
зростання доходу. Ці ставки найбільш вигідні особам, що мають
великі доходи, і найбільш обтяжливі для фізичних і юридичних осіб,
що володіють незначними доходами.
По платоспроможності і методу стягування податки діляться на
прямі і непрямі. Прямі податки безпосередньо сплачуються
конкретним платником. Як правило, вони прямо пропорційні
платоспроможності.
Непрямі податки - це обов'язкові платежі, включені в ціну товару
або послуг. Значну частину їх утворюють акцизи.
По використанню податки діляться на загальні, такі, що
поступають в загальну прибуткову частину бюджету, і спеціальні
(цільові). Вони використовуються чітко на певну ціль. Це податки,
наприклад, на продаж бензину, палива, змащувальних мастил і ін.
Відповідно до державного ладу і бюджетної структури податки
діляться на державні і місцеві.
Сукупність стягуваних в державі податків, зборів, мит і інших
платежів, а також і методів їх побудови утворює податкову систему. У
ній встановлюється конкретні методи побудови і стягнення податків.
Принципи, яким повинна відповідати податкова система, були
сформульовані ще А. Смітом і включали принципи нейтральності,
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справедливості і простоти розрахунку [2]. Ці принципи не втратили
свого значення і до теперішнього часу.
Нейтральність податкової системи полягає в забезпеченні рівних
податкових стандартів для рівних платників податків. На жаль, в
країнах з перехідною економікою цієї нейтральності практично не
дотримується. Широка диференціація податків, різноманітність пільг
галузям і фірмам дискредитують суспільство і підривають економічну
стабільність.
Оподаткування є одним з найважливіших елементів непрямого
регулювання ринку праці. У Республіці Таджикистан існуюча система
оподаткування, з позиції вимог формування ефективного ринку праці,
в принципі не викликає особливих нарікань.
Податкова система, побудована з врахуванням податкових пільг
і раціональних податкових ставок, забезпечує дію стимулюючої
функції розвитку виробництва і збільшення податкової бази. Навпаки,
невиправдане збільшення ставок створює умови зниження обсягів
виробництва і ухиляння від сплати податків.
Підвищення або пониження податкових ставок створює
гальмівну або стимулюючу дію на динаміку інвестицій.
Податкова система Таджикистану, як і будь-якої держави за
своєю суттю не статична, а доволі динамічна. Це пов'язано зі зміною
економічної кон'юнктури, цілей і завдань економічного зростання.
Таким чином, Таджикистан, переходячи до ринкових стосунків,
упровадив у себе податкову систему, співставну з системами в інших
розвинених країнах при збереженні деяких специфічних національноісторичних особливостей.
Після прийняття Податкового кодексу в республіці робота по
подальшому
вдосконаленню
діючої
податкової
системи
продовжувалася. За 1999- 2004 рр. практично ставки всіх видів
податків були понижені: ПДВ - з 28 до 20%; податок на прибуток - з
40 до 30 %; соціальний з податок - з 30 до 25 %; акцизи - в 2 рази ;
податок з суб'єктів малого підприємництва - з 10 до 5% і так далі. За
цей період було дещо знижений податковий тягар банків: ставка
податку на прибуток банків знизилася з 55 % у 1994 р. до 30% в
1999г., їм були надані додаткові пільги по цьому податку (вирахування
відрахувань до страхових фондів, залік витрат на обчислювальну
техніку і ін.)
Все це створювало певні передумови для розвитку
підприємництва і розширення податкової бази, що знайшло своє
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віддзеркалення в підвищенні темпів економічного зростання і в
зростанні податкових надходжень до бюджету. Якщо в 1997 р. приріст
валового внутрішнього продукту (ВВП) склав всього лише 1,7 %, то в
1999-2004 рр. щорічний приріст був в межах 8,3-10,6 %. Загальний
об'єм ВВП в цінах 2003 р. збільшився з 3303,6 млн. сомон в 1999 р. до
6157,5 млн. сомон в 2004 р., тобто в 1,9 разів. За цей період податкові
надходження до бюджету збільшилися з 139,4 до 1016 млн. сомон, або
в 7,1 рази.
Висновки. В результаті послідовного проведення ринкових
перетворень національна економіка Таджикистану за останні роки
зазнала істотні зміни і перетворюється на змішану економіку, якій
характерні різноманіття форм власності і форм господарювання при
провідній ролі приватного сектора, поєднання ринкових державних
регуляторів соціально-економічних процесів, соціальна спрямованість,
висока ефективність і відвертість зовнішньому світу. Якщо виходити з
принципу, що податкова система має бути адекватна загальній
економічній системі, то очевидна необхідність подальшого
вдосконалення податкової системи, що діє, і формування нової
податкової політики, що відповідає цілям і завданням соціальноекономічного розвитку країни в сучасних умовах.
Вдосконалення існуючої системи оподаткування Таджикистану
повинне здійснюватися у напрямі зниження податкового тягаря,
забезпечення соціальної справедливості, створення сприятливого
інвестиційного клімату і захисту вітчизняних товаровиробників.
Податкова система, що існує в Таджикистані, неповністю
раціональна. Ми вважаємо, що необхідно змінити бюджетноподаткову політику з переважно фіскальної на переважно стимулюючу
попит і пропозицію. Збалансованість регалій і доменів також
порушена. На нашу думку, в існуючій податковій системі
Таджикистану роль регулюючої функції занижена, а фіскальної значно
завищена.
Стимулююча дія податкових важелів (пільг, диференційованих
ставок, формування бази оподаткування і ін.) є інструментом
податково-бюджетного регулювання економіки і товаровиробника,
який забезпечує випуск конкурентоздатної експортної продукції.
Додаткові заходи щодо залучення фінансових ресурсів до
держбюджету за рахунок розширення бази оподаткування, збільшення
ставок, зниження пільг, розширення кола платників і посилення
репресій, як показує практика, малоефективні. Деякі виробничі
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підприємств реально платять 7 видів податків. Від інших, як правило,
вони легально і нелегально ухиляються. Наприклад: податок з
продажів
обходять
оформленням
через
оптові
продажі
перерахуванням, податок з прибутку - шляхом завищення витрат і так
далі. Задля уникнення таких випадків, діюча податково-бюджетна
система повинна мати більш стимулюючий характер.
Податково-бюджетна політика має бути направлена на
вирівнювання економічних умов регіонів країни шляхом формування
умов, організації і використання економічного потенціалу. Ця
політика держави може грунтуватися також на системі податкових
пільг або цільових бюджетних кредитів.
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У статті вивчено питання побудови системи рахунків бухгалтерського обліку
для достовірного відображення витрат виробництва на підприємствах лісового
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In the article the question of constructing a system of accounts for a reliable
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ПРОБЛЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ РАСХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ НА СЧЕТАХ УЧЕТА
В статье изучены вопросы построения системы счетов бухгалтерского учета
для достоверного отражения издержек производства на предприятиях лесного
хозяйства. Автор на основе исследования отраслевых особенностей производства,
классификации его расходов и видов продукции приводит свои предложения по
совершенствованию учета производственных затрат.
Ключевые слова: лесная отрасль, производственные расходы, виды
производственных затрат, счета учета.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Раціональне
використання лісових ресурсів є однією із складових економічної,
соціальної та перш за все екологічної безпеки держави. При цьому
особливого значення набуває ефективне управління підприємствами
лісового господарства, діяльність яких зумовлює збереження та
примноження лісових ресурсів. Особливість технологічного процесу
лісогосподарських підприємств зумовлює виняткове значення витрат
виробництва для їх успішної роботи. Інформаційною базою
управління витратами служить належне облікове забезпечення
діяльності підприємств. Формування достовірної інформації про
склад, величину та динаміку витрат неможливо реалізувати без
наявності системи рахунків обліку, що відповідають специфіці
виробництва. Саме тому важливого наукового значення набуває
дослідження теоретичних та практичних положень методики обліку
витрат виробництва на підприємствах лісової галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми. В останні роки
вивченню проблем обліку витрат на лісогосподарських підприємствах
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України присвятили свої наукові праці такі вчені, як Т.І. Вовчук,
С.С. Дикий, Н.М., Кисіль, С.О. Левицька, О.І. Олійничук, М.Ю. Чік,
О.В. Юрченко та інші. Незважаючи на це, мають місце випадки
невідповідності затверджених або рекомендованих рахунків обліку
витрат економічному змісту здійснюваних господарських операцій, та
як наслідок недостовірного інформаційного забезпечення системи
менеджменту суб’єктів господарювання .
Цілі статті. Метою роботи є розробка на основі дослідження
специфіки виробничого процесу підприємств лісової галузі України
раціональної системи рахунків бухгалтерського обліку виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Достовірне
відображення інформації про витрати, понесені на виробництво та
подальше формування собівартості продукції за будь-яким методом
неможливе без раціонально організованої системи рахунків
бухгалтерського обліку.
Колектив вчених Левицька С.О., Зінкевич О.В., Мосійчук М.М.
та інші [1, с.148] в основу побудови рахунків закладає поділ виробництва
лісогосподарського підприємства залежно від характеру та призначення
виконуваних процесів на: основне, допоміжне та невиробниче
господарство. На їх думку, до рахунку 23 «Виробництва» доцільно
відкривати наступні субрахунки:
231 «Витрати по лісовому господарству за рахунок бюджетних
коштів»;
232 «Лісогосподарське виробництво»;
233 «Витрати по вивозці деревини на кінцеві склади»;
234 «Інше виробництво»;
235 «Допоміжне виробництво»;
236 «Обслуговуюче виробництво та господарство»;
237 «Ремонт основних засобів».
З метою забезпечення обліку іншого та допоміжного
виробництва, ремонту основних засобів субрахунки 234, 235 автори
рекомендують доповнювати відповідними рахунками третього
порядку:
2341 «Лісопилення»;
2342 «Переробка основної сировини»;
2343 «Переробка відходів»;
2344 «Розпилювання давальницької сировини»;
2351 «Автотранспорт лісовозний»
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2352 «Автотранспорт інший»;
2353 «Трактори»;
2354 «Автокрани»;
2355 «Гуж транспорт»;
2356 «Ремонтно-механічні майстерні»;
2357 «Утримання лісовозних доріг»;
2371 «Поточний ремонт»;
2372 «Капітальний ремонт» [1, с.149].
Майже аналогічні субрахунки для відображення в обліку витрат
на виробництво виділяють Кисіль Н.М. та Яворська О.М.:
231 «Витрати лісового господарства за рахунок бюджетних
коштів»;
232 «Витрати лісового господарства за рахунок власних
коштів»;
233 «Витрати за вивозкою деревини на кінцеві склади»;
234 «Інше виробництво»;
235 «Допоміжне виробництво» [5, с. 199].
Як перша [1, с.149], так і друга [5, с.200] група вчених
притримуються схожої позиції щодо побудови аналітичного обліку в
розрізі статей витрат за такими об’єктами, видами продукції, робіт і
послуг: лісосіки, відведені під всі види рубань; молодняки, пройдені
доглядом; насадження, пройдені рубаннями, пов'язаними з веденням
лісового господарства; дороги лісогосподарського призначення,
виконані господарським методом; біотехнічні заходи; послуги державі
із захисту лісу від шкідників і хвороб; гідролісомеліаративні і
лісоосушувальні роботи; лісовирощування; лісові культури; захисні
насадження; природне поновлення; полезахисні лісові смуги; маточні
плантації і лісонасіннєві дільниці (закладка та утримання); заходи з
охорони лісу від пожеж; послуги з виявлення пожеж; гасіння лісових
пожеж; послуги Державної лісової охорони; послуги з охорони і
відтворенню диких тварин; інша продукція і послуги, що надаються.
Чік М.Ю. пропонує зовсім іншу схему відображення витрат на
рахунку 23 «Виробництво» [11, с.196]. На субрахунках 231 та 232
автор пропонує обліковувати
витрати підприємств лісового
господарства на вирощування незрілих довгострокових біологічних
активів, безпосередньо самих біологічних активів. Таким чином
виділяються наступні субрахунки:
231 «Витрати на утримання незрілих біологічних активів, які
оцінюються за первісною вартістю»;
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232 «Витрати на утримання довгострокових біологічних активів,
які оцінюються за первісною вартістю»;
233 «Витрати на лісозаготівлю»;
234 «Транспортні витрати» [11, с.197-198].
При цьому виникають питання про тривалість операційного
циклу при списанні витрат на виробництво біологічних активів, строки
оприбуткування готової продукції та можливість формування точної
собівартості продукції.
На нашу думку, з урахуванням дослідження теоретичних та
практичних положень, специфіки організації технологічного процесу,
для обліку виробництва на підприємствах лісової галузі доцільно
використовувати наступні рахунки обліку:
231 «Лісозаготівля» в розрізі видів деревини, що заготовлюється
(рахунки третього порядку – 2311, 2312 і т.д.);
232
«Виробництво
пиломатеріалів»
в
розрізі
видів
пиломатеріалів, що виробляється (рахунки третього порядку – 2321,
2322 і т.д.);
233 «Послуги з розпилювання» (формується собівартість послуг
з переробки сировини замовників і розрізі видів послуг, можливе
використання рахунків третього порядку – 2331, 2332 і т.д.);
234 «Автотранспортні послуги» (формується собівартість
автотранспортних послуг у розрізі видів послуг, можливе
використання рахунків третього порядку – 2341, 2342 і т.д.);
235 «Інше виробництво» (передбачений для формування
собівартості видів продукції, неврахованих вище);
91 «Загальновиробничі витрати» (відображається інформація
про витрати виробництва, які не можна безпосередньо віднести на
конкретний вид продукції).
Для наочного прикладу, пропозиції щодо організації
аналітичного обліку до субрахунку 231 «Лісозаготівля» наведемо в
таблиці 1.
Так відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про
порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства
та для створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових
смуг» від 21.02. 2007 р. № 253 [10] до переліку робіт з ведення
лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів, на
виконання яких можуть спрямовуватися бюджетні кошти відноситься:
1. Лісовпорядкування.
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2. Проектно-вишукувальні та науково-дослідні роботи.
3. Роботи, пов’язані з одержанням державних актів на право
постійного користування земельними ділянками.
4. Рубки формування і оздоровлення лісів.
5. Ліквідація захаращеності.
6. Допоміжні лісогосподарські роботи.
7. Відновлення лісів.
8. Охорона лісів від пожеж.
9. Здійснення заходів щодо боротьби із шкідниками та
хворобами лісу.
10. Мисливське господарство.
11. Забезпечення функціонування державної лісової охорони,
загальногосподарські та адміністративні витрати з ведення лісового і
мисливського господарства.
Таблиця 1
Організація аналітичного обліку до субрахунку
231 «Лісозаготівля»
Аналітичні рахунки до субрахунку 231 «Лісозаготівля»

231.1 «Лісозаготівля хвойних порід»

4-го
порядку
1

5-го порядку

6-го порядку

2

3

7-го порядку

4
231.1.1.1/1 пиловник
х.п. І сорту
231.1.1.1/2 пиловник
231.1.1.1 пиловник х.п.
х.п. ІІ сорту
231.1.1 хлисти
ділової деревини
231.1.1.1/3 пиловник
х.п.
х.п. ІІІ сорту
231.1.1.2 будівельний
ліс х.п.
231.1.1.3 баланси х.п.
231.1.2.1 технічна
231.1.2 хлисти
сировина х.п.
дров’яної деревини
231.1.2.2 дрова х.п.
х.п.
231.1.2.3 баланси х.п.
231.1.3 хворост х.п.
231.1.4 хмиз х.п.
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231.3 «Лісозаготівля твердолистяних
порід»

231.2 «Лісозаготівля м’яколистяних
порід»

Продовження табл. 1

231.2.1 хлисти
ділової деревини
м.п.

231.2.1.1 пиловник
м.п.

231.2.1.1/1 пиловник
м.п. І сорту
231.2.1.1/2 пиловник
м.п. ІІ сорту
231.2.1.1/3 пиловник
м.п. ІІІ сорту

231.2.1.2 будівельний
ліс м.п.
231.2.1.3 баланси м.п.
231.2.2.1 технічна
231.2.2 хлисти
сировина м.п.
дров’яної деревини
231.2.2.2 дрова м.п.
м.п.
231.2.2.3 баланси м.п.
231.2.3 хворост м.п.
231.2.4 хмиз м.п.
231.3.1.1/1 пиловник
т.п. І сорту
231.3.1.1/2 пиловник
231.3.1.1 пиловник т.п.
т.п. ІІ сорту
231.3.1 хлисти
ділової деревини
231.3.1.1/3 пиловник
т.п.
т.п. ІІІ сорту
231.3.1.2 будівельний
ліс т.п.
231.3.1.3 баланси т.п.
231.3.2.1 технічна
231.3.2 хлисти
сировина т.п.
дров’яної деревини
231.3.2.2 дрова т.п.
т.п.
231.3.2.3 баланси т.п.
231.3.3 хворост т.п.
231.3.4 хмиз т.п.

Окремі автори пропонують вести облік таких витрат на
субрахунках рахунку 23 «Виробництво» [1, 2, 5], зокрема
використовувати для таких цілей субрахунок 231 «Витрати по
лісовому господарству за рахунок бюджетних коштів» [1, с.148; 5,
с.199].
Однак, відповідно до Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291 [4]
рахунок 23 «Виробництво» призначений для узагальнення інформації
про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), а згідно
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Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999
р. №290 [9] до складу виробничої собівартості продукції відносяться
прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до
конкретного об’єкта витрат. Перераховані вище витрати прямо не
відносяться до конкретного об’єкта витрат та можуть стосуватися
лісосік (ділянок), на яких не здійснюється рубка лісу взагалі. В цьому
випадку відбувається значне завищення фактичної собівартості
продукції та недостовірне відображення інформації про витрати на
виробництво в цілому.
На нашу думку, відповідно до діючих нормативних актів, які
регламентують методику обліку, найбільш доцільно витрати на
лісовпорядкування, лісовідновлення, охорону лісів та інші роботи, які
здійснюються за рахунок коштів державного бюджету відображати на
рахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» з наступним
відображенням доходу від цільового фінансування у відповідності до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999
р. № 290 [8].
При використанні нормативного методу обліку витрат, крім
наведених вище рахунків, Олійничук О.І. пропонує для
систематичного обліку відхилень фактичних витрат від нормативних
використовувати субрахунок 239 «Відхилення фактичних витрат від
нормативних» [7]. Однак забезпечити відображення відхилень за
багатьма видами лісової продукції, яка крім цього обліковується за
різними калькуляційними одиницями (по лісозаготівлі – щільний
кубічний метр деревини, по живиці, корі – тонна, по столярній
продукції – квадратний метр, по насінню, шишках – кілограм, по
лісовідновленню – гектар та ін.) на єдиному субрахунку є практично
неможливим.
Висновки. Проведене дослідження порядку відображення в
обліку витрат виробництв лісогосподарських підприємств, дозволило
виділити бухгалтерські рахунки, в тому числі в аналітичному розрізі,
які дозволяють повно і достовірно зафіксувати понесені виробничі
витрати та сформувати собівартість виробленої продукції. Отримана
таким чином інформація є основою для прийняття системою
менеджменту підприємств лісової галузі управлінських рішень щодо
виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) тощо.
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порівняння з банківськими. За аналогією з банківськими запропоновано класифікацію
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На її основі можливо сформувати показники діяльності кредитної спілки, включення
яких до публічної звітності підвищить якість та інформативність останньої.
Ключові слова: кредитна спілка, операції, класифікація, показники звітності.

Shishuta O.
CLASSIFICATION OF CREDIT UNIONS AS THE
BASIS OF ADDITIONAL QUALITY REPORTING
In the article the typical operations of credit unions and their comparison is made
with the bank. By analogy with bank classification operations of credit unions with regard to
their specificity and limitations. On this basis may create performance of the credit union,
the inclusion of which to improve the quality of public reporting and informing the latter.
Keywords: kredit union, operations, classification, performance reporting.

Шишута Е.Ю.
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье исследованы характерные операции кредитных союзов и проведено их
сравнение с банковскими. По аналогии с банковскими предложена классификация
операций кредитных союзов с учетом их специфики и ограничений законодательства.
В результате возможно сформировать показатели деятельности кредитного союза,
включение которых в публичную отчетность повысит ее качество и информативность.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Кредитні спілки – це
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фінансові установи, засновані на кооперативних принципах. Організація
їх діяльності істотно відрізняється і від банківських установ та від
підприємств різних галузей господарства, і від інших видів
кооперативів. Основою для відображення в обліку і звітності будь-яких
господарських операцій є належна класифікація. Тому з метою
оптимізації та удосконалення обліку, контролю і звітності кредитних
спілок необхідним є вивчення властивих цим установам операцій та їх
класифікації.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Загально-наукові підходи щодо класифікації банківських
операцій викладені в працях багатьох науковців: Арбузова С.Г.,
Загороднього А.Г., Мороз А.М., Савлука М.І. та інших. Науменковою
С.В. висвітлено сутність та класифікацію фінансових послуг. Детально
досліджували операції кредитних спілок Бородаєвський С.В.,
Гончаренко В.В., Гриценко О.І., Дадашев Б.А., Зак Л.С., Оленчик А. Я.
та інші науковці. Зокрема, Черкасова С.В. аналізувала інвестиційні
операції цих установ. Однак, питання класифікації операцій кредитних
спілок в сучасній економічній науці залишається наразі
малодослідженим, що і зумовило вибір теми статті.
Цілі статті. Метою дослідження є: 1) розробка класифікації
операцій кредитних спілок, на основі якої проводиться їх належна
ідентифікація та оцінка в обліку; 2) формування додаткових показників
діяльності кредитних спілок у звітності для підвищення її якості.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Належна
організація обліку ґрунтується на точній правдивій оцінці і
ідентифікації його об’єктів. Підставою для цього служить науково
обґрунтована класифікація. Савлук М.І. зазначає, що «у
загальноприйнятому розумінні вид (у практиці класифікації) – це
підрозділ, що об’єднує ряд предметів, явищ за спільними ознаками і
входить до складу загального вищого розділу – роду. Тому видова
характеристика застосовується щодо внутрішньої структури об’єкта
дослідження» [1]. Для даного дослідження об’єктом є кредитна спілка,
а аналізу підлягають операції, які здійснює дана установа.
Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована
фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення
потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг
за рахунок об’єднання грошових внесків членів кредитної спілки [2].
Важливим є визнання цих організацій Законом України «Про кредитні
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спілки» фінансовими установами, що відповідає практиці розвинутих
країн. Проте, пакет фінансових послуг, які можуть здійснювати
кредитні спілки в Україні є обмеженими, на противагу закордонним.
Основними операціями кредитних спілок, як правило, є: прийом / вихід
членів, видача кредитів своїм членам, що є метою створення спілки, і
прийом від них депозитних вкладів, отримання кредитів і відкриття
депозитів в інших фінансових установах або кооперативних
об’єднаннях. Тобто основна діяльність кредитних спілок в частині
кредитування та прийому вкладів полягає в наданні фінансових послуг,
подібно до діяльності банківських установ. Тому спочатку доцільно
розглянути класифікацію саме банківських операцій.
Традиційно операції комерційних банків класифікують на:
активні, пасивні, і комісійні (послуги) [1,3,4]. Глосарій банківської
термінології Національного банку України містить наступні їх
визначення і підкласифікацію [5]. Пасивні – це операції, спрямовані на
формування фінансових ресурсів для проведення активних операцій. За
допомогою пасивних операцій формуються: власні кошти – розміщення
акцій або залучення внесків учасників, відрахування з поточного і
нерозподіленого прибутку; залучені – шляхом прийняття вкладів
(депозитів) і запозичені – на основі позичок на міжбанківському ринку
та в центральному банку. Активні – це операції спрямовані на
розміщення та використання наявних у банку власних і залучених
ресурсів з метою отримання прибутку при раціональному розподілі
ризиків за окремими видами операцій і підтриманні необхідного рівня
ліквідності. У структурі активних операцій виділяють: кредитні,
обліково-кредитні (з векселями), і інвестиційні (придбання цінних
паперів). Комісійні операції (банківські послуги) – посередницькі
операції не пов’язані з наданням кредитів чи залученням коштів, які
банки виконують за дорученням клієнтів за комісійну винагороду. [6]
Для оцінки операцій кредитних спілок і з’ясування основи їх
здійснення проведемо порівняння їх з банківськими з метою
економічної класифікації. Аналогічно банкам, кредитні спілки
здійснюють діяльність, спрямовану на формування власних, залучених
та запозичених коштів – пасивні операції. Істотними відмінностями від
банківських характеризуються операції з акумуляції власних засобів
кредитних спілок. До власного капіталу кредитної спілки належать
пайовий, додатковий, резервний капітали і нерозподілений прибуток.
Члени кредитної спілки формують всі види капіталів наступним чином.
При вступі сплачуються: вступний внесок, який зараховується в
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резервний капітал, і не підлягає поверненню, а також обов’язковий
пайовий внесок, який зараховується в пайовий капітал, і повертається
особі при його виході із спілки. При бажанні член спілки може зробити
додатковий (необов’язковий) пайовий внесок, який зараховується також
в пайовий капітал. Додатковий капітал формується з благодійних
внесків, грантів, програм. Резервний капітал також поповнюється з
отриманих прибутків спілки. До власного капіталу кредитної спілки
належить прибуток як результат вирахування витрат з доходів
організації. Питання неприбутковості кредитних спілок з економічної
точки зору пояснюється, тим, що вони мають на меті не отримання
прибутку, а «service at cost» – обслуговування за собівартістю [7,147]. З
точки зору бухгалтерського обліку різниця сум доходів і витрат
враховується як прибуток або збиток. Отже, власний капітал кредитних
спілок змінюється не лише під впливом фінансового результату,
отримання благодійної допомоги, грантів, але і при прийомі або
виключенні членів, що є характерною особливістю таких організацій,
враховуючи фундаментальний принцип – добровільність вступу та
свободи виходу з кредитної спілки.
Формування залучених та запозичених коштів кредитними
спілками здійснюється аналогічно банкам. Залучені кошти надходять у
вигляді строкових вкладів членів кредитної спілки. Отримані позички в
об’єднаній кредитній спілці, в кооперативному або комерційних банках
складають запозичені кошти. Всі вище перераховані операції
спрямовані на формування ресурсів кредитної спілки.
Основною діяльністю кредитної спілки є кредитування виключно
своїх членів (або інших кредитних спілок) на умовах платності,
строковості та забезпеченості. На відміну від банківських та інших
фінансових установ, які провадять свою діяльність з метою отримання
прибутку
та
забезпечення
оптимального
рівня
конкурентоспроможності, кредитні спілки, не маючи такої мети,
здійснюють кредитування своїх членів за собівартістю.
Тимчасово вільні кошти кредитна спілка розміщує на депозитних
рахунках банків, об’єднаних кредитних спілках, придбаває державні
цінні папери (облігації внутрішньої державної позики з терміном обігу
до одного року, умови випуску яких передбачають обов’язкове
погашення в грошовій формі) [8] та паї кооперативних банків. Таким
чином, кредитна спілка формує високоліквідні активи. Банки
виступають повноправними учасниками ринку цінних паперів,
здійснюють інвестиційні операції враховуючи їх прибутковість та
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ризиковість. На відміну від банків, інвестиційні операції кредитних
спілок є суворо обмеженими нормами законодавства і їх особливістю є
те, що вони можуть здійснюватися лише при умові наявності тимчасово
вільних коштів. Нормативними документами Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
визначено: «тимчасово вільні кошти членів кредитної спілки –
грошові кошти, що належать членам кредитної спілки та тимчасово не
можуть бути використані для надання кредитів членам кредитної
спілки у зв’язку з відсутністю заяв на отримання кредитів, які можуть
бути задоволені згідно з вимогами законодавства та внутрішніми
положеннями кредитної спілки» [9]. Обліково-кредитних операцій з
векселями кредитні спілки не здійснюють.
Так само як і інвестиційні, комісійні операції кредитних спілок є
обмеженими: спілки можуть виступати поручителем виконання членом
зобов’язань перед третіми особами та оплачувати за дорученням своїх
членів товари, роботи, послуги в межах наданого їм кредиту.
Науковці, що досліджували кредитну кооперацію у період її
найбільшого розквіту на початку ХХ століття операції кредитних
кооперативів поділяли саме на активні та пасивні з точки зору їх впливу
на формування відповідно активу і пасиву балансу установ. Серед них
такі вчені як С.В.Бородаєвський, Л.С.Зак та інші. Пасивні операції
відповідно включали формування оборотних засобів: власного капіталу
(пайовий капітал і резерви) та так звані «чужі» гроші – займи і вклади.
Активні – кредитні операції (з розподілом за їх видами) та другорядні
операції (з цінними паперами, товарні та деякі інші) [10, 148-149; 11,
165-205].
На сучасному етапі розвитку ринку фінансових послуг всі
операції, які здійснюють кредитні спілки можуть здійснювати банки,
тому доцільним є застосування класифікації операцій кредитних спілок
за аналогією з банківськими з врахуванням їх специфіки та обмежень
законодавства. Отже, операції кредитної спілки доцільно підрозділити
на: 1) пасивні, що формують власний капітал, залучені та запозичені
засоби; 2) активні – кредитні, інвестиційні внутрішньосистемні
(кооперативні) та інвестиційні зовнішні; 3) комісійні – операції за
дорученням членів кредитної спілки. Класифікація операцій кредитних
спілок представлена на рисунку 1.
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Рис. 1. Класифікація операцій кредитних спілок
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Отже, можна сформулювати визначення класифікаційних груп
операцій кредитних спілок. Пасивні – операції кредитної спілки,
спрямовані на формування ресурсів для проведення своїх активних
операцій. За допомогою пасивних операцій акумулюються власні
кошти – всі внески членів кредитної спілки (вступні, обов’язкові та
додаткові пайові, цільові внески), гранти, благодійні пожертвування та
нерозподілений прибуток; залучені засоби – операції з отримання
строкових вкладів від членів кредитної спілки; запозичені засоби –
операції з отримання позичок в об’єднаній кредитній спілці, в
кооперативному або комерційних банках.
Слід зазначити, що в нормативному документі Нацкомфінпослуг
«Ліцензійні умови провадження діяльності кредитних спілок з надання
фінансових послуг» затверджено відмінне від запропонованої
класифікації визначення, а саме: «залучені кошти – це грошові кошти,
залучені кредитними спілками від банків, інших установ та
організацій, крім коштів об’єднаних кредитних спілок, залучених
кредитними спілками, що є їх членами та коштів спільних фінансових
фондів асоціацій кредитних спілок, утворених їх членами. [12]. Однак,
на наш погляд, операції з отримання кредитів в банку більш точно
ідентифікуються саме назвою «запозичені», а відповідно вклади членів
– залучені кошти.
Активні операції кредитної спілки – це операції спрямовані на
розміщення та використання наявних власних, залучених та
запозичених ресурсів з метою забезпечення своїх членів кредитом за
собівартістю.
У структурі активних операцій кредитних спілок найбільшу
частину займають кредитні операції – кредитування своїх членів або
інших кредитних спілок на умовах платності, строковості та
забезпеченості, як основна діяльність, спрямована на досягнення мети
створення цих організацій.
Інвестиційні – операції здійснювані кредитною спілкою за
наявності тимчасово вільних грошових коштів. Цю підгрупу, на наш
погляд,
доцільно
розділити
на
операції
інвестиційні
внутрішньосистемні (кооперативні), які здійснюються в кооперативній
системі – депозитні вклади в об’єднаній кредитній спілці або пайова
участь у кооперативному банку та операції інвестиційні зовнішні –
купівля державних цінних паперів та депозити в комерційних банках.
Комісійні операції (послуги) кредитних спілок – вид діяльності,
який полягає у виконанні за дорученням членів посередницьких,
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розрахункових, консультаційних послуг.
Запропонована класифікація операцій кредитних спілок, за
нашим переконанням, послужить
більш детальному вивченню
специфіки діяльності таких організацій. У бухгалтерському обліку
можливе формування ряду показників на основі класифікації операцій
спілок для різних користувачів інформації, як внутрішніх, так і
зовнішніх. Зокрема, зіставлення обсягу активних та пасивних
операцій, їх структури дасть можливість проаналізувати ефективність
управління ресурсами кредитної спілки. Формування інформації про
використання кредитною спілкою тимчасово вільних коштів на
інвестування за різними напрямками дозволить визначити, які з них є
більш оптимальними для спілки. А саме: порівняння показників групи
інвестиційних внутрішньосистемних (кооперативних) операцій у
системі кредитної кооперації з показниками прибутковості групи
зовнішніх інвестиційних операцій з комерційними банками і цінними
державними паперами. На рівні загальних статистичних даних всіх
кредитних спілок країни ці показники можуть бути використані для
оцінки функціональності всієї системи кредитної кооперації.
Доповнення публічної звітності кредитних спілок запропонованими
показниками про прибутковість, склад і структуру активних і
пасивних операцій буде сприяти впорядкованості інформації про
діяльність цих організацій і підвищить довіру до них.
Висновки. Отже, операції кредитних спілок доцільно розділити
на: пасивні операції, за допомогою яких акумулюються власні,
залучені та запозичені ресурси; та активні операції – які поділяються
на кредитні, інвестиційні внутрішньосистемні (кооперативні) та
інвестиційні зовнішні; і комісійні – операції за дорученням членів
кредитної спілки. Деталізація інформації про ці операції дозволить
оптимізувати управлінські рішення і оцінку ефективності діяльності
цих установ. Оскільки фінансова звітність є уніфікованою та не
відображає в основних формах інформації необхідної для належної
оцінки стану та діяльності кредитної спілки, то доцільно включити
запропоновані додаткові показники у розділ «Примітки», а також у
внутрішню звітність. Подальших досліджень потребує процес
формування оптимального переліку показників, які б забезпечували
різних користувачів необхідною інформацією для управління, аналізу,
контролю і оцінки діяльності кредитних спілок.
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СЕЛЕКЦІЯ ЯК РІЗНОВИД ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АПК
У статті розглянута роль селекції в контексті продовольчої безпеки. Розкриті
досягнення, проблеми і завдання селекції на сучасному рівні розвитку
сільськогосподарського виробництва. Розглядається витратний механізм селекційного
процесу, що відображає його економічну сутність.
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дохід від впроваджень.
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HOW SELEKTS YYA RAZNOVYDNOST INNOVATIVELY
PROCESS IN AGRICULTURE
The role of selection in the context of food security has been considered in the
article. Achievements, problems and tasks of selection at the current level of agricultural
production development have been revealed. The cost based mechanism of the selection
process reflecting its economic essence has been touched.
Keywords: variety, hybrid selection, efficiency, introduction of new varieties of
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implementations.

Шкляров А.П.
СЕЛЕКЦІЯ ЯК РІЗНОВИД ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АПК
В статье рассмотрена роль селекции в контексте продовольственной
безопасности. Раскрыты достижения, проблемы и задачи селекции на современном
уровне развития сельскохозяйственного производства. Рассматривается затратный
механизм селекционного процесса, отражает его экономическую сущность.
Ключевые слова: сорт, гибрид, селекция, эффективность, введение в культуру
новых сортов, затраты на селекцию, срок жизненного цикла сорта, гибрида, дюрация,
чистый доход от внедрений.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. На думку
більшості фахівців 30-40 % в структурі урожаю належить сорту
(гібриду). Слід зазначити, що цей показник досить часто піддається
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критиці, але те що він досягнувши сучасного рівня має тенденцію до
зменшення, вже не викликає сумніву у фахівців аграріїв і
селекціонерів.
Так, в період з 1820 по 1920 роки, врожайність
сільськогосподарських культур подвоїлася, і половина була віднесена
до заслуг селекції. Вже всередині минулого століття в Європі
врожайність сільськогосподарських культур збільшилася тільки на 50
% і традиційно, селекції відводилася половина. Продуктивність
сільськогосподарських культур в першу чергу залежить від
біологічного потенціалу рослин. Значно підвищити цей потенціал без
небезпечного втручання в генотип рослин в структуру їх клітин
сьогодні вже є неможливим, але це не означає, що гуманне завдання
сучасної селекції вичерпане. Практично вичерпано тільки перше
завдання селекції, і при цьому не найскладніше – підвищення
врожайності. Друге завдання, спрямоване на значне поліпшення
споживчих якостей, за багатьма сільськогосподарськими культурами,
на рівні теоретичного піару, використовуваного для обгрунтування
економічної значущості селекційного процесу [1, 2].
Механізм створення апробації і введення в культуру нових
сортів та гібридів сільськогосподарських рослин є процесом втілення
наукових ідей в конкретний предмет праці, якому відводиться у сфері
сільськогосподарського виробництва вирішальне значення.
Праця, пов'язана із створенням, розмноженням і впровадженням
в сільськогосподарське виробництво нових сортів і гібридів є одним із
напрямів інноваційної діяльності. Від якості селекційного процесу, як
наслідок, залежить економічний результат усієї галузі рослинництва.
Процес створення нових сортів і гібридів сільськогосподарських
культур, їх розмноження, впровадження у виробництво, сортозміна і
сортооновлення мають циклічний характер і повинні будуватися на
економічній доцільності та окупності [3].
Сорт є основою вирощування сільськогосподарських культур.
Від його ефективності залежить результативність діяльності галузі
рослинництва. Тривалий і витратний механізм створення і
впровадження сортів значною мірою впливає на рослинництво
вцілому. На практиці не завжди розраховується витратний механізм
створення і введення в культуру нових сортів.
На практиці велика роль приділяється зниженню витратного
механізму по створенню і введенню в культуру нових сортів та
гібридів рослин.
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Цілі статті. Дати оцінку селекції як одному з різновидів
інноваційної
діяльності;
проаналізувати
процес
створення,
насінництва і введення в культуру перспективних сортів та гібридів,
спробувати вивчити його економічну складову.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Розглядаючи інноваційну діяльність з точки зору
соціально-економічної значущості, слід пам'ятати, що селекційна
робота довготривала і досить дорога. При цьому ідеальний сорт або
гібрид створити не можливо, а можна лише їх удосконалювати,
витрачаючи при цьому чималі грошово-матеріальні кошти, інтелект
учених і фахівців.
Специфічність подібного виду інноваційної діяльності полягає в
тому, що досить складно врахувати витрати, оскільки основна їх
частина виступає як результат минулої праці, втіленої в професійній
підготовці фахівців, що беруть участь в цьому виді діяльності. Слід
зазначити, що окрім спеціальної освіти, учасники цього процесу
повинні мати практичний досвід не менше 6 років, оскільки саме від
досвіду дослідника залежить тривалість пошуково-підготовчого
періоду, що має пряме відношення до витратного механізму
селекційного процесу. Нажаль, рідко хто бере це до уваги при
розрахунку економічної ефективності селекційно-насінницького
процесу. Що, в подальшому стає основною причиною не
конкурентоспроможності новоствореного сорту або гібриду, період
життя якого украй нетривалий і досить часто витрати на його
створення практично не окупаються.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У світовій
практиці сільськогосподарського виробництва роль традиційної
селекції зростає. Про це свідчать розрахунки учених багатьох країн.
Візьмемо, наприклад, сорти картоплі. Скорочення вегетаційного
періоду цієї культури, шляхом створення ранньостиглих сортів, в
Республіці Білорусь дозволить знизити витрати добрив, засобів
захисту рослин, матеріалів на 10-15 %.
Доказом цього можуть бути спостереження. Вони свідчать, що
останні 15 років відзначається рання поява фітофторози на картоплі
(червень-липень) і пов'язані з цим витрати на боротьбу з таким
захворюванням значно зростають. Особливо це помітно на сортах
пізньої групи дозрівання. Тоді як ранні і середньоранні сорти до
настання масового поширення хвороби здатні сформувати 70 % і
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більше біологічного урожаю.
За відомостями деяких учених і практиків витрати на боротьбу з
фітофторозом стають однією з найважливіших причин зниження
рентабельності вирощування картоплі. Особливо у вологі роки і в
країнах, де середньорічна кількість опадів досягає 600 мм і більше.
При цьому слід зазначити, що часто сортам ранніх термінів дозрівання
складно конкурувати на рівні господарсько-корисних ознак з сортами
середньостиглими і пізньостиглими. І, разом з тим, селекція здатна
вирішити ряд, у тому числі і економічних завдань.
Прогноз відносно перспективності і економічної доцільності
селекції, як різновиду інноваційної діяльності дуже позитивний. При
цьому особливу актуальність така діяльність набуватиме при
широкому впровадженні у виробництво енергозберігаючих технологій
[4].
Так виведення сортів столових коренеплодів з високими
товарними якостями (розмір, форма) дозволить понизити витрати на
промислове вирощування, збір, сортування, зберігання і переробку.
Встановлено, що сорти і гібриди з малою голівкою, формують дрібну
розетку листя, це призводить до утворення коренеплодів товарного
розміру. Закріплюючи генетично в потомстві величину голівки
коренеплоду можна змоделювати розмір і масу коренеплоду. Заново
створені сорти повинні вписуватися в енергозберігаючі технології,
підвищуючи при цьому ефективність виробничої діяльності
рослинництва [5]. У технології вирощування буряка столового певні
витрати припадають на проріджування сходів, оскільки насіння буряка
являє собою клубочок з якого з'являється кілька молодих рослин 5-7.
Домогтися оптимальної густоти стояння рослин без проріджування
досить складно. Сорти і гібриди буряка одноросткового дозволять
знизити витрати на його вирощування.
На початку селекційної діяльності слід прогнозувати витрати на
створення нових сортів і гібридів, а також визначити терміни та умови
окупності. Так висока вартість насіння овочевих культур іноземної
селекції (Голландія, Німеччина, Польща) пов'язана з великими
витратами на їх створення. Але закордонні фірми, вкладаючи в
селекційний процес величезні кошти, заздалегідь планують експорт
результатів своєї інноваційної діяльності. В кінцевому підсумку вони
залишаються у виграші.
Так, незважаючи на високу ціну імпортного насіння овочевих
культур, в промисловому овочівництві Республіки Білорусь, особливо
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захищеного ґрунту, вони переважають. При цьому частка вітчизняних
сортів і гібридів вкрай мала. Цьому є й об'єктивне економічне
обґрунтування.
Аналіз показує, що вкладати кошти слід в першу чергу, в
селекційну роботу з тих культурах, які визнані стратегічними. Для
нашої республіки це: зернові, ріпак, картопля, деякі плодово-ягідні та
овочеві.
Серед овочевих культур до стратегічних слід віднести: капусту
білокачанну, буряк столовий, моркву столову, цибулю ріпчасту.
Нажаль, створення сортів і гібридів томата, перцю, баклажанів
виключно для потреб республіки економічно не доцільно. Доказом
цьому можуть служити експериментальні статистичні дані за
витратами праці, матеріальних ресурсів.
По низці культур не визнаних стратегічними, цілком доцільно
об'єднати зусилля вчених кількох країн, беручи до уваги природнокліматичні та соціально-економічні умови. Така співпраця, побудована
не лише на принципах кооперації, а й поділу праці, може бути досить
ефективною при цьому нічого не треба видумувати, досить згадати
позитивний досвід СРСР в цьому стратегічно важливому питанні,
безпосередньо пов'язаним з продовольчою безпекою країни. При
цьому селекційний процес за розумної міждержавної кооперації та
поділі праці можна здешевити, що згодом позначиться на термінах
окупності капітальних вкладень.
Так, за даними російських вчених, узагальнюючі витрати на
створення гібрида капусти білокачанної складають приблизно 1, 3
млн. дол. США. Якщо російський ринок здатний витримати зниження
цих витрат на 20%, то для Білорусі все набагато складніше. Зменшення
обсягу інвестицій на селекційний процес по цій культурі значно
зменшить
конкурентоспроможність
новоствореного
гібрида,
призвівши до неефективного використання матеріальних засобів.
Основна причина такого стану речей криється в ємності ринку насіння
овочевих культур. Тільки розширення сфери діяльності за рахунок
просування вітчизняних сортів за межами республіки сприятиме
зниженню строків окупності капіталовкладень і підвищенню
економічної ефективності селекційно-насінницької діяльності.
Розглядаючи схему селекційного процесу можна відзначити, що
найважливіша роль у ньому відводиться насінництву. Насіння з точки
зору економіки мають подвійну структуру. З одного боку насіння
оригінальних сортів і гібридів можна розглядати в якості основних
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фондів. З іншого боку оригінальні насіння являють собою результат
минулої праці, який багато разів бере участь у процесі виробництва
товарного насіння. І так триває до заміни сорту (гібрида) іншим більш
перспективним. У такому разі їх можна віднести до оборотних засобів,
які свою вартість повністю переносять на новостворену продукцію.
Безумовно, все це досить складно врахувати при оцінці ефективності
створення, відтворення і використання нових сортів і гібридів [4].
Крім того, такий вид діяльності, як насінництво, відчуває складні
проблеми. Якщо у сусідній Росії, справи покращилися і насінництво
стало інтенсивно розвиватися з урахуванням вимог ринку, то в нашій
республіці все сталося навпаки. Поступово зруйнувалася система
вітчизняного насінництва і те, що сьогодні від неї залишилося не
представляє ніякої конкуренції для фірм як далекого, так і ближнього
зарубіжжя.
Приміром, сьогодні білоруський ринок овочевих і квітководекоративних культур повністю зайнятий голландським, польським та
російським насінням.
Досить повчальний і значний досвід селекційно-насінницьких
компаній Росії. З урахуванням розвитку соціально-економічних умов
формувалася нова товаропровідна мережа. Насінницькі та фермерські
господарства почали отримувати замовлення від приватних компаній
на виробництво насіння овочевих культур. Вперше в державні наукові
установи прийшли інвестиції приватних фірм під селекційні програми,
почала розвиватися приватна селекція. Приватні селекційні фірми
залучили провідних вчених-овочівників до програми селекції і
насінництва овочевих і квітково-декоративних культур. Підсумком
цієї роботи стали конкурентоспроможні сорти і гібриди, які міцно
закріпилися на пострадянському просторі.
Боязкі спроби вітчизняних вчених створити конкуренцію
російським фірмам не увінчалися успіхом. Крім того пішли з науки
фахівці, здатні підтримати авторитет білоруських сортів і налагодити
їх промислове насінництво.
У той час як в Росії, створена «з нуля» законодавча і
нормативно-правова база для нових економічних умов зіграла свою
позитивну роль у становленні ринку насіння, наведенні елементарного
порядку в насінництві, торгівлі насінням, то для нашої республіки
ситуація не змінюється. Якщо найближчим часом до проблеми не
повернутися обличчям, буде втрачена можливість відродити
насінництво в найкоротші терміни. Знадобиться не один десяток років,
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щоб відновити і вивести на сучасний рівень цей стратегічно важливий
напрямок. І це не порожні слова. Досить згадати, що спеціалізовані
насінницькі господарства США контролюють 80% національного і
20% світового ринку насіння.
Для вирішення комплексу завдань, пов'язаних з розвитком,
принаймні насінництва овочевих і квітково-декоративних культур,
необхідно:
переглянути законодавчу базу (порядок ввезення насіння
сортів і гібридів з-за меж республіки, авторська винагорода
селекціонерів, перелік платних послуг, що надаються державними
установами);
створити
систему
насінництва
овочевих
культур,
використовуючи позитивний попередній досвід і не повторюючи
недоліки раніше існуючої системи;
розробити комплекс заходів щодо розвитку вітчизняного
квітникарства, розглядаючи його як невід'ємну частину галузі
рослинництва.
Складність економічної оцінки результатів селекції, як
інноваційного процесу пов'язана з багатофункціональністю самого
процесу праці і трудомісткістю методів обліку усіх видів витрат.
Витрати на виведення нового конкурентоздатного сорту, гібриду
значно варіюють і залежать від культури, методів і прийомів роботи,
професійної підготовки кадрів, матеріально-технічної оснащеності,
рівня розвитку сільського господарства в країні [6].
Таким чином, сорт (гібрид) це складна економічна категорія.
Витрати на селекційну роботу можна розрахувати по формулі:

З ni
Зi 1 р t - 1, (1)
де З пі - витрати на НДР
З i – витрати на перший рік
р - коефіцієнт (ставка дисконтування) для приведення
різночасових витрат до першого року отримання ефекту,
t - тривалість періоду дослідження від завершення до першого
року отримання ефекту, років.
Термін окупності витрат залежить від ряду чинників. У їх числі:
ефективна система насінництва, просування сорту (гібриду) у
виробництво, посівні площі в перший після впровадження і подальші
роки, врожайність.
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Так, при врожайності 800 ц/га і рівні рентабельності
виробництва капусти білокачанної - 25 % на площі 100 га
капіталовкладення в селекційний процес (1,3 млн дол. США)
окупляться за 4 роки (2).
К ) (2),
(Т
ЧД
де К - розмір капіталовкладень,
ЧД - чистий доход в рік впровадження.
При зниженні основних показників (врожайність, рентабельність
виробництва, посівні площі) термін окупності збільшується.
На економічну результативність селекційного процесу впливає
дюрація. У нашій ситуації цей показник відбиває термін ефективного
життєвого циклу сорту або гібриду. Для розрахунку дюрації можна
скористатися формулою:
t
PVt
(3),
D
PVt
де PVt - поточна вартість доходів за період з початку і до
закінчення терміну життєвого циклу
t - термін життєвого циклу сорту, гібриду.
З розвитком науки і підвищенням життєвого рівня
середньозважений термін життєвого циклу сорту або гібриду не
перевищує одного десятка років, хоча бувають і виключення.
Висновки.
1. Селекційні досягнення повинні підтверджуватися їх попитом,
як на внутрішньому ринку, так і за його межами. Селекція заради
селекції – невиправдна витрата часу і засобів.
2. Будь-якому селекційному процесу повинен передувати
моніторинг внутрішнього ринку і ринку країн контрагентів.
3. Розвиток міжнародної співпраці в сфері створення
високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур,
що мають високий адаптивний потенціал.
4. В основі реалізації селекційних досягнень повинна бути
науково-обгрунтована система насінництва.
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