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Алєксєєва В.О.,
Клименко С.О., к.е.н.
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена дослідженню ролі міжнародних стандартів фінансової
звітності в обліковій системі України та основним проблемам і невідповідностям, які
виникають при пристосуванні міжнародних стандартів реформування національних
положень бухгалтерського обліку та звітності.
Ключові слова: міжнародні стандарти фінансової звітності, національні
положення (стандарти) бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік, форми
фінансової звітності.

Alekseeva V., Klimenko S.
IMPLEMENTATION ISSUES OF INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARDS IN UKRAINE
The article investigates the role of International Financial Reporting Standards in the
accounting system of Ukraine and the main problems and inconsistencies that arise in the
course of adaptation of the international standards reforming of national accounting
provisions and reporting.
Keywords: international financial reporting standards, national regulations
(standards) of accounting, bookkeeping, financial statements.

Алексеева В.А., Клименко С.О.
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УКРАИНЕ
Статья посвящена исследованию роли международных стандартов финансовой
отчетности в учетной системе Украины и основным проблемам и несоответствию,
возникающих при приспособлении международных стандартов реформирования
национальных положений бухгалтерского учета и отчетности.
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности,
национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета, бухгалтерский учет,
формы финансовой отчетности.

Алєксєєва В.О., Клименко С.О.

10

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Активна
політика України щодо євроінтеграції та впевнений крок на міжнародну
арену вимагають певних змін у різних сферах, у тому числі у
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. Україна розраховує
підписати угоду про асоціацію з ЄС на саміті Східного партнерства у
Вільнюсі 28 листопада 2013 року.
Нові можливості, які відкривається перед українськими
підприємствами щодо співпраці з європейськими компаніями, залучення
іноземних інвестицій та збільшення інвестиційної привабливості
займають провідне місце у стратегічному плануванні національних
компаній. Але такі стратегічні плани вимагають пристосування вимог
ведення бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів та складання
прозорої і достовірної фінансової звітності.
Процес переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності
для нашої країни став невідворотним. Особливо актуальним це питання
стало із внесенням змін, які діють з червня 2011 року до Закону «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» стосовно
застосування міжнародних стандартів [2]. Складання звітності та
консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами
найшли своє відображення з затвердженням НПСБО 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності» у лютому 2013 року [4] та НПСБО 2
«Консолідована фінансова звітність» у червні 2013 року.
Цілі статті. Мета статті полягає в дослідженні міжнародних
стандартів обліку та звітності щодо їх застосування у вітчизняній
обліковій практиці.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питаннями відповідності звітності міжнародним вимогам і
стандартам та їх досконалому тлумаченню приділялась увага багатьох
провідних науковців, таких як Голов С.Ф., Костюченко В.М.,
Небильцова О.В., Ткаченко Н.М., Жовнер І.В. Бутинець Ф.Ф., Яци- шин
Н.З., тощо.
Яцишин Н.З. зазначає, що МСФЗ це гнучка, динамічна система,
яка відіграє позитивну роль у вдосконаленні національного
бухгалтерського обліку та фінансової звітності й інтеграції України у
світове співтовариство. Окремі раніше випущені стандарти уточнюються
або замінюються новоствореними з урахуванням досвіду застосування та
вимог сьогодення [5].
Але, слід погодитись і з Головим С.Ф., який визначає наявність
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багатьох проблем щодо відмінностей між П(С)БО та МСФЗ, та наводить
низку суперечностей та невідповідностей між НПСБО 1 та чинними
міжнародними стандартами [1].
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. МСФЗ ( з англ.
IFRS – International Financial Reporting Standards) характеризуються як
стандарти, що ґрунтуються на принципах (principles based standards), на
відміну від прийнятої у США системи GAAP, яка визначається як
стандарти, що грунтуються на правилах (rules basedstandards). Це
означає, що стандартизація МСФЗ не ставить на меті деталізувати всі
процедури та механізми фінансового обліку, в багатьох випадках
віддаючи перевагу довірі до професійної самостійності бухгалтерів, які
при вирішенні багатьох питань мають покладатися на службове сумління
та особисті професійні судження [6].
В Україні також є законодавча база, що регламентує
бухгалтерський облік, крім того використовуються національні
положення (стандарти) бухгалтерського обліку, хоча відбувається широке
використання і МСФЗ. Необхідно зауважити, що на сьогодні Міжнародні
стандарти фінансової звітності за своєю структурою і змістом схожі на
П(С)БО та НП(С)БО, крім того впроваджуються все нові зміни і
вносяться відповідні доповнення в законодавчу базу України для
поступового переходу на міжнародний рівень.
Концептуальна суперечність національних стандартів полягає у
їхньому спрямуванні на регламентацію бухгалтерського обліку, а не
щодо складання і подання фінансової звітності. МСФЗ виходять з того,
що оскільки інтерпретація фінансової звітності має бути однаковою в
різних країнах світу, то і самі МСФЗ мають охоплювати не лише
стандарти, а й приклади практичного впровадження. Так, навіть щодо
форм фінансової звітності, згідно національних стандартів, вони чітко
регламентовані, в міжнародній практиці форми звітності відповідають
певним принципам і вимогам, але бланк форми подається у довільній
формі і відображаються зміни, виходячи з поняття суттєвості.Такі
відмінності пов’язані з тим – що міжнародний бухгалтерський облік, на
відміну від українського, протягом багатьох років обслуговував іншу
господарську систему – ринкову. Відомо, що в ринковій економіці
діяльність підприємств спрямована на отримання прибутку та збагачення
власників підприємств, тому і ведення бухгалтерського обліку
здійснюється, насамперед, в інтересах власників підприємств.
Існують вагомі причини, які поступово схиляють Україну до
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переходу на міжнародні стандарти обліку. Найсуттєвішою серед них є те,
що такий перехід дозволить уникнути облікового хаосу, коли одне
підприємство формує звітність одночасно згідно національним та
міжнародним вимогам, що в свою чергу може ввести в оману чи
ускладнити розуміння інформації інвесторами, кредиторами та іншими
користувачами. Друга причина пов’язана з тим, що одразу виникають
переваги для ринків капіталу, що надає можливість швидше реагувати на
коливання чи зміни в інформації. І, наостанок, це суттєва допомога
бухгалтерам і підприємцям у формуванні швидкої, правдивої, достовірної
інформації, веденні обліку та складання звітності.
Таким чином, до основних переваг Міжнародного стандартів
обліку можна віднести наступні:
- дозволяє
здійснювати
ефективний
фінансовий
аналіз
підприємства щодо його ліквідності та платоспроможності;
- дає можливість реального прогнозу щодо майбутньої діяльності
підприємства;
- фінансова звітність, яка підготовлена за МСБО, є доступною не
тільки для фахівців, а й для широкого кола користувачів;
- надає можливість порівнювати себе з конкурентами та
компаніями, які випускають подібну продукцію, що буде вагомою
допомогою при прийнятті управлінських рішень.
- Виходячи з вищенаведеного, можна виділити найвагомішу рису облік здійснюється не тільки заради забезпечення фіксації господарських
операцій, майна підприємства, він дозволяє контролювати виконання
підприємством зобов’язань, наявність і рух майна, ефективного
використання матеріальних і фінансових ресурсів.
Однак перехід на МСФЗ вимагає вирішення ряду проблем, серед
яких є наступні:
необхідність формування інституційних механізмів, що
забезпечують розроблення, впровадження МСФЗ і нагляд за їх
дотриманням на міжнародному, національному і регіональних рівнях, а
також забезпечення скоординованої роботи цих механізмів;
потреба у вирішенні питань правового впровадження МСФО в
національну практику, розроблення нових нормативів і внесення змін до
діючої законодавчо–нормативної бази;
необхідність чіткого розуміння сфери застосування МСФЗ на
національному рівні;
необхідність вирішення технічних питань, пов'язаних як зі
специфікою МСФЗ, так і з національними особливостями [3].
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Висновки. Завдяки спільним зусиллям розвинутих країн поступово
створюється уніфікована система бухгалтерського обліку, тому МСФЗ на
сьогодні є найперспективнішою системою обліку в напрямку масового
застосування, введення та використання підприємствами різних
розвинутих країн світу.
Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в
Україні розпочато. Проте шлях цей не є простим – існують багато
проблем, розбіжностей та відмінностей щодо впровадження в
національну систему обліку принципів, методів та положень, які
використовуються в міжнародній практиці. Найбільш оптимальним
варіантом розвитку бухгалтерського обліку в Україні є трансформація
його методології відповідно до міжнародних стандартів шляхом
державного регулювання, що дозволить вчасно вносити необхідні
доповнення в них в мірі у розвитку міжнародних стандартів.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Суттєві зміни,
що відбуваються в економічному та соціально-політичному житті
сучасного українського суспільства, різноманітні реформи у системі
виробничих відносин вимагають створення нової системи управління
персоналом.
Стратегія управління персоналом виступає пріоритетним напрямом
формування
конкурентоспроможного,
високо-професійного,
відповідального і згуртованого трудового колективу, який сприяє
досягненню довгострокових цілей і реалізації загальної стратегії
підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вивчаючи теоретичні та практичні аспекти мотивації і
стимулювання персоналу, стратегічний менеджмент персоналу, розуміємо
значущість цих питань і безперервний інтерес багатьох науковців до даної
проблеми. Різні напрями вдосконалення мотивації трудових процесів
персоналу викладено у працях вітчизняних вчених: І. А. Баткаєвої, М.А.
Волгіна, Л.В. Іванівської [1], А.Я. Кібанова [1], І.Ф. Кошелупова [4], Є.А.
Токарєвої, а також зарубіжних: Р. Каплана [5], Д. Макгрегора, Д. Нортона
[5] та ін.
Українськими та зарубіжними вченими висвітлюються різноманітні
шляхи розробки ефективної системи мотивації персоналу, однак дане
питання потребує дедалі поглиблених досліджень за умов ринкової
економіки та у зв’язку з актуалізацією питань стратегічного управління
сучасним підприємством.
Цілі статті. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування
концепції стратегічного управління, яка володіє механізмом побудови
мотивації працівників, спрямованої на ефективну реалізацію стратегічної
мети та подальший розвиток підприємства.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сьогодні
найбільш актуальною складовою стратегії управління та розвитку
підприємства є мотивація персоналу.
Людський ресурс – це основа виробництва, саме тому правильне
заохочення до праці – першочергове завдання керівника кожного
підприємства. Ефективний механізм мотивації трудової діяльності,
індивідуальний підхід до кожного найманого працівника призведе до
зростання продуктивності праці, і як результат – до бажаної мети та
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досягнення головної місії підприємства – максимально можливого
прибутку.
Однак на сучасному етапі створення системи мотивації працівників
потрібно розуміти, що досконало розроблений мотиваційний механізм –
це лише половина успіху. Він повинен бути успішно реалізований, що
можливо лише за умови розуміння стратегії розвитку підприємства усіма
його працівниками [3, с. 128].
Ефективним інструментом для характеристики, формалізації і
здійснення даної стратегії є збалансована система показників, або
концепція Balanced Scorecard (BSC). За своєю суттю Balanced Scorecard –
це механізм взаємозв’язку стратегічних задумів і рішень з оперативними
задачами, спосіб направити діяльність всієї компанії (або групи) на їх
досягнення.
Для впровадження в систему мотивації залежності від досягнення
цілей визначаються принципи оцінювання досягнення мети. У Balanced
Scorecard розробляються показники, які інформують про те, що мета
підприємства досягнута.
Даними показниками (вимірниками цілей) є Key Performance
Indicators, KPI (ключові показники ефективності). Прийнятна кількість
цілей і KPI для окремого працівника визначається роллю даної людини та
її положенням у компанії. Працівники, що керують виробничим процесом,
повинні відстежувати менше показників, аніж керівники, відповідальні за
вибір стратегічного напряму діяльності.
Для поєднання стратегії і оперативного управління до кожного KPI
визначається «План робіт», який працівнику потрібно реалізувати для
забезпечення виконання своїх KPI. Шляхом контролю за виконанням
«Планів робіт» максимально забезпечується вірогідність досягнення KPI і
цілей підприємства. Визначаючи процент виконання «Плану робіт»,
розуміємо, що вже виконано, а що залишається до повного виконання KPI
і стратегічних цілей. Даний процент можемо включити як один із
елементів системи мотивації персоналу [2, с. 32].
Далі розглянемо основні переваги застосування концепції Balanced
Scorecard для працівників підприємства зокрема, та для усього
підприємства загалом.
Система стратегічного управління для працівника – це:
– можливість сформувати відчуття власної важливості для
функціонування підприємства та адекватно оцінювати свої здібності;
– розуміння того, за що він працює, так як система мотивації, як
правило, має довгостроковий характер;
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– можливість досягати усіх поставлених цілей.
Підприємству дана концепція надає можливість:
– комплексного опису механізму реалізації стратегії та її корекції;
– налаштування діяльності кожного працівника на досягнення
загальної мети підприємства;
– переведення стратегії у площину конкретних цілей, показників і
задач;
– забезпечення оперативного контролю за досягненням
стратегічних цілей за допомогою Key Performance Indicators;
– здійснення безперервного спостереження за реалізацією задач,
проектів і процесів.
Мотивація (або грошове стимулювання) виступає у якості
матеріального мотиватора, який побудовано на стратегічних цілях
підприємства. На відміну від незмінної частини, змінна частина на базі
KPI (премія) стимулює як найякісніше виконання «Плану робіт», тобто
функціональних обов’язків працівника, так і виконання стратегічних цілей
підприємства. Система мотивації працівника, орієнтована на стратегію
розвитку, зрештою складається з набору KPI, за які він відповідає, і оцінка
їх виконання впливає на підсумкову премію.
Не можна, однак, не зупинитися і на деяких недоліках системи
Balanced Scorecard. По-перше, при побудові Balanced Scorecard може
виникнути складність у виборі адекватного показника (показників) для
виміру тієї або іншої стратегічної мети. Ту чи іншу проблему може бути
важко виміряти взагалі (це, наприклад, готовність працівників до змін,
психологічний мікроклімат у трудовому колективі, якість системи
управлінського обліку, імідж фірми та ін.). По–друге, збір інформації для
розрахунку значення того чи іншого показника може виявитися надто
дорогим.
Далі, для більшого розуміння побудову системи Balanced Scorecard
у частині мотивації праці, розглянемо формулу преміювання за результати
досягнення KPI (не враховуючи суму податку на прибуток):
СД

О.

30 % О. (K1 вага K1

K2

вага K2...),

(1)

де СД – сукупний дохід;
K1 – поправочний коефіцієнт, який залежить від ступеня
виконання працівником KPI і визначається на основі шкали преміювання;
вага K1 – питома вага, що залежить від ступеня важливості
показника у загальній кількості показників одного відповідального;
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О. – оклад; заробітна плата згідно штатного розкладу;
30 % х Оклад – база для розрахунку максимальної премії
Щоб визначити цільові значення, при яких виплачуватиметься
премія за кожен KPI, використовують шкалу преміювання. Вона
встановлює, за якого процента або коефіцієнта виконання KPI набуває
значення коефіцієнт K1, К2, Kn для типової формули преміювання
(таблиця 1) [5, с. 297].
Таблиця 1
Приклад шкали для оцінки виконання кожного KPI
Змінна частина
Бізнес-процес / Елемент Оклад (постійна
за
сукупного доходу
частина)
результатами
KPI (премія)
Основні бізнес-процеси
30 %
70 %
Підтримувальні бізнес50 %
50 %
процеси
Управлінські бізнес70 %
30 %
процеси
Топ–менеджмент
70–90 %
10–30 %
Визначення процентного співвідношення змінної і постійної частин
у структурі сукупного доходу працівника залежно від виконання і участі в
бізнес-процесах представлено у таблиці 2 [5, с. 300].

% вико–
нання
KPI
K1

Таблиця 2
Процентне співвідношення постійної і змінної частин
у загальній структурі доходу працівника
Назва KPI: виконання плану відгрузок
до
92–
95–
98–
100–
105–
від125%
92
95% 98%
100%
105%
125%
і б.
%
0
0,4
0,7
1,0
1,2
1,3
1,0

Процент виконання KPI розраховується діленням фактичного
значення KPI на планове і помножене на 100 %. Коефіцієнт виконання
KPI – діленням фактичного значення KPI на планове.
Висновки. Мотивація праці персоналу – це одна з головних
рушійних сил в реалізації загальної стратегії підприємства. Забезпечення
залежності винагородження працівника від досягнутих ним результатів і
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кваліфікації максимально зацікавить його у реалізації фізичного або
інтелектуального потенціалу, що сприятиме досягненню стратегічних
цілей підприємства, його подальшому розвитку.
Розробка та запровадження ефективного мотиваційного механізму
сприяє
підвищенню
конкурентоспроможності,
продуктивності
підприємства. Також, це дозволяє вийти на економічно новий рівень
розвитку і відкриває шляхи до реалізації своїх можливостей на світовому
ринку.
Використання технології і концепції збалансованої системи
показників Balanced Scorecard, яка описана у статті, дозволяє
підприємству працювати ефективніше, раціональніше управляти
ресурсами. І, як наслідок, відбувається зростання доходів та
рентабельності бізнесу.
1. Кібанов А.Я., Івановська Л.В. Стратегічне управління персоналом. – М., 2000.
2. Клочков А. Мотивація персоналу на стратегію компанії // Управління персоналом. –
2008. – № 9. – С.32–36.
3. Кошелупов І. Ф., Кравченко В.О. Соціально–економічна модель механізму
мотивації праці управлінців підприємств // Вісник соціально–економічних
досліджень. Вип.19. – Одеса: ОДЕУ, 2005. – С.124–131.
4. Кошелупов І. Ф. Мотивація управлінського персоналу як складова стратегії
підприємства [Текст]: автореф. дис.на здобут. наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01
/ І. Ф. Кошелупов. – Одесса: ОДЕУ, 2006. – 20 с.
5. Д. Нортон, Р. Каплан. Збалансована система показників. Від стратегії управління до
дій. – Олімп–Бізнес, 2010. – 320 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА
У статті обґрунтовано економічний зміст та значення поточних біологічних активів
тваринництва в умовах ринку. Висвітлено особливості обліку та контролю поточних
біологічних активів тваринництва у сільськогосподарських підприємствах. Досліджуються
питання оцінки цих активів, які пов'язані з визначенням справедливої вартості на основі
ринкової ціни. Розглядаються напрями вдосконалення форм первинних документів
поточних біологічних активів тваринництва відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні
активи». Визначено основні завдання організації обліку та контролю поточних біологічних
активів тваринництва. Запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: біологічні активи, поточні біологічні активи тваринництва, первісна
вартість, справедлива вартість.
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FEATURES OF ACCOUNTING AND CONTROL OF BIOLOGICAL
ASSETS CURRENT LIVESTOCK
In the article the economic meaning and significance of current biological assets
livestock market conditions. Features of accounting and control of current biological assets
in livestock farms. The problems of evaluation of assets linked to the definition of fair value
based on market prices. We consider the direction of improving the forms of primary
documents current biological assets animal according to the P(S) 30 "Biological assets". The
main tasks of accounting and control of current biological assets livestock. Proposed
solutions.
Keywords: biological assets, current biological assets of stock–raising, primitive
estimation, fair value.

Андрушко Р.П., Мирончук З.П., Лысая О.В.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ТЕКУЩИХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
В статье обосновано экономическое содержание и значение текущих
биологических активов животноводства в условиях рынка . Освещены особенности учета
и контроля текущих биологических активов животноводства в сельскохозяйственных
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предприятиях. Исследуются вопросы оценки этих активов, связанных с определением
справедливой стоимости на основе рыночной цены . Рассматриваются направления
совершенствования форм первичных документов текущих биологических активов
животноводства в соответствии с требованиями П (С ) БУ 30 « Биологические активы» .
Определены основные задачи организации учета и контроля текущих биологических
активов животноводства . Предложены пути их решения .
Ключевые слова: биологические активы, текущие биологические активы
животноводства, первоначальная стоимость, справедливая стоимость.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сільське
господарство є особливою сферою виробничої діяльності, оскільки в
процесі виготовлення готової продукції, поряд з фінансовими,
матеріально-технічними та трудовими ресурсами, використовуються ще й
природні ресурси: земля та живі організми.
Порядок обліку і контролю наявності та руху таких ресурсів досить
складний, адже вони постійно змінюються
рослини проходять певні
фази розвитку, тварини набирають вагу, набувають вікової зрілості.
Поточні біологічні активи тваринництва складають особливу групу
оборотних активів. За своїм економічним змістом тварини на вирощуванні
та відгодівлі, як складова поточних біологічних активів, є незавершеним
виробництвом галузі тваринництва, тому що вони в результаті біологічних
перетворень постійно змінюють свою масу і оцінку. Ці зміни пов'язані з
витратами на утримання тварин і їх годівлю до моменту реалізації, забою,
переведення до основного стада.
Відповідно, важливе значення, в сучасних умовах господарювання
має і забезпечення збереженості поголів'я, запобігання його розкраданню
й незаконному списанню, падежу і вимушеному забою.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблема сучасного обліку поточних біологічних активів уже
тривалий час перебуває в зоні особливої уваги українських вчених, серед
яких: С. Голов, М. Дем'яненко, В. Жук, І. Костирко, В. Моссаковський,
М. Огійчук, Л. Сук та ін. В працях цих авторів висвітлюються питання
особливостей обліку біологічних активів, формування доходів і витрат,
визначення
фінансових
результатів
у
сільськогосподарських
підприємствах, формування інформації у статистичній і фінансовій
звітності.
Проте організаційні аспекти обліку та контролю поточних
біологічних активів тваринництва у сільськогосподарських підприємствах
залишаються дискусійними.
Цілі статті. Метою статті є дослідження економічної сутності та
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особливостей обліку та контролю поточних біологічних активів
тваринництва у сільськогосподарських підприємствах в умовах ринку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Сільськогосподарське виробництво складається з двох відносно
самостійних галузей – рослинництва та тваринництва, що зумовлює
складності організації бухгалтерського обліку і контролю.
Після прийняття 1 січня 2003 р. МСБО 41 «Сільське господарство»
[2] Міністерством фінансів України 18 листопада 2005 року було
затверджено П(С)БО 30 «Біологічні активи», проте в дію він був введений
тільки з 1 січня 2007 року і є обов’язковим до застосування
підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім
банків і бюджетних установ) щодо сільськогосподарської діяльності.
Також, були розроблені Методичні рекомендації з бухгалтерського
обліку біологічних активів, затверджені Наказом Міністерства фінансів
України від 29.12.2006 року № 1315, для роз’яснення порядку
застосування положень стандарту.
В методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку активів
зазначено, що біологічний актив визнається активом, якщо:
- підприємству перейшли ризики й вигоди, пов'язані з правом
власності на біологічний актив;
- підприємство здійснює управління біологічним активом та
контроль за його використанням;
- є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому
економічні
вигоди,
пов'язані
з
його
використанням
у
сільськогосподарській діяльності;
- вартість біологічного активу може бути достовірно визначена [3].
Відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи», поточними
вважаються біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську
продукцію та / або додаткові біологічні активи, приносити в іншій спосіб
економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також
тварини на вирощувані й відгодівлі [8].
Поточні біологічні активи тваринництва – це тварини, які в процесі
поточних біологічних перетворень здатні давати сільськогосподарську
продукцію або додаткові біологічні активи, а також в інший спосіб
приносити економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12
місяців.
Від окремих біологічних активів та їх груп, крім
сільськогосподарської продукції, можуть бути отримані додаткові
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біологічні активи тваринництва – приплід, нові рої бджіл, матеріал для
розведення риби тощо [5].
Приплід сільськогосподарських тварин з моменту народження
визнається поточними біологічними активами та оприбутковується за
справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці
продажу. Первісне визнання додаткових біологічних активів
відображається в тому звітному періоді, у якому вони відокремлені від
біологічного активу.
Об'єктом бухгалтерського обліку поточних біологічних активів
тваринництва можуть бути види тварин (молодняк ВРХ на вирощуванні,
молодняк свиней на вирощуванні, молодняк овець на вирощуванні
молодняк кіз на вирощуванні, ВРХ на відгодівлі, свині на відгодівлі птиця,
звірі, сім'ї бджіл тощо) або однорідні групи біологічних активи (молодняк
тварин на вирощуванні, тварини на відгодівлі), які складаються з певних
статево-вікових (технологічних) груп.
Питання оцінки є основною і найбільш гострою проблемою при
обліку поточних біологічних активів, адже в умовах ринкової економіки
існують реальні труднощі, пов'язані з визначенням справедливої вартості
на основі ринкової ціни. При наявності кількох активних ринків їх оцінка
ґрунтується на даних того з них, на якому підприємство передбачає
продавати поточні біологічні активи тваринництва.
Використання справедливої вартості для оцінки активів
підприємства сприяє реальнішому відображенню їх вартості в балансі, що
дає можливість об'єктивніше проводити аналіз фінансового стану і
платоспроможності суб'єктів господарювання.
Інформація про реальну вартість активів сільськогосподарських
підприємств потрібна, перш за все, їх кредиторам та інвесторам для оцінки
своїх ризиків. Єдині підходи до відображення вартості активів дають
можливість порівнювати показники фінансової звітності різних
підприємств.
Враховуючи ці позитивні сторони справедливої вартості порівняно
з фактичною собівартістю, багато країн з розвинутою економікою
використовували
її
для
оцінки
продуктивних
тварин,
сільськогосподарської продукції при складанні фінансової звітності, ще до
введення в дію міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 41
«Сільське господарство» у 2003 р.
За відсутності активного ринку їх справедлива вартість
визначається: 1) за останньою ринковою ціною операції з такими
активами; 2) за ринковими цінами на подібні активи; 3) за додатковими
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показниками, які характеризують рівень цін на додаткові біологічні активи
тваринництва.
Оцінюючи біологічні активи, варто врахувати, що їх відображають
у вартісному та кількісному виразі. Одиницею виміру біологічних активів
є штуки, голови тощо [7].
Для визначення справедливої вартості поточних біологічних активів
підприємство може створити спеціально призначену для цього комісію, до
складу якої повинні бути включені відповідні фахівці. Комісія своїми
рішеннями визначає справедливу вартість поточних біологічних активів
або неможливість такої оцінки і такі рішення є підставою працівникам
бухгалтерії оцінювати поточні біологічні активи в обліку та звітності [1].
Оприбуткування поточних біологічних активів тваринництва
відбувається за дебетом рахунка 21 "Поточні біологічні активи", а за
кредитом – вибуття поточних біологічних активів унаслідок передачі на
переробку, продаж, безоплатної передачі тощо.
На субрахунку 212 «Поточні біологічні активи тваринництва, які
оцінені за справедливою вартістю» ведеться облік наявності та руху
поточних біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою
якістю, зменшеною на очікуванні витрати на місці продажу.
Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних активів
тваринництва (молодняк тварин на вирощуванні, тварин на відгодівлі,
птиця, звірі, кролі, сім’ї бджіл, доросла худоба, що вибракувана з
основного стада тощо).
На субрахунку 213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які
оцінені за первісною вартістю» ведеться облік наявності та руху поточних
біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно
визначити неможливо, в наслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [6, c.105].
На прикладі СТзОВ «Дружба» Ковельського району, було
здійснено порівняльний аналіз документів, що застосовуються для обліку
поточних біологічних активів тваринництва, відповідно до Методичних
рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних
документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів
(затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від
21.02.2008 р. №73) [4]. Результати цього порівняльного аналізу знайшли
відображення в табл. 1.
Отже, в СТзОВ «Дружба» використовуються майже всі передбачені
основні уніфіковані форми первинних документів з обліку поточних
біологічних активів тваринництва.
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Вважаємо за доцільне, деякі разові первинні документи слід
переробити так, щоб їх можна було використовувати протягом місяця як
накопичувальні (наприклад Акт на оприбуткування приплоду тварин).
Використання всіх типових первинних документів в повній мірі
забезпечить повноту обліку поточних біологічних активів та підвищить
контрольні функції облікового процесу.
Слід зазначити, що рівень забезпеченості сільськогосподарських
підприємств Ковельського району типовими формами первинних
документів та реєстрів обліку є незадовільним (через брак коштів).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика документів з обліку поточних біологічних
активів тваринництва у СТзОВ «Дружба» Ковельського району
Волинської області
Документ
1. Акт на оприбуткування
приплоду тварин
(ф. №ПБАСГ–3)
2. Відомість
зважування
тварин (ф. №ПБАСГ–10)
3. Розрахунок
визначення
приросту (ф. №ПБАСГ–11)
4. Звіт про рух тварин і птиці
на фермі (ф.№.ПБАСГ–13)
5. Акт на переведення тварин
з групи в групу
(ф. №ПБАСГ–9)
6. Акт на вибуття поточних
біологічних
активів
тваринництва (забій, прирізка
та падіж) (ф. №ПБАСГ–6)

Застосування
Термін
зберігання За нормати–
На
(роки)
вом
підприємст–ві
3

+

+

3

+

–

3

+

+

3

+

+

3

+

+

3

+

+

Водночас, слід застосовувати у сільськогосподарських
підприємствах всі типові форми регістрів обліку, які затверджені наказом
Мінагрополітики України від 04.06.2009 р. №390. А синтетичний облік
поточних біологічних активів тваринництва вести у Журналі–ордері
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(форма №8 с.-г.) у відомості (ф. № 8.2 с.-г.) здійснювати аналітичний
облік поточних біологічних активів тваринництва [9].
Встановлено, що на зміну справедливої вартості молодняку тварин
у порівнянні з оцінкою в момент оприбуткування, впливатимуть два
фактори: зміна ваги та інших якісних характеристик і кон'юнктура цін на
активному ринку. На нашу думку, документальним підтвердженням
справедливої вартості додаткових біологічних активів тваринництва
(молодняк на відгодівлі) на звітну дату можуть слугувати Розрахунок
визначення приросту (ф. № ПБАСГ-11) або Бухгалтерська довідка
(табл. 2).
Таблиця 2
Бухгалтерська довідка №___визначення справедливої вартості
ПІП
СправедСпраЗміна Кореспонденпраців–
лива
ведлиція рахунків
спраСтруктур- ника, за Облікова вартість
ва
ведний
яким
група
на
варливої
підрозділ закріп- тварин
____(дата
тість
вартос- дебет кредит
лені
попередньої на ___
ті, грн.
тварини
оцінки), грн. грн.

Всього:
Метод визначення справедливої
вартості

Використання того чи іншого документа залежить від методу
визначення справедливої вартості. У разі, якщо оцінка молодняку
здійснювалася на основі вартості однієї голови на активному ринку, то
доцільно застосовувати Бухгалтерську довідку. Якщо ж справедлива
вартість визначається на основі додаткових показників, а саме – вартості
продукції, отриманої від тварин у разі їх реалізації (метод, який
найчастіше застосовується у СТзОВ «Дружба» і є найбільш, на нашу
думку доцільний), то зручніше застосовувати Розрахунок визначення
приросту.
Отже, основними завданнями організації обліку і контролю
поточних біологічних активів тваринництва у сільськогосподарських
підприємствах є:
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• постійне забезпечення керівників і спеціалістів оперативною
інформацією про наявність поголів'я тварин;
• своєчасне та правильне оформлення документів за операціями та
забезпечення достовірних даних про всі зміни;
• контроль за збереженням тварин у місцях їх утримання і на всіх
етапах їх руху;
• правильне обчислення первісної вартості тварин при їх
надходженні та вибутті;
• визначення справедливої вартості поточних біологічних активів.
Висновки. На сучасному етапі розвитку аграрного виробництва і
облікової науки важливим напрямком удосконалення обліку поточних
біологічних активів тваринництва є організація всіх елементів облікового
процесу (від оформлення первинної документації до складання
фінансової звітності), відповідно до принципів, передбачених П(С)БО 30
та органічне їх поєднання з іншими напрямками обліку на підприємстві.
Удосконалення форм первинних документів, що застосовуються у
тваринництві, повинне проходити шляхом поєднання накопиченого
передового досвіду, застосування діючих форм первинного обліку з їх
подальшим удосконаленням шляхом впровадження нових реквізитів та
показників.
Оцінка поточних біологічних активів тваринництва за
справедливою вартістю є не лише нормативною вимогою, а й чинником
інвестиційної привабливості підприємства.
Галузеві
особливості
господарської
діяльності
повинні
забезпечувати нагальні потреби керівників, власників, інвесторів та
інших користувачів у повній, достовірній та своєчасній інформації, а
також бути спрямовані на дотримання вимог Міжнародних принципів
ведення бухгалтерського обліку.
Таким чином, дослідження організації та методики обліку і
контролю
поточних
біологічних
активів
тваринництва
у
сільськогосподарських підприємствах, вважаємо актуальними для
подальших досліджень.
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ACCOUNTING AND FINANCE MECHANISM
FOR COLLECTING VALUE ADDED TAX IN
AGRICULTURAL ENTERPRISES
In the article the problematic aspects of the accounting value added tax in the
agricultural enterprises under the special regime. Particular attention is paid to the
calculation and payment of financial penalties in case of violation of the order of accounting
for VAT.
Keywords: value–added tax, special tax treatment, agricultural business, penalties.

Антонова М.В., Кузык Н.П.
УЧЕТНО–ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ВЗЫМАНИЯ
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье раскрыто проблемные аспекты учета налога на добавленную
стоимость в сельскохозяйственных предприятиях по специальному режиму. Особое
внимание уделено вопросам начисления и уплаты финансовых санкций в случае
нарушения порядка ведения учета по НДС.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, специальный режим
налогообложения, сельскохозяйственное предприятие, штрафные санкции

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Суттєвим
впливом на взаємовідносини сільськогосподарських підприємств із
податковими органами стало прийняття Податкового кодексу України.
Саме тому стало актуальним дослідження сучасних проблемних питань
обліку та адміністрування податку на додану вартість (далі — ПДВ) за
вимогами ПКУ та визначення можливих шляхів їх врегулювання. Від
вирішення проблеми формування ефективного механізму справляння
ПДВ залежить не лише стабільність формування дохідної частини
державного бюджету, а й сталість розвитку окремих галузей народного
господарства, в першу чергу – агропромислового сектора.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теоретичні засади формування механізму справляння ПДВ в
ринкових умовах викладено у працях С. Алексашенко, В. Андрущенка,
В. Буряковського, В. Геєця, М. Дем’яненка, І. Луніної, В. Мельника,
В. Опаріна, А. Соколовської, В. Суторміної, Л. Тарангул, В. Федосова,
М. Шпилько, Л. Шаблистої та інших науковців. Проблемам обліку та
адмініструванню ПДВ в сільському господарстві, присвячували свої
праці В. Березовський, Д. Дема, С. Осадчий, В. Синчак, Л. Синявська,
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Л. Тулуш, Н. Ущапівська та інші вітчизняні дослідники.
Незважаючи на значну кількість наукових праць щодо даної
проблематики, ряд питань обліку ПДВ у сфері агропромислового
виробництва потребують поглибленого дослідження.
Цілі статті. Метою статті є дослідження проблемних питань щодо
організації і методики обліку розрахунків з ПДВ та порядку стягнення
штрафних санкцій з сільськогосподарських підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Податковим
кодексом України передбачено два механізми справляння ПДВ у сфері
сільського господарства: оподаткування на загальних підставах та
спеціальний режим (надалі – спецрежим).
Мета запровадження спецрежиму з ПДВ – зменшення податкового
тягаря та стимулювання розвитку вітчизняного сільськогосподарського
виробництва. Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума
податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським
підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських
товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в
розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для
відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на
вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий
кредит, а за наявності залишку такої суми податку – для інших
виробничих цілей [2].
Особливістю спецрежиму є відсутність права на бюджетне
відшкодування від’ємної різниці між сумою нарахованих податкових
зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ. У зв’язку з цим виникає
питання: чи може бути ця різниця частиною собівартості у тому разі,
якщо платник не відповідає вимогам спецрежиму й анулюються його
реєстрація та спеціальне свідоцтво, як суб’єкта спецрежиму ПДВ, чи
підлягає врахуванню (перенесенню)? Прямої вказівки щодо права
платника спецрежиму з ПДВ переносити від’ємне значення скороченої
декларації звітного періоду на зменшення податкових зобов’язань
майбутнього місяця (тобто в загальну декларацію наступного періоду) у
разі вилучення сільгосппідприємства з реєстру суб’єктів спецрежиму не
має ні у ПКУ, ні в податковій декларації з ПДВ (скороченій).
Порядок ведення обліку ПДВ регулюється Інструкцією з
бухгалтерського обліку податку на додану вартість №141 [1]. Згідно п.
13.1. Інструкції № 141 для аналітичного обліку зобов'язань і податкового
кредиту з податку на додану вартість за операціями, що оподатковуються
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за спеціальним режимом оподаткування діяльності у сфері сільського і
лісового господарства та рибальства, використовується аналітичний
рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість за операціями із
спеціальним режимом оподаткування" субрахунку 641 "Розрахунки за
податками" [1]. Однак вважаємо, що у робочому плані рахунків
бухгалтерського обліку сільгосппідприємствам на субрахунках нижчого
порядку необхідно відокремити діяльність за спецрежимом
оподаткування ПДВ, наприклад:
6411 — «Розрахунки за ПДВ за операціями із спеціальним
режимом оподаткування»;
6412 — «Розрахунки за ПДВ за операціями загальної системи
оподаткування»;
6413 — «ПДВ, що підлягає розподілу».
Проблемним є питання, що виникає у разі порушення порядку
ведення обліку з ПДВ, зокрема при нарахуванні та сплаті фінансових
санкцій. Так, не зрозуміло чи потрібно самостійно нараховувати і
сплачувати штраф при виправленні помилки пов’язаної із заниженням
показника рядків 17 (сума податку на додану вартість, яка підлягає
нарахуванню та залишається у розпорядженні сільськогосподарського
підприємства)
та
25.2
(залишається
у
розпорядженні
сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується на
спеціальний рахунок) декларації з ПДВ?
Оскільки штраф (3 або 5%) нараховують на суму заниженого
податкового зобов’язання, однак у сільськогосподарського підприємства
податкового зобов’язання не виникає, тому є усі підстави вважати
відсутність об’єкта для нарахування штрафу. До того ж, у формі
Уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань із податку на додану
вартість не передбачено відповідних показників. Однак в Уточнюючому
розрахунку до загальної декларації є рядок «сума штрафу, нарахованого
платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки».
Проте законодавчі вимоги вказують на необхідність самостійного
нарахування штрафу та відображення штрафу та пені у загальній
декларації з ПДВ [5]. Хоча за часів дії ЗУ «Про податок на додану
вартість» було визначено, що нараховувати самостійно штраф не
потрібно (лист ДПАУ від 04.11.03 р. № 17174/7/11–1216). Важко сказати,
з чим пов’язана зміна позицій з цього питання, адже її обґрунтування
відсутнє.
Разом з тим, актуальним є питання, чи будуть застосовані санкції в
разі виявлення заниження значень рядка 17 декларації з ПДВ при
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проведенні податкової перевірки. Санкції, що передбачені згідно п. 123.1
ПКУ не повинні застосовувати при будь–яких прорахунках в сумі ПДВ,
що перераховується на спецрахунок. Оскільки підприємство не сплачує
кошти до бюджету, а сума надходить на спецрахунок, то й відсутня база
для нарахування податкового зобов’язання. Органи ДПС мають право
оформити податкове повідомлення–рішення на суму донарахованого
грошового зобов’язання [4]. Згідно п. 14.1.39 ПКУ під грошовим
зобов’язанням визначено суму коштів, яку платник податку повинен
сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання [2].
Оскільки йдеться не про сплату ПДВ до бюджету та податкового
зобов’язання не має, то не має й підстав для податкового повідомлення–
рішення.
На жаль, у 2012 році ДПС України без жодної доказової бази та не
вдаючись до особливостей спецПДВ в Узагальнюючій консультації
роз’яснили, що заниження ПДВ за спецрежимом, яке підлягає
перерахуванню на спецрахунок, призведе до застосування штрафних
санкцій, передбачених п. 123.1 ПКУ [5].
Також відкритим залишається питання щодо нарахування та сплати
штрафу у разі перерахунку грошей на спецрахунок із запізненням. Згідно
п. 3 Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум
податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках
та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних
коштів сільськогосподарське підприємство подає за місцем своєї
реєстрації не пізніше останнього календарного дня місяця, що настає за
звітним (податковим) періодом, органові державної податкової служби
копії платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний
рахунок суми ПДВ за кожний звітний (податковий) період [3]. Але про
санкції в Порядку нічого не згадується. До того ж, незважаючи на те, що
спецПДВ потрібно спрямовувати на спецрахунок у строки, установлені
для сплати податкового зобов’язання з ПДВ, це не податкові і не грошові
зобов’язання в розумінні ПКУ, тому віднести до даного випадку якусь
штрафну норму неможливо.
В ЄБПЗ пояснено, що несвоєчасне перерахування грошей
вважається їхнім нецільовим використанням і додатково до штрафу,
передбаченого п. 123.1 ПКУ, стягуються в бюджет кошти, не
перераховані на спецрахунок. Крім цього, за несвоєчасну сплату суми
грошового зобов’язання платник податків притягується до штрафу в
таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за
33

останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі
10% погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім
днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20%
погашеної суми податкового боргу.
Неврегульованим є питання щодо відповідальності за несвоєчасне
подання сільськогосподарським підприємством до Державної податкової
інспекції копій платіжних доручень про фактично зараховані на
спеціальний рахунок суми ПДВ. У разі несвоєчасного подання
сільськогосподарським підприємством копій платіжних доручень про
фактично зараховані на спеціальний рахунок суми ПДВ, на посадових
осіб такого підприємства накладатиметься адміністративний штраф у
розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян [5].
Вважаємо, що за неподання копії платіжного доручення, яке
підтверджує перерахунок грошей на спецрахунок, штрафні санкції є
необґрунтованими, оскільки у жодному нормативному документі цього
не передбачено. До того ж, контролери, даючи таке роз’яснення
посилаються на ст. 163 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, в якій йдеться про неподання або несвоєчасне подання
платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та
зборів (обов'язкових платежів). Оскільки у сільськогосподарського
підприємства не виникає ні податкового, ні грошового зобов’язання, що
підлягають сплаті до бюджету, посилання на цю статтю є некоректним.
Висновки. З проведеного аналізу зрозуміло усю складність обліку
ПДВ у сільськогосподарських підприємствах. Неоднозначність вимог
податкового законодавства призводить до неминучих помилок і
нарахування штрафних санкцій. Сільськогосподарським підприємствам,
що застосовують спецрежим з ПДВ, варто провести низку організаційно–
методичних змін у обліковій політиці підприємства та побудувати облік
за спецрежимною діяльністю окремо від інших видів діяльності.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У процесі
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господарської діяльності підприємств активізуються їхні економічні
взаємовідносини з іншими суб'єктами ринку, в тому числі фізичними
особами та державними органами, які зумовлюють виникнення поточних
зобов'язань. Будучи джерелом формування та фінансування активів,
останні виконують важливу роль у господарській діяльності підприємств,
зокрема торгівельної галузі. Здійснюючи суттєвий вплив на фінансову
стійкість і платоспроможність суб'єктів господарювання, поточні
зобов'язання з огляду на динамічний характер потребують ефективного
управління грошовими потоками, контролю за фактичним станом
розрахунків[4]. Це уможливлюється на основі достовірної, якісної та
адекватної інформації про заборгованість, яка формується в системі
бухгалтерського обліку. Чіткі організація і методика обліку дають змогу
забезпечити отримання об'єктивної інформації для аналізу і контролю
поточних зобов'язань, проведення якого сприяє ефективному
формуванню, підготовці та прийняттю управлінських рішень, щодо
діяльності підприємства та підтриманню їхньої фінансової стійкості та
платоспроможності на високому рівні.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанню первинного обліку поточних зобов’язань приділяли
увагу такі вчені: М.О. Козлова, Д.Г. Лаптєва, С.Л.Береза; Ф.Ф.Бутинець;
А.М.Герасимович; С.Ф.Голов; Р.Грачова; І.А.Єфремов; Ю.С.Ігумнов;
В.В.Ковальов; М.В.Кужельний; Альберт Р.Мамкін; В.В.Палій;
О.А.Петрик; М.Л.П’ятов.
Праці названих вчених стали основою подальшого, докладнішого
дослідження поточних зобов’язань, їх первинного обліку та впливу
відображення зобов’язань на фінансовий стан підприємства, визначення
проблем правильного та точного
документування і формування
пропозицій, щодо удосконалення первинного обліку поточних
зобов’язань
Цілі статті. Метою статті є аналіз та докладне вивчення
документів з обліку поточних зобов’язань.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Зобов’язання – це
заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і
погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів
підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди[3].
Поточні зобов’язання — зобов'язання, які будуть погашені
протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені
протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу[1].
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До поточних зобов'язань належать: короткострокові кредити
банків; поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;
короткострокові векселі видані; кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги; поточна заборгованість за розрахунками (з отриманих
авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати
праці, з учасниками, з внутрішніх розрахунків); інші поточні
зобов'язання.
Із звичайною комерційною діяльністю підприємств пов’язано
виникнення поточної заборгованості за поставки товарів, робіт та послуг,
необхідних для забезпечення нормального функціонування підприємства,
виробництва продукції, надання їм послуг тощо[2].
Первинними документами з обліку виникнення поточних
зобов’язань є акти приймання – передачі; акти прийнятих робіт; акти про
приймання матеріалів; рахунки–фактури; податкових накладних;
товарно–транспортних накладних та ін..
Погашення зобов'язання пов'язано з вибуттям активів, а отже, зі
зменшенням майбутніх економічних вигод у результаті вибуття ресурсів
підприємства[4].
Погашення поточних зобов’язань відображається видатковими
касовими ордерами, виписками банків, чековими книжками(корінцями)
та іншими документами.
Податкова накладна складається постачальником для розрахунку
суми ПДВ, що є податковим зобов'язанням постачальника. Продавець
товару (робіт, послуг), який зареєстрований як платник ПДВ,
зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, що дає право на
одержання податкового кредиту.
У податковій накладній повинні обов'язково заповнюватися
реквізити: дата виписки; порядковий номер; особи – продавець і
покупець, їх індивідуальні податкові номери, місцезнаходження і номер
телефону продавця і покупця, номери свідоцтв про реєстрацію платників
податку на додану вартість; умови продажу; форма проведення
розрахунків; номенклатура поставки товарів (робіт, послуг) продавця;
одиниці виміру товару; кількість, ціна продажу одиниці продукції без
урахування ПДВ, обсяг продажу без урахування ПДВ, що підлягає
оподаткування за ставками 20%, 0%, звільнення від ПДВ; загальна сума
коштів, що підлягає сплаті без ПДВ; податок на додану вартість і
загальна сума ПДВ; надбавки і знижки, надані покупцю[5].
Перерахування податків та обов'язкових платежів здійснюється на
підставі платіжних доручень. Крім того, про сплату податків можуть
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свідчити виписки банку.
Основним документом з розрахунковим взаєминам з
постачальниками є рахунок-фактура. Його виписує постачальник на
відпуск (відвантаження) товарно–матеріальні цінності[1]. У документі
заповнюються такі реквізити: постачальник і його адреса, номер
розрахункового рахунку в банку за його місцезнаходженням, дата та ін У
ньому вказується назва відвантажених цінностей за їх видами, одиницю
виміру, кількість, ціну і суму, а також суму, на яку відпущено усього
товарів. У документі роблять посилання на договір, згідно з яким
відпущені матеріальні цінності, вказують номери квитанцій і накладних
на відпуск (відвантаження ) матеріальних цінностей[2]. Всі розрахунки з
заготівельними організаціями будуються на підставі укладених з ними
договорів – контрактів, де вказані терміни та умови поставки продукції,
порядок оплати і т. д. Використання показників книги продажів з метою
підтвердження правильності нарахування до бюджету не представляється
можливим без додаткового контролю: повноти відображення рахунківфактур у книзі продажів; обгрунтованості не включення рахунків-фактур
в книгу продажу даного звітного періоду[3].
В свою чергу, перерахування коштів на розрахунковий рахунок
постачальника здійснюється за допомогою платіжного доручення.
Підтвердженням здійснення оплати постачальнику є виписка банку за
розрахунковим рахунком підприємства.
Виписка банку містить таку інформацію: назва документа; період
складання; вихідний залишок; номер документа, по якому сплачено чи
отримано кошти[4].
Одним з первинних документів, що відображають сплату поточних
зобов’язань є розрахунковий чек.
Розрахунковий чек – це документ, що містить письмове
розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банкуемітенту), який веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в
чеку суму коштів[1].
Чеки з чекової книжки, в яких вказується: найменування
постачальника, дата і місце заповнення чека, сума, виписуються в момент
здійснення платежу і видаються чекодавцем за отримані ним товари та
надані послуги. Постачальник відвантажує покупцеві товар одразу або
після зарахування коштів на рахунок. Виписуючи чек, чекодавець
переносить залишок ліміту з корінця попереднього чека на корінець
виписаного чека і виводить новий залишок ліміту[5].
Чеки підписують особи, які мають право підписувати розрахункові
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документи, проставляється на чеку відбиток печатки чекодавця. Якщо
чек підписує службова особа чекодавця за дорученням керівника
підприємства, то право підпису чеків обумовлюється в цьому дорученні.
Після того як документи з обліку зобов’язань складено на місцях
або прийнято від сторонніх організацій, вони потрапляють до бухгалтерії
у порядку й строки, встановлені керівником підприємства.
Документи, що надійшли до бухгалтерії, підлягають арифметичній
перевірці, формальній, юридичній і за суттю, тобто з погляду законності
й доцільності господарської операції[3].
При цьому забороняється приймати до виконання та оформлення
первинні документи за операціями, які суперечать законодавству і
встановленому порядку приймання, зберігання та використання активів і
зобов’язань. Такі документи передаються безпосередньо головному
бухгалтеру для прийняття відповідних рішень. Первинні документи
можуть бути прийняті до обліку в тому разі, якщо вони складені за
формою та підписані особою, на це уповноваженою. Прийняті документи
підлягають перевірці перед рознесенням їхніх даних на рахунки
бухгалтерського обліку[2].
Висновки. Докладно розглянувши сутність поточних зобов’язань
та документи з їх первинного обліку можна сказати, що оскільки,
раціональна організація контролю за станом розрахунків за
зобов'язаннями підприємства сприяє зміцненню договірної і
розрахункової дисципліни, виконання зобов'язань по поставках продукції
в заданому асортименті і якості, підвищенню відповідальності за
дотримання платіжної дисципліни потрібно значну увагу приділити
первинним документам, правильності їх оформлення. Правильне
відображення поточних зобов'язань у фінансовій звітності дозволяє
надати користувачеві повну, правдиву та неупереджену інформацію про
результати діяльності підприємства для прийняття користувачами
рішень, тож з метою кращого ознайомлення із справами при аналізі
поточних зобов’язань потрібно також приділити увагу зведеним
документам, що допоможе дати чіткіший і глибший висновок про
поточні зобов’язання підприємства.
1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене
наказом Міністерства фінансів України 31.01.2000 за № 20.
2. Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Подання поточних активів і
поточних зобов’язань», К.2010
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КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ
В публикации отмечается, что действующие программы государственной
финансовой поддержки обновления основных средств не дают достаточного эффекта.
Автором рассматриваются вопросы организации инвестиционного кредитования
сельскохозяйственных предприятий, как элемента повышения эффективности таких
программ финансирования.
Ключевые слова: основные средства, инвестиционный кредит, условия
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Світовий досвід
засвідчує,
що
ефективне
оновлення
основних
засобів
сільськогосподарських підприємств може ґрунтуватись на використанні
інвестиційного кредиту.
Інвестиційне кредитування сільськогосподарських підприємств
спрямовується на формування ресурсів необхідних для придбання
основних засобів (будівель, сільськогосподарські тварини, машини і т. д.),
вартість яких перевищує на практиці можливий дохід від
сільськогосподарського виробництва. Разом з тим, інвестиційний кредит
повинен також генерувати збільшення доходів від сільськогосподарської
діяльності в майбутньому. Інвестиційні кредити сприятимуть
модернізації господарств, зростанню вартості активів, поліпшенню якості
продукції, тобто структурним змінам.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанню інвестиційного забезпечення оновлення основних
засобів сільськогосподарських підприємств, присвячені праці багатьох
зарубіжних та вітчизняних науковців, зокрема: І. Бланка, П. Гайдуцького,
В. Гейця, Д. Джонка, С. Джонса, А. Загороднього, М. Кісіля,
О. Могильного, А. Пересади, П. Саблука, Г. Сєніної, Г. Тарасюка,
Е. Хелферта та ін.
При цьому залишається частина питань, які потребують
подальшого дослідження, зокрема питання формування інвестиційних
кредитних
ресурсів
для
оновлення
основних
засобів
сільськогосподарських підприємств.
Цілі статті. Мета дослідження полягає у розробці пропозицій з
інвестиційного кредитування сільськогосподарських підприємств.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Практика
інвестиційного кредитування широко використовується вітчизняними
банківськими установами, які розробили та представили на кредитний
ринок
програми
з
інвестиційного
кредитування
суб’єктів
підприємницької діяльності.
Погоджуємось з думкою Т.В. Майорової про те, що інвестиційне
кредитування – це кредитний процес, що включає сукупність механізмів
реалізації кредитних відносин в інвестиційній сфері. Їх специфічною
особливістю є те, що вони мають інвестиційний характер, а саме:
а) об`єктом такого кредитування виступає не позичальник, а його
інвестиційні наміри (інвестиційний проект);
б) відсоток з інвестиційного кредиту не повинен перевищувати
рівень доходності за інвестиціями;
в) строк інвестиційного кредиту залежить від строку окупності
інвестицій;
г) інвестиційна позичка може бути видана з пільговим терміном
відшкодування (на строк реалізації інвестицій), впродовж якого
сплачуються лише проценти за кредит, а основна сума боргу
відшкодовується у наступні періоди часу [1, с 48].
Пільговий інвестиційний кредит є інструментом втручання
держави,
який
спрямований
на
підтримку
розвитку
сільськогосподарського виробництва шляхом надання фінансової
допомоги, поліпшення умов праці, прискорення структурної перебудови,
а також на підвищення ефективності та рентабельності виробництва.
На даний час відсутній ефективно функціонуючий механізм
залучення довгострокових фінансових ресурсів сільськогоспо–дарськими
товаровиробниками. Ми наголошуємо на тому, що не потрібно
вишукувати нові способи вливання коштів у сільське господарство, а
необхідно вдосконалити та доповнити вже існуючі програми державної
фінансової підтримки сільського господарства таким чином, щоб вони
повноцінно запрацювали та дозволили отримати ефект, передбачений їх
розробниками.
Для більш ефективної реалізації програми часткової компенсації
вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного
виробництва пропонуємо доповнити її механізмом залучення
сільськогосподарськими підприємствами довгострокових кредитних
ресурсів, за участі держави як регулятора. Така комплексна програма
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дозволить їм забезпечити ефективне оновлення основних засобів,
технологій.
Ми пропонуємо наступний механізм пільгового кредитування
Програми оновлення основних засобів сільськогосподарськими
товаровиробниками. За Програмою оновлення сільськогосподарської
техніки фінансування інвестиційних проектів, спрямовується на
розвиток:
1) особистого або спільного використання техніки та обладнання в
сільськогосподарському виробництві;
2) сільськогосподарських послуг.
Кредит на реалізацію інвестиційних проектів, пов’язаних з
розвитком сільськогосподарських послуг можуть отримати:
1) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, що
надають сільськогосподарські послуги, за винятком пенсіонерів;
2) юридичні особи (в тому числі виробничі кооперативи) та їх
підрозділи, за умови, що ці послуги входять в сферу їх діяльності згідно
установчих документів.
Якщо заявник використовує субсидовані інвестиційні кредити, то
їх загальна сума не може перевищувати:
- 2 млн. грн. для суб’єктів підприємницької діяльності, які
використовують кредити на проекти, здійснювані на тваринницьких
фермах,
фермерськими
господарствами
та
на
розвиток
сільськогосподарських послуг;
- 4 млн.грн. для виробничих кооперативів;
- 6 млн.грн. для суб’єктів, які використовують кредитні кошти на
переробку м’яса, молока, для реалізації проектів з адаптації своєї
діяльності до санітарно–ветеринарним вимог, чинних у Європейському
Союзі, або впровадження нових технологій.
Пропозиції щодо вартості позики та часткової компенсації
відсоткової ставки вносимо, виходячи із діючої на даний час – 6,5 %
облікової ставки НБУ.
Процентна ставка за кредитом, що надається банківською
установою не може перевищувати 150% облікової ставки НБУ діючої на
момент укладання угоди.
Розмір субсидії на погашення зобов’язань перед банком по сплаті
відсотків з боку держави не може перевищувати:
1) часткова компенсація нарахованих відсотків – у розмірі не
більше 1,15 облікової ставки НБУ;
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2) часткова компенсація нарахованих відсотків – у розмірі 1,30
облікової ставки НБУ при реалізації проектів у наступних галузях:
а) нові технології для забезпечення високої якості продукції;
б) налагодження вирощування тварин з дотриманням санітарних,
екологічними норм згідно вимог ЄС.
Позичальник сплачує відсотки на рівні не вище 0,35 облікової
ставки НБУ, але не менше:
а) 3,5 % річних;
б) 2% річних для проектів з запровадження новітніх технології для
забезпечення високої якості продукції згідно вимог вітчизняного
законодавства;
в) 1,5% річних для проектів з налагодження вирощування тварин з
дотриманням санітарних, екологічних норм згідно вимог ЄС.
Підприємства, які здійснюють проекти, пов’язані з впровадженням
сучасних технологій виробництва для забезпечення високої якості
продукції зобов’язані після завершення проекту, протягом 30
календарних днів з моменту виготовлення виробу, звернутися до
сертифікованих лабораторій з контролю якості сільськогосподарської
продукції та провести оцінку відповідності якості продукції вимогам
законодавства.
Суб’єктам, які здійснюють проекти, пов’язані з адаптацією
вирощування худоби до екологічних вимог ЄС необхідно після
завершення проекту, протягом 30 календарних днів після кінцевого
продукту отримати сертифікат, що підтверджує рівень екологічності
продукції.
Термін пільгового інвестиційного кредитування не повинен
перевищувати 10 років.
Позичальникам може надаватись пільговий період з погашення
основного боргу, який не може перевищувати трьох років. Пільговий
період відраховується від дати укладення кредитного договору та
погашення першого внеску тіла кредиту, зазначеного в кредитному
договорі.
У період дії кредитного договору банк може:
1) застосовувати відстрочку погашення основного боргу і відсотків;
2) продовжити термін кредиту понад обумовлений у кредитному
договорі, за умови повідомлення органів, які надають субсидію;
Банк зобов’язаний оцінити кредитоспроможність позичальника та
його можливості для надання застави або гарантій.
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Надання інвестиційного кредиту та застосування процедури
часткової компенсації ставок по кредитах може відбутись, якщо
позичальник:
1) відповідає всім вимогам кредитної лінії;
2) своєчасно виконує зобов’язання щодо сплати власної частки
інвестицій, погашення основної суми кредиту та відсотків за ним.
Фінансування інвестиційного кредиту припиняється, якщо
позичальник:
1) не виконує інвестиційний проект або діяльність не починається у
відповідності з проектним планом;
2) нецільового використання коштів;
3) не сплатив власний внесок до початку дії кредитної угоди;
4) змінює напрямок сільськогосподарського виробництва у сфері
застосування кредитних ресурсів без погодження з банком;
До
надання
пільгових
інвестиційних
кредитів
сільськогосподарським товаровиробникам допускаються ліцензовані
Міністерством аграрної політики України банки, які зобов’язуються не
підвищувати кредитних ставок.
Між учасниками укладається тристороння угода, яка передбачає
вимоги за відсотками окремо до держави в межах визначеної суми
компенсації та до сільськогосподарських товаровиробників в межах
залишку кредитної ставки. Це дозволить сільськогосподарським
підприємствам вільно оперувати оборотними коштами, не витрачаючи їх
на сплату відсотків, а вже потім очікувати відшкодування від держави.
Постає питання чи матиме держава достатні фінансові ресурси для
реалізації вищезазначених заходів. Ми вважаємо, що так, але за умови
включення до пріоритетних процесу інвестування галузі сільського
господарства.
Державним агентством з інвестицій та управління національними
проектами України розроблено, а Кабінетом Міністрів України схвалено
«Державну цільову економічну програму розвитку інвестиційної
діяльності на 2011–2015 роки» [2].
Така концепція передбачає значні обсяги фінансування цієї
програми, в тому числі і за рахунок державного бюджету (табл. 1).
Протягом 2011–2015 рр. планується загалом залучити понад
65 млрд.грн. інвестиційних ресурсів, в тому числі коштів державного
бюджету в сумі понад 13 млрд.грн.
За умови повноцінної реалізації даної програми можна
очікувати суттєвих позитивних змін у галузях національної економіки,
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але чи у галузі сільського господарства. Програмою передбачено
чіткий склад виконавців заходів Програми, зокрема: Державне
агентство з інвестицій та управління національними проектами
України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
Міністерство інфраструктури України; Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово–комунального господарства
України;
Державне
агентство
з
енергоефективності
та
енергозбереження України; Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України; Міністерство освіти і науки України;
Міністерство охорони здоров’я України [2].
Таблиця 1
Прогнозні обсяги та джерела фінансування заходів
Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної
діяльності на 2011–2015 роки
Обсяг
У тому числі за роками, тис. грн.
Джерела
фінан–
фінансування сування, 2011
2012
2013
2014
2015
млн.грн.
Державний
13253,3 1010,4 3110,9 3110,6 3010,7 3010,7
бюджет
Місцеві
0
0
0
0
0
0
бюджети
Інші джерела 51900, 10200, 10500, 10500, 10500,0 10200,0
Усього
65153,3 11210,4 13610,9 13610,6 13510,7 13210,7
На жаль, серед виконавців Програми відсутнє Міністерство
аграрної політики України. Ми вважаємо це суттєвим недоліком даної
програми, оскільки галузь – локомотив розвитку вітчизняної економіки,
позбавлена таким чином статусу пріоритетної під час проведення заходів
державного стимулювання інвестиційної діяльності країни.
Участь
держави
в
інвестиційному
кредитуванні
сільськогосподарських товаровиробників ґрунтується на засадах
ефективності використання бюджетних коштів. Цілком погоджуємось зі
Стирською О.І. в тому, що державне фінансування інвестиційних
проектів характеризується специфічними формами надання бюджетних
асигнувань і базується на відповідних принципах [3, с. 93].
1. Принцип отримання максимального ефекту від використання
бюджетних ресурсів.
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2. Принцип цільового характеру використання бюджетних
ресурсів.
3. Принцип поєднання власних, кредитних і бюджетних джерел.
4.Принцип надання бюджетних коштів з урахуванням виконання
виробничих та інших показників діяльності та з урахуванням фактичного
використання раніше наданих ресурсів.
5.Принцип безповоротності та безвідплатності основної частини
бюджетних асигнувань.
Висновки.
Запропонований
нами
механізм
пільгового
кредитування процесу оновлення сільськогосподарської техніки
ґрунтується на зазначених принципах та дозволить:
- забезпечити ефективність використання бюджетних коштів;
- гарантувати надходження сучасної техніки та технологій у
сільськогосподарське виробництво.
Нами запропоновано основні засади залучення пільгового
інвестиційного кредиту для реалізації галузевої Програми оновлення
сільськогосподарської
техніки.
Для
розвитку
вітчизняного
агропромислового виробництва та сільської місцевості пільговий
інвестиційний кредит доцільно використовувати для фінансування і
інших програм, зокрема: модернізація молочної промисловості;
модернізація м’ясної промисловості; підвищення родючості грунтів;
селекція в рослинництві та тваринництві; розвиток соціальної
інфраструктури села; охорона навколишнього середовища; впровадження
енергозберігаючих технологій.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Определена необходимость формирования на предприятиях единой учетной
политики для целей финансового, управленческого, налогового и стратегического
учета. Раскрыта методика формирования такой учетной политики.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Облікова
політика підприємства – це той елемент системи організації
бухгалтерського обліку, який дозволяє забезпечити користувачів
достовірною, якісною, об’єктивною та оперативною інформацією про
фінансово–господарський стан підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв'язання даної проблеми. Питання формування облікової політики
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досліджувала низка українських науковців, зокрема: М.Т. Білуха,
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Г.М. Давидов, П.Є. Житний, Г.Г. Кірейцев,
М.С.Пушкар, В.В.Сопко, В.Г.Швець; і зарубіжних – А.С.Бакаєв,
П.С.Безруких,
Н.П.Кондраков,
С.О.Ніколаєва,
В.Ф.Палій,
Е.С.Хендриксен,
Л.З.Шнейдмана.
Проте
залишаються
недоопрацьованими деякі питання методики формування облікової
політики підприємств.
Цілі статті. Визначити необхідність формування на підприємствах
єдиної облікової політики для цілей фінансового, управлінського,
податкового та стратегічного обліку Розкрити методику формування
такої облікової політики.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Облікова політика
виникла в фінансовому обліку, а згодом почала застосовуватись в
управлінському, податковому, стратегічному тощо. Кожен з цих видів
обліку має свою мету, відповідно й облікові політики для цілей цих видів
обліку будуть мати дещо відмінний зміст. Розглянемо зміст облікових
політик для цілей фінансового, управлінського, податкового та
стратегічного обліку в таблиці 1.
Оскільки, розглянуті фінансовий, управлінський, податковий та
стратегічний облік є складовими загальної системи обліку на
підприємстві, то доцільно формувати єдину облікову політику
підприємства, яка б включала в себе всі розглянуті вище елементи.
Таблиця 1
Зміст облікових політик для цілей фінансового, управлінського,
податкового та стратегічного обліку
Вид обліку
Мета
Зміст облікової політики
формування та
обрані варіанти ведення
представлення вартісних
фінансового обліку на
Фінансовий
показників діяльності
підприємстві та
облік
підприємства для
відображення інформації
зовнішніх
у фінансовій звітності
користувачів
ідентифікація інформації,
формування центрів
обчислення і оцінка
відповідальності,
Управлінський
показників та надання
методика формування цін,
облік
даних для
способи обліку витрат і
внутрішніх
калькулювання
користувачів
собівартості та ін.
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Продовження табл. 1
Податковий
облік

Стратегічний
облік

визначення бази
оподаткування і
фіскальних
платежів
планування та
коригування
стратегії функціонування
на основі вимірювання й
оцінки ефективності
господарювання

перелік податків і
відповідальних осіб та ін.
способи прогнозування
балансу, варіанти оцінки
економічних показників
та ін.

Згідно п. 1.2. Методичних рекомендацій щодо облікової політики
підприємства затверджених Наказом Міністерства фінансів України від
27 червня 2013 р. № 63 підприємство самостійно на основі національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно–
правових актів з бухгалтерського обліку визначає за погодженням з
власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою
особою) відповідно до установчих документів облікову політику
підприємства, а також зміни до неї. [1]
Отже, свобода у формуванні облікової політики фінансового
обліку обмежена законодавчо, аналогічно і податковий облік обмежений
вимогами Державної податкової адміністрації України. Стосовно
управлінського та стратегічного обліку, то тут облікова політика
обмежується лише професійним судженням.
Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства
затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р.
окремо виділяють підприємства, які відповідно до законодавства
застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності. Відповідно такі
підприємства при формуванні облікової політики керуються
міжнародними стандартами фінансової звітності.
Для цілей облікової політики цікавими є принципи, методи і
процедури, які використовуються підприємством для ведення
бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності та щодо
яких нормативно–правовими актами з бухгалтерського обліку
передбачено більш ніж один їх варіант.
Можливі ситуації, коли методи оцінки, обліку і процедур не
описані у нормативних документах тоді доцільним є відображення таких
принципів, методів і процедур в обліковій політиці, проте обов’язковим в
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такому випадку є дотримання принципів бухгалтерського обліку. „В цих
ситуаціях можливе застосування трьох варіантів визначення облікової
політики:
1) за аналогією з подібними операціями;
2) виходячи із загальних визначень і критеріїв;
3) на основі загальновизнаної практики. :
У першому випадку мова йде про орієнтацію на вимоги, прийняті
для обліку подібних операцій, і загальні принципи системи обліку. При
цьому розглядаються правила, які безпосередньо не регулюють
конкретне питання, а подібність операцій встановлюють на основі
професійного судження.
У другому випадку джерелом облікової політики підприємства з
неврегульованих питань є загальні визначення і критерії визнання, які
описані в бухгалтерському законодавстві.
Третій запропонований варіант орієнтує на загальновизнану
практику у вирішенні конкретних питань, однак він припустимий лише у
тому випадку і в тій ситуації, в яких галузева практика не суперечить
духу та логіці нормативних актів з обліку" [2, с. 75].
Також існують випадки, коли стосовно одного й того ж методу
оцінки обліку і процедур в нормативно-правовій системі регулювання
бухгалтерського обліку є суперечності. „Для вирішення колізій в
загальному випадку мають застосовуються певні правила:
1. Якщо розходження мають акти, видані тим самим правотворчим
органом, але в різний час, коли прийняття нового акта не
супроводжувалось одночасним скасуванням застарілих актів з того ж
питання, застосовується акт, виданий пізніше. Що стосується раніше
виданих актів, то до приведення їх у відповідність з новим законом вони
застосовуються в частині, що не суперечить цьому закону.
2. Якщо розходження мають загальний та спеціальний акт, який
був прийнятий раніше і не скасований прийнятим пізніше загальним
актом, перевагу віддають спеціальному акту.
3. Якщо є розходження в актах, виданих тим самим органом, але з
різною юридичною силою, застосовують акт вищої юридичної сили.
4. Якщо розходження за змістом мають акти, які прийняли різні за
ієрархією органи, застосовують норму, прийняту вищим органом. " [3, с.
210].
Згідно п. 1.4. Методичних рекомендацій щодо облікової політики
підприємства затверджених Наказом Міністерства фінансів України від
27 червня 2013 р. № 63 обрана підприємством облікова політика
51

застосовується всіма філіями, представництвами, відділеннями та іншими
відокремленими підрозділами незалежно від їх місцезнаходження [1].
Єдина облікова політика повинна застосовуватися материнським і
дочірнім підприємством, оскільки, згідно п. 9 Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність" облікова
політика повинна використовуватися при складанні консолідованої
фінансової звітності. При неможливості застосувати єдину облікову
політику це обмовляється в примітках до консолідованої фінансової
звітності[4].
Системний підхід щодо організації процесу формування облікової
політики передбачає визначення:
- правового, регламентного, інформаційного та технічного
забезпечення;
- суб’єктів, об’єктів, цілей, завдань;
- основних принципів організації та методології;
- основних етапів процесу формування облікової політики;
-структури і змісту обліково–економічної інформації та основних
напрямів її використання [5, с.6.].
В цілому формування облікової політики для цілей фінансового,
управлінського, податкового та стратегічного обліку проходить за такими
етапами:
1.Ініціювання власником процесу формування облікової політики.
2. Визначення мети облікової політики.
3. Створення робочої групи.
4.Вибір об’єктів бухгалтерського обліку щодо яких буде
розроблятися облікова політика.
5.Дослідження факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.
6.Вибір серед альтернативних елементів облікової політики та
прогнозування впливу обраних варіантів на фінансово-економічні
показники господарської діяльності підприємства.
7.Складання та документальне затвердження облікової політики,
внесення змін в разі необхідності та контроль за виконанням вимог
облікової політики.
Вимоги облікової політики є обов’язковими для виконання всім
обліковим персоналом та керівниками структурних підрозділів
підприємства, яких вона стосується.
Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок
що облікова політика є важливим чинником організації фінансового,
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управлінського, податкового та стратегічного обліку і методичні засади є
основою формування єдиної облікової політики підприємства.
1. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства затверджені Наказом
Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 63[Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/metod_uchet_polit.aspx
2. Бухгалтерский учет: Учебник / А.С. Бакаев, П.С. Безруких, М.Д. Врублевский й др.; Под ред.
П.С. Безруких. –5–е изд., перераб. й доп. –М.: Бухгалтерский учет, 2004. – 736с.
3. Олійник Я.В.. Методичні аспекти облікової політики підприємств // [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/menegment/2012_721/39.pdf
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність"
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 р. N 176 [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO20.aspx
5. Житний П.Є. Організаційно–методологічні засади формування облікової політики
підприємства //Науково–практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит» . –2006. – №з. –
С. 3–10.
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Освещены методические подходы к обоснованию основных направлений
оценки уровня жизни населения. На основе проведенного анализа предложены
направления совершенствования методики формирования стратегии улучшения
жизненной среды населения.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Фінансова
криза, яка охопила економіку держави негативно позначилася, перш за
все, на рівні життя населення, вивчення якого є актуальним у всьому
світі. Упродовж двох останніх десятиліть наша держава внаслідок
погіршення кількісних та якісних характеристик відтворення
населення, особливо в сільській місцевості, опинилася серед країн із
середнім рівнем людського розвитку [5].
У зв’язку з цим, підвищення добробуту громадян належить до
головних соціальних цілей будь–якої держави. Високий рівень життя –
це не тільки основа соціальної стабільності та забезпечення
конкурентоспроможності країни. Високий рівень життя є основою
функціонування ринкової економіки, побудованої на пріоритетності
споживача, який здатен стати активним покупцем товарів і послуг.
Одночасно він є результатом стійкого розвитку економіки.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемам вивчення та підвищення рівня життя населення
приділяється значна увага в економічній науці. Ця проблема стала
предметом наукових досліджень О.А.Біттера, Е.М.Лібанової,
Л.І.Михайлової,
М.В.Орлатого,
І.В.Прокопи,
М.П.Талавирі,
Л.О.Шепотько та ін.
Цілі статті. Метою статті є дослідження теоретичних,
методологічних положень і практичних рекомендацій щодо
підвищення рівня життя населення через зростання доходів і ступеня
доступності продовольства для всіх верств населення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сучасна
методологія виходить з того, що на рівні суспільних, у тому числі
економічних, відносин людина вчиняє раціонально. Завдяки
раціональності дій окремих індивідів щодо забезпечення власного
добробуту формується не лише певний рівень життя окремої родини, а
54

й певний його суспільний рівень. Значний вплив на диференціацію
рівня життя між окремими родинами, адміністративними регіонами,
країнами, суспільними групами і прошарками справляє система
розподільчих відносин в суспільстві. [3].
На рис. 1 відображено основні складові рівня життя населення в
межах традиційного підходу до його розуміння. Сюди віднесено
показники споживання домогосподарств, обсягу і структури сукупних
та грошових доходів, а також витрат населення, розвитку соціальної
інфраструктури.
Серед показників споживання домогосподарств особливу увагу у
процесі дослідження рівня життя слід звернути на споживання
продуктів харчування.
Важливим показником є частка спожитих продуктів харчування,
отриманих від ведення особистого селянського господарства. Його
зростання свідчить про зниження грошових доходів населення, у
зв’язку з чим воно змушене розширювати особисте господарство.
Зниження цього показника є результатом зростання грошових доходів
населення, які також є одним з важливих параметрів рівня життя.
Показники споживання окремих продуктів харчування не
дають цілісного уявлення про якість харчового раціону населення. З
цією метою використовуються показники енергетичної цінності і
вмісту поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів) у спожитих в
домогосподарствах продуктах харчування в середньому за добу з
розрахунку на одну особу. Основним методом, який використовується
у процесі відповідного дослідження, є метод порівняння.
Другу групу основних складових рівня життя населення
утворюють показники, які характеризують сукупні та грошові доходи
населення. До грошових доходів статистика відносить такі їх види:
оплата праці; доходи від підприємницької діяльності та
самозайнятості; доходи від продажу сільськогосподарської продукції;
доходи від продажу особистого і домашнього майна; доходи від
продажу нерухомості; доходи від власності (дивіденди від акцій та
інших цінних паперів, відсотки за вкладами, доходи від здачі внайм
нерухомості тощо); пенсії; стипендії; допомоги, пільги, субсидії та
компенсаційні виплати, надані готівкою; грошова допомога від
родичів та інших осіб; аліменти; інші грошові доходи. До сукупних
доходів, крім грошових, відносяться: вартість спожитої продукції,
отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель;
пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних
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послуг, електроенергії та палива; пільги безготівкові на оплату товарів
та послуг з охорони здоров’я, туристичних послуг, путівок на бази
відпочинку тощо; пільги безготівкові на оплату послуг транспорту,
зв’язку; грошова оцінка допомоги від родичів та інших осіб
продовольчими товарами; використання заощаджень, позики,
повернені домогосподарству борги.
Рівень життя населення

Споживання домогосподарств

Споживання
продуктів
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Рис 1. Складові рівня життя населення
Зміни у структурі сукупних доходів населення також є непрямим
відображенням динаміки рівня життя населення. Якщо зростає питома
вага доходів від реалізації сільськогосподарської продукції, а також
вартості спожитої продукції, виробленої в особистих селянських
господарствах, при одночасному зниженні частки заробітної плати,
доходів від підприємницької діяльності та соціальних трансфертів, це
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свідчить про зниження рівня життя населення.
Для оцінки купівельної спроможності середньодушових
грошових доходів нерідко використовують показники, які
характеризують кількість продовольчих товарів у натурі, яку можна за
них придбати. Однак більш достовірну характеристику можна
отримати в результаті їх порівняння з такими мінімальними
соціальними стандартами, як прожитковий мінімум, мінімальна
заробітна плата та мінімальна пенсія. З дослідницькою метою можна
розраховувати раціональний споживчий бюджет, однак він має
неофіційний характер і залежить від суб’єктивних уявлень експертів
про
раціональність
рівня
споживання
продовольчих
та
непродовольчих товарів і послуг з розрахунку на одну особу.
Досліджуючи рівень життя населення, не можна обминути
проблему поширення у країні чи окремому регіоні бідності. За
визначенням ООН, основними проявами бідності є коротке життя;
низька професійно-освітня підготовка; позбавлення економічної бази
нормального життя – чистої питної води, медичних послуг, якісного
харчування; вилучення з суспільного життя [3]. Як правило, вона
пов’язана з недостатнім рівнем сукупних і грошових доходів, які за
обсягом менші від прожиткового мінімуму. При таких доходах бідні
родини не мають можливості не тільки для здобуття освіти та
отримання медичних послуг, але й для забезпечення достатньої
поживності харчового раціону.
Доходи населення тісно пов’язані з витратами. Витрати – це
сума платежів домогосподарств за товари та послуги, отримані у
звітному періоді, сума коштів, направлених ними на купівлю акцій,
сертифікатів, валюти, нерухомості, на будівництво, капітальний та
поточний ремонт, допомогу родичам, на вклади до банківських
установ, на податки (крім прибуткового) та інші внески. Основну
питому вагу у структурі сукупних витрат домогосподарств займають
витрати на придбання продуктів харчування.
Важливою складовою рівня життя населення є розвиток
соціальної інфраструктури, до якої відносять об’єкти житловокомунального господарства, транспорту і зв’язку, освіти і культури,
охорони здоров’я, відпочинку, торгівлі та ресторанного господарства.
Вони забезпечують умови придбання населенням продовольчих і
непродовольчих товарів, платних послуг, а також отримання
безоплатних послуг.
Економічною наукою розроблені теоретичні основи розвитку
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сучасних економік. Однак лише невелика частина країн світу досягла
високих показників соціально-економічного розвитку та забезпечила
високий рівень добробуту населення.
Бальцерович Л. у своїй капітальній праці «Свобода і розвиток»
виділив такі основи, які забезпечують прискорений стійкий розвиток
економіки і підвищення рівня життя населення: 1. Макроекономічна
стабільність, тобто низька інфляція та міцна конвертована валюта.
2. Вільний ринок і конкуренція. 3. Переважно приватна економіка,
тобто така, де панує ліберальне підприємництво (свобода заснування
будь-яких типів підприємств, у тому числі, звичайно, приватних).
4. Орієнтація на зовнішній світ, а не ізоляція від нього. 5. Ефективна
система фінансових інституцій та банків, розмаїтих інвестиційних
фондів, біржа цінних паперів тощо. 6. Еластичний ринок праці та
орієнтовані на розвиток трудові відносини, тобто таке становище,
коли прибуток підприємств захищений від тиску заробітної плати. 7.
Достатньо низька частка податків і бюджетних видатків у
національному доході. 8. Політична стабільність [1].
На думку О.Біттера, в основі рівня життя лежать глобальні
фактори функціонування сфери виробництва, розподілу і споживання.
Світовою практикою встановлено, що основними умовами
економічного зростання і піднесення добробуту громадян є: стабільна
макроекономіка, ефективна мікроекономіка, інтеграція національної
економіки в світову, соціальні інвестиції. Наявність цих передумов
далеко не завжди призводить до економічного процвітання тієї чи
іншої країни, але при їх відсутності про таке процвітання не може бути
й мови [2]. Сам перелік чинників зростання економіки та рівня життя
населення засвідчує той величезний обсяг проблем, які необхідно
вирішити задля цього в нашій країні, адже вона не належить до числа
країн з високим рівнем життя населення. Ні по одній із восьми основ,
виділених Л.Бальцеровичем, поки що не досягнуто успіху.
Уряд країни повинен проводити жорстку монетарну політику, а
також врегулювати державні видатки з тим, щоб значно зменшити
темпи інфляції, які, починаючи з 2004 р., щорічно перевищують 6–8
відсотків, які вважаються сприятливими для розвитку економіки. Ще
складнішим є завдання створення умов для вільного ринку і
конкуренції.
За роки незалежності в нашій країні не створено ефективної
системи входження підприємств в ринок, а також виходу з нього.
Існують різноманітні бюрократичні перепони для організації нових
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підприємств і ліквідації збанкрутілих. Доволі поширеним залишається
рейдерство як наслідок недостатньої врегульованості майнових
відносин. Нерідкими є фактичні змови між найбільшими агентами
ринку в різноманітних сферах економіки з метою отримання
надприбутків. Тому держава повинна нещадно викорінювати такі
явища, які не забезпечують ринкові свободи для всіх учасників ринку.
Вони забезпечать вільне переливання коштів з однієї сфери економіки
до іншої та формування сприятливих структурних зрушень,
нарощування експортного потенціалу країни.
Однак ключовою проблемою, без вирішення якої неможливо
вирішити всі вісім відзначених Л.Бальцеровичем основ успішного
розвитку економіки та підвищення рівня життя населення, на
сьогоднішній день є подолання корупції.
Постійні зміни в політичній, соціальній та економічній сферах
висувають на порядок денний нові проблеми, які слід вирішувати
задля підтримання високих темпів розвитку економіки та підвищення
рівня життя населення. На основі узагальнення результатів досліджень
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених ми розробили власні
моделі заходів, найактуальніших для даного етапу розвитку країни та
її регіонів. Вони знайшли своє відображення на рис. 2 і рис. 3.
На думку окремих дослідників, цілковите подолання бідності на
селі – завдання нереалістичне, принаймні в осяжному майбутньому,
але скорочення сільської бідності, щонайменше до рівнів, порівнянних
з рівнями міської бідності, – завдання реальне, і його виконання
означатиме, що макроекономічна національна політика та інші
національні стратегії діють однаково стосовно підвищення якості
життя і сільського, та міського населення країни [4]. Ми погоджуємося
з такою думкою, але вважаємо, що максимально можливе скорочення
питомої ваги бідних серед сільських жителів належить до
пріоритетних завдань уряду та регіональних органів державного
управління.
Стійке економічне зростання та підвищення рівня життя
населення в сучасних умовах забезпечуються інноваційно–
інвестиційним шляхом розвитку. Лише на такому шляху досягається
підвищення економічної ефективності, насамперед продуктивності
праці, що є основою для зростання доходів населення, зокрема оплати
праці. Однак поки що вітчизняну економіку не можна вважати
сприйнятливою для впровадження найновітніших досягнень науки і
техніки, незважаючи на високий рівень освіченості трудових ресурсів.
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Рис 2. Основні важелі підвищення рівня життя населення на
національному рівні
Характерною ознакою суспільного життя у країнах з перехідною
економікою є надмірне розшарування населення за рівнем життя, в
першу чергу за рівнем поточних доходів. При цьому порушуються
принципи соціальної справедливості у процесі розподілу «суспільного
пирога», відбувається руйнування механізму мотивації до праці.
Бальцерович Л. зазначив: у справі розшарування доходів існують дві
філософії чи дві точки зору. Одних цікавить те, щоб у кожному
визначеному періоді обмежувати надмірне розшарування; іншим
йдеться про те, щоб якнайшвидше зростали доходи найбідніших. Мені
симпатичніша
друга
концепція,
концепція
справедливості,
сформульована Джоном Ролзом. Вона допускає збільшення
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розшарування доходів до тієї межі, допоки оптимально сприяє
усуненню злиднів, тобто збільшенню доходів найубогіших. Власне
така, динамічна, а не статична точка зору видається мені
правильною [1].
Основні важелі підвищення рівня життя населення на
регіональному рівні
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Рис 3. Основні важелі підвищення рівня життя населення на
регіональному рівні
Підтримуючи точку зору вченого, відзначимо, що підвищення
мінімальних соціальних стандартів не тільки відповідно до темпів
зростання цін дозволяє забезпечувати необхідний рівень споживання
найзлиденніших верств населення і не допускати хронічного
відтворення бідності в міських та сільських домогосподарствах.
Ступінь поширення бідності, склад мінімального споживчого кошика
як основи для розрахунку прожиткового мінімуму повинні
розглядатися гласно і широко висвітлюватися в засобах масової
інформації.
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На сьогоднішній день у нашій країні склався, в основному,
світовий рівень цін на основні види ресурсів. Водночас ціна на
найбільш цінний з усіх видів ресурсів – робочу силу – украй низька
навіть порівняно з сусідніми постсоціалістичними країнами. Хоча вона
складається в результаті співвідношення попиту і пропозиції на ринку
праці, держава має всі можливості для підтримання даної ціни на
необхідному рівні. Основним важелем при цьому виступає соціально й
економічно обґрунтований рівень мінімальних соціальних стандартів.
Але поряд з цим держава повинна контролювати такий показник, як
питома вага оплати праці у структурі виробничих витрат підприємств.
Вона надзвичайно низька.
Для підвищення рівня життя населення важливе значення поряд
із інтелектуальним, кваліфікаційним потенціалом керівництва країни,
підприємців та найманих працівників, їх здатністю до прийняття
оптимальних управлінських рішень чи підтримання високої
виконавської дисципліни має пропаганда здорового способу життя,
адже бажання підтримувати достойний рівень життя виникає лише в
здорових громадян країни. За даними Всесвітньої організації здоров’я,
рівень здоров’я населення на 50 відсотків формується його способом
життя, і лише на 20 відсотків – станом навколишнього середовища, ще
на 20 відсотків – спадковістю, і на 10 відсотків – ступенем розвитку
системи охорони здоров’я. Тому пропаганду здорового способу життя
слід винести на загальнодержавний рівень, необхідно стимулювати
організацію різноманітних гуртків, об’єднань громадян. На даному
етапі розвитку країни інвестування соціальної інфраструктури слід
розглядати під кутом зору формування здорового способу життя
міського та сільського населення.
Кінцевою метою державної стратегії підвищення рівня життя
населення є формування високорозвинутого громадянського
суспільства з фізично, морально та соціально здоровим населенням, в
якому переважають родини з високим рівнем достатку, а так званий
середній клас є його основним прошарком. Становлення такого
суспільства відбудеться не скоро, але робити послідовні кроки щодо
цього, необхідно вже зараз.
Висновки. Підвищення рівня життя населення відноситься до
пріоритетів соціально-економічної політики держави. З метою
забезпечення
прискореного
зростання
обсягів
споживання
продовольчих товарів та раціоналізації харчових раціонів міських та
сільських родин пропонується збільшити такі соціальні стандарти, як
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мінімальний розмір заробітної плати та пенсій. Необхідно посилити
боротьбу з тіньовими схемами виплати заробітної плати, формування
підприємницьких та інших видів доходів у країні. Найважливішими
завданнями органів державного управління є подолання бідності і
формування середнього класу як основи стабільності суспільства.
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возникновения трансакционных издержек для организации учета такого рода расходов
на предприятии.
Ключевые слова: учет, сфера ответственности, организация учета,
трансакционные издержки.

Bonarev V.
SCOPE OF RESPONSIBILITY AS
THE BASIS OF ORGANIZATION ACCOUNTING
TRANSACTION COSTS IN THE ENTERPRISE
This article describes the different approaches to the understanding of the authors of
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У сучасних
умовах господарюючі суб’єкти прагнуть отримувати своєчасну та
релевантну інформацію про витрати, оскільки витрати є підґрунтям до
визначення собівартості. Це також стосується й інформації про
трансакційні витрати, тому що ці витрати виникають на всіх етапах
кругообороту і можуть займати майже третину всією сукупності
витрат підприємства. До трансакційних витрат відносяться витрати,
пов’язані із збиранням, накопиченням, обробкою та аналізом
інформації про ринок, проведенням переговорів і прийняттям рішень,
контролем та захистом виконання контрактів [1, с.77]. Достовірну та
деталізовану інформацію про витрати, а також зокрема і про
трансакційні витрати, можна отримувати тільки із виокремленням
сфер відповідальності, що дозволить створити ефективну організацію
обліку такого роду витрат, тому дана проблема є актуальною та
перспективною для подальшого розвитку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Вітчизняні та зарубіжні науковців такі як
Ф. Бутинець, С. Голов, Т. Карпова, М.Л. Нападовська, М.С. Пушкар,
В. Панасюк, В. Сопко, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, М. Чумаченко,
А. Яругова та ін. у своїх роботах звертаються до вивчення поняття
«сфера відповідальності». Однак основним проблемним аспектом на
сучасному етапі господарювання продовжує залишатись питання
практичного впровадження даного поняття в системі обліку.
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Цілі
статті.
Охарактеризувати
поняття
«сфера
відповідальності», а також виокремити сфери відповідальності за
місцями виникнення трансакційних витрат для створення раціональної
організації обліку цих витрат на підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Організацію
обліку витрат необхідно здійснювати за допомогою децентралізації
управлінського процесу, що дасть можливість виявляти ефективність
діяльності
кожного
структурного
підрозділу
підприємства.
Внутрішньофірмове управління вимагає адекватної інформації для
кожного з рівнів менеджменту, а тому перспективною є не інтегрована
система обліку минулого, а диференційована за ознакою задоволення
потреб управлінського персоналу нижчого, середнього та вищого
рівня [6, с.73]. Процес управління структурними відповідальними
підрозділами забезпечує інформаційна база обліку, аналізу та
контролю, що у сукупності формує систему сфери відповідальності
господарюючого суб’єкта [4, с. 160].
Л. В. Нападовська зазначає, що «виділення в структурі
підприємства сфери відповідальності дає змогу поєднувати
централізоване керівництво з максимальною ініціативою менеджерів
структурних підрозділів в інтересах досягнення спільної мети» [5, с.
470].
Виділення центрів витрат не становить особливих труднощів і
може бути реалізовано на практиці, що стосується сфер
відповідальності, то воно пов’язане з певними труднощами
організаційного і методологічного характеру [6, с.260].
Ф.Ф. Бутинець розглядає сферу відповідальності як визначену
частину господарської діяльності, певний сегмент діяльності
підприємства,
характерною
рисою
якого
є
встановлення
відповідальності конкретної посадової особи за контроль та виконання
певних показників [2]. Також С.Ф. Голов під сферою відповідальності
розуміє певний сегмент діяльності підприємства, в межах якого
встановлено персональну відповідальність менеджера за показниками
діяльності, які він контролює, та за які несе відповідальність [3].
Ч.Т.Хорнгрен
та
Дж.
Фостер
розкривають
сферу
відповідальності як сегмент організації, відповідальні особи в якому
підзвітні за певний об’єм роботи [10, с.110]. У свою чергу В.В. Сопко
під поняттям «сфера відповідальності» виокремлює певну матеріально
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відповідальну особу, яка є відповідальною за окремі об’єкти обліку
[9].
А.Л. Романчук висвітлює сферу відповідальності за витратами,
як сегмент діяльності, в межах якої встановлено персональну
відповідальність керівника за понесені витрати. Тобто встановлено
відносини (відповідальність та обов’язки) між учасниками з
врахуванням ієрархічного принципу [8]
Розглядаючи сутність сфер відповідальності, слід підкреслити
основні моменти: недоцільно розглядати сферу відповідальності як
структурний підрозділ, чи організаційну одиницю, оскільки
відповідальною може бути людина, що контролює окремі види витрат
у певному сегменті діяльності підприємства, а також доцільним є
встановлення, по можливості, нормативних (бюджетних) мети та
завдань для кожної сфери відповідальності [7, с.258].
Отже, узагальнюючи різні підходи до вивчення поняття, історії
становлення та практичний розвиток, сферою відповідальності, на
нашу думку, слід вважати відповідальність окремих осіб, зокрема
менеджерів, за окремі види витрат. Такі особи наділені
повноваженнями з питань розпорядження, прийняття рішення,
раціонального використання та звітування за ті види витрат, за які
вони несуть безпосередню відповідальність.
Оскільки трансакційні витрати виникають у взаємозв’язку із
зовнішнім середовищем і на кожній ланці діяльності підприємства,
тому ми виокремлюємо такі сфери відповідальності за місцями
виникнення трансакційних витрат, як відділу постачання, виробництва
та реалізації, а також маркетингового та юридичного відділу.
У відділі постачання сфера відповідальності має згруповувати
трансакційні витрати пов’язані із пошуком інформації (пошук
постачальників, підрядників), веденням переговорів, вимірюванням
якості придбаних товарів та виправленням при цьому помилок,
опортуністичної поведінки, пов’язаної із постачальниками та
підрядниками. Сфера відповідальності відділу виробництва повинна
звертати увагу на вимірювальні трансакційні витрати (витрати на
лабораторний аналіз). У відділі реалізації сфера відповідальності
повинна приділяти увагу таким трансакційним витратам, як витрати
пошуку інформації (пошук покупців продукції), ведення переговорів із
покупцями, а також витрати опортуністичної поведінки зі сторони
покупців. Сфера відповідальності у відділі маркетингу має збирати
інформацію про трансакційні витрати, які пов’язані із пошуком
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інформації (моніторинг ринку, ситуацію на ринку, дослідження
потенційних конкурентів, витрат на рекламу та участь на виставках,
ярмарках тощо). У юридичному відділі сфера відповідальності
повинна звертати увагу на витрати, які носять трансакційний характер,
а саме витрати ведення перегорів та укладання договорів, захисту прав
власності та специфікації (захист прав у суді чи інших інстанціях),
опортуністичної поведінки (витрати за дотриманням та контролем
умов договору), а також витрати на захист від третіх осіб (витрати
захисту від претензій держави, злочинних угрупувань).
Висновки. Трансакційні витрати виникають в операційній,
фінансовій, інвестиційній діяльності та в кругообігу господарських
процесів, тому необхідність організовувати облік трансакційних
витрат за допомогою сфери відповідальності є доцільним. Це
дозволить ефективно збирати інформацію про трансакційні витрати,
аналізувати та оцінювати їх та своєчасно приймати рішення стосовно
такого роду витрат. Тому, як наслідок, сприятиме здійсненню
ефективного та гнучкого управлінського обліку трансакційних витрат.
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В статті досліджено сутність понять «бюджетування», «бюджет».
Запропонована класифікація бюджетів та підходів до їх розробки. Сформовано
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В статье исследована сущность понятий «бюджетирование», «бюджет».
Предложенная классификация бюджетов и подходов к их разработке. Сформирована
методика построения бюджетов постоянных и переменных затрат.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Планування
витрат є однією з найактуальніших проблем сьогодення, оскільки
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більшість робіт присвячена плануванню та встановленню
раціонального рівня прямих та змінних витрат, що залежать від
обсягів виробництва. Зокрема, майже не приділяється уваги до
плануванню та нормуванню витрат, які бувають у разі повного
зупинення виробництва, оскільки мають постійний характер.
Визначення їх оптимального розміру є основним завданням аналітиків
та науковців, оскільки знаючи їх розмір, можна визначити так званий
мінімально необхідний розмір прибутку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Вагомий внесок у розроблення теоретичних та
прикладних засад бюджетування на підприємстві зробили такі
вітчизняні та зарубіжні науковці: Апчерч А., Бень Т., Білик М.,
Бланк І., Бочаров В., Бутинець Ф., Гамаюнов В., Голов С., Довбня М.,
Жамойда О., Зятковський І., Кисельова Т., Ковтун С., Кузьмін О.,
Мельник О., Самочкін В., Старожукова І., Хан Д., Хруцкий В.,
Чумаченко М., Щіборщ К. та інші. Незважаючи на посилений інтерес
до бюджетування у наукових колах, залишаються нерозкритими
питання бюджетування витрат.
Ціллю статті є дослідження теоретичних і практичних засад
управління підприємством за допомогою бюджетування витрат.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У західній
практиці, за згадки про фінансові плани, зазвичай користуються
словом «бюджет». Бюджет – фінансовий документ, що відображає
серію спланованих дій та подій, які відбуватимуться в майбутньому,
тобто це прогноз майбутніх фінансових операцій. При побудові
системи бюджетування важливо визначити оптимальний період
бюджетування. Враховуючи особливості виробничого процесу та
специфіку діяльності в умовах значної невизначеності та мінливості
зовнішнього середовища, пріоритетним і найактуальнішим напрямом
дослідження в галузі бюджетування діяльності має стати
короткострокове бюджетування, тобто складання місячних бюджетів.
Короткостроковий
бюджет
передбачає
найдетальніше
планування та найкращим чином підходить для випадку «швидких
змін». Що менший період планування, то менше невизначеності і
більше надійності у прогнозах. Але слід враховувати, що зі
зменшенням періоду бюджетування зростає трудомісткість всього
процесу та пов’язаний з цим інформаційний потік.
У рамках системи бюджетування інформація акумулюється й
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аналізується не по підприємству загалом, а за центрами витрат.
Отже, створення і функціонування системи бюджетування
містять:
- визначення центрів витрат;
- налагодження окремого обліку загальновиробничих витрат для
кожного центру відповідальності;
- складання окремого бюджету для кожного центру
відповідальності;
- регулярне складання звітності з виконання бюджетів;
- контроль відхилень та аналіз причин їх виникнення.
У практиці планування виділяють два типи бюджету: простий і
складний. Простий бюджет, у якому кожному його елементу
відповідає чітко визначена сума. Складні бюджети характеризуються
тим, що основні елементи розбиваються за аналітичними підстаттями
з відповідною сумою.
На нашу думку, можна застосовувати два основних підходи, а
саме гнучкі та фіксовані бюджети.
Гнучкий бюджет має використовуватись при плануванні змінної
частини витрат та відображає їх обсяги при різних обсягах
виробництва відповідного центру витрат. У гнучкому бюджеті
зазначається ставка змінних витрат на одиницю обсягу продукції. Така
ставка – це норма, помножена на ціну, якщо нормується стаття витрат,
на яку впливає ціновий фактор (витрати матеріалів).
Постійні витрати виділяються окремо. За допомогою формул,
що пов’язують витрати і первинні фактори діяльності центрів витрат,
можна розробляти плани для різних рівнів обсягу виробництва.
Гнучкий бюджет найкраще підходить для центрів повністю
регульованих витрат, оскільки він відображає, як керівник центру
відповідальності, реагуючи на зміни зовнішніх факторів, може
впливати на обсяг витрат. За принципом гнучкого бюджету можна
нормувати витрати на технічне обслуговування, утримання
устаткування, обслуговування виробництва тощо. Зазвичай, для
визначення загальних обсягів витрат зі статей, щодо яких
запроваджується гнучке бюджетування, центри витрат на етапі
підготовки бюджетів мають надати прогнозні значення первинних
факторів (зовнішніх умов) діяльності на період бюджетування.
Операція множення прогнозних значень основних показників базового
рівня на надані «згори» нормативи витрат на одиницю таких факторів
дає в результаті прогнозне значення певної статті витрат щодо
70

кожного центру витрат, а в консолідованому вигляді – бюджет витрат
всього підприємства.
Фіксований бюджет не змінюється залежно від зміни рівня
ділової активності чи від зміни зовнішнього навантаження на центр
витрат (наприклад, зміни виробленої продукції). Тому фіксований
бюджет використовується для планування частково регульованих
витрат, які не залежать безпосередньо від обсягів навантаження та для
яких взаємозалежність «вхід-вихід» має не настільки явний характер.
За допомогою фіксованих бюджетів можуть плануватись витрати на
ремонт основних засобів, витрати на охорону праці, утримання
приміщень тощо. Зазвичай, такі статті бюджету будуть лише умовно
«фіксованими». Тобто вони не будуть реагувати на зміни та коливання
зовнішніх факторів (навантаження) у короткостроковому періоді,
такому як місяць або квартал. У більш тривалому періоді витрати за
такими статтями бюджету повинні прив’язуватися до середнього
навантаження на центр витрат, тобто враховувати загальну тенденцію
зменшення або зростання показників первинних факторів, що
характеризують діяльність центру витрат. Як механізм такої прив’язки
можна застосувати апарат регресивного аналізу. У процесі його
використання визначаються середні по підприємству регресійні
залежності різних видів витрат від зазначених факторів. У результаті
шляхом підставлення фактичних значень тих чи інших факторів в
отримане рівняння визначається обсяг витрат такого виду для цього
центру, який відповідає середньому по підприємству співвідношенню
витрат та обраних факторів. Отримане значення і приймається як
нормативне.
Для бюджетування витрат можна застосовувати такі різновиди
фіксованих бюджетів:
- бюджети «від досягнутого» або «через приріст» складають на
підставі статистики минулих років з урахуванням можливої зміни
умов діяльності підприємства чи його підрозділів. Прирістним
методом можна планувати, наприклад, витрати на оплату праці,
зокрема витрати на вислугу років;
- бюджети з аналізом додаткових варіантів відрізняються від
звичайних прирістних бюджетів аналізом різноманітних варіантів.
Наприклад, такий бюджет може містити варіанти, за якими сума
витрат збільшується або скорочується на 5, 10, 20 %. Цей підхід
проміжний між бюджетом від досягнутого та бюджетом «з нуля»;
- бюджет «з нуля» розробляється, виходячи з припущення про
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те, що для такого центру витрат бюджет складається вперше.
Безперечно, повноцінне функціонування системи бюджетного
планування тісно пов’язане з оптимізацією інформаційних потоків
підприємства, а, враховуючи його масштаби та особливості структури,
це неможливо без автоматизації процесів діяльності з використанням
сучасних інформаційних технологій.
Висновки. Сучасні умови діяльності диктують потребу
володіння значним обсягом оперативної детальної інформації, яка
дозволить приймати рішення з оптимізації фінансових та матеріальних
потоків. Для того, щоб контролювати виконання плану, збирати
витрати та зводити баланс щодня, потрібен принципово новий рівень
автоматизації обліку та планування. У межах постановки системи
бюджетування необхідно вирішувати задачу автоматизації в масштабі
всього підприємства, а не окремих його служб.
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У статті висвітлено сутність інвентаризації як елементу методу
бухгалтерського обліку, її зміст, місце і роль у формуванні достовірних показників
фінансової звітності, проаналізовано сучасний стан інвентаризаційної роботи на
сільськогосподарських підприємствах.
Ключові слова. Інвентаризація, фінансова звітність, облік, матеріально–
відповідальні особи.

Boyarova O., Pohilko I.
TAKING OF INVENTORY AS CONSTITUENT OF FORMING OF
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Essence of taking of inventory is reflected in the article, as tothe element of method
of recordkeeping, her maintenance,place and role in forming of reliable indexes of the financ
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ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЛИННО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье освещены сущность инвентаризации как элемента метода
бухгалтерского учета, ее содержание, место и роль в формировании достоверных
показателей финансовой отчетности, проанализировано современное состояние
инвентаризационной работы на сельскохозяйственных предприятиях.
Ключевые слова. Инвентаризация, финансовая отчетность, учет, материально–
ответственные лица.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Надання
користувачам достовірної фінансової звітності повинне бути

Боярова О.А., Похилько І.О.

73

забезпеченим якісною інформацією про майновий і фінансовий стан
підприємства, результати його діяльності. У зв'язку з цим виникає
об'єктивна необхідність у інвентаризації як елементі методу
бухгалтерського обліку, що забезпечує достовірність даних
бухгалтерського обліку та фінансової звітності . Питання організації та
методики проведення інвентаризації на підприємстві на сьогодні є досить
актуальним та потребує подальшого вивчення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання інвентаризації висвітлювалось в працях різних
авторів. Окремі проблеми в різний час в своїх працях розглядали
професори М.Г. Бєлов, Ф.Ф. Бутинець, П.І. Гайдуцький,
Л.М. Крамановський, М.В. Кужельний, Ю.Я. Литвин, В.Г. Макаров,
О.А. Шпіг, М.Я. Штейнманта, С.В. Бардаш, проф. В.Д. Андрєєв,
проф. В.В. Сопко, д.е.н. В.С. Рудницький та інші. Серед зарубіжних
вчених особливості проведення інвентаризації знайшли своє
відображення в роботах Я.В. Соколова, Н.С. Помазкова, та інших.
Цілі статті. Метою дослідження є визначення сутності, змісту, ролі
інвентаризації в господарській діяльності сільськогосподарських
підприємств , обґрунтування значення та місця інвентаризації як
невід’ємної складової формування достовірної фінансової звітності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сучасна
економічна реальність потребує нових підходів до здійснення
господарської діяльності підприємства: на перший план виходить
ефективність, раціональність та гнучкість управління. Основою для
прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень є повна,
правдива та всебічна інформація про економічний стан підприємства,
джерелом якої виступають дані бухгалтерського обліку та фінансової
звітності. [6] Проте внаслідок існування як об’єктивних, так і
суб’єктивних причин виникають розбіжності між даними обліку і
фактичною господарською діяльністю, і, як наслідок, відбувається
викривлення показників звітності сільськогосподарських підприємств.
Забезпечити достовірність показників обліку і запобігти можливим
відхиленням покликана інвентаризація – один із найважливіших
елементів методу бухгалтерського обліку. Вона забезпечує перевірку і
документальне підтвердження достовірності даних бухгалтерського
обліку про наявність, стан та оцінку матеріальних і нематеріальних
активів, іншого майна, капіталу, інвестицій, розрахунків, резервів і
зобов’язань.[4] Її проведення дає змогу з’ясувати розходження між
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даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю, перевірити
повноту документального оформлення і відображення в обліку
господарських операцій, підтвердити реальність показників звітності
підприємства.[6]
Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» передбачається, що підприємства зобов’язані проводити
інвентаризацію активів і зобов’язань перед складанням річної фінансової
звітності для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та
фінансової звітності.[5]
Річній інвентаризації підлягають активи і зобов’язання
підприємства, а також активи, які не належать підприємству.[1]
Річна інвентаризація повинна провадитися не раніше 1 жовтня
звітного року – для матеріальних цінностей, коштів і зобов'язань; один
раз на три роки – для будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів
основних фондів; один раз на п'ять років – для бібліотечних фондів. Для
різних об’єктів існують певні особливості проведення інвентаризації. [3]
Основними завданнями інвентаризації є:
 виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріальних
цінностей, бланків суворої звітності, грошових коштів у касах, на
реєстраційних, бюджетних, валютних та поточних рахунках;
 виявлення невикористовуваних матеріальних цінностей;
 дотримання умов зберігання матеріальних цінностей і
грошових коштів, а також правил утримання та експлуатації
матеріальних цінностей;
 перевірка реальної вартості обліковуваних на балансі
матеріальних цінностей, сум дебіторської та кредиторської
заборгованості, в тому числі – щодо якої термін позовної давності минув,
та інших статей балансу. [2]
Інвентаризація здійснюється постійно діючою інвентаризаційною
комісією, склад якої затверджує керівник підприємства. Відповідальність
за організацію інвентаризації несе власник (керівник) підприємства[3].
Однак, щоб не допустити викривлення інформації результатів
інвентаризації забороняється призначати головою інвентаризаційної
комісії у тих самих матеріально–відповідальних осіб одного й того
самого працівника 2 роки поспіль. Також для запобігання змов з
корисливою метою краще періодично змінювати склад інвентаризаційної
комісії.
Для
вдалого
проведення
річної
інвентаризації
на
сільськогосподарських підприємствах необхідно завчасно її організувати,
75

а саме:
– рішенням керівника підприємства (як правило, у вигляді наказу)
установити строки проведення інвентаризації, склад постійно діючої
(робочої) комісії, порядок оформлення результатів інвентаризації;
– цінності згрупувати та розкласти за назвами, сортами, розмірами
в порядку, зручному для підрахунку;
– перевірити точність вимірювальних приладів.[1]
Під час інвентаризації необхідно перевірити та документально
підтвердити фактичну наявність активів та зобов’язань, установити
лишки або нестачі цінностей і коштів, виявити цінності, які частково
втратили свою первісну якість, або ті, котрі протягом певного часу не
використовуються, перевірити дотримання матеріально відповідальними
особами умов та порядку збереження активів, ведення первинного обліку,
перевірити реальну вартість активів, зобов’язань на момент підрахунку.
За результатами проведеної річної інвентаризації на підприємствах
доволі часто виявляються розбіжності між даними бухгалтерського
обліку та фактичною наявністю цінностей (рис.).
Причини
виявлення
інвентаризаційних
витрат

Природні втрати

Помилки під час
приймання та
відпускання
цінностей

Зловживання
(розкрадання)

Рис. Причини виявлення інвентаризаційних витрат
За виявленими відхиленнями фактичних даних від облікових
інвентаризаційна комісія отримує письмові пояснення матеріально
відповідальних осіб і розроблює пропозиції щодо заліку нестач і
надлишків за пересортицею, а також списання нестач у межах норм
природного убутку.
Взаємний залік лишків і нестач може бути допущено лише
внаслідок пересортиці щодо товарно-матеріальних цінностей однакового
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найменування та в однаковій кількості, утвореній в один і той же період,
що перевіряється, і в однієї й тієї ж матеріально відповідальної особи.
Виявлені за результатами інвентаризації надлишки незалежно від
причин їх виникнення оприбутковуються на баланс підприємства за
дебетом рахунку відповідних цінностей, а нестачі (за винятком нестачі в
межах норм природного убутку) — повинні бути віднесені на винних
осіб.[1]
Результати інвентаризації після затвердження керівником
відображаються у бухгалтерському обліку підприємства у тому місяці, в
якому проведена (закінчена) інвентаризація, але не пізніше грудня
звітного року. Результати інвентаризаційної роботи повинні
відображатися у примітках до річного фінансового (бухгалтерського)
звіту,
зокрема,
зазначається
інформація
за
виявленими
інвентаризаційними різницями та прийнятими щодо них рішеннями
(скільки зараховано за пересортицею, скільки списано в межах норм
природного убутку, віднесено на винних осіб чи на результати
діяльності).[1]
Висновки. Отже, як метод обліку і контролю інвентаризація
забезпечує дотримання таких принципів звітності як достовірність та
зрозумілість і забезпечує одержання повної та неупередженої інформації
про наявність і стан активів та зобов’язань Завдяки цьому фінансова
звітність не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на
рішення користувачів звітності. Наведені у примітках до фінансової
звітності результати інвентаризації дозволяють зовнішнім користувачам
отримати відповідну аналітичну інформацію. Тому проведення
інвентаризації сприяє формуванню достовірної фінансової звітності, на
основі якої користувачі приймають відповідні рішення.
1. 10 загальних моментів, які треба знати бухгалтерам під час проведення річної
інвентаризації.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onethematic/559
2. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно–
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена
наказом МФУ від 11.08.1994р. №69 (із змінами і доповненнями).
3. Проведення інвентаризації на підприємстві перед складанням річної фінансової
звітності.
[Електронний
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Режим
доступу:
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Облік витрат
у сільськогосподарському виробництві повинен забезпечувати
оперативне, достовірне та повне надходження інформації щодо
кількості та вартості одержаної продукції (виконаних робіт і наданих
послуг), трудових, матеріальних та грошових витрат на виробництво
продукції по підприємству в цілому та окремих його структурних
підрозділах (бригадах, цехах, фермах тощо). Надзвичайно важливим
завданням для підприємств стає формування такої інформації, яка б
об'єктивно й оперативно відбивала господарську ситуацію в рамках
підприємства, націлювала його керівництво на вибір найбільш
ефективних шляхів розвитку й прийняття оптимальних управлінських
рішень.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Вагомий внесок у вирішення питань обліку та
розподілу загальновиробничих витрат зробили такі вітчизняні вченіекономісти як: Огійчук М.С., Плаксієнко В. Я., Сук П.П., Рудник В.С.,
Чумаченко М. В., Ярмоленко В.С. та ін.
Проте, незважаючи на значні зусилля вчених, що працюють над
дослідженням, залишаються проблемні питання, що не одержали
належного висвітлення.
Цілі статті. Метою статті є дослідження проблемних питань,
які виникають при розподілі та обліку загальновиробничих витрат у
сільськогосподарських підприємствах для достовірного формування
виробничої собівартості.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З огляду на
П(С)БО 16 та чинний План рахунків, загальновиробничими витратами
мають визнаватися витрати, що не можуть бути віднесені
безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним
шляхом. Такі витрати повинні розподілятися, тобто відноситися до
цих об’єктів не безпосередньо, а опосередковано, із застосуванням
розрахунків, що мають базуватися на певній базі розподілу [1].
Необхідність розподілу загальновиробничих витрат для
віднесення їх до виробничої собівартості обумовлюється наявністю на
підприємстві залишків незавершеного виробництва і готової продукції
та необхідністю їх належної оцінки (не лише за прямими, але й за
сукупними виробничими витратами). На підприємствах, що працюють
з окремими замовленнями і не мають незавершеного виробництва та
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нереалізованої готової продукції, всі загальновиробничі витрати
можуть бути віднесені до складу собівартості реалізованої продукції
або навіть витрат періоду, позаяк на фінансовий результат такий метод
не впливає.
У випадку, коли підприємство займається сезонним
виробництвом, загальновиробничі витрати, зазнані у міжсезоння
доведеться притримати до того моменту, коли вироблену в
майбутньому продукцію буде реалізовано і, відповідно, у податковому
обліку з’явиться дохід від її реалізації.
За
ознакою
залежності
від
обсягу
виробництва
загальновиробничі витрати поділяються на змінні та постійні. Згідно з
П(С)БО 16 перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих
витрат встановлюється підприємством самостійно. І в своєму листі
"Про облікову політику" від 21.12.2005 р. Міністерство фінансів
рекомендує закріпити цей перелік в розпорядчому документі (наказі)
про облікову політику підприємства [6]. Але при цьому ні стандартом,
ні іншими нормативними документами не передбачено чіткої
методики поділу загальновиробничих витрат на змінні та постійні. Як
наслідок, на підприємствах не рідкість випадки, коли ці витрати або
взагалі не поділяють на змінні та постійні, або ж формально
закріплюють перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих
витрат в обліковій політиці, але не враховують такого поділу в
організації аналітичного обліку. Застосування "візуального" способу
поділу витрат на змінні та постійні не сприяє одержанню достовірних
даних [5].
Таблиця 1
"Загальновиробничі витрати"
Бригадні
Фермські
Цехові
Загальновиробничі
витрати
витрати
витрати
витрати.
До бригадних, фермських, цехових та загальновиробничих витрат
належать:
витрати на оплату праці працівників апарату управління, орендна
плата; амортизаційні відрахування і витрати на утримання та
поточний ремонт необоротних активів загального призначення;
витрати на заходи з охорони праці та техніки безпеки; витрати на
перевезення працівників до місця безпосередньої роботи; на
утримання польових станів; інші витрати, пов'язані з управлінням та
обслуговуванням виробництва окремих підрозділів та галузей.
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Головна проблема обліку витрат полягає у тому, що,
застосовуючи існуючу на сьогодні методологію, керівництво
господарства отримує неповну інформацію про витрати за окремими
культурами. На відповідні дати відображені за об’єктами лише прямі
витрати. Як пропонує Мельничук Б.В., аби уникнути вказаних
недоліків, можна розподіляти загальновиробничі витрати на об’єкти
обліку не один раз у кінці року, як практикується сьогодні, а
щомісячно. Це дасть більш повну інформацію про витрати, понесені
на виробництво продукції в момент її вирощування та
оприбуткування[7]. Для цього треба визначити, відповідно до якої
бази слід розподіляти загальновиробничі витрати на об’єкти обліку.
Можливими базами для розподілу є години праці, заробітна плата,
обсяг діяльності, прямі витрати. В сільському господарстві доцільно
розподіляти пропорційно загальній сумі прямих витрат, за винятком
вартості насіння, кормів та напiвфабрикатiв, бо вони передаються у
виробництво за справедливою вартістю, а не за собівартістю.
Підприємство для щомісячного розподілу загальновиробничих
витрат може застосовувати наперед визначені ставки розподілу. Вони
встановлюються на умові, що змін в обсягах та структурі виробництва
не передбачається.
Ставка розподілу розраховується за формулою (1.1):
Ср = ЗВВпл. / ПВпл.
(1.1)
де Ср – ставка розподілу загальновиробничих витрат;
ЗВВ пл.(мин. пер.) – загальновиробничі витрати за плановий
період;
ПВ пл.(мин. пер.) – прямі витрати за плановий період.
Таким чином, загальновиробничі витрати можна віднести на
рахунок 23 протягом звітного періоду по кожній культурі. У кінці року
розподілені загальновиробничі витрати коригують відповідно до
фактичних за проводкою Д-т 23 К-т 91. Якщо фактичні
загальновиробничі витрати більші за розподілені, то сума списується
прямою проводкою. В іншому разі проводка здійснюється методом
сторно.
Загальновиробничі витрати, списані на рахунок виробництва,
розподіляються між окремими об'єктами витрат (видами продукції, що
виготовляється, роботами, послугами) пропорційно заробітній платі
виробничих робітників або іншому базису, встановленому галузевою
інструкцією. Так, на підприємствах хімічної і нафтопереробної
промисловості
загальновиробничі
витрати
розподіляються
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пропорційно сумі прямих затрат по переробці;
добувної
промисловості — пропорційно кількості добутої продукції; на
підприємствах енергетики — пропорційно витратам умовного палива
тощо.
Аналітичний облік загальновиробничих витрат ведуть по
кожному цеху, окремо за прийнятою номенклатурою статей у
відомості № 12 (або відповідній машинограмі). Місячні підсумки
відомостей переносять до журналу-ордера № 10.
Застосування запропонованої методики обліку витрат зумовлює
уточнення підходів до визначення фінансових результатів
сільськогосподарського виробництва. При визначенні фінансового
результату від первісного визнання на кожну звітну дату враховуються
також розподілені загальновиробничі витрати. Такий підхід
забезпечить виконання принципу превалювання сутності над формою і
сприятиме відображенню більш достовірної інформації про обсяг
витрат.
Висновки. Отже, витрати підприємства є одним із
найважливіших і одним із трудомістких об'єктів обліку, контролю,
аналізу. Від правильності їх визначення залежить точність розрахунку
фінансового результату діяльності підприємства. Загальновиробничі
витрати в більшій своїй величині (змінні і розподілені постійні)
списуються на собівартість реалізованої продукції, тобто на витрати
діяльності одночасно із визнанням доходу від реалізації.
Особливістю обліку загальновиробничих витрат є те, що вони
списуються на собівартість виробничої продукції в частині змінних і
розподілених постійних, і на собівартість реалізованої продукції у
частині нерозподілених постійних витрат.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Одним із
завдань бухгалтерського обліку є забезпечення об’єктивності
фінансово–майнового стану підприємства та узагальнення фінансових
результатів. Баланс містить інформацію про активи, зобов’язання та
власний капітал підприємства. Відповідність показників звіту про
фінансовий стан якісним характеристикам дозволить забезпечити
користувачів фінансової звітності достовірною та неупередженою
інформацією. Особливої актуальним це питання стало із набранням
чинності Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (надалі − НП(С)БО
1). Сучасні підходи до формування балансу повинні базуватись на
отриманні якісного кінцевого результату, здатного вплинути на
оцінку фінансово-майнового стану підприємства та прийняття
відповідних рішень.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. У працях провідних вітчизняних і зарубіжних
науковців розглянуті проблеми побудови бухгалтерського балансу
підприємства. Теоретичні положення та практичні рекомендації щодо
методики складання та використання бухгалтерського балансу
обґрунтовані в працях Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, Ю.А. Вериги,
О.М. Ганяйло, М.В. Кужельного, Н.М. Малюги, Є.В. Мниха,
С.О. Олійник, В.П. Пантелеєва, М.С. Пушкаря, Л.К. Сука, Л.В.
Чижевської, П.Я. Хомина, В.О. Шевчука та інших.
У зарубіжній літературі питання складання та використання
бухгалтерського балансу розкриті в працях А.М. Андросова,
І.А. Бланка, К. Друрі, Г.В. Савицької, М.Ф. Ван Бреда, М.Р. Метьюса,
М.Х.Б. Перера, Ж. Рішара, Е.С. Хендріксена й інших.
Цілі статті. Метою статті є дослідження впливу якісних
характеристик на формування достовірних та неупереджених даних
бухгалтерського балансу як основної форми фінансової звітності .
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Однією з
ключових типових форм річного фінансової звітності є баланс. Баланс
– як економічна категорія, трактується за двома напрямами. По–
перше, відповідно до Н(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності», баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який
відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал
[3]. По друге баланс становить собою елемент методу бухгалтерського
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обліку.
Із набранням чинності Н(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності», починаючи з І кварталу 2013 підприємства формують
баланс (звіт про фінансово–майновий стан) за новою структурою.
Змінилася не тільки форма балансу, з’явилися додаткові статті.
Зазначені обставини спонукають до аналізу існуючих якісних
характеристик до формування балансу, як сучасної інформаційної бази
прийняття управлінських рішень, що забезпечували б її надійність.
Принципи та якісні вимоги до формування балансу, як складової
фінансової звітності представлені у законі України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Н(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» також вони детально
розкриті у Концептуальних основах фінансової звітності. [1, 2, 5]
В сучасних наукових дослідженнях зустрічається ототожнення
принципів та якісних характеристик, які висуваються до
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в цілому. Принципи
бухгалтерського обліку – це правила, якими слід керуватися при
вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при
відображенні їх результатів у фінансовій звітності. [4] Якісні
характеристики та вимоги доповнюють якісне формування фінансової
звітності на підставі діючих принципів. Фінансові звіти повинні
відповідати певним вимогам, які визначаються як якісні
характеристики фінансової звітності (табл.). [3]
Зміст основних принципів за МСФЗ та П(С)БО є близьким, але
групування їх має відмінності. У міжнародних стандартах фінансової
звітності вимоги до якості інформації подані в розділі «Принципи
підготовки і складання фінансової звітності». Складання фінансової
звітності відповідно до міжнародних стандартів потребує дотримання
основних вимог щодо якості інформації, які визначають загальний
підхід до підготовки і подання фінансових звітів.Якісні
характеристики національних положень і міжнародних стандартів
мають багато спільного, однак визначається більш стислий характер
вітчизняних формулювань, тоді як за МСФЗ надається розгорнуте
пояснення за допомогою додаткових характеристик, що уточнюють
розуміння того чи іншого принципу.Згідно з міжнародними
стандартами, щоб бути достовірною, інформація повинна відповідати
таким характеристикам: правдивість подання; переважання суті над
формою; нейтральність; обачність; повнота. Однак на практиці
забезпечити достовірність фінансової звітності, зважаючи на велику
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кількість її користувачів, наявність альтернативних методик обліку
вкрай важко. Тому якісні характеристики до формування звітної
інформації про фінансовий стан необхідно зазначити в наказі про
облікову політику. З дотриманням вимог та якісних характеристик
інформація балансу про ресурси підприємства, які ним контролюються
і принесуть економічну вигоду у майбутньому, є надзвичайно
корисною, адже вона характеризує можливості створення грошових
потоків у майбутньому.
Таблиця
Якісні характеристики формування Звіту про фінансовий стан
№
з/п

Показники

Сутність показника

Дохідливість

Інформація, яка надається у фінансовій звітності,
повинна бути дохідлива і зрозуміла її користувачам
за умови, що вони мають достатні знання та
заінтересовані у сприйнятті цієї інформації

Доречність

Фінансова звітність повинна містити лише доречну
інформацію, яка впливає на прийняття рішень
користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі,
теперішні та майбутні події, підтвердити та
скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому

3.

Достовірність

Фінансова звітність повинна бути достовірною.
Інформація, наведена у фінансовій звітності, є
достовірною, якщо вона не містить помилок та
перекручень, які здатні вплинути на рішення
користувачів звітності

4.

Порівнювальність

Фінансова звітність повинна надавати можливість
користувачам порівнювати: фінансові звіти
підприємства за різні періоди; фінансові звіти
різних підприємств

Зіставність

Передумовою зі ставності є наведення відповідної
інформації попереднього періоду та розкриття
інформації про облікову політику і її зміни.
Установлення і зміни облікової політики
підприємства здійснюються підприємством, яке
визначає її за погодженням з власником
(власниками)
або
уповноваженим
органом
(посадовою особою) відповідно до установчих
документів

1.

2.

5.
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Для визначення потреб у фінансових ресурсах в майбутньому та
для передбачення розподілу прибутку необхідні дані про власний
капітал. Інформація про зобов’язання підприємства допомагає
користувачам оцінити здатність його щодо виконання своїх обов’язків
перед кредиторами.
Баланс, як інші форми фінансової звітності, повинен
задовольнити потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів,
складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб. В
Україні бухгалтерський баланс базується на даних бухгалтерського
обліку як системи суцільного, безперервного, документального
відображення фінансово-господарської діяльності підприємства.
Баланс підприємства надає зовнішнім і внутрішнім
користувачам корисну, повну, правдиву та неупереджену
інформацію про майновий і фінансовий стан підприємства, його
фінансові результати та ефективність господарювання за звітний
період [1]. Таким чином, бухгалтерський баланс є інформаційним
джерелом для прийняття управлінських рішень.
Баланс надає порівняльну грошову оцінку всім економічним,
юридичним
та
адміністративно-господарським
відносинам
підприємства на кожний даний момент.
Шляхом зіставлення основних розділів пасиву балансу:
власного капіталу і залучених коштів (довгострокових і поточних)
здійснюється оцінка фінансової стійкості підприємства [4].
Допоміжним є показник частки власного капіталу в активах
підприємства. Крім цих характеристик бухгалтерський баланс дає
змогу розрахувати вартість власних оборотних активів, що необхідно
для здійснення контролю їх використання, та показник ефективності
використання активів, що дає оцінку результатам господарської
діяльності підприємства.
Висновки. Отже, бухгалтерський баланс — це не просто
складова методу бухгалтерського обліку, його елемент; це
найважливіший документ бухгалтерської звітності, суттєве джерело
інформації для управління, який розглядається як інструмент для
об’єктивної та достовірної оцінки фінансово-майнового стану
підприємства. Під час формування балансу необхідно суворо
дотримуватись якісних характеристик, передбачених вимогами
Н(С)БО чи МСФЗ, залежно від обраного методу звітування.
Незважаючи на те, що національні положення бухгалтерського обліку
складено згідно міжнародних
стандартів виникає необхідність
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перегляду й удосконалення якісних характеристик, встановлених в
Україні на законодавчому рівні. Це забезпечить підвищення
інформативності та значення балансу.
1. Бухгалтерський баланс як джерело економічної інформації для прийняття
управлінських
рішень
[Електронний
ресурс]–
Режимдоступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2012_18_1/Yaremenko.pd
f
2. Концептуальні основи фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://buhgalter911.com/Res/MSFZ/koncept_MSFZ.pdf.
3. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затв. наказом Мінфіну
України від 07.02.2013 №73 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від
28.02.2013 за №336/22868
4. Поняття та сутність бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://www.br.com.ua/referats/Buhoblik/17481–5.html
5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 р. № 996 –
XIV зі змінами і доповненням [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996–14
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На підставі
даних бухгалтерського обліку бюджетні установи зобов’язані скласти
бухгалтерську звітність. Складання звітності є завершальним етапом
облікового процесу. Саме складання фінансової звітності дає змогу
чітко простежити за ефективним та цільовим
використанням
бюджетних коштів, адже звітність розпорядників бюджетних коштів
є узагальненням даних про виконання кошторису доходів і видатків та
показників, яке характеризує виконання встановленого плану за
звітний період. Бюджетний бухгалтерський облік має вчасно та якісно
надавати інформацію про наявність і рух державних коштів на всіх
етапах їхнього надходження й витрачання, а звітність надавати
можливість швидко аналізувати та порівнювати показники.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемою методики складання фінансової звітності
займалося багато науковців. Загальним питанням обліку і звітності
присвячені праці Д.Л. Бандури, Н.М. Грабової, В.П. Завгороднього,
М.В. Корягіна, В.І. Лемішовського, А.М. Марочкіної, Н.В. Чабанової,
В.М. Шарманської та інших. Дослідженнями в даному напрямі
займались такі науковці та працівники Державної казначейської
служби України: В.Волчанська, Т.Кум, Т.Гвоздецька, С.В.Свірко.
Цілі статті. Метою статті є визначення особливостей складання
та напрямків удосконалення складу та структури фінансової звітності
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як джерела необхідної та вірогідної інформації про фінансовий стан
бюджетної установи, результати господарської діяльності та
виконання кошторису доходів та видатків за звітний період.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Правові засади
складання фінансової звітності бюджетних установ визначено наказом
Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів» від 24.01.2012 № 44[4].
Фінансова звітність бюджетних установ – це бухгалтерська
звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати
діяльності та рух грошових коштів установ за звітний період. Метою
складання фінансової звітності установ є подання користувачам
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан
бюджетної установи, виконання кошторису доходів та видатків за
звітний період [3].
Користувачами фінансової звітності можуть бути юридичні та
фізичні особи, які потребують інформації про діяльність установи для
прийняття рішень.
У звітності відображається майновий і фінансовий стан установи
та результати її діяльності.
За періодами звітність поділяється на:
- місячну,
- квартальну,
- річну (результати діяльності установи за рік).
Склад звітності залежить від періоду за який вона подається,
функціональної та підвідомчої підпорядкованості [2].
Чинниками, що зумовлюють удосконалення бухгалтерського
обліку сектору державного управління, є:
- підвищення ролі держави в управлінні економікою і
соціальним розвитком;
- необхідність у прозорій і достовірній інформації про
діяльність держави;
- потреби зовнішніх користувачів.
Склад місячної і квартальної фінансової звітності бюджетних
установ регламентується "Порядком складання місячної та
квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які
отримують кошти з державного або місцевих бюджетів».
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Згідно з цим Порядком квартальна звітність бюджетних установ
включає такі форми:
- № 1 "Баланс";
- № 2д, № 2м "Звіт про надходження та використання коштів
загального фонду";
- № 4–1д, N° 4–1м "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами";
- № 4–2д, № 4–2м "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ";
- № 4–3д, № 4–3м "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду";
- N° 4–3д.І, № 4–Зм. І "Звіт про надходження і використання
інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних
фінансових організацій)";
- N° 4–4д "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів";
- № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними
коштами";
- N° 7д.1, № 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими
програмами"[5].
Умовами здійснення успішного реформування бюджетного
обліку та фінансової звітності як внутрішньої структури будь-якого
утворення політичного, економічного, соціального чи іншого є
глибоке розуміння логіки його побудови, наявність сформованої
концепції щодо кінцевого результату новоутворення тощо.
Нагальним питанням є створення системи фінансової звітності,
яка дасть змогу не лише відстежувати правильність використання
бюджетних коштів, а й результативність їх використання по кожному
року і в цілому по завершенню бюджетної програми, а також дасть
можливість об’єктивно оцінити активи і зобов’язання державної
влади. За умови створення такої дієвої системи, фінансова звітність
стане прозорішою, адже буде відображати не лише напрямки
витрачання коштів, а реальні потреби в цих коштах бюджетних
установ, що є основою бюджетного планування. Першочерговими
завданнями у цій сфері мають стати удосконалення методології та
перехід на єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і
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звітності, а також створення уніфікованого організаційного та
інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку.
Модернізація системи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності повинна включати в себе:
- удосконалення
нормативно-правової
бази
у
сфері
бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ, введення
нових та доповнення вже існуючих нормативних актів;
- гармонізацію
та
адаптацію
національних стандартів
бухгалтерського обліку до міжнародних систем національних
рахунків, введення варіантності та альтернативності вирішення певних
облікових процесів;
- удосконалення інформаційних та комунікаційних технологій,
створення єдиної бази звітності;
-поліпшення взаємодії між учасниками бюджетного процесу,
консолідація їх інтересів та вимог;
-постійну підготовку та перепідготовку кадрів з питань введення
реформованої системи бухгалтерського обліку та звітності. Основний
напрям реформування передбачає стандартизацію звітності, що за
умови інтеграції у єдине фінансове співтовариство, дасть змогу
об’єктивно та чітко відслідковувати діяльність розпорядників
бюджетних коштів.
Важливим напрямком реформування бухгалтерської системи та
звітності бюджетних установ має стати об’єднання плану рахунків
виконання бюджетів із планом рахунків із виконання кошторисів
бюджетних установ. Створення єдиного плану рахунків, що
використовуватиметься
органами
Держказначейства
та
розпорядниками бюджетних коштів, дасть змогу забезпечити
прозорість облікових процесів, складення звітності та отримання
інформації про фінансові операції, які здійснюються у державному
секторі.
Саме ці заходи дадуть можливість подолати недоліки фінансової
звітності бюджетних установ та поліпшити ефективність діяльності у
бюджетній сфері. Удосконалення фінансової звітності державного
сектора сприятиме підвищенню рівня прозорості управління
державними фінансами; чіткості використання та розподілу
бюджетних ресурсів; удосконаленню планування бюджетної політики
та бюджетних програм на середньострокові та довгострокові періоди.
Висновки. Із вищевикладеного можна зробити висновок, що
Україна стоїть на порозі значних перетворень у сфері бухгалтерського
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обліку й звітності сектора державного управління. За кожним
елементом реформи стоять структурні перебудови, які стосуються всіх
суб'єкті сектора державного управління. Заходи, що їх передбачається
здійснити в межах цих завдань, дадуть змогу подолати наявні недоліки
системи бухгалтерського обліку й розв'язати нагальні проблеми у
бюджетній сфері, сфері державних фінансів та в інших складових
системи державного управління й удосконалити систему
бухгалтерського обліку у державному секторі.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ОЦІНКА
ВИРОБНИЧО–ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ВОЛОДИМИР–ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
На сьогоднішній день питання збуту сільськогосподарської продукції є
невід’ємною складовою господарської діяльності підприємства. В статті розглянуто
стан та дана оцінка збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
досліджуваного району.
Ключові слова: сільське господарство, збут, експорт, імпорт, ринок.
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RESEARCH STATUS AND EVALUATION OF
SUPPLY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
VOLODYMIR–VOLUNSKIY DISTRICT OF VOLYN REGION
Тhе issues of sales of agricultural products is an integral part of enterprise's business
today. The article deals with the assessment of the status and distribution of agricultural
enterprises of the analyzed region.
Keywords: agriculture, distribution, export, import, market.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКА
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКОГО РАЙОНА
ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ
На сегодняшний день вопрос сбыта сельскохозяйственной продукции является
неотъемлемой частью хозяйственной деятельности предприятия. В статье
рассмотрены состояние и дана оценка сбытовой деятельности сельскохозяйственных
предприятий исследуемого района
Ключевые слова: сельское хозяйство, сбыт, экспорт, импорт, рынок.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Трансформаційні процеси, які відбуваються сьогодні в Україні,
вимагають
нових
підходів
до
збутової
діяльності
сільськогосподарських підприємств, з метою забезпечення їх високої
ефективності та конкурентоздатності. Один із таких підходів полягає у
формуванні та реалізації ефективної маркетингової політики, яка під
впливом змін оточуючого середовища змінюється та перетворюється
на необхідну та обов’язкову складову економічної політики.
У процесі становлення та функціонування вітчизняної
економіки проблема стану та оцінки збутової діяльності
сільськогосподарських підприємств є надзвичайно актуальною, адже
саме збутова діяльність підприємства дає можливість забезпечити
кінцевий етап між суб’єктами ринку, що формують попит та
пропозицію.
Ціллю статті є дослідження стану та оцінка виробничо–
збутової діяльності сільськогосподарських підприємств ВолодимирВолинського району Волинської області.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання дослідження стану збутової діяльності
сільськогосподарських підприємств знаходять своє відображення в
наукових працях Е Азарян, О. Братко, С. Гаркавенко, В. Липчук, Л.
Мороз, В. Прауде, Шульга О. та інші. Ними висвітлені основні
положення збуту на ринку сільськогосподарської продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Оскільки
конкурентна боротьба постійно загострюється як на внутрішніх, так і
на зовнішніх ринках, підприємствами повинна приділятись значна
увага аспектам виробничо–збутової діяльністі, оскільки від цього
залежатиме їхня подальша позиція на ринку.
Володимир-Волинському район у 2011 році представлений 105
господарствами різної форми власності. Всі виробники займаються
вирощуванням сільськогосподарської продукції: зернових, цукрових
буряків, овочі, садівництво та інше [5].
Отже, Володимир-Волинський район Волинської області це
територія, де основний напрямок діяльності є землеробство та
тваринництво.
Аналітичне дослідження діяльності сільськогосподарських
підприємств Володимир-Волинського району Волинської області за
2009 – 2011 роки свідчить про наявність позитивної тенденції
поступового нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції (табл.1).
Таблиця 1
Виробництво сільськогосподарської продукції в усі категоріях
господарств Володимир-Волинського району, тис. т
Сільськогоспо 2009 р. 2010 р. 2011 р.
2011 р. до
дарські
2009 р., у %
культури
Зернові
73,5
60,9
88,9
120,9
культури
Цукрові буряки
50,4
92,4
121,3
У 2,4 рази
(фабричні)
більше
Ріпак
4,1
5,1
2,9
70,7
Картопля
41,6
43,7
57,1
137,2
Овочі
20,0
16,8
20,2
101,0
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З проведеного дослідження можна чітко вичначити, що у
2011 р. порівняно з 2009 р. збільшилось виробництво цукрових
буряків у 2,4 рази, зернових культур на 20,9 %, картоплі на 37,2 %,
овочі на 1 %.
Значно скоротилося у 2011 р. порівняно з 2009 р. виробництво
ріпаку у 29,3 разів, через те, що дана культура виснажує
сільськогосподарські землі в кілька разів більше, ніж інші культури.
Що ж стосується сектора виробництва продукції тваринництва,
то в першу чергу необхідно проаналізувати динаміку зміни поголів’я
худоби та птиці у господарствах Володимир–Волинського району.
Таблиця 2
Виробництва продукції тваринництва у Володимир-Волинському районі
Волинської області, тис.т
2011 р.
Продукція
2009 р.
2010 р.
2011 р.
до 2009
р., у %
М'ясо у забійній
21,2
24,9
25,8
121,7
вазі
Молоко
23,1
22,8
22,6
97,8
Яйця
10,1
10,2
10,3
102,0
У секторі виробництва продукції тваринництва, зокрема м’яса
протягом 2009 – 2011 рр. спостерігається позитивна тенденція, зокрема у
2011 р. порівняно з 2009 р. виробництво м’яса збільшилося у 21,7% .
Для детального аналізу виробничо-збутової діяльності
сільськогосподарських підприємств розглянемо обсяг валової
продукції Володимир-Волинського району за 2009 – 2011 рр. (рис.1).
Як бачимо, за досліджуваний період обсяг валової продукції як в
області, так і в районі значно збільшився: у 2009 р. валова продукція
становила 542,8 млн.грн, а в 2011 році – 636,3 млн.грн [3].
Сільськогосподарські підприємсва Володимир-Волинського
району Волинської області збувають свою продукції як на внутрішньому ринку так і на зовнішньому.
Збутова діяльність сільськогосподарських підприємств за всіма
видами продукції у 2011 р. вирізняється різностороннім продажем.
Причому за деякими видами продукції перше місце посідає збут за іншими каналами, за другими – переробні підприємтсва.
Слушно звернути увагу на те, що за останні роки зменшилось
надходження сільськогосподарської продукції на переробні під96

приємства і починаючи з 2005 р. цей показник практично не
змінюється, за винятком кількох видів продукції: цукрових буряків,
молока та молочних продуктів.
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Волинська область

Рис.1. Обсяг валової подукції Волинської області та Володимир–
Волинського району за 2009 – 2011 роки, млн.грн [3].
У процесі переходу до ринкових відносин значно змінилася
структура каналів збуту сільськогосподарської продукції у
підприємствах. Частка каналів збуту сільськогосподарської продукції
у розрізі «інші канали реалізації» подана в таблиці 5.
Отже, зі збільшенням обсягів виробництва у 2011 р.
збільшилась і частка збуту продукції за «іншими каналами реалізації».
Найбільше
за
цим
каналом
продавалась
продукція
сільськогосподарських підприємств безпосередньо підприємствам
торгівлі та громадського харчування – 14%, комерційним структурам –
35%, санаторіям, дитячим садкам, школам, лікарням, будинкам відпочинку, закритим закладам, іншим підприємствам та організаціям –
11%, зарубіжним країнам – 31%.
Головною проблемою, що змушує товаровиробників продавати
вироблену продукцію одразу після виробництва, є отримання готівки,
якою можна оперувати надалі. Крім основної причини, що зумовила
збут продукції сільськогосподарських підприємств за «іншими каналами», вирізняють й інші причини, зокрема: великі затрати часу на
збут сільськогосподарської продукції на продовольчих ринках; ціни на
сільськогосподарську продукцію коливаються в розрізі каналів збуту;
тісний взаємозв’язок виробника з кінцевим споживачем; географічна
концентрація споживачів продукції навколо товаровиробника.
Що стосується експортно-імпортних операцій, то можна
сказати, що найбільшу часту у структурі експортних операцій посідає
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торгівля з Німеччиною – 33%, друге місце припадає на торгівлю з
Російською Федерацією. В географічній структурі експорту
Володимир–Волинського району присутні також Польща – 15%,
Угорщина – 10%, Казахстан – 2%, інші країни – 18%. Серед
експортованих товарів користувались попитом сири різних видів,
м’ясо ВРХ, м'ясо свиней, субпродукти, готові хачові продукти тощо
[4].
Серед імпортних операцій найбільшу частку у структурі
посідає торгівля з Угорщиною – 20%. В географічній структурі
імпорту Володимир–Волинського району присутні також такі країни,
як Німеччина – 18%, Білорусь – 12%, Польща – 12%, Російська
Федерація – 11%, інші країни – 27%. Серед імпортованих товарів
користувались попитом
переважно
готові харчові продукти,
мінеральні продукти тощо.
За даними Державної митної служби України, підприємства
району за 2011р. експортували товарів на 753 тис.дол.США, що на
19% більше, ніж у 2010 р., імпортували – на 46364 тис.дол., що
відповідно у 2 рази більше, ніж у 2010 р.
Висновки. Провівши аналіз діяльності сільськогосподарських
підприємств у Володимир-Волинському районі Волинської області
можна зробити висновки, що досліджуваний район є одним з
рентабельних районів області і має позитивну тенденцію щодо
виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств як
на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.
1. Бистрова І. О. Теоретичні аспекти формування та розвитку вітчизняного аграрного
ринку / І. О. Бистрова // Вісник Білоцерківського державного аграрного
університету. – 2010. – № 2. – С. 186–189.
2. Шульга О.А. Теоретичні основи та об’єктивна необхідність державного аграрного
сектора економіки України / О. А. Шульга // Вісник Хмельницького національного
університету : економічні науки. – 2010. – № 2, т. 2. – С. 195–198.
3. http://ukrstat.org/uk
4. http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/
5. www.minagro.gov.ua.
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В статті розглянуто основні методичні підходи щодо визначення вартості
земель несільськогосподарського призначення. Здійснено оцінку основних складових
формування вартості земель. Обґрунтовано авторські пропозиції щодо удосконалення
затратного та відтворювального методів оцінки земель.
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THE COST NON–AGRICULTURAL LAND
AND LAND IMPROVEMENTS
The main methodological approaches to the determination of the non–
agricultural land cost have been examined in the article. The main components of the
formation of land cost have been estimated. The suggestions of the author for the
improvement of reproductive and costly methods of land valuation have been substantiated.
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В статье рассмотрены основные методические подходы к определению
стоимости земель несельскохозяйственного назначения. Осуществлена оценка
основных составляющих формирования стоимости земель. Обоснована авторские
предложения по совершенствованию затратного и воспроизводственного методов
оценки земель.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Визначення
вартості земель несільськогосподарського призначення базується у
більшості випадків на визначенні максимально можливого доходу.
При цьому рідко визначають мінімально можливий дохід від
використання земель або від їх продажу. Хоча такий мінімально
можливий дохід і потрібно визначати в умовах неповноцінного ринку
земель несільськогосподарського призначення та не ефективного
використання даних земель. Для цього слід врахувати всі можливі
ризики
несільськогосподарського
землекористування,
які
найімовірніше завдаватимуть максимальної шкоди та збитків, а також
синергичний ефект від поєднання дії різних негативних впливів та
процесів, тобто від посилення негативних проявів одних ризиків та від
небезпек пов’язаних із дією інших.
Невеликі
за
площею
землі
несільськогосподарського
призначення, які відведені під будівництво різноманітних об’єктів та
споруд і які розташовані в межах населеного пункту відносно легко
піддають, оцінці за порівняльним методом. Набагато складнішою є
ситуація за якої необхідно оцінити землі розташовані у виробничо–
промислових зонах та за межами населених пунктів. Причиною тут є
те, що землі вказаного призначення надзвичайно рідко здаються в
оренду і ще рідше перепродаються. Це, насамперед, стосується земель
транспорту, промисловості і зв’язку. Більше того, в умовах
перманентних економічних криз досить важко віднайти можливості
щодо забезпечення дотримання принципу найкращого використання
земель несільськогосподарського призначення. Власне тому витратні
методи оцінювання і досі займають своє вагоме місце в загальній
системі оцінювання земель несільськогосподарського призначення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Нині більшість науковців займаються питаннями
раціонального використання земельних та інших природних ресурсів і
практично немає ґрунтовних наукових розробок щодо оцінки земель
[1,2]. При цьому найскладнішими і одночасно найменш розробленими
і
досі
залишаються
питання
методики
оцінки
земель
несільськогосподарського призначення. Дані питання переважно
розглядаються через призму нормативної грошової оцінки земель [3].
Поза увагою залишаються питання щодо особливостей формування
ринкової вартості земель як сільськогосподарського, так і
несільськогосподарського призначення. Найбільший свій внесок у
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розробку окремих методик оцінки земель несільськогосподарського та
сільськогосподарського призначення внесли Добряк Д.С., Фурдичко
О.І., Голян В.А., Яцик А.В., Тархов П.В., Степанов В.М., Будзяк О.С.
та інші.
Цілі статті. Метою статті є обґрунтування пропозицій щодо
удосконалення
методики
визначення
вартості
земель
несільськогосподарського призначення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сьогодні існує
кілька різновидів витратного методу. Для прикладу розглянемо метод
щодо визначення витрат на освоєння, поліпшення земельних ділянок,
розташованих у промисловій або виробничій зоні. Відповідно вартість
земель, відведених під об’єкти промисловості, які розташовані у
промисловій або виробничій зоні, можна визначити як суму вартості
неосвоєної земельної ділянки й витрат на її освоєння. При цьому
вартість освоєної земельної ділянки слід приймати рівною вартості
навколишніх земель згідно переважаючого виду їх використання,
використовуючи при цьому метод перенесення вартості [4]. Це можуть
бути як землі іншого несільськогосподарського призначення, так і
землі сільськогосподарського призначення, а саме до уваги береться
їхня
кадастрова
вартість.
Серед
земель
іншого
несільськогосподарського призначення найчастіше беруть землі
лісогосподарського або водогосподарського призначення.
До складових вартості існуючих земельних поліпшень слід
віднести вартість всіх майбутніх інженерних систем та мереж, вартість
головних споруд і будівель та вартість обслуговуючих об’єктів. При
цьому необхідно врахувати місцерозташування земельної ділянки, яка
оцінюється в межах самої виробничої зони, наприклад, чи дана
земельна ділянка розміщена на території промислового вузла,
промислового підприємства чи промислової площадки. В залежності
від того, де розташована земельна ділянка і яку складову частину
обслуговують відповідні поліпшення залежить величина самої
вартості земельної ділянки. Так, якщо обслуговуючі будівлі та
споруди обслуговують лише промислову ділянку, на якій і
розташована земельна ділянка, то вся їхня вартість і повинна
враховуватися як вартість поліпшення цієї ж ділянки.
У випадку, коли споруди та будівлі розташовані по різних
складових, тобто і у промисловій зоні, і у промисловому вузлі, і на
території промислового підприємства, то вся їхня вартість рівномірно
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розподіляється по всій території і, відповідно, однаковою частиною
входить у вартість поліпшень земельної ділянки незалежно від того, де
знаходиться сама ця ділянка. Хоча існує і інший варіант, а саме,
розподіл вартості поліпшень по складових виробничої зони в
залежності від обсягу послуг або роботи, яку вони здійснюють. Крім
цього, необхідно враховувати як вже існуючі земельні поліпшення, так
і земельні поліпшення, які можуть бути або є запланованими в
перспективі. В цьому випадку вартість земельної ділянки слід
визначати як різницю між очікуваним доходом від продажу
поліпшеної земельної ділянки та витратами на її поліпшення
(фактичними та потенційними). Тобто, замість очікуваного доходу
можна розглядати або операційний чистий дохід, або рентний дохід,
або капіталізований рентний дохід. Для визначення поточної вартості
майбутніх доходів та витрат необхідно застосувати дисконтування
майбутніх грошових доходів. Це дозволить уникнути нерівномірності
розподілу у часі як доходів, так і витрат. Виходячи із вищезазначеного,
можна зробити висновок, що даний витратний підхід щодо
оцінювання вартості земель несільськогосподарського призначення
придатний лише для визначення вартості земельних поліпшень
фактичних та перспективних і не вирішує питання щодо визначення
величини майбутнього, очікуваного доходу. Власне величина цього
доходу і є вирішальною при визначенні загальної вартості земель
несільськогосподарського призначення.
Можна піти і іншим шляхом, а саме визначити величину
додаткової продуктивності земель [5]. Для цього розглянемо
малоосвоєні або зовсім неосвоєні земельні ділянки, оцінюючи їх за
допомогою методу витрат на освоєння. Дані землі підлягають поділу
на земельні ділянки під забудову з їх наступним продажем. Вартість
згідно зазначеного методу ґрунтується на оцінці дисконтування
грошових потоків. Величина ставки дисконтування формується на
основі визначення витрат на планування, проектування та
розмежування земельних ділянок, попереднє впорядкування масиву
земель, а також встановленні витрат на продаж ділянок та прибутку
первинного власника. Період дисконтування визначається, виходячи із
періоду, за який планується продати земельну ділянку. При цьому
прогнозоване освоєння даної земельної ділянки має забезпечити
найефективніше її використання, а це означає, що йдеться про
очікувану додаткову продуктивність власне земель.
Оцінювати землі, на яких розташовані цілісні об’єкти
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покликаний так званий метод залишку. Для цього необхідно знати
вартість будівель і споруд та бажану їхню прибутковість, а також
бажану прибутковість власне земельних ділянок на яких вони
розташовані. Даний метод використовується переважно для оцінки
нової забудови і, зокрема, для визначення впливу факторів, які
найбільше впливають на величину майбутньої вартості земельної
ділянки із даними поліпшеннями. При цьому визначаються локальні
фактори, які
пов’язані
із природними та інженерними
характеристиками земель, а також вартістю самого будівництва.
Також визначаються екологічні фактори, які враховують збитки
землекористувачів або землевласників від санкцій щодо забруднення
довкілля. Важливими є і інфраструктурно–комунікаційні фактори, що
враховують втрати часу, вартість сировини, готової продукції,
транспортні витрати, а також вплив інфраструктури на поточну
вартість земель. Крім цього, слід враховувати вартість відчуження
земель і переводу їх під інше використання та престижність
місцярозташування власне земельної ділянки.
Вартість власне будівель та споруд може бути встановлена будь–
яким із методів, а саме витратним або порівняльним. Чистий дохід
повинен визначатися виходячи із найкращого використання земельної
ділянки. В той час як коефіцієнт капіталізації і для споруд і, для земель
визначатиметься відповідно до методів, за якими визначена їхня
вартість. Він може бути визначений через суму коефіцієнта
капіталізації для землі та коефіцієнта повернення (відшкодування)
капіталу. Оскільки земля не зношується, то капіталізація може
здійснюватися лише за ставкою доходу на інвестиції і без врахування
відшкодування капіталу [6]. Проте найбільш достовірним може бути
метод визначення витрат з врахуванням потенціалу, у тому числі і
потенціалу
розвитку
відповідних
несільськогосподарських
землекористувань. Власне тому сьогодні слід підбирати такі методи
оцінки земель несільськогосподарського призначення, які б
забезпечували рівновигідність трансакції із земельними ділянками і,
насамперед, угоди про купівлю–продаж земель. Для цього слід
враховувати терміновість таких трансакцій, фінансові можливості
покупця та фінансовий стан продавця земельної ділянки, наявність
конкуренції на земельному ринку та ринку нерухомості, умови
господарювання тощо.
Визначення вартості на землях промисловості, відведених під
розробку мінерально–сировинних ресурсів в порівнянні із іншими
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землями промисловості має свої особливості. По-перше, дані землі
мають обмежений період експлуатації. По-друге, більшість із цих
земель не проходять повного циклу відновлення своїх попередніх
властивостей та не набувають своєї первинної цінності. По–третє,
земельні ділянки після закінчення терміну експлуатації змінюють не
лише своє функціональне, але й цільове призначення. У зв’язку із цим
пропонується застосовувати відтворювальний метод щодо визначення
вартості цих земель при умові зміни їх цільового або функціонального
призначення під напрями використання, які забезпечать максимізацію
корисних ефектів такого використання та його дохідність. Для цього
необхідним є якісне відтворення земель (ґрунтів) та посилення
привабливості їх господарського освоєння. Такі умови може
забезпечити так званий рекультиваційний підхід щодо оцінки вартості
земель промисловості. Існує два варіанти даного підходу. Перший
пов'язаний
із
визначенням
дохідності
земель
протягом
післяпромислового періоду використання. І, другий базується на
встановленні доцільності витрат на відтворення певних споживчих
якостей і характеристик власне земель, знову ж таки, у
післяпромисловий період їх використання. У першому випадку
вартість земельних ділянок повинна співставлятися з її споживчою
вартістю та враховувати інвестиційну привабливість власне земель. В
свою чергу споживча вартість земель повинна базуватися на
визначенні споживчих характеристик відтвореного ґрунту. В той час
як інвестиційну привабливість слід оцінювати за напрямом їх
майбутнього господарського освоєння. Як наслідок підвищення якості
грунтів призведе до підвищення вартості відповідних земель.
Загалом підвищення якості земель повинно сприяти підвищенню
конкурентоздатності земель у післяпромисловому періоді їх
використання [7]. До того ж, формування вартості самих земель
повинно безпосередньо залежати від величини земельної ренти та
переважаючих чинників щодо ринкового ціноутворення відтворення
земель. До числа останніх слід віднести такі чинники як: власнісний
статус земель; напрям використання земель; виробниче призначення
земель; екологічне та середовище формуюче значення земель. При
цьому характеристика даних факторів ціноутворення повинна окремо
здійснюватися для непорушених та для вже рекультивованих земель.
Кількість та перелік чинників суттєво впливають на величину вартості
земель після рекультивації.
Об’єктивно встановлена вартість земель дає уявлення щодо їх
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дохідності та привабливості для господарського використання. Слід
враховувати напрями майбутньої рекультивації та їх значимість для
встановлення
остаточної
вартості
земель,
наприклад,
лісогосподарська, санітарно-гігієнічна, водогосподарська, рекреаційна
тощо. Даний перелік напрямів рекультивації, поданий в порядку
збільшення впливу на остаточну вартість рекультивованих земель.
Потребує врахування той факт, що післяпромислове використання
земель несе за собою урізноманітнення їх подальшого господарського
використання. Це означає, що при визначенні кінцевої вартості земель
потрібно врахувати або найбільш ймовірний напрям їх використання
або брати до уваги усереднену вартість згідно всіх можливих напрямів
використання земель.
Оцінюючи землі під час їх післяпромислового використання
необхідно врахувати витрати на мотивацію землекористувачів–
порушників до землезбереження та землеохорони, наприклад, за
рахунок
раціонального
планування
гірничопромислового
використання ґрунтів та розташування об’єктів гірничої розробки.
Гірниче підприємство має свідомо підтримувати якість земель на тому
рівні, на якому інвестор бажає їх отримати. Склад майбутніх
інвесторів таких земель може бути різноманітним, але основою
їхнього складу повинні бути теперішні та майбутні власники землі,
гірниче підприємство та спеціалізоване підприємство, яке
здійснюватиме рекультивацію власне земель.
Повністю втілити реалізацію об’єктивної ринкової вартості
земель дозволить саме продаж рекультивованих земель, а не їх здача в
оренду. Власне тому пропонується щонайменше двічі корегувати
вартість земель. Перший раз на стадії порівняння стану якісних земель
і земель, які рекультивуються за якісними характеристиками ґрунтів і,
другий раз, на стадії продажу даних земель за сумою ринкових та
інших чинників впливу на власне їхню вартість. У першому випадку
слід використати метод бонітування ґрунтів, а у другому – метод
визначення дохідності земель при найбільш оптимальному її
використанні. При цьому слід враховувати очікуваний рентний дохід,
виходячи зі зміни господарської цінності самих цих земель та ціну
рекультивованої земельної ділянки. Величина ренти одразу після
відчуження повинна залишатися на рівні непорушених земель, а з
початком господарського використання відповідних земель ще й
підвищуватися. Це дозволить новому землевласнику здійснювати
відповідні земельні поліпшення. Якісним перетворенням земель
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повинні сприяти, насамперед, суб’єкти земельних відносин, які
залучаються до їх використання на засадах економічної мотивації
щодо їх збереження, відтворення та охорони. Потрібно розширювати
кількість операцій із землею, що також сприятиме формуванню її
об’єктивної вартості.
Пропонується ранжувати цілі рекультивації промислових земель
та напрямки їх післяпромислового використання. При цьому найбільш
цінні землі (ґрунти) після рекультивації слід відводити під
сільськогосподарське землекористування, а менш цінні – під забудову
та для рекреаційних потреб. Кінцеві цілі рекультивації повинні
визначатися мірою реалізації інтересів інвесторів раціонального
післяпромислового використання земель. Така реалізація повинна
забезпечуватися ранжуванням робіт щодо відновлення та щодо
післяпромислового господарського використання земель. Це
відбувається за допомогою забезпечення сприятливих умов
використання земель та за допомогою досягнення оптимального рівня
освоєння земель (ґрунтів).
Головним недоліком і досі залишається відсутність
взаємозв’язку між вартістю земель та їх споживчою цінністю як
специфічного господарського ресурсу. Це жодним чином не спонукає
до кращого землезбереження та землевідтворення. В той час як
запропонована вище методика пропонує враховувати найоптимальніші
напрями післяпромислового використання земель, а отже їх майбутню
споживчу цінність.
Висновки. Таким чином, часто при оцінюванні земель
несільськогосподарського призначення недооціненим залишається
екологічний або соціальний ефекти. Їхня повноцінна оцінка полягає в
одночасному врахуванні як очікуваних переваг, так і відповідних, у
тому числі негативних наслідків. Також необхідно встановити і
одночасно зворотній вплив навколишнього природного та
антропогенного середовища на вартість та цінність земель як на їх
підвищення, так і на їх зменшення. Такий зворотній вплив є
неоднозначним. Він може бути негативним, позитивним або відносно
нейтральним. При цьому позитивність або негативність впливу на
вартість земель несільськогосподарського призначення визначається
не скільки самими факторами, скільки цілями та завданнями, для яких
здійснюється відповідна оцінка. Відповідно для кожного із випадків
слід застосовувати свою систему поправочних коефіцієнтів.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Застосування
облікової політики визначено концепцією сучасної системи обліку,
згідно якої централізовано встановлюються загальні правила побудови
бухгалтерського обліку, які конкретизуються на окремому
підприємстві залежно від сфери та умов діяльності, обраної системи
управління, кваліфікації персоналу, технічного забезпечення
облікового процесу тощо.
Облікова політика є основою для ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності, а також інформаційною
базою системи управління. Одним з базових принципів здійснення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є
послідовність, проте з прийняттям Податкового кодексу, НП(С)БО
№1, НП(С)БО №2 виникла необхідність внесення змін до облікової
політики, що і обумовлює актуальність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання формування облікової політики в цілому та її
складових досить широко висвітлене у роботах Алборова Р.А.,
Бутинця Ф.Ф. Нечитайло А.І., Лінника В.Г., та інших. Незважаючи на
те, існує ще ряд проблемних питань, пов’язаних як із теорією, так і з
практикою її організації.
Цілі статті. Метою статті є дослідження сутності поняття
«облікова політика», проведення аналізу щодо змін облікової політики
підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Облікова
політика є елементом системи організації бухгалтерського обліку на
підприємстві, може враховувати організаційно-правову форму
підприємства, галузеві особливості економічної діяльності, обсяги
виробництва тощо.
Процес організації обліку повинен своєчасно забезпечити
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користувачів інформації (зовнішніх та внутрішніх) достовірними
даними у вигляді та обсязі, достатніми для прийняття ефективних
управлінських рішень.
Підприємство самостійно на основі національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових
актів з бухгалтерського обліку визначає за погодженням з власником
(власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою)
відповідно до установчих документів облікову політику підприємства,
а також зміни до неї [1].
Облікова політика – це організація діяльності підприємства, яка
застосовується із самого початку здійснення його господарських
операцій. Від складових елементів облікової політики підприємства
залежить достовірне відображення господарських операцій, а
відповідно й інформація у фінансовій звітності. Положення щодо
обліку господарських операцій розробляється на тривалий термін
(мінімум на рік), тож ставитися до його розробки потрібно уважно [2].
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» облікова політика визначається як
сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються
підприємством для складання та подання фінансової звітності. Зміна
облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій
звітності [3].
Досліджуючи поняття «облікова політика» (account policy)
виявлено, що під цим терміном деякі автори розуміють прийняту
підприємством сукупність способів ведення бухгалтерського обліку
[4].
Так, Ю.А. Верига вважає, що облікова політика – це ―сукупність
припущень, правил і способів, які приймаються керівництвом
підприємства для складання та подання фінансової звітності‖ [5].
Багатьма авторами визначення облікової політики дається майже
аналогічно визначенню, даному положеннями бухгалтерського обліку.
Є три підходи до визначення змісту і структури наказу про
облікову політику: [6].
- наказ про облікову політику повинен включати як вибір
методів оцінки об’єктів обліку, так і інших елементів організації
бухгалтерського обліку на підприємстві, з чим ми погоджуємося;
- у наказі про облікову політику мають відображатися тільки
обрані підприємством методи оцінки об’єктів, а інші елементи
організації обліку мають бути визначені наказом про організацію
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бухгалтерського обліку на підприємстві;
- значно розширюється поняття облікової політики за рахунок
інших видів політик, зокрема, стратегічної, виробничої, кадрової тощо.
Вплив зміни облікової політики та облікових оцінок на події та
операції минулих періодів відображається у звітності відповідно до
П(С)БО 6, основним методичним аспектом використання якого є
розмежування зазначених змін.
В міжнародній практиці зміни облікової політики розглядаються
в міжнародному стандарті МСФЗ (ІAS) 8 «Облікова політика, зміни в
попередніх оцінках і помилки». У системі нормативного регулювання
бухгалтерського обліку в Україні діють Закон України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність» (затв. ВРУ від
16.07.1999р. No 996–XІV) [3] та національні Положення (Стандарти)
бухгалтерського обліку – П(С)БО, яких на сьогодні є тридцять чотири.
Відповідно до МСФЗ (ІAS) 8 «Облікова політика, зміни в
попередніх оцінках і помилки», облікова політика – це конкретні
принципи, основи, угоди, правила та практика, що застосовуються
організацією для підготовки та подання фінансової звітності [7].
Розпорядчий документ про облікову політику може бути
прийнятий як базисний на час діяльності підприємства, до якого за
необхідності вносяться зміни з визначеного часу. У разі внесення до
облікової політики змін, що за обсягом охоплюють більшу частину
тексту або істотно впливають на її зміст, розпорядчий документ про
облікову політику доцільно повністю викласти в новій редакції [8].
На основі принципу послідовності облікова політика
підприємства має передбачати постійне (із року в рік) застосування
прийнятої стабільної облікової політики.
Змінити облікову політику підприємство може у виняткових
випадках, прямо встановлених в положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку. Перегляд облікової політики має бути
обґрунтований.
Облікова політика може бути змінена, як правило, з початку
року у випадках, якщо:
– змінюються на підприємстві статутні вимоги;
– змінюються вимоги органу, який здійснює функції з
державного регулювання методології бухгалтерського обліку та
фінансової звітності;
– зміни облікової політики забезпечать більш достовірне
відображення подій (господарських операцій) у бухгалтерському
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обліку і фінансовій звітності.
Розпорядчий документ про облікову політику може бути
прийнятий як базисний на час діяльності підприємства, до якого за
потреби вносяться зміни з визначеного часу. У разі внесення до
облікової політики змін, що за обсягом охоплюють більшу частину
тексту або істотно впливають на її зміст, розпорядчий документ про
облікову політику доцільно повністю викласти в новій редакції.
Облікова політика підприємства з урахуванням внесених змін
наводиться у примітках до річної фінансової звітності у формі опису
або шляхом прикладання до звітності копії розпорядчого документа
[1; 9].
Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих
періодів відображається у звітності шляхом:
– коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок
звітного року.
– повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх
звітних періодів.
У випадку, коли суму коригування нерозподіленого прибутку на
початок звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова
політика поширюється лише на події та операції, які відбуваються
після дати зміни облікової політики, а, якщо неможливо розрізнити
зміну облікової політики та зміну облікових оцінок, то це
розглядається і відображається як зміна облікових оцінок [9].
Висновки : Отже, облікова політика це сукупність принципів,
методів і процедур, які використовуються підприємством для
складання та подання фінансової звітності. Складові облікової
політики самостійно встановлюються підприємством, про що потрібно
зазначити у наказі про облікову політику, але є низка складових, що
чітко встановлені відповідними П(С)БО. Змінити облікову політику
підприємство може у виняткових випадках, прямо встановлених в
положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На території
України знаходиться 124 колоній, при яких функціонують виробничі
підприємства, з яких у структурі Державної пенітенціарної служби
України нараховується 11 підприємств сільськогосподарського
профілю та СГП «Октябрьскоє», які створені та функціонують при
виправних колоніях і виправних центрах.
У користуванні цих сільськогосподарських підприємств
знаходиться 46,3 тис. га землі, з яких 41,4 тис. га –
сільськогосподарські угіддя ( в т. ч. 35,0 тис. га ріллі), інші 4,9 тис. га
це землі під будівлі та споруди. Загальна кількість ВРХ в цих
підприємствах 3,5 тис. голів, а свиней 6,4 тис. голів. [6]
Організація будь–якої підприємницької діяльності потребує
наявності основних засобів. Отже, у виробничо–господарській
діяльності підприємства використовуються основні засоби, які
багаторазово (тривало) використовуються у процесі виробництва
(експлуатації), зберігають початковий зовнішній вигляд, протягом
тривалого періоду, зазнають поступового зносу і переносять свою
вартість на собівартість продукції поступово протягом їх строку
корисного використання за встановленими нормами.
Так, для прикладу, на 1 січня 2013 р. в наявності Державного
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підприємства «Сільськогосподарське підприємство Кагарлицької
виправної колонії № 115» є основних засобів на суму 2639 тис. грн..
Необхідність удосконалення обліку відновлення основних
засобів визначає актуальність досліджень у цій сфері, особливо в
аграрних підприємствах колоній Державної пенітенціарної служби
України, в яких відновлення відбувається переважно за рахунок
реконструкції та модернізації основних засобів, які є в наявності на
підприємствах.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженню проблеми обліку відновлення
основних засобів присвячено багато праць вітчизнянихі зарубіжних
учених. Удосконаленню методики формування бухгалтерського обліку
відновлення основних засобів багато уваги приділяють К. Друрі,
І. Левицька, О. Наумчук, Д. Сігел, Н. Тарасова, Д. Шим, А. Янчев та
ін.
Питання модернізації основних засобів розглядалися у працях
таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як Н.М. Грабова,
С.В. Івахненков, С.М. Каруца, Н.В. Чебанова, В.В. Сопко,
В.І. Пархоменко, О.М. Губачова, С.І. Мельник, Р. Грачова та ін. Разом
з тим, найбільш актуальним залишається проблема визначення понять
«модернізація» та «реконструкція» основних засобів, а також
відображення витрат по модернізації основних засобів у
бухгалтерському обліку.
Цілі статті. Метою статті є дослідження обліку і вивчення
податкового законодавства, відновлення основних засобів в аргарних
підприємствах колоній в умовах господарювання, зокрема
реконструкції і модернізації.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Для
забезпечення процесу виробництва на
аграрних підприємствах
колоній необхідна наявність певної кількості засобів праці, що
відповідали би вимогам науково–технічного прогресу. Оскільки
засоби праці постійно вибувають з виробництва внаслідок фізичної
непридатності (фізичний знос) та технологічної невідповідності
(моральний знос), виникає необхідність їх заміни.
Згідно з П(С)БО 7 «основні засоби — це матеріальні активи, які
підпримство утримує з метою використання їх у процесі виробництва
або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністративних та соціально–культурних
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функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації)
яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за
рік)». [4]
Бухгалтерський облік витрат на поліпшення основних засобів
(модернізацію,
модифікацію,
добудову,
дообладнання,
реконструкцію), що збільшують первісну вартість об’єкта,
підприємства, згідно з п. 14 П(С)БО 7 ведуть у розрізі об’єктів
аналітичного обліку на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» з
наступним зарахуванням їх на рахунок 10 «Основні засоби» після
введення в експлуатацію.
Основні способи відновлення об'єктів основних засобів в
аграрних підприємствах колоній включають в себе: ремонт (поточний,
середній, капітальний), модернізацію та реконструкцію.
Різниця між ремонтом та іншими видами відновлення об'єктів
основних засобів полягає в тому, що всі види ремонту відносяться до
поточних витрат, а реконструкція і модернізація – до капітальних. Це і
визначає особливості відображення в бухгалтерському обліку витрат,
що здійснюються в зв'язку з проведенням реконструкції і модернізації
основних засобів.
Модернізація обладнання — удосконалення конструкції, яке
забезпечує підвищення продуктивності об’єкта, що модернізується,
сприяє розширенню його технологічних можливостей до рівня
сучасних технічних і технологічних вимог, досягненню економії
ресурсів, поліпшенню умов праці. Полягає у порівняно незначних
змінах конструкції робочих механізмів, машин, установок та іншого
обладнання, а також у відносно незначній зміні матеріалів і методів
обробки.
Реконструкція виробництва — комплекс заходів щодо
збільшення виробничих потужностей, підвищення продуктивності
праці, технічного рівня виробництва з метою збільшення випуску
продукції, зниження її собівартості при найменших затратах
матеріальних і грошових ресурсів на одиницю введеної потужності.
Витрати, вироблені при ремонті, а також модернізації об'єкта
основних засобів, відображаються на підставі відповідних первинних
облікових документів з обліку операцій відпустки (витрати)
матеріальних цінностей, нарахування оплати праці, заборгованості
постачальникам за виконані роботи з ремонту та інших витрат.
Роботи з реконструкції та модернізації основних засобів
виконуються, як правило, спеціалізованими підрядними організаціями,
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відомість дефектів складають у присутності представника замовника.
Один примірник відомості дефектів передають замовнику для
контролю повноти і якості ремонту. Приймання виконаних підрядною
організацією ремонтних робіт в аграрних підприємствах колоній, так
як і в інших підприємствах оформляється "Актом прийняття-здавання
відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" т. ф.
№ 03—2. Акт складають у двох примірниках — по одному для
підрядника і замовника. Акт передають у бухгалтерію, де на його
підставі в інвентарній картці обліку основних засобів виконують
відповідні записи про виконаний ремонт. Крім того, акт т. ф. № 03—2
є підставою для списання витрат на ремонт основних засобів.
Роботи з модернізації, добудови, дообладнання, реконструкції
об'єктів основних засобів суттєво змінюють їх технічні та
експлуатаційні характеристики, а відтак їхню вартість. Тому витрати
на ці роботи зараховують на збільшення первісної вартості основних
засобів.
Результати реконструкції, модернізації, дообладнання, добудови
основних засобів обов'язково заносяться до інвентарної картки
відповідного об'єкта. Якщо ж вказані роботи суттєво змінюють
характеристику і призначення об'єкта, то на нього оформляють нову
інвентарну картку, а попередня вилучається і зберігається для довідки.
Відповідно до Податкового кодексу України, п.146.11 первісна
вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із
ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація,
модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить
до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від
використання об'єктів у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної
балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають
амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми
поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюється
ремонт та поліпшення, а в п.146.12. Сума витрат, що пов'язана з
ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі
орендованих, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної
балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного
року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в
якому такі ремонт та поліпшення були здійснені. [5]
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Таблиця 1
Кореспонденція рахунків з обліку модернізації основних засобів
(підрядний спосіб)
Кореспондуючі рахунки

№
з/п

Зміст господарських
операцій

1.

Роботи з модернізації об’єкта
прийнято за актом, їх
вартість зараховано до
складу капітальних витрат

152 «Придбання
(виготовлення)
основних
засобів»

2.

Нараховано податковий
кредит з ПДВ (проведення
здійснюється одночасно з
першою операцією)

641 «Розрахунки
за податками»

631 «Розрахунки з
вітчизняними
постачальниками»

3.

Сплачено підрядчикам за
виконані роботи

631 «Розрахунки
з вітчизняними
постачальниками»

311 «Поточні
рахунки в
національній
валюті»

4.

Витрати, понесені у зв’язку з
модернізацією зараховуються
на збільшення первісної
вартості об’єкта

104 «Машини та
обладнання»

152 «Придбання
(виготовлення)
основних засобів»

Дебет

Кредит
631 «Розрахунки з
вітчизняними
постачальниками»

Правила визначення 10% ліміту. По–перше, для визначення
10% ліміту беруть сукупну балансову вартість усіх груп основних
засобів, що підлягають амортизації (п. 146.11 та абз. 4 п. 144.1 ПКУ).
Тобто, до бази для обчислення ліміту не враховуємо основних засобів
груп 1 і 13 (земля та природні ресурси) (пп. 145.1.7 ПКУ). А також
малоцінні необоротні матеріальні активи (група 11) та інші необоротні
активи, які не відносяться до основних засобів за визначенням
останніх (пп. 14.1.138 ПКУ).
По–друге, таку вартість беруть саме на початок звітного року (на
1 січня). Тому новостворене підприємство в році своєї державної
реєстрації не має 10% «ремонтного» ліміту. Тобто, всі витрати на
ремонт і поліпшення воно змушене відносити на збільшення первісної
вартості ремонтованих і поліпшуваних об’єктів.
По–третє, ідеться про сукупну балансову вартість усіх груп
основних засобів, що підлягають амортизації. Балансовою є залишкова
вартість таких основних засобів, яка визначається як різниця між
первісною вартістю та сумою накопиченої амортизації (пп. 14.1.9
ПКУ). [3]
Висновки. Отже, в сучасних умовах зростаючого впливу
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науково–технічного прогресу на ефективність використання основних
засобів проведення підприємством постійної модернізації обладнання
та реконструкції є досить актуальним завданням. Завдяки цьому
процесу в аграрних підприємствах колоній можна збільшити рівень
рентабельності підприємства у випадку, якщо відносний приріст
прибутку буде більшим, ніж збільшення вартості виробничих фондів в
результаті витрат на модернізацію чи реконструкцію. Саме тому
удосконалення бухгалтерського обліку модернізації та реконструкції
основних засобів – своєчасна і актуальна проблема, вирішення якої
дозволяє збільшити річний обсяг виробництва, підвищити
продуктивність праці, зменшити собівартість продукції.
Таким чином, можна зробити висновок, що відповідно до
податкового законодавства, підприємство має право віднести частину
витрат на модернізацію у розмірі не більше 10 % від сукупної
балансової вартості всіх груп основних засобів станом на початок
такого звітного періоду, решту ж витрат необхідно пропорційно
розподілити між усіма задіяними у модернізації основними засобами,
збільшуючи на цю суму їх балансову вартість відповідно.
При проведенні модернізації основних засобів більш доцільним
для аграрних підприємств колоній буде відображення усіх витрачених
коштів у складі витрат, що дасть змогу оптимізувати фінансові потоки,
пов’язані з цим.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Головною
метою діяльності будь–якого підприємства в ринкових умовах –
максимізація прибутку. Реальні можливості реалізації стратегічної мети у
всіх випадках обмежені витратами виробництва і попитом на продукцію,
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що випускається. Оскільки витрати – це основний обмежувач прибутку й
одночасно головний фактор, що впливає на обсяг продукції, то прийняття
рішень керівництвом підприємства неможливе без калькулювання й
аналізу вже наявних витрат виробництва і планування їх величини на
перспективу.
Головним питанням, яке визначає ефективність інформаційного
забезпечення управління витратами, є вибір методу обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції, адже собівартість продукції є
важливим синтетичним показником, який відбиває різні сторони
виробничого процесу і є одним із критеріїв,що впливає на формування
цінової політики підприємства.
Створення нових систем інформації про витрати, підходів до
калькулювання собівартості продукції дають змогу приймати ефективні
управлінські рішення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Визначення принципів та методів калькулювання собівартості
у системі управлінського обліку є предметом дискусії протягом декількох
десятків років. Вагомий внесок у розв’язання даної проблеми зробили
відомі вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: В.П. Астахов,
І.А. Басманов, П.С. Безруких, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець,
М.А. Вахрушина, С.Ф. Голов, А.Г. Загородній, Р. Ентоні,
А.М. Кузьмінський, Б.М. Литвин, Л.В.
Нападовська, Б. Нідлз,
П.П. Німчинов, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, Дж. Ріс, Я.В. Соколов,
В.В. Сопко, Дж. Фостер, Ч. Харнгрен, М. та ін.
Незважаючи на значні досягнення в розробці теоретичних і
практичних аспектів обліку витрат та калькулювання собівартості
продукції, в роботах дослідників сьогодні не достатньо приділяється
уваги даним питанням, виходячи із нових вимог до обліку в окремих
галузях, зокрема в сільському господарстві.
Цілі статті. Метою статті є дослідження калькулювання
собівартості
продукції
в
системі
управлінського
обліку
сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В історії
становлення та розвитку бухгалтерського обліку, як системи, виникає
поділ обліку на фінансовий, предметом якого є зв’язки підприємства із
зовнішнім світом, та управлінський, що характеризує і забезпечує стан
справ у середині підприємства.
На сьогоднішній день управлінський облік є інформаційним
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забезпеченням процесу прийняття управлінських рішень.
Управлінський облік є системою, яка повинна ефективно управляти
витратами, інвестиціями, активами і пасивами, грошовими потоками
тощо. Кінцевою його метою є допомога керівництву у досягненні
стратегічної мети підприємства, і тому він є необхідним для
функціонування управлінського контролю.
Калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг є
невід’ємною складовою сучасного управлінського обліку. Зміни умов
господарювання висувають на перший план таку сферу управління як
управління виробничими витратами. В свою чергу, основу управління
витратами формує калькулювання продукції.
Управлінський облік в практичному застосуванні в Україні включає
в себе такі складові частини: облік витрат і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг); прогнозування, планування, аналіз і контроль
витрат та доходів за їх цільовим направленням; використання облікової
інформації про витрати та доходи для прийняття управлінських рішень.
За твердженням науковців, калькулювання – це термін, який нині
практично завжди вживається поряд з виробничими
витратами,
бухгалтерським обліком витрат на виробництво (управлінським обліком)
[1, с. 67].
На сьогодні, під поняттям калькулювання розуміють обчислення
в грошовому вимірнику результатів будь-якого господарського процесу
(в широкому розумінні) та обчислення собівартості одиниці продукції,
послуг, робіт (у вузькому розумінні).
Скрипник М. І., досліджуючи поняття процесу калькулювання,
робить висновок про те, що облік витрат і калькулювання як єдиний
процес складається з двох взаємопов’язаних етапів: І етап – організація
аналітичного обліку витрат і розподілу витрат на виробництво продукції
між об’єктами обліку; ІІ етап – калькулювання собівартості, що включає
операції з визначення собівартості виробів та одиниць продукції [2, с.
287].
На думку цього ж автора, на основі методів обліку витрат
підприємство обирає метод калькулювання, що зазначається в положенні
про облікову політику. Методи обліку витрат на виробництво та методи
калькулювання характеризуються власними способами й прийомами,
користувачами, завданнями. Метод обліку витрат є сукупністю способів
відображення, групування та систематизації інформації про витрати, які
виникли у процесі досягнення поставлених цілей та забезпечують
досягнення поставленої мети. Метод калькулювання є відображенням
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розподілу витрат підприємства за встановленими статтями калькуляції
для визначення собівартості певних видів або груп продукції. [2, с. 287].
У ході проведеного дослідження було виявлено відсутність єдиної
думки серед спеціалістів і науковців щодо визначення методів обліку
витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Крім
того, ні в офіційних документах, ні в спеціальній літературі, не наведено
класифікації методів обліку витрат і методів калькулювання, які
рекомендуються для використання підприємствами різних галузей.
Маренич Т. Г. вважає, що ―під методом обліку витрат на
виробництво слід розуміти сукупність способів побудови аналітичних
позицій (аналітичних рахунків) з формування витрат з метою
обґрунтованого калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і
управління ним‖ [3, с.21], а ―…метод калькулювання – це спосіб
групування витрат за об’єктами калькулювання та прийоми калькуляції
як технічний засіб розрахунку собівартості продукції
Слід розрізняти два методи калькулювання собівартості:
метод послідовного підсумовування витрат;
метод прямого накопичення витрат‖ [3, с.21].
Зазвичай використовують такі основні методи обліку витрат:
простий, попередільний, позамовний, нормативний.
Відсутність чіткості у визначення методів облік витрат та
калькулювання собівартості продукції унеможливлює єдність думок
науковців до підходу щодо їх класифікації.
Так, Мішин Ю. А. виділяє дві класифікаційні ознаки: щодо
технології та організації виробництва (невиробничий, попроцесний,
позамовний, попередільний, безособовий, нормативний, оперативний) та
щодо об’єктів виробництва (деталь, виріб, вузол, група виробів,
замовлення, процес, переділ, виробництво) [4, с. 123].
Вахрушина М. А. групує методи обліку витрат і калькулювання за
трьома ознаками, а саме за:
• об’єктами обліку витрат (попроцесннй, попередільннй, позамовний,
метод обліку (калькулювання) витрат по функціях – АВС-метод);
• повнотою врахованих витрат (калькулювання повної собівартості та
неповної собівартості);
• оперативністю обліку і контролю витрат (облік фактичної собівартості і
нормативних витрат) [5, с.107].
На думку Маренич Т. Г. [3] вихідною класифікаційною ознакою
методів обліку витрат є об’єкти обліку витрат, які слід розподілити на
аналітичні та госпрозрахункові позиції.
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Виходячи з позиції, що облік витрат підприємства
підпорядковується цілям калькулювання методи калькулювання можна
розглядати як методи обліку витрат, які використовуються для
розрахунку собівартості певних видів, груп продукції (робі, послуг).
Отже, метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
впливає на організацію і методику обліку витрат, а також
на
оперативність
одержання інформації про собівартість у системі
прийняття управлінських рішень.
У вітчизняній та зарубіжній практиці фінансового та
управлінського обліку утворились і використовуються більше десятка
методів калькулювання і обліку витрат. Проте несистематизоване
викладення сутності цих методів у науковій і спеціальній літературі не
дає можливості чітко розібратися в особливостях кожного з них. Кожен з
методів має цілу низку як переваг, так і недоліків, тому кожне
підприємство повинно самостійно підходити до вибору методу обліку
витрат і калькулювання собівартості продукції, який найбільш повно
задовольняв би функціонування підприємства.
Як вважає Тлучкевич Н.В. [6], вибір методів обліку витрат
повинен
відповідати
інтересам
прийняття рішення і може
використовуватися незалежно від прийнятих методів у фінансовому та
податковому обліку, а можливість їх вибору залежить від цілей
управління і рішень керівника та оцінюється їх ефективністю.
Облік на сільськогосподарських підприємствах має певні
особливості, які в першу чергу пов’язані із технологією вирощування
біологічних активів рослинництва і тваринництва, що є основою саме цієї
галузі національного господарства, а отже і впливають на його
організацію.
У цілому на організацію управлінського обліку, а отже і на
формування собівартості сільськогосподарської продукції впливають такі
фактори: трудові ресурси; матеріальні ресурси; природно- кліматичні
ресурси; земля; тривалість операційного циклу; технологія та сезонність
виробництва; різноманітність продукції і виробництв; біологічні активи;
ринки збуту продукції.
Крім специфічних властивостей сільського господарства на
організацію управлінського обліку впливають і інші фактори, такі як
наявність кваліфікованих працівників на всіх рівнях управління та умови
реалізації продукції, яка є нерівномірною тощо.
Особливості сільськогосподарського виробництва визначають
класифікацію витрат, методи обліку і калькулювання собівартості
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продукції, період розрахунку калькуляцій, елементи аналізу, планування,
і тим самим, впливають на організацію поточного та стратегічного
управлінського обліку в сільському господарстві. У той же час, вони
впливають і на структуру виробничих витрат, методи оперативного
економічного аналізу та контролю, що потребує проведення особливих
заходів
щодо
покращання
якісних
показників
роботи
сільськогосподарських підприємств, дотримання суворого контролю на
всіх ділянках виробництва та рівнях підприємства.
Не відпрацьованість облікової політики щодо управлінського
обліку витрат та калькулювання собівартості продукції є одним із
недоліків
організації
облікового
процесу
вітчизняних
сільськогосподарських підприємств.
Для
обліку
витрат
і
калькулювання
собівартості
сільськогосподарської продукції, яка має свої особливості виробництва,
на практиці застосовуються такі методи обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції, як: позамовний, попередільний і нормативний.
Разом з тим, використовуються й метод фактичної собівартості, суть
якого полягає у послідовному накопиченні даних про фактичні виробничі
витрати без відображення в обліку даних про їх величину за діючими
нормами.
Недоліками методу фактичної собівартості є те, що він виключає
можливість оперативного контролю за використанням матеріальних
ресурсів, виявлення причин перевитрат, порушень технологічних
процесів та недоліків в організації виробництва, що не дає можливості
оперативного пошуку та мобілізації внутрішніх резервів. Все це обмежує
використання даного методу в системі оперативного управлінського
контролю для прийняття обґрунтованих рішень.
Нормативний метод обліку витрат не знайшов широкого
застосування в сільськогосподарських підприємствах. В ряді підприємств
використовуються лише окремі його складові на певні види продукції.
Для достовірного та періодичного обліку, аналізу і контролю витрат
у процесі виробництва в практиці сільськогосподарських підприємств
Тлучкевич Н.В [6] пропонує використовувати попередільний метод
обліку, який є видом попроцесного методу, при якому витрати
формуються за кожним переділом (етапом) на основі первинної
документації та нагромаджуються послідовно в міру завершеності
виробничого процесу (настання останнього етапу). А для внутрішньої
звітності підприємствам, автор пропонує використовувати метод обліку
витрат і калькулювання собівартості ―директ–костинг‖, використання
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якого дозволить виявляти найбільш рентабельні види продукції та
приймати відповідні рішення щодо їх виробництва. Також, з метою
планування, обліку і контролю діяльності структурних підрозділів на
сільськогосподарських підприємствах він вважає за доцільне
використовувати метод обліку за центрами відповідальності
(сегментами). Застосування такого методу в практиці управлінського
обліку дозволить підвищити точність калькуляційних розрахунків,
застосовувати різноманітні методи розподілу непрямих витрат за
структурними підрозділами і видами продукції та проводити аналіз і
контроль результатів діяльності окремих центрів відповідальності.
Таким, чином, при організації системи управлінського обліку
необхідно приймати до уваги, що кожен із методів обліку витрат та
калькулювання собівартості продукції має свої переваги та недоліки, які
мають бути досконало вивчені. Також у практичній діяльності необхідно
враховувати
особливості
організаційно-технологічних
процесів
виробництва сільськогосподарської продукції, а також тип управління
підприємством.
Правильно організований управлінський облік забезпечить
керівників сільськогосподарських підприємств оперативною та
достовірною інформацією для планування, аналізу, контролю та
прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Висновки. В умовах сьогоднішньої ринкової конкуренції розмір
витрат має досить важливе значення. Старі калькуляційні системи
оцінювали запаси готової продукції та напівфабрикатів власного
виробництва для внутрішньовиробничих цілей і для складання
зовнішньої звітності та визначення прибутку. Вони не надавали
інформації, що придатна для вирішення багатьох управлінських завдань.
Завдяки сучасним системам калькулювання одержана інформація дає
можливість не лише вирішувати традиційні завдання, але й прогнозувати
економічні наслідки прийнятих управлінських рішень. Сучасне
калькулювання лежить в основі оцінки виконання прийнятого
підприємством або центром відповідальності плану. Воно є необхідним
для аналізу причин відхилень від планових показників собівартості
продукції. Дані фактичних калькуляцій використовуються для
наступного калькулювання собівартості, обґрунтування економічної
ефективності впровадження нової техніки, вибору сучасних
технологічних процесів, випуску нових видів продукції.
Подальші дослідження необхідно
здійснювати в напрямку
розробки методів обліку витрат та
калькулювання собівартості
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продукції, які б задовольняли потреби планування, обліку, контролю та
аналізу собівартості в умовах застосування інформаційних технологій
збирання та обробки інформації.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Землі
сільськогосподарського призначення є унікальним природним
ресурсом, важливою умовою життя і діяльності людей, матеріальною
основою розвитку сільського господарства.
Продуктивність земель сільськогоподарського призначення, на
думку М.В. Шульги, значною мірою викликана причинами
екологічного змісту, що означає, з одного боку, їх природну
зумовленість, а з іншого – необхідність забезпечення гармонізації
екологічних властивостей при вирощуванні сільського–подарської
продукції.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теоретичні питання землекористування і удосконалення
методів раціонального використання та розширеного відтворення
земельних ресурсів країни внесли такі вчені країн СНД: Ю.Д. Білик,
С.М. Волков, В.Г. В'юн, Д.С. Добряк, В.В. Дорофієнко, В.Г. Горлачук,
Г.І. Горохов, О.Г. Мордвінов, Л.Я. Новаковський, І.В. Петенко, С.Ф.
Поважний, А.Я. Сохнич, В.М. Федоров М.М., Трегобчук. Ці науковці
обґрунтували принципи і методи відтворення земельних ресурсів.
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Цілі статті. Метою статті є дослідження проблеми
використанням та охорони сільськогосподарських угідь як основного
джерела продовольства і сировини
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Україна – одна із
найбільших країн Європи. Її земельний фонд становить 60,35 млн. га
[9], що становить 5,7 % території Європи та 0,5 % площі земної кулі.
Земельні
ресурси
України
характеризуються
високим
біопродуктивним потенціалом, в структурі якого переважають родючі
ґрунти чорноземного типу – 60,2 % від площі орних земель [14,с.24],
що становить близько 7 % світових запасів [3,с.35].
Головною проблемою у сфері земельних ресурсів і
землекористування в Україні є неефективний розподіл наявного
земельного фонду за цільовим призначенням. Дисбаланс між площами
окремих категорій земель зумовлює надмірне антропогенне та
техногенне навантаження на землю, що призводить до порушення
якісного та екологічного стану ґрунтів. Сільськогосподарська
освоєність земель перевищує екологічно обгрунтовані норми.
Розораність сільськогосподарських угідь в Україні на 01.01.2010 р. за
даними Держкомзему становить 78 %, тоді як в окремих областях
досягає 88% у Черкаській і 90% у Херсонській областях.
Проблема раціонального використання земельних ресурсів
містить дві основних складових.. Екологічна складова раціонального
використання земельних ресурсів полягає у впровадженні екологобезпечних технологій, які б зберігали і підвищували родючість ґрунтів
та забезпечували б виробництво екологічно чистої продукції.
Економічна складова має мінімізувати виробничі затрати на
виробництво продукції сільського господарства. Між екологічною і
економічною
складовими
раціонального
використання
сільськогосподарських угідь є очевидне протиріччя. Застосування
екологічно безпечних технологій, здійснення природоохоронних
заходів веде до збільшення витрат, що ускладнює вирішення проблеми
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в
цілому і використання сільськогосподарських угідь зокрема [10].
Раціональне використання земельних ресурсів та охорона земель
є особливо актуальними питаннями, які особливо загострилися в
умовах реформування земельних відносин, потребують ретельного
аналізу шляхом розробки нових підходів з метою їх вирішення і
наступної реалізації.
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Екологічний стан агроландшафту прийнято оцінювати за
співвідношенням – рілля : природні кормові угіддя : ліси. Для України
воно має становити 1:1,6:3,6 відповідно. Проте фактично це
співвідношення інше: 1 – рілля; 0,2 – сіножаті і пасовища; 0,3 – ліси, що
свідчить про розбалансування агроландшафту.
Погіршується екологічний стан сільськогосподарських земель.
Так, 10,4 млн га (26,3 %) сільськогосподарських угідь – це кислі грунти.
Солонцюваті (середню і сильно) та засолені грунти складають 4,7 млн
га (14,3%). Крім того, перезволожені і заболочені грунти охоплюють
площу 3,9 млн га (10%), кам'янисті грунти – 5,4 млн га (1,4%) [1, с.74].
Головною причиною, що дестабілізує екологічну ситуацію, є
водна і вітрова ерозія та деградація. Щорічно згубної дії ерозії зазнає
близько 36 % земель, деградації – до 60 % чорноземів [12]. Однією з
основних причин втрати продуктивності ґрунтів є змив гумусу та
незбалансоване внесення органічних і мінеральних добрив. За даними
Інституту ґрунтознавста і агрохімії УААН, за останні роки внесення
органіки скоротилося майже у 20 разів, мінеральних добрив – у 5
[13,с.11]. Особливо відчутним є дефіцит фосфору, якого вноситься
майже в десять разів менше від потреби [2,с.47].
Згідно з наказом Мінагрополітики України та Президії УААН №
26/33 від 3.04.2000 року "Про першочергові заходи щодо удосконалення
землекористування", близько 9 млн.га орних земель підлягає
консервації і вилученню з інтенсивного обробітку. Це дасть можливість
знизити рівень розораності території до екологічно оптимального,
сконцентрувати сільськогосподарське виробництво на кращих землях,
що забезпечить отримання в середньому значно більшого об'єму
продукції з одиниці площі та посилення її конкурентоспроможності.
Висновки. Вирішення перелічених проблем, на наш погляд,
можливе лише за умови удосконалення системи державного
регулювання земельних відносин. З цією метою на державному рівні
необхідно вжити комплекс заходів, спрямованих на зниження
розораності сільськогосподарських угідь, розроблення економікоекологічного механізму землекористування. Для досягнення екологічної
оптимізації потрібно вивести з інтенсивного обробітку непридатні для
сільськогосподарського використання землі, запровадити нормативи і
стандарти землекористування, розробити регіональні програми
підвищення родючості ґрунтів та контролювати їх виконання.
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АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ РИСКОВ: ОСНОВНЫЕ
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Проанализированы современные взгляды на понимание сущности рисков
банковской деятельности, исследованы основные подходы к определению процесса
анализа банковских рисков, названы направления совершенствования деятельности
современного банка по анализу и оценке рисков банковской деятельности.
Ключевые слова: риск, банк, активы, экспертная оценка.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Необхідність
аналізу, якісної і кількісної оцінки величини ризиків банківського
сектора виникає внаслідок наявності чіткого взаємозв’язку між станом
банківської системи та економічним ростом країни. Разом з тим,
підтримка стабільного економічного росту та стабільності
банківського сектора неможлива без чіткого уявлення про їх нагальні
проблеми, у т. ч. про ризики, що виникають у процесі банківської
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діяльності. Аналіз ризиків банківської системи України здійснюється
органами банківського нагляду. До цілей банківського нагляду в
цьому напрямку належать: аналіз і оцінка фінансового стану банків,
контроль за дотриманням банківського законодавства, застосування
органами банківського нагляду коригуючих заходів [1, с. 97].
Ризики притаманні всім сферам банківської діяльності.
Більшість ризиків пов’язана з активними операціями банку,
насамперед кредитною та інвестиційною діяльністю. Діяльність щодо
залучення коштів на вклади (депозити), на розрахункові та поточні
рахунки також пов’язана з багатьма ризиками. Той факт, що банк
здійснює одночасно й активні, й пасивні операції, вказує на додаткові
чинники ризику та зумовлює розробку особливого підходу до
обмеження їх впливу, що отримав назву «управління активами і
пасивами». Діяльність операційних підрозділів, застосування
інформаційних технологій і реалізація концепції маркетингу пов’язані
з низкою функціональних ризиків, які теж можуть негативно
позначитися на прибутку та капіталі банку. Нарешті, на банк у цілому
впливають зовнішні ризики; деякі з них (наприклад, ризик
невідповідності умовам державного регулювання) мають першорядне
значення для його діяльності. Тому аналіз ризиків входить до числа
ключових завдань стратегічного управління банком [2, с. 351].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Загальні і спеціальні підходи до аналізу та
оцінки ризиків банків і банківської системи розглянуті в працях таких
вітчизняних та зарубіжних авторів, як Ф.Ф. Бутинець [3], А.М.
Герасимович [4], Т.А. Васильєва [5], Т.Д. Косова [2], А.А. Лобанов,
А.В. Чугунов [6], І.М. Парасій–Вергуненко [7], Л.О. Примостка [8],
В.Т. Севрук [9], М. Фрост Стівен [10] та ін. Вищезгадані вчені й
фахівці внесли великий вклад у розробку теоретичних і практичних
аспектів аналізу ризиків банківського сектора та аспектів банківського
аналізу. Незважаючи на наявність праць, присвячених вивченню
проблеми, що досліджується, як у зарубіжній, так і у вітчизняній
літературі, на сьогоднішній день питання аналізу та оцінки ризиків
потребує проведення подальших наукових досліджень.
Цілі статті. Метою статті є аналіз сучасних поглядів на
розуміння сутності ризиків банківської діяльності, дослідження
основних підходів до визначення процесу аналізу банківських ризиків
та виокремлення напрямків вдосконалення діяльності сучасного банку
відповідно до запитів ринку.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. При дослідженні
поняття «банківський ризик» у більшості випадків вчені намагаються
адаптувати визначення категорії «ризик» до специфічних умов його
виникнення у банківській діяльності. З огляду на це не може існувати
істотних відмінностей у підходах, які застосовуються в обох випадках.
Так, наприклад, Л.А. Бондаренко у своєму дослідженні розрізняє шість
підходів до визначення поняття «банківський ризик» [11]: як
ймовірність відхилення від очікуваного результату; загроза втрат;
ймовірність отримання як збитків, так і прибутку; невпевненість
передбачення результату; ситуативна характеристика діяльності
банку, що відображає невизначеність її результату; діяльність банку,
пов’язана з подоланням невизначеності.
Аналіз наявних у літературних джерелах визначень поняття
«банківський ризик» (табл. 1) вказує на те, що більшість з них є
подібними, а відмінності полягають переважно в обраному підході до
розуміння сутності ризику в цілому (відповідно до поданого вище
огляду генезису трактувань даної економічної категорії). У
розглянутих інтерпретаціях поняття «банківський ризик», як правило,
акцентується увага на його фінансовому характері, що виявляється у
формі можливих результатів ситуації ризику.
Таблиця 1
Огляд визначень поняття «банківський ризик»
Автор, джерело
Т.А. Васильєва [5, с. 25]

І.М. Парасій–Вергуненко
[7, с. 178]
Л.О. Примостка [8, с. 17]
В.Т. Севрук [9, с. 43]

Визначення
Кількісно оцінена ймовірність невідповідності обсягових,
просторових та часових параметрів фінансових потоків
банку очікуваним; яка формується у результаті
цілеспрямованої дії або бездіяльності зацікавлених
суб’єктів економічних відносин, що відбивається на зміні
його фінансового стану та динаміки розвитку
Під банківським ризиком розуміють можливість зазнати
втрат у разі виникнення несприятливих для банку обставин
Ймовірність недоотримання доходів або зменшення
ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого
впливу зовнішніх чи внутрішніх чинників
Невизначеність результату банківської діяльності та
можливі несприятливі наслідки у випадку невдачі

Існує безліч варіантів
Найпоширеніша виглядає так:

класифікації
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банківських

ризиків.

Таблиця 2
Види ризиків банківської діяльності
Група ризику
Зовнішні
ризики
(ризики операційного
середовища
Внутрішні
ризики
(ризики управління,
ризики
організації
банківських операцій,
фінансові ризики)

Категорія ризику
– ризики стихійних лих;
– ризики країни;
– політичні ризики;
– нормативно–правові ризики;
– ризики конкуренції.
– ризики шахрайства;
– ризики неефективної організації;
– ризик нездатності керівництва приймати раціональні
рішення;
– ризик неефективності системи стимулювання працівників;
– ризик операційних або накладних витрат (ризик
неефективності);
– ризик впровадження нових продуктів та технологій;
– кредитний ризик;
– процентний ризик;
– ризик ліквідності;
– інвестиційний ризик;
– валютний ризик;
– ризик неплатоспроможності.

Як відмічає Л.О. Примостка [8, с. 11–13], до зовнішніх належать
ризики, пов'язані зі змінами у зовнішньому щодо банку середовищі і
безпосередньо незалежні від його діяльності. Це політичні, правові,
соціальні та загальноекономічні ризики, що виникають у разі
загострення економічної кризи у країні, політичної нестабільності,
війни, заборони на платежі за кордон, консолідації боргів, введення
ембарго, відміни імпортних ліцензій, стихійного лиха (пожежі, повені,
землетруси), приватизації, націоналізації, неадекватного правового
регулювання тощо. Вплив зовнішніх ризиків на результативність
роботи банку винятково високий, управління цими ризиками
найскладніше, а іноді й неможливе. Для їх оцінювання застосовуються в
основному логічні методи аналізу.
До внутрішніх належать ризики, що виникають безпосередньо у
зв'язку з діяльністю конкретного банку.
Чим ширше коло клієнтів, партнерів, зв'язків банку, банківських
операцій, послуг, тим більше внутрішніх ризиків супроводжує його
роботу. Порівняно із зовнішніми внутрішні ризики краще піддаються
ідентифікації та квантифікації.
Ризик, присутній практично в будь–яких банківських операціях.
Причинами його виникнення можуть бути [7, с. 179]:
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1. Ризик обумовлений можливою, неплановою зміною умов
діяльності, що визначають видатки банку на забезпечення власної
діяльності.
2. Ризик, що обумовлений появою збитків.
3.Ризик, пов’язаний із втратами, які сприймаються як
непередбачене зниження банківського прибутку.
Дослідження доводять, що у міжнародній практиці
ефективнішим вважають двоступеневий аналіз зовнішніх ризиків.
Спочатку оцінюють економічну ситуацію в країні, потім, обчислюють
рівень сумарного ризику країни. Крім аналізу ризику країни,
необхідно зважати на ризики, пов’язані із зовнішньоекономічною
діяльністю. Вони можуть бути зараховані як до зовнішніх, так і до
внутрішніх ризиків банку – залежно від того, які рішення прийме
менеджмент банку за конкретних обставин щодо його внутрішньої
діяльності.
Необхідно констатувати, що внутрішні ризики виникають у
результаті діяльності самого банку і залежать від операцій, які він
проводить. Відповідно вони пов’язані з [7, с. 181–182]:
1) активами банку (кредитні, валютні, ринкові, розрахункові,
лізингові, факторингові, касові, інвестиційні ризики тощо);
2) зобов’язаннями банку (ризики за вкладами та іншими
депозитними операціями, за міжбанківськими кредитами, отриманими
кредитами);
3) якістю управління банком власними активами і пасивами
(процентний
ризик,
ризик
незбалансованої
ліквідності,
неплатоспроможності, ризик структури капіталу, недостатності
капіталу);
4) ризиком реалізації фінансових послуг (операційні,
технологічні, стратегічні, адміністративні, бухгалтерські ризики, а
також ризики, пов’язані з інноваціями, безпекою, зловживаннями).
Захиститися від кредитного ризику допомагає систематичний
аналіз, у процесі якого з’ясовують, як банки встановлюють мінімальну
питому вагу кредитних вкладень, що покриваються власними
ресурсами; дотримуються нормативу максимального розміру ризику
на одного позичальника та нормативу «великих» кредитних ризиків;
формують резерви під збитки за позичками; диверсифікують кредитні
вкладення за галузями, позичальниками; чи отримують достатнє
забезпечення за виданими кредитами тощо.
Розглядаючи ризики, пов’язані із зобов’язаннями, особливу
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увагу слід приділяти аналізу формування депозитів. До появи
негараздів у діяльності банку може призвести дострокова вимога
вкладу чи міжбанківського кредиту. На дострокові вимоги, крім різких
непередбачених змін у фінансовому стані вкладника, можуть впливати
також фактори, пов’язані з нестійкою політичною чи економічною
ситуацією в країні, кризи. Задля попередження і регулювання ризику
щодо формування депозитів, банки аналізують співвідношення між
позичками і депозитами, враховують процентний ризик, який виникає
при формуванні депозитів.
Вивчаючи ризики, пов’язані з якістю управління активами і
зобов’язаннями, слід особливо уважно аналізувати процентний ризик,
тобто небезпеку втрат унаслідок перевищення сплачених процентних
ставок над отриманими. Підвищення процентних ставок спричинить
падіння курсів цінних паперів із твердими процентами, а відтак і
знецінення банківського портфеля, завдасть курсових збитків. Крім
того, різниця між процентними доходами і витратами становить
основу банківського прибутку. Різка зміна ставок у різних сегментах
ринку може негативно позначитися на прибутковості операцій банку.
Це спонукає банки аналізувати попит і пропозицію кредитних
ресурсів, порівнювати інтервал часу між строками вивільнення
депозитів та розміщених коштів і коливаннями процентних ставок
(останні – досить різноманітні, вони залежать від загального попиту на
кредитні ресурси даного банку, наявності цих ресурсів, характеру,
розміру та строків позички. Процент є регулятором ринкових
відносин).
Щодо ризиків, пов’язаних із реалізацією фінансових послуг,
застосовують спеціальні методи аналізу. Вивчаючи операційні ризики
банку, оцінюють, як збільшується вартість послуг банку та зростають
поточні витрати.
Як стверджують фахівці [3, 4, 7], існують три основні методи
оцінки ризиків: метод експертних оцінок, аналітичний та частковий
(статистичний).
Метод експертних оцінок ґрунтується на вивченні висновків,
зроблених експертами банку, і передбачає складання узагальнюючих
рейтингових оцінок. Цей метод охоплює рейтингові оцінки
кредитоспроможності позичальника та страхового ризику, дотримання
економічних нормативів діяльності банку, розрахунок розміру ризику
за кредитним портфелем банку, а також визначення розміру
необхідного резерву для покриття збитків від кредитної діяльності
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банку, класифікацію кредитів за ступенем ризику тощо.
Аналітичним методом передбачається аналіз зон ризику зі
встановленням оптимального його рівня для кожного виду
банківських операцій та їх сукупності.
Частковий (статистичний) метод полягає в оцінці часткового
ризику, тобто визначенні розміру втрат за окремою операцією банку
щодо активів, зобов’язань тощо відповідно до ступеня ризику;
зіставленні фактичної величини ризику з очікуваною згідно з
нормативними документами; виявленні фактичних зон ризику для
окремого банку стосовно окремої операції; з’ясуванні ступеня їх
допустимості, установленні максимально можливого розміру ризику
за окремою операцією банку.
Результати досліджень засвідчили, що на практиці існує
комплексний метод аналізу загального розміру банківських ризиків,
який базується на сукупній оцінці ризику стосовно банку в цілому.
Головним в управлінні ризикованими операціями банку є визначення
ступеня допустимості і виправданості того чи іншого ризику та
прийняття рішення. Перспективним є визначення ступеня
допустимості загального ризику банку для встановлення нормативу
відрахувань від прибутку до резервного фонду [7, с. 184].
Як стверджують А.М. Герасимович [4, с. 553] та І.М. Парасій–
Вергуненко [7, с. 184], для визначення загального розміру банківських
ризиків необхідно всі внутрішні ризики скоригувати на зовнішні. Для
цього використовується формула розрахунку загальних ризиків
комерційного банку:

Н=

Р1 + Р 2 + Р3 + ... + Р n
* Е,
К

(1)

де Н – ступінь допустимого загального ризику банку;
Р – часткові ризики банку за всіма операціями;
Е – коригуючий коефіцієнт зовнішніх ризиків банку;
К – капітал банку.
Цей показник відображає максимально можливий ступінь
ризику для банку за певний період.
Висновки. Специфіка банківських ризиків тісно пов’язана з
сутністю банківської діяльності, яка переважно обумовлюється
виконанням функцій фінансового посередництва на грошовому ринку.
Банківська діяльність передбачає істотний рівень соціальної
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відповідальності, оскільки банки при здійсненні активних операцій
переважно ризикують грошовими коштами клієнтів. З іншого боку,
трансформація банками параметрів грошових коштів (валюта, строк,
ставка тощо), у процесі їх перерозподілу, обумовлює ризиковий
характер більшості банківських операцій.
Різні види ризиків спричиняються різноманітними факторами та
по–різному впливають на стійкість банку. Серед значної кількості
ризиків, пов’язаних з банківською діяльністю, винятково важливу роль
відіграють фінансові ризики базових (депозитних та кредитних)
банківських операцій. Ця теза обумовлюється істотною величиною
потенційних втрат, пов’язаних з реалізацією фінансових ризиків та
переважаючою питомою вагою базових банківських операцій серед
напрямків банківської діяльності.
У вітчизняній банківській практиці існують три основні методи
аналізу та оцінки ризиків банківських установ: метод експертних
оцінок, аналітичний та частковий (статистичний). Слід зазначити, що
також існують універсальні методи аналізу і мінімізації ризиків, які
сьогодні застосовуються банками України – метод кумулятивного гепу
і метод дюрації. Дані методики можуть бути пристосовані для
ефективної оцінки ризиків за найбільш прибутковими, але разом з тим
і найризикованішими банківськими операціями – роботі з валютою і
цінними паперами.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Швець Н.Р. Ризики банківських установ: проблеми визначення та управління /
Н.Р. Швець // Регіональна економіка. – 2008. – №4. – С. 97–103.
Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: [навч. пос.]. / Т.Д. Косова. – К.: Центр
учбової літератури, 2008. – 486 с.
Аналіз діяльності комерційного банку [Текст]: навч. посіб. / за ред. Ф.Ф. Бутинця,
А.М. Герасимович. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 384 с.
Аналіз банківської діяльності [Текст] / [Герасимович А.М., Алексеєнко М.Д.,
Парасій–Вергуненко І.М. та ін.]; за ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. –
599 с.
Управління ризиками банків [Текст]: монографія у 2 томах. Т. 1: Управління
ризиками базових банківських операцій / [А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М.
Козьменко та ін.] / За ред. д–ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова і д–ра екон.
наук, проф. Т.А. Васильєвої. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.
Энциклопедия финансового риск–менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова, А.В.
Чугунова. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 878 с.
Парасій–Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: [навч.–метод. посібник
для самост. вивч. дисц.]. / І.М. Парасій–Вергуненко. – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с.
Примостка Л.О. Банківські ризики: теорія та практика управління [Текст]:
монографія / Л.О. Примостка, О.В. Лисенюк, О.О. Чуб; Мін–во освіти і науки
України, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2008. – 456 с.

138

9. Севрук В.Т. Банковские риски [Текст] / В.Т. Севрук. – М.: Дело, 1995. – 72 с.
10. Фрост С.М. Настільна книга банківського аналітика: Гроші, ризики і професійні
прийоми / М. Стівен Фрост; пер. з англ.; За наук. ред. М.В. Рудя. –
Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. – 672 с.
11. Бондаренко Л.А. Ризик–менеджмент кредитної діяльності комерційного банку
[Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» /
Л. А. Бондаренко. – К.: КНЕУ, 2007. – 23 с.

УДК 657.6:658.0
Воронко Р.М., к.е.н, доцент,
Басіста І.А.
Львівська комерційна академія
ТРАКТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРОБЛЕМИ
ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті розглянуто трактування внутрішнього контролю різними вченими та
суть його організації. Розкрито проблеми застосування внутрішнього контролю на
підприємствах у сучасних умовах.
Ключові слова: контроль, внутрішній контроль, проблеми внутрішнього
контролю.

Voronko R., Basista I.
INTERPRETATION OF INTERNAL CONTROL AND
PROBLEMS OF APPLICATION FOR COMPANIES
In the article interpretation of internal control is considered by different scientists
and essence of his organization. The problems of application of internal control are exposed
on enterprises in modern terms.
Keywords: control, internal control, internal control problems.

Воронко Р.М., Басиста И.А.
ТРАКТОВКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье рассмотрены трактовки внутреннего контроля различными учеными и
суть его организации. Раскрыты проблемы применения внутреннего контроля на
предприятиях в современных условиях.
Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, проблемы внутреннего
контроля.

Воронко Р.М., Басіста І.А.

139

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Ефективність
діяльності будь-якого підприємства, незалежно від форми власності, в
значній мірі забезпечується завдяки раціональній організації і
функціонуванню системи внутрішнього контролю.
Внутрішній контроль – це сукупність контрольних дій, що
входить як окрема функція до складу системи управління
підприємством, яка за допомогою спеціальних процедур забезпечує
перевірку відповідності встановленим параметрам питань фінансово–
господарської діяльності і створює умови для ефективної роботи
підприємства, є важливим засобом попередження нестач і розкрадання
цінностей. Як відомо, внутрішній контроль присутній на кожному
підприємстві, але ефективність його забезпечується не завжди. Це
зумовлено тим, що на даний час в умовах присутності кризових явищ
в
економіці
країни,
підприємства
не
завжди
мають
висококваліфікований персонал, достатні матеріальні ресурси та
необхідні знання для організації внутрішнього контролю і
правильного використання його результатів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблема методики та організації
внутрішнього контролю на підприємствах досліджувалася багатьма
науковцями, оскільки чітка організація контролю сприяє підвищенню
ефективності господарської діяльності підприємства. Питання
внутрішнього контролю як в теоретичному аспекті, так і щодо його
застосування в практичній діяльності суб’єктів господарювання
досліджували: Андрєєв В.Д , Бутинець Ф.Ф., Бутинець Т.А.,
Валуєв Б.І., Кужельний М.В., Рудницький В.С., Чумаченко М.Г.,
Калюга Є.В., Дікань Л.В., Усач Б.Ф., Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.,
Партин Г.О., Мурашко В. М., Корінько М. Д., Яценко В. М. та ін.
Проте, в економічній літературі, на нашу думку, не в достатній мірі
розкриті усі аспекти даної категорії з врахуванням змін, що відбулися
останнім часом.
Цілі статті. Метою статті є обґрунтування сутності системи
внутрішнього
контролю
на
сучасних
підприємствах,
яка
використовується не у повній мірі, а також проблем його практичного
застосування у процесі діяльності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ринкові умови
господарювання вимагають від підприємства забезпечення його
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прибуткової діяльності, у зв’язку з чим виникає необхідність в
отриманні достовірних даних про внесок підрозділів підприємства у
загальний фінансовий результат, визначенні ефективності роботи
персоналу та функціонування самого підприємства.
Досліджуючи питання внутрішнього контролю слід розглянути
різні його тлумачення. Так, останнім часом з’явилася досить велика
кількість публікацій на тему внутрішнього контролю, проте, кожен
науковець трактує це поняття по-своєму. Так, Андрєєв В. Д. вважає,
що ―внутрішній контроль – це система контрольних процедур, план
організації та методи управління об’єктом в цілях ефективного
проведення бізнесу, захисту активів, попередження помилок,
охайності облікових перевірок та своєчасного надання фінансової
інформації‖ [1, с. 221].
Бутинець Т. А. стверджує, що ―внутрішній контроль – це
постійна, щоденна робота, яка унеможливлює допускання зловживань
і дає можливість використовувати ресурси підприємства, включаючи
людський капітал, на його користь відповідно до прийнятих планів, а
також захищає інтереси працюючих у відповідності до умов
колективного договору‖ [2, с.32].
Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Партин Г. О. дають таке
визначення внутрішнього контролю: ―здійснюваний підприємством
процес перевірки виконання всіх управлінських рішень у сфері
фінансової діяльності з метою організації фінансової стратегії та
запобігання кризовим ситуаціям, які можуть призвести до банкрутства
цього підприємства‖ [4, с. 132].
Як стверджує Корінько М. Д. ―внутрішній контроль – це система
заходів, визначених керівництвом підприємства та здійснюваних на
підприємстві з метою найбільш ефективного виконання усіма
працівниками своїх обов’язків щодо забезпечення та здійснення
господарських операцій‖ [7, с. 53].
Що стосується трактування внутрішнього контролю Мурашко В.
М., то він під цим поняттям розуміє систему попереднього, поточного
і подальшого контролю (крім ревізії фінансово-господарської
діяльності),
що
створює
окрему
його
галузь,
тобто
внутрішньогосподарський або внутрішній контроль. Внутрішній
контроль є системою постійного спостереження за ефективністю
діяльності підприємств, збереженням і ефективністю використання
цінностей і коштів, доцільністю і вірогідністю операцій та процесів [8,
с.11].
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На думку Калюги Є. В. внутрішній контроль – це система
спостереження за ефективністю, доцільністю та законністю
здійснюваних операцій з метою збереження грошових потоків та
матеріальних цінностей, а також це складова ринкового механізму та
одна з основних функцій управління підприємством [5, с. 27].
Аналіз наукової та економічної літератури показує, що
трактування внутрішнього контролю науковцями дається по-різному,
проте, на нашу думку, найбільш повним є таке його визначення:
внутрішній контроль – це постійний процес перевірки доцільності,
законності здійснення господарських операцій, ефективності
діяльності підприємства, виконання управлінським персоналом своїх
функцій та обов’язків з метою запобігання розкрадань, кризовим
явищам, які призводять до банкрутства підприємства, а згодом і його
ліквідації.
Ми погоджуємося з думкою науковців, які вважають, що
внутрішній контроль має особливе значення на підприємствах, де
зосереджуються великі обсяги діяльності [8, с. 11]. Він здійснюється
безпосередньо на підприємстві відповідними контрольними службами,
що дає можливість своєчасно виявити недоліки при здійсненні
операцій та прийняти рішення щодо їх усунення.
В сучасних умовах функціонування та розширення підприємств
внутрішній контроль набуває дедалі більшого значення. І питання це
не лише теоретичне, оскільки за ним стоїть, перш за все, розробка
законодавства у сфері контролю.
Проте, дослідження діючої практики суб’єктів господарювання
підтверджує, що суттєвим недоліком є відсутність належної
організації внутрішнього контролю у діяльності підприємств [11, c.5].
Керівництво підприємства повинне забезпечувати нагляд за
доцільністю, достовірністю і правильністю здійснення операцій, а
також за вчасним виявленням недоліків та сприяти їх усуненню.
Проте, при організації внутрішнього контролю на багатьох
підприємствах немає чіткого розмежування контрольних функцій
бухгалтерської, економічної та контрольно-ревізійної служб, що дало
б змогу спростити управління господарськими процесами, які
відбуваються на підприємстві.
На окремих підприємствах має місце низька ефективність
внутрішнього контролю, це пояснюється тим, що нові форми
організації контролю створені на старій основі. На практиці
внутрішній контроль не завжди здійснюється систематично, на що
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суттєвий вплив має недостатня кваліфікація ревізорських кадрів та
невміння застосовувати специфічні прийоми контролю в умовах
автоматизації.
З метою посилення контрольних функцій особливу увагу слід
приділяти перевірці економічної ефективності як окремих операцій,
так і всієї діяльності підприємства, у зв’язку з чим необхідно
активізувати внутрішній контроль з боку працівників бухгалтерії. Тим
більше, що обов’язки здійснення попереднього і поточного контролю
на підприємстві працівниками бухгалтерії і, в першу чергу, головним
бухгалтером визначені на законодавчому рівні, зокрема у законі ―Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖ [10].
Основні недоліки, які виділяють окремі науковці [11, с. 6],
характеризуючи сучасний стан і ефективність роботи служб
внутрішнього контролю, полягають у наступному:
– зловживання службовим становищем (не оприбуткування і
привласнення грошей; надлишкове списання грошей по касі;
привласнення основних засобів, що обліковуються на балансі
підприємства та ін.);
- невиконання або неякісне виконання службових обов’язків
(документи підписуються формально, не вникаючи у зміст;
інвентаризація проводиться лише на папері; закупівлі проводяться не
там, де вигідно підприємству, а там, де відповідальна особа отримує за
це вигоду та ін.);
- неправильна оцінка операцій із заготівлі, виробництва чи
реалізації з точки зору доцільності й економічності.
На нашу думку, важливе значення має не тільки констатація
вказаних недоліків суб’єктами, які здійснюють внутрішній контроль,
але також їх профілактика і недопущення у майбутньому.
Зазначимо, що в Україні внутрішній контроль на підприємствах
складний за усіма без винятку компонентами: вибором шляхів,
методів, механізмів та організації, а також його практичного втілення,
браком надійного кадрово-управлінського персоналу, що ускладнює
вирішення проблем. Тому організація контролю повинна
здійснюватись на основі поетапного вирішення завдань, які будуть
виникати у майбутньому, як у приватному так і державному секторах.
Що стосується державного сектора, то у 2005 році була схвалена
Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю
[6], а також у 2011 році було запроваджено єдині підходи та
процедури внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. Також з
143

метою удосконалення внутрішнього контролю у 2010 році було
прийнято постанову Кабінету Міністрів України ―Порядок проведення
внутрішньої контрольно–ревізійної роботи в системі центрального
органу виконавчої влади‖ [9], згідно якої на Державну контрольно–
ревізійну службу покладено функції координації і методичне
забезпечення проведення внутрішньої контрольно–ревізійної роботи
та контроль за її проведенням.
Наведене вище дозволяє стверджувати, в Україні розпочалася
перебудова внутрішнього контролю в державному секторі, що в
майбутньому матиме відчутний вплив на приватний сектор економіки.
Проте процеси реформування контролю в Україні відрізняються від
напрямів його удосконалення у високорозвинутих країнах світу, де з
початку 70-х років почала активно впроваджуватися нова форма
контролю – аудит ефективності та відбулася поступова відмова від такої
форми його здійснення, як ревізія. Тому, на нашу думку, враховуючи
стратегію інтеграції України в Європейський Союз, підприємствам, які
працюють в нашій державі доцільно реформувати систему
внутрішнього контролю в напрямі створення служб внутрішнього
аудиту.
Характерним для сьогодення є також проведення заходів щодо
реформування нормативно-правового регулювання та забезпечення
контролю. Це пов'язано з тим, що, як вважають окремі дослідники,
система контролю функціонує без існування базового закону, яким би
могли керуватися як приватні підприємства так і державні [11, с. 5].
Хоча, на нашу думку, правовою основою внутрішнього контролю є
сукупність законодавчих актів і нормативно–правових документів, які
встановлюють права й обов’язки суб’єктів контролю під час
виконання ними своїх функцій, визначають як та на що повинні бути
спрямовані контрольні дії і тим самим вносять порядок у контрольні
взаємовідносини.
Інтеграція України в міжнародну спільноту вимагає узгодження
національного і міжнародного законодавства й супроводжується
прийняттям міжнародних правових документів, впровадженням
міжнародних стандартів обліку та аудиту з використанням передового
досвіду світових організацій, які є провідними з питань розробки
принципів у сфері контролю та аудиту (Міжнародна організація
Вищих аудиторських органів, Міжнародна організація вищих органів
фінансового контролю, Американський інститут дипломованих
бухгалтерів, Асоціація аудиту і контролю інформаційних систем
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ISACA, Міжнародна рада зі стандартів аудиту та надання гарантій
тощо). Все це значно підвищить інвестиційний потенціал вітчизняних
підприємств.
Щодо проблеми функціонування внутрішнього контролю на
підприємствах в сучасних умовах, то, на нашу думку, доцільним є
створення для них контрольного підрозділу (введення окремої
штатної одиниці для невеликих підприємств або покладення
виконання контрольних функцій на найбільш відповідальних і
кваліфікованих працівників адміністративного персоналу), що
дозволить керівництву ефективно здійснювати постійний моніторинг
діяльності структурних підрозділів, виявляти стратегічні напрями
розвитку підприємства, а також контролювати економічну доцільність
здійснення господарських операцій та ефективність використання
ресурсів, які є у його розпорядженні. Важливе значення має також
дотримання кваліфікаційних вимог щодо осіб, які виконують функції
внутрішнього контролю з метою виконання завдань, які ставляться
перед ними, на належному фаховому рівні.
Висновки. Проведене дослідження показало, що сутність
внутрішнього контролю досліджувалася багатьма науковцями. Проте і
досі залишається ряд проблемних питань щодо практичного
запровадження внутрішнього контролю на українських підприємствах
різних форм власності.
Суттєвими проблемами внутрішнього контролю є те, що
керівники підприємств не завжди вникають у сутність, мету і завдання
контролю, не приділяють належної уваги побудові ефективної системи
його здійснення. Стосуються вони як приватних підприємств, так і
державного сектора економіки. В значній мірі, це також зумовлене
відсутністю оновленої нормативної бази у сфері контролю.
На нашу думку, внутрішній контроль повинен бути присутнім
на кожному підприємстві, що буде гарантувати успішність здійснення
господарської діяльності, усунення недоліків та вирішення
проблемних питань, які виникають у процесі функціонування
підприємства.
Тому, важливим завданням є більш ґрунтовне дослідження
системи внутрішнього контролю з наданням рекомендацій щодо
механізмів подальшого його впровадження у практику роботи
підприємств.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями. В останнє
десятиріччя в Україні відбуваються складні процеси реформування
системи бухгалтерського обліку, зумовлені зміною економічної
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системи й інтеграцією країни до Європейського Союзу. Це потребує
запровадження єдиних світових стандартів бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, що дасть змогу усунути економічні й торгівельні
бар’єри, активізувати надходження іноземних інвестицій, виходити на
світові ринки капіталу, формувати конкурентоспроможне ринкове
середовище [1]. Забезпечення ефективного функціонування
підприємств в умовах трансформації економіки України потребує
нових підходів до формування системи управління. Важливого
значення для реалізації цих процесів набуває організація обліку і
звітності. Реформа бухгалтерського обліку та фінансової звітності в
Україні зумовлює необхідність реформування обліково-аналітичних
процесів на вітчизняних підприємствах шляхом гармонізації та
стандартизації різних облікових систем.
Ціллю статті є характеристика організації обліку і звітності, їх
ролі та значення для підприємств України в сучасних умовах
господарювання, а також обґрунтовано необхідність їх вдосконалення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми та особливості організації обліку є предметом
наукових досліджень багатьох вітчизняних та закордонних вчених,
таких як Ф.Ф. Бутинця, В.П. Завгороднього, І.І. Пилипенка, С.Ф.
Голова, В.В. Сопка, Г.Г. Кірейцева, П.О. Куцика, О.М. Чабанюк, Н.Ю.
Алейнікова, С.В. Приймак, В.В. Сопка, К. Стендфілда, А. Торре та
інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та
зарубіжних вчених у дослідженні означеної проблематики та високо
оцінюючи їх внесок, варто все-таки зауважити, що на сьогодні
проблеми вдосконалення обліку не знайшли свого повного вирішення
та залишаються актуальними.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Необхідність в обліку
виникла у глибоку давнину в процесі матеріального виробництва, а
господарська діяльність сприяла його поширенню. Облік виник і
розвивається у зв’язку з потребою суспільства в необхідній і достатній
інформації щодо наявності та руху майна, з метою контролю та
управління господарськими процесами і їх результатами.
Бухгалтерський облік як процес є логічною послідовністю стадій, які
відбуваються у чітко визначеному порядку та не можуть
відокремлюватися одна від одної. Першою стадією є організація
бухгалтерського обліку, яка є необхідною та обов’язковою
передумовою його ведення. На основі проведених досліджень
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виявлено три основні підходи до тлумачення сутності поняття
―організації‖:
1. Об’єднання людей для виконання певної діяльності з метою
досягнення спільної мети;
2. Сукупність цілеспрямованих процесів, які призводять до
утворення життєздатної системи;
3. Внутрішня впорядкованість, узгодженість, взаємодія частин
цілого, обумовлених його побудовою.
На нашу думку, організація обліку – це складний процес, дію
якого мають забезпечувати висококваліфіковані спеціалісти, які мають
глибокі знання з бухгалтерського обліку, звітності і контролю,
одночасно володіють організаторськими здібностями, вміють
працювати з людьми, використовувати інформацію для прийняття
управлінських рішень. В загальному організація як смислове поняття
передбачає упорядкованість, взаємодію окремих елементів, що
перебувають у певній функціональній залежності між собою. Щодо
організації бухгалтерського обліку, то таке поняття може бути
визначено як науково-обґрунтована сукупність умов, за яких найбільш
економно і раціонально здійснюється збір, обробка і зберігання
бухгалтерської інформації з метою оперативного контролю за
правильним використанням майна підприємства та надання
користувачам неупередженої фінансової звітності. Саме тому, на нашу
думку, під організацією бухгалтерського обліку розуміють сукупність
дій зі створення цілісної системи бухгалтерського обліку,
функціонування якої спрямоване на забезпечення інформаційних
потреб користувачів облікової інформації, включаючи вибір форм
організації та формування матеріального й інформаційного
забезпечення облікового процесу.
Передумовою ефективного функціонування підприємства є
правильно організований і грамотно побудований бухгалтерський
облік. Відображаючи факти господарського життя в межах окремого
суб’єкта господарювання, бухгалтерський облік забезпечує їх
ідентифікацію та пізнання, вартісне вираження різних економічних
категорій (майно, капітал, виручка, прибуток та інше) через збір,
реєстрацію та узагальнення інформації у грошовому вимірнику про
майно, капітал і зобов’язання підприємства та їх рух шляхом
суцільного й безперервного документального відображення
господарської діяльності.
Організація обліку підпорядкована певній меті. Такою метою
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організації обліку в системі управління підприємством є
попередження небажаних результатів і наслідків його діяльності на
підставі своєчасного реєстрування усіх господарських операцій, що на
ньому безперервно відбуваються, поточного їх внутрішнього
контролю й узагальнення для складання звітності.
Для того, щоб облік був ефективно організованим в кожній
галузі господарювання та загалом по підприємству, його потрібно
розглядати як організацію певної системи, що має лише їй притаманні
характерні риси. Основою системного методу в обліку є певний
логічний комплекс, сформований на базі плану рахунків – заданої
цілісності, що узагальнює процеси виробництва, придбання і
реалізації, вирішує чітко визначену мету на мікро- і макрорівні,
забезпечує
управління
підприємством
та
його
центрами
відповідальності на основі реалізації тактичних і стратегічних рішень.
Основні характерні риси являють собою складну систему, штучно
створену, з метою відображення господарських процесів для
управління ними та надання інформації про них зацікавленим
користувачам і є підсистемою більш складних систем – системи
управління та інформаційної системи. Основні риси системи це:
- структура – це множина елементів системи і взаємозв’язків
між ними;
- взаємозв’язані функції кожного елемента системи;
- вхід і вихід кожного елемента і системи в цілому;
- єдність головної мети і завдань;
- структура та ієрархічність.
Організація означає послідовність виконання операцій чи
процедур. Сьогодні доцільно виділити три основні етапи організації
обліку:
методичний (на цьому етапі здійснюється вибір системи
певних способів та прийомів, на яких базується документування,
інвентаризація, використання синтетичних та аналітичних рахунків,
застосування методу подвійного запису, оцінка майна та зобов’язань,
калькулювання, бухгалтерський баланс та звітність. Тобто
конкретизується вибір застосування елементів методу бухгалтерського
обліку);
технічний (даний етап полягає:
- у виборі способу обробки облікових даних за тією чи іншою
технологією (у ручному чи комп’ютерному режимі);
- у розробці переліку облікових регістрів та їх форм за ручної
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обробки інформації, переліку комп’ютерних програм для обліку – за
комп’ютеризованого обліку;
- у встановленні порядку здійснення записів у регістрах і
переносу даних у регістри, а також порядку надання інформації,
отриманої у електронній обліковій системі);
Призначенням технології бухгалтерського обліку є опис
організації і ведення бухгалтерського обліку: раціоналізація дій
облікових працівників. Результатом дотримання відповідної технології
є організоване та чітке ведення бухгалтерського обліку. Технологія
бухгалтерського обліку описує облікові операції щодо організації,
застосування методики та техніки бухгалтерського обліку для
спостереження, вимірювання і реєстрації, нагромадження й зберігання
інформаційних даних шляхом здійснення групування в облікових
регістрах в умовах ручної бухгалтерської праці, а в умовах
комп’ютеризованого ведення бухгалтерського обліку – в
інформаційних базах.
Технологія облікового процесу суб’єкта господарювання
залежить від таких факторів як:
- вид діяльності;
- система документообігу, яка визначає рух інформаційних
даних у межах підприємства;
- форма ведення бухгалтерського обліку, яка здійснює вплив
на порядок відображення інформаційних даних з первинних
документів в облікових регістрах;
- цільове призначення облікової інформації, яка залежно від
потреб користувачів визначає її розрізи інформації, що підлягає
відображенню у звітності;
- структура бухгалтерської служби, а саме зміст облікових
робіт конкретного підприємства визначає розподіл обов’язків між
бухгалтерами);
- кваліфікація облікових працівників, яка впливає на зміст
виконуваних обов’язків конкретними обліковими працівниками;
- технічні засоби для обробки інформаційних даних, які
передбачає три способи обробки інформаційних даних: ручний,
механізований і автоматизований.
організаційний (даний етап полягає в організації роботи
облікового апарату, або – це організація бухгалтерської служби,
основне завдання якої – раціональна організація бухгалтерського
обліку. Від раціональної організації обліку залежить рівень управління
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економікою підприємств і об’єднань, так як в обліку формується
вагома частка основної інформації, яку використовує система
управління. Від її повноти, обґрунтованості і достовірності залежить
повнота
управлінських
рішень.
Основними
передумовами
раціональної організації обліку на підприємстві вважаються ті, за яких
облік може найбільш успішно виконувати поставлені перед ним
завдання при найменших затратах праці облікових працівників.
Висновки. Отже, з вищевказаного можна стверджувати, що
організація бухгалтерського обліку повинна забезпечувати реалізацію
сукупності функцій та процесів бухгалтерського обліку і управління.
Організація бухгалтерського обліку представляє собою інструмент
впровадження системи бухгалтерського обліку в управління
діяльністю підприємства та повинна відповідати національній системі
бухгалтерського обліку з урахуванням вимог власника підприємства.
1. Сльозко Т.М. Організація обліку: [навч. посібник] / Т.М. Сльозко – К.: Центр
учбової літератури, 2008. – 224 с.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями. У 2013 році
виповнилось 20 років як в Україні був легалізований аудит. Протягом
цих двадцяти років аудит складався як професійна діяльність.
Сьогодні, коли Україна знаходиться на шляху виходу на
міжнародний рівень, посилюються вимоги до вітчизняних
аудиторських послуг. Спілка аудиторів та Аудиторська палата України
проводять розробку методики та рекомендацій з питань аудиторської
діяльності в Україні. Проте на жаль, і тепері існує ряд
невідповідностей в аудиторській діяльності України. Головною ж з
них є невідповідність нормативних актів, що регулюють аудиторську
діяльність нашої країни міжнародним стандартам аудиту.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Вирішення проблем переходу українського
аудиту на міжнародні стандарти аудиту знаходить своє відображення в
наукових працях І. Чумакової, О.Ю. Редько, О. Петрик, та інших
вчених що свідчить про актуальність цього питання.
Цілі статті. Метою статті є визначення проблем стандартизації
аудиту України в умовах євроінтеграції та шляхів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Аудит є однією з основних
форм економічного контролю, головною функцією якого є
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об’єктивність оцінки облікової та звітної інформації про фінансовогосподарську діяльність юридичних осіб, та базується на взаємній
зацікавленості держави, адміністрації підприємства та їхніх власників.
Із прийняттям в 1993 році Закону України «Про аудиторську
діяльність» [1], аудит у нашій країні одержав розвиток. Відповідно до
цього закону почала провадитись сертифікація аудиторів, почали
створюватись аудиторські фірми.
Сьогодні аудиторська діяльність в Україні регулюється ще й
Господарським Кодексом, Кодексом етики професійних бухгалтерів,
нормативними документами Аудиторської палати України, іншими
нормативно–правовими актами, а також Міжнародними стандартами
аудиту (МСА).
Стандарти аудиту – це загальні керуючі норми і правила для
допомоги аудиторам у виконанні їх обов'язків по проведенню
перевірок і регламентуючі основні принципи і особливості
аудиторської діяльності.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про аудиторську
діяльність», при здійсненні аудиторської діяльності аудитори та
аудиторські фірми застосовують відповідні стандарти аудиту [1].
Стандарти аудиту приймаються на основі стандартів аудиту та
етики Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог цього
Закону та інших нормативно-правових актів.На підставі стандартів
регулюють якість професійної діяльності аудиторів. З їх допомогою
формують програми підготовки і єдині вимоги атестації аудиторів.
Аудиторські стандарти є підставою для доказів в суді якості
проведення аудиту і визначення міри відповідальності аудиторів.
Взагалі аудиторські стандарти потрібні для підтримання на
відповідному рівні аудиторської діяльності, підвищення наукового і
професійного рівня аудиторів. Вони регламентують загальний підхід
до проведення аудиту, масштаб перевірки, види звітів аудитора,
питання методології та основні принципи, яких мають дотримуватись
аудитори [2].
Також аудиторські стандарти використовуються для:
- впровадження в аудиторську практику нових наукових
досліджень;
- допомоги користувачам в зрозумілості процесу аудиторської
перевірки;
- допомоги проведення переговорів з клієнтами;
- раціоналізації і полегшення аудиторської роботи;
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- створення громадського іміджу професії;
- забезпечення зв’язку окремих елементів аудиторської професії;
- усунення необхідності контролю з боку держави;
- забезпечення високої якості аудиторської перевірки.
Проаналізувавши закордонну практику використання МСА,
простежуються такі позитивні результати, як:
- узгодженість роботи вітчизняних та зарубіжних аудиторів;
- зменшення витрат кожної країни на розробку власних
стандартів;
- поглиблення міжнародної кооперації в галузі аудиту;
- однозначне розуміння аудиторської інформації та зростання
довіри до її показників у всьому світі.
Сьогодні використання міжнародних стандартів аудиту поряд з
національними призводить до ряду розбіжностей у системі
аудиторської діяльності в Україні. Прийняття Україною в 2004 році
Міжнародних стандартів аудиту викликало ряд спорів, пов’язаних,
перш за все, з мовним питанням. Згідно із Меморандумом про
порозуміння з Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ),
Міжнародні стандарти аудиту було перекладено українською мовою.
Офіційна ж мова МСА – англійська. Цей момент і ускладнює, у
значній частині, роботу з нововведеннями в стандартах і своєчасністю
їх застосування. Але впровадження Міжнародних стандартів аудиту в
Україні максимально сприяє входженню нашої країни у систему
господарських зв’язків та виходу національного аудиту на
міжнародний рівень.
Тому, починаючи з 2008 року, Аудиторська палата України
систематично приділяла увагу вдосконаленню регламентації
різноманітних аспектів аудиторської діяльності.
Важливою подією став переклад та публікація нової редакції
Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики [3].
Це видання містить такі найсуттєвіші зміни:
- оновлений Глосарій термінів;
- видання нової редакції Міжнародних стандартів аудиту.
Ці зміни сприяють ліквідації чисельних проблем гармонізації
аудиту відповідно до умов і потреб інших країн, оскільки прийняття
Міжнародних стандартів аудиту орієнтоване на підтвердження факту
уніфікації діяльності аудиторів України відповідно до міжнародних
вимог, що важливо для зовнішніх користувачів аудиторського
висновку: іноземних партнерів та інвесторів.
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Загальними проблемами переходу українських аудиторів до
застосування МСА є наступні:
- неузгодження норм міжнародних стандартів з нормами
існуючих в Україні стандартів;
- відсутність єдиної нормативної бази МСА для України;
- недостатність матеріальних засобів.
Вирішення тих проблем може призвести до відчутних
позитивних результатів, таких як:
- прозорість та зрозумілість для всього світу системи аудиту в
нашій державі;
- забезпеченість більшої довіри з боку потенційних міжнародних
партнерів;
- можливість виходу на міжнародний ринок;
- у багатьох випадках велика надійність інформації;
- прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання
правил аудиторської діяльності.
Перехід українського аудиту на міжнародні стандарти – це
процес об’єктивний і невідповідний, проте Україна має активно
включитися у всесвітній процес гармонізації бухгалтерського обліку і
вдосконалення аудиторської діяльності [4].
Цей процес наближає українських аудиторів до розуміння
сучасного стану та вимог МСА до аудиту.
Україні слід використовувати доробки у сфері удосконалення
господарського контролю, щоб показувати ефективну систему аудиту
власного зразка – вітчизняного з використанням міжнародного досвіду
[5].
Це можливо досягти наступними шляхами:
- узгодження національних стандартів з міжнародними
стандартами аудиту;
- прийняття єдиної аудиторської законодавчої бази в Україні.
Висновок. Отже, перехід України на міжнародні стандарти є
необхідним кроком на шляху до євроінтеграції. Проте неузгодженість
українського законодавства в аудиторській сфері викликає ряд
проблем, які перешкоджають цьому переходу. Вирішення цих проблем
призведе український аудит до попиту не тільки в Європі, а й у всьому
світі.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Проблематика
розвитку аграрно-промислового виробництва в Україні є надзвичайно
актуальною. Пояснюється це тим, що сьогодні національний аграрнопромисловий комплекс дещо втратив свої конкуренті переваги
унаслідок затяжних економічних деструкцій, викликаних відсутністю
повноцінної фінансової бази для реалізації державних програм
стимулювання сільськогосподарського поступу. У зв’язку із цим слід
вважати питання побудови ефективних аграрно-промислових відносин
зорієнтованих на підвищення загального економічного ефекту як у
корпоративному, так і державному масштабі. При цьому особливий
акцент слід поставити на аспектах формування так званих
регіональних АПК, на які покладаються головні завдання щодо
прогресування територіальних економічних систем, продовольчої
забезпеченості населення у межах конкретних територій, створення
привабливого інвестиційно-господарського середовища, спрямованого
на розширене суспільне відтворення.
Ціллю статті є висвітлення та характеристика теоретичних,
методичних і методологічних положень формування й розвитку
регіональних
аграрно-промислових
комплексів
у
структурі
територіальних економічних систем.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Теоретичні та практичні положення
функціонування регіональних АПК перебували і є у спектрі наукових
досліджень багатьох учених економістів. Їх зокрема вивчали
В. Весель–Меселяк, І. Яців, П. Березівський, П. Гарасим, О. Москаль,
Ю. Губені та інші. При цьому не до кінця врегульованими, на нашу
думку, залишаються питання побудови ефективної галузевої та
функціональної структури територіальних аграрно-промислових
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утворень зорієнтованих на налагодження інтегрованих механізмів
аграрної взаємодії та кооперації.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих результатів. Важливою обставиною
розвитку національного сільського господарства країни є формування
регіональних АПК. У моно та багатоканальній сукупності вони
можуть становити єдиний аграрно-промисловий комплекс держави.
Під
моноканальними зв’язками
ми
розуміємо
поєднання
сільськогосподарських підприємств суто за характером та аграрною
приналежністю їхньої господарської діяльності. Набагато цікавішими
є багатоканальні зв’язки, які відображають не лише формальну, але й
практичну сторону сільськогосподарського виробництва. Під
багатоканальними відносинами варто розуміти функціональну
співпрацю або господарську кооперацію, що може мати місце між
регіональними аграрно-промисловими комплексами.

∑

= НАПК

+

(1.1)

де i – кількість суб’єктів господарювання, які функціонують у
межах регіональних агропромислових комплексів;
j – кількість галузей регіональних агропромислових
комплексів;
– моноканальні зв’язки між суб’єктами регіональних
агропромислових комплексів;
– багатоканальні зв’язки між суб’єктами регіональних
агропромислових комплексів;
НАПК – національний агропромисловий комплекс.
Формула 1.1 відображає поєднання, а точніше сумарну
співпрацю всіх суб’єктів господарювання регіональних АПК, що
здійснюють власну діяльність у тих галузях економіки, які підпадають
під визначення аграрних чи аграрно спрямованих. Разом із тим, саме
формування регіональних агропромислових комплексів виглядає
доволі складною проблемою, що лежить у площині багатьох факторів,
критеріїв і чинників. Розпочати потрібно вже з того, що існує дуже
розгалужений понятійно-категоріальний апарат, націлений на подання
дефініцій
окремих
закономірностей
у
рамках
процесів
агропромислового формування.
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Зокрема, М. Паламарчук наводить визначення так званих
агропромислових територіальних комплексів, під якими варто
розуміти ―сукупність підприємств та організацій, пов'язаних з
виробництвом, промисловою переробкою, зберіганням і реалізацією
сільськогосподарської продукції на певній території‖ [1]. Вчений
пропонує розрізняти аграрно-промислові територіальні комплекси за
територіальними масштабами, особливостями структури, характером
взаємозв'язків тощо. Для систематизації цих різновидів пропонується
певна типологія, згідно якої агропромислові територіальні комплекси
доцільно поділяти на два типи:
1) регіональні агропромислові комплекси;
2) агропромислові територіальні системи.
Щодо останніх, то наводиться таке їхнє визначення –
―територіальна сукупність сільськогосподарських і промислових
підприємств, безпосередньо пов'язаних виробничо-технологічними
(функціональними) зв'язками‖ [1]. На думку того ж таки
М. Паламарчука, ―поєднання підприємств в АПТС ґрунтується на
економічній доцільності територіальної спільності виробництва
сировини та її переробки. Конкретні форми такої спільності зумовлені
рівнем розвитку продуктивних сил, територіальними особливостями
виробництва сировини, густотою і станом транспортної мережі. АПТС
складається з таких основних елементів [1]: промислових підприємств,
які переробляють сільськогосподарську сировину і виступають як
інтегратор у даній системі; сільськогосподарських підприємств або їх
територіальних систем (особливо тваринницьких), що спеціалізуються
на виробництві відповідної сировини; заготівельних пунктів;
допоміжних підприємств.
З огляду на сказане вище, вважаємо за потрібне висловити
власну думку стосовно теоретико-методологічних засад розвитку
сільськогосподарського виробництва в регіональному масштабі. Ми
можемо до певної міри погодитися із науковими поглядами
М. Паламарчука, щодо поділу територіальних агропромислових
об’єднань на дві раніше наведені групи. При цьому переконані, що
агропромислові територіальні системи є нічим іншим, як
функціонально та організаційно нерозвинутими прототипами
регіональних агропромислових комплексів. По суті, агропромислову
територіальну систему можна сприймати як початкову стадію
формування регіонального агропромислового комплексу. Однак не
можна забувати про те, що трансформація територіальної агросистеми
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у повноцінний аграрно-промисловий комплекс не є обов’язковою.
Більше того, така трансформація може затруднятися як
суб’єктивними, так і об’єктивними причинами й обставинами.
До суб’єктивних причин можна віднести відсутність сучасних
продуманих державної та регіональних стратегій розвитку
територіального сільськогосподарського виробництва. У цьому
випадку основна відповідальність лягає на органи державної та
місцевої влади, покликані створити відповідне організаційно-правове
підґрунтя для стимулювання позитивних змін в аграрно-промисловій
сфері. Що ж стосується об’єктивних причин, то під ними ми розуміємо
природні, кліматичні, історичні, економічні та інші особливості
функціонування регіональної економічної системи, які в основному і
визначають загальногосподарські перспективи розвитку конкретного
регіону. При цьому потрібно розуміти, що у межах національного
виробничо-господарського поступу сільськогосподарська сфера
сприймається як одна із домінуючих, і це насамперед пов’язано з
об’єктивними передумовами. З огляду на це, побудова регіональних
агропромислових комплексів повинна сприйматися як цілком осяжне
завдання загальнодержавного значення.
З огляду на агропромислову спрямованість національної
економіки та загалом сприятливі природно-кліматичні умови для
розвитку сільського господарства, що мають місце практично у всіх
регіонах України, вважаємо за доцільне сконцентрувати увагу на
характеристиці саме регіональних аграрно-промислових комплексів, а
не агропромислових систем. Адже, на нашу думку, наявність останніх
здебільшого є наслідком неефективних державної та регіональних
стратегій розвитку досліджуваної сфери національного господарства
[2, с. 4–19].
Агропромисловий
комплекс
регіону
ґрунтується
на
функціональній кооперації тих же самих галузей, що й АПК держави.
Примітним є те, що регіональний АПК з однієї сторони апріорі
повинен обмежуватися певними територіальними параметрами, проте
з іншої, може входити у межі декількох адміністративнотериторіальних
утворень.
Для
прикладу,
будь-яке
сільськогосподарське підприємство, що зареєстроване на території
припустимо Львівської області може мати сільськогосподарські угіддя
чи виробничо-господарські потужності на територіях сусідніх
областей, як-то Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської тощо.
Ми вже не говоримо про те, що так звані підприємства
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агропромислового сервісу можуть обслуговувати агровиробників, які
функціонують у різних регіонах України. У цьому випадку виникає
запитання: за яким ознаками чи принципами можна класифікувати
регіональні АПК та відносити їх до конкретних адміністративнотериторіальних одиниць?
У цьому контексті, на нашу думку, повинні привілеювати не
територіальні, а організаційні та функціональні ознаки. Йдеться про
те, що регіональний АПК має відзначатися стійкими виробничогосподарськими
зв’язками
між
суб’єктами господарювання
виробничих і допоміжних галузей, що входять у його структуру. Якщо
такі зв’язки налагоджені між підприємствами (господарюючими
одиницями), які зареєстровані більше, ніж в одній області, при цьому
їхня участь у сільськогосподарських відносинах є доволі пристойною і
навіть визначальною, то це буде означати, що і регіональний АПК
розповсюджується на ряд областей. До згаданого критерію можна
долучити і принцип організаційного регулювання, який здебільшого
стосується інституціонального забезпечення аграрно-промислового
виробництва. Із цього можна зробити висновок, що регіональний АПК
– це не стільки територіальне, скільки функціональне утворення,
побудоване на певних організаційних засадах, які здебільшого є
суб’єктивними і на відміну від функціональної складової
регіонального АПК можуть гальмувати його розвиток. Такий висновок
випливає із практики міжтериторіальної співпраці, яка дуже часто
буває малоефективною через складність врегулювання територіальних
інтересів різних адміністративних одиниць, які лежать у площині
діяльності місцевих органів влади різного підпорядкування.
Таким чином, на нашу думку, агропромисловий комплекс
регіону – це сукупність функціонально поєднаних суб’єктів
господарювання, які представляють галузі, що виробляють засоби
сільськогосподарського виробництва, безпосередньо займаються
рослинництвом і тваринництвом (включаючи лісове та ставкове
господарство), а також здійснюють функції по заготівлі та переробці
агропродукції, що характеризуються здатністю до кооперації,
розташовані на території однієї чи декількох сусідніх областей та
регулюються на основі територіальної чи міжтериторіальної співпраці
органів місцевої влади й управління.
Із наведеної дефініції випливає, що регіональний АПК може
поєднувати суб’єктів господарювання декількох адміністративних
одиниць. При цьому, на наше переконання, організаційна ознака
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формування агропромислового комплексу регіону виступає у більшій
мірі не каталізатором, а інгібітором його розвитку. Через це
формування та прогрес регіональних АПК має бути домінуючою
складовою автономних стратегій економічного розвитку тих областей
України, які володіють достатніми природно-кліматичними умовами
забезпечення сільськогосподарського виробництва [3]. І лише через
причині відсутність згаданих умов, мова може йти про
міжтериторіальну конфігурацію регіонального АПК. При формуванні
аграрно-промислового комплексу регіону, як важливого елемента
економічної системи території, до уваги потрібно брати ряд чинників,
які у сукупності здатні визначити як напрями розвитку регіонального
АПК, так і його територіальну конфігурацію. Адже від наявності чи,
навпаки, відсутності тих або інших передумов (чинників) залежить
об’єктивний характер створення АПК регіону, а відтак
перспективність і місце у структурі економічних відносин. Одним із
найважливіших чинників формування агропромислового комплексу
регіону є природні умови та структура земельного фонду конкретної
території. Зрозумілим є те, що сільське господарство є доволі
залежною сферою національної економіки, розвиток якої напряму
пов’язаний не тільки із певними економічними обставинами,
історичними
передумовами
розміщення
продуктивних
сил,
організацією господарських відносин тощо, але й із природнокліматичними особливостями регіону, які визначають, по-перше,
можливості для створення повноцінного АПК, а, по-друге,
перспективи його функціонування і поступу [4].
До
більш
суб’єктивних
передумов
агропромислового
виробництва належить рівень економічного розвитку території, адже
цей показник напряму залежить від дієвості регіональних програм і
стратегій. У будь-якому випадку, навіть, якщо економіка регіону
працює не досить ефективно, її можна переорієнтувати на засади
інтегрального прогресу за умови застосування сучасних господарських
методик і технологій. При цьому розвиток агропромислового комплексу
у такому економічному середовищі буде істотно затруднений, особливо з
огляду на те, що сільське господарство саме по собі потребує суттєвого
стимулювання, яке може бути результатом вже налагоджених
економічних взаємин [5].
Приблизно таке ж значення як і попередній чинник у процесах
формування АПК регіону має характер суспільного виробництва
території. Сюди варто віднести наявні продуктивні сили розміщені у
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межах адміністративно-територіальної одиниці, бо від них може і буде
залежати ступінь господарської кооперації у плані функціонування
допоміжних і споживчих по відношенню до аграрно-промислового
комплексу економічних структур.
Останньою, на нашу думку, передумовою не стільки
формування, скільки розвитку регіональних агропромислових
господарств є використання результатів науково-технічного прогресу.
Надбання НТП можуть широко застосовуватися у модернізації
виробництва, впровадженні сучасних економічних і технологічних
прийомів, організації логістичних зв’язків, налагодженні процесу
управління тощо.
Висновки. Загалом формування регіональних аграрнопромислових комплексів у сучасних умовах є доволі складною та
багатокроковою процедурою. З однієї сторони, зважаючи на те, що
національна економіка України має достатні переваги щодо розвитку
сільськогосподарського виробництва, агропромислові утворення
повинні становити її кістяк. Однак з іншої, поступ АПК залежить від
цілого ряду факторів, чинників і передумов, які цілісно повинні бути
враховані у рамках державної та регіональних агростратегій.
Зауважимо, що в нашій країні сьогодні згадані стратегії або відсутні,
або характеризуються достатньо низькою якістю з огляду на їхню невідповідність теперішнім тенденціям, серед яких домінують ті, що
базуються на принципах диверсифікованого фінансово-економічного
забезпечення.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Ринкові
умови
господарської
діяльності
вимагають
від
суб'єктів
господарювання забезпечення стійкого економічного розвитку,
врахування особливостей ринкової кон'юнктури, результативного
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ведення господарського процесу, зростання рівня самофінансування та
інноваційного удосконалення діяльності промислових підприємств. В
таких умовах, проблема дослідження діалектики категорії фінансового
результату та формування на цій основі стійких передумов для
зростання прибутковості, конкурентоспроможності та забезпечення
стабільного розвитку господарської діяльності підприємства в
довгостроковій перспективі диктує наукову необхідність та практичну
цінність її вирішення.
Фінансовим результатом підприємства може бути прибуток,
збиток або нульовий результат, тобто прибуток дорівнює збиткам.
Позитивне значення фінансового результату, тобто прибуток, є
основним джерелом фінансування діяльності підприємства. Адже,
саме
від
величини
цього
показника
залежить
рівень
платоспроможності підприємства та можливості його економічного
розвитку. Тому, при детальному дослідженні сутності та значення
фінансових результатів, для подальшого розвитку підприємства, у
перспективі можна досягти найвищих результатів економічної
ефективності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Фінансові результати безпосередньо прямо
впливають на стабільність, фінансову незалежність та здатність до
розширеного відтворення в підприємствах. Дослідженням даного
питання займалися як вітчизняні так і зарубіжні вчені, основними з
них є: А. Дайле, В. Ковалев, І. Мелушова, Н. Власова, М. Войнаренко,
Г. Кірейцев, Л. Ловінська, Л. Сук, О. Ширягіна, та багато інших
провідних вчених та практиків. Проте й досі питання економічного
змісту фінансових результатів залишається неоднозначним в
трактуванні та доволі дискусійним.
Категорія «фінансовий результат» вимагає детального
дослідження на теоретичному рівні основних підходів до визначення її
економічного змісту та порядку формування. Це буде сприяти
забезпеченню основних передумов для покращення значення
фінансових результатів та стабільного економічного розвитку
підприємств в довгостроковій перспективі.
Позитивне значення фінансового результату є основним
джерелом фінансування господарської діяльності промислових
підприємств. Адже саме від величини цього показника залежить
рівень платоспроможності, результативності та прибутковості
господарської діяльності, можливості економічного розвитку
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підприємства, підвищення рівня його конкурентоспроможності. Тому,
дослідження сутності категорії фінансового результату, його
взаємозв'язку та взаємодії з іншими економічними показниками,
впливу на рівень результативності господарської діяльності та
динаміку потенціалу економічного зростання та розвитку
підприємства представляють суттєву наукову цінність.
Цілі статті. Метою статті є дослідження сутності фінансових
результатів діяльності підприємств, їх роль, значення та взаємозв’язок
з
іншими
економічними
показниками
в
системі
розвитку господарської діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В результаті
діяльності підприємство може отримати як прибуток так і збиток, в
залежності від здійснення своєї діяльності. Підприємство отримує
прибуток у випадку, коли отримані доходи перевищують понесені
витрати. Якщо ж підприємство отримало збитки, то це означає
перевищення витрат над доходами. Тому фінансовий результат
діяльності підприємства, як одна з основних категорій економіки,
може виступати у двох формах - прибуток або збиток[1].
Поняття прибутку являється дискусійною категорією, адже його
економічна сутність бере початок ще з XVIIст. і продовжується до
сьогодні. Отже, розглянемо основні концепції економічної сутності
прибутку.
Першою теоретичною школою, що займалася визначенням
прибутку, був меркантилізм. Представники цієї школи вважали, що
багатство людей – це золото, гроші, за що можна купити все. Такі
уявлення
відповідали
міжнародній
торгівлі,
яка
сприяла
нагромадженню багатства у вигляді золота і приносила великі
прибутки [2]. Важливий внесок у розвиток науки про фінансові
результати зробив німецький вчений К. Маркс. У своїй
фундаментальній праці „Капітал” автор розкрив таке основне поняття
як додана вартість – вартість, створена працею найманих працівників
понад вартості робочої сили. Джерелом прибутку К. Маркс вважав
додатковий продукт, створений у процесі виробництва й реалізований
у сфері обігу.
Пізніше виникла наукова школа фізіократів, в рамках якої
джерелом багатства вважалося агро виробництво, де багатство
виглядає як дар природи і виникає природним шляхом. Фізіократи
пов’язували зростання багатства тільки з природною родючістю землі,
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і на цій підставі не вважали промисловість галуззю, де створюється
доход [3].
В класичній школі поняття прибутку розглядалось як особлива
категорія фінансових результатів. Англійські економісти У. Петті, А.
Сміт і Д. Рікардо досліджували прибуток у тісному зв’язку з
факторами зростання суспільного багатства, процесом накопичення
капіталу, побачивши джерело прибутку не в кругообігу, а у
виробництві. На думку А. Сміта, заробітна плата, прибуток і рента є
трьома першоджерелами всякого доходу [2].
У відповідності до вітчизняної методології, яка закладена в
П(С)БО 30 "Біологічні активи", поняття змісту фінансового результату
сільськогосподарської діяльності включає в себе три елементи:
фінансовий результат внаслідок реалізації сільськогосподарської
продукції та біологічних активів, оцінка яких проводиться за
справедливою вартістю за мінусом очікуваних витрат на місці
продажу;
фінансовий
результат
внаслідок
первісного
визнання
сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів;
фінансовий результат внаслідок зміни справедливої вартості
біологічних активів на дату балансу [5].
Порівняно з вітчизняною, міжнародна практика, базуючись на
МСФЗ (IAS) 41 "Сільське господарство", в зміст поняття фінансового
результату сільськогосподарської діяльності включає лише два
елементи, а саме фінансовий результат внаслідок первісного визнання
та зміни справедливої вартості на дату балансу сільськогосподарської
продукції та біологічних активів за вирахуванням очікуваних витрат
на місці продажу [4].
У фінансовому обліку фінансовий результат розраховується як
різниця між доходами та витратами. Отже, економічний підхід більше
корисний для розуміння сутності прибутку, а бухгалтерський – для
розуміння логіки та порядку його практичного обчислення.
Таким чином, між економічним та бухгалтерським трактуванням
прибутку спостерігається значна відмінність. У бухгалтерському
обліку прибуток трактується максимально конкретно. А в економіці,
як видно з вищенаведеного, існує достатньо велика кількість
концепцій прибутку, в яких вони трактуються по різному, що може
призвести до труднощів із вибором концепції якої слід дотримуватись.
Висновки. Категорія «фінансові результати» є дуже складною
та суперечливою. Тому чітке розуміння мети та алгоритму її
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визначення дасть можливість уникнути багатьох помилок у
трактуванні фінансових результатів та їх практичному використанні.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Поширення
інформаційних технологій в економіці принесло із собою масштабні
революційні зміни. Інформаційні системи почали змінювати звичну
структуру управління. Сьогодні комп’ютерні програми є надійними
помічниками у всіх сферах діяльності людини. Не є виключенням і
сфера фінансового аналізу – значний прогрес в цій роботі може бути
досягнутий за рахунок використання комп'ютерної техніки. Кожне
підприємство повинно правильно оцінювати виробничий та
економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий
стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів. Більшість
аналітичних розрахунків займає як за розрахунками, обробкою,
аналізом і подальшою інтерпретацією досить багато часу, а,
враховуючи, що в змінних умовах необхідно реагувати швидко,
оперативно і результативно, то саме тому дана тема є досить
актуальною на сьогоднішній день. Головною метою аналізу
фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у
фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності. Тому
необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси
підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану залежить
його економічна перспектива. Тому актуальність обраної теми не
викликає сумніву.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню проблем використання програмних
продуктів при проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності
підприємства в сучасних умовах велику увагу приділяють українські
учені-економісти: Ситник В.Ф., Єрьоміна Н.В., російські учені:
В.Палій, В.Ковальов, та білоруські – Н.Русак, М. Міхайлова–Станюта.
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Проте недоліком більшості програм є їх складність у використанні та
великі затрати на освоєння.
Цілі статті. Метою нашого дослідження є опис програми
«Фінансист» для ознайомлення з нею широкого кола читачів, так як
програма є простою як у встановленні так і у використанні.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих результатів. В даний час на ринку
комп'ютерних програм є універсальні аналітичні програми і
спеціальні, що використовуються в окремих галузях економіки.
Яскравими представниками таких програмних продуктів є ІНЕКАФСП, Audit Expert, БЕСТ-Ф. Серед спеціальних аналітичних програм
досить відомими є ИНЕК-аналітик, ИНЕК-інвестор, Project Expert, які
дозволяють здійснити розробку бізнес-планів і інвестиційних проектів,
а також провести оцінку їх економічної ефективності. Як альтернативу
складним і дорогим продуктам пропонуємо для роботи підприємств
програму «Фінансист», яка дозволить дуже швидко провести аналіз
фінансового стану підприємства і зробити відповідні висновки.
Програма «Фінансист» призначена для проведення фінансового
аналізу стану та результатів діяльності підприємства, використовуючи
стандартну фінансову звітність: Баланс та Звіт про фінансові
результати (П (С)БО 2 і 3 відповідно, а також додаткові дані.
Користувачам надається можливість розрахувати повний спектр
фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналітичний баланс,
порівняльний аналітичний звіт про фінансові результати та баланс
ліквідності.
Крім розрахунку результатів на основі введеної інформації,
програма надає можливість згенерувати випадкові дані, що може бути
використано викладачами ВУЗів для підготовки тестових завдань та
задач для перевірки знань студентів. Дані можна зберегти для
подальшого використання. Файли програми мають розширення *.fnc.
Програма працює на платформі Windows XP. Розмір файлу інсталяції
800 Kb.
Призначена програма, насамперед, для фінансових менеджерів,
фінансових аналітиків, а також інших спеціалістів, діяльність яких
пов’язана з використанням фінансової звітності підприємств. Може
бути також використана студентами та викладачами ВУЗів
відповідних спеціальностей у процесі навчання.
Для того, щоб почати роботу з програмою необхідно заповнити
Баланс, Звіт про фінансові результати та показники на вкладці
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«Додатково» (якщо вони є). При цьому, наприклад, можна не
заповнювати Звіт про фінансові результати, але кількість
розрахованих коефіцієнтів буде меншою.
Спочатку треба встановити кількість періодів, які підлягають
аналізу. Для цього потрібно вибрати пункт меню «Сервіс» та у
діалогове вікно ввести необхідну цифру. Обов’язково треба
враховувати, що у Балансі мова йде про початок періоду та кінець
періоду, а у Звіті про фінансові результати – про обороти за період
(рис.1).

Рис.1. Вікно програми «Фінансист»
У Звіті про фінансові результати спочатку розташований
стовпчик «За попередній період» (№3), а потім за звітний період (№4).
У стандартній формі звітності – навпаки. Тобто дані йдуть у
наростаючому порядку. Якщо кількість періодів більше двох, то
порядок буде такий самий: 1 період, 2 період, 3 період і т.д.
Для того, щоб розрахувати результати потрібно натиснути
кнопку «Розрахувати» або вибрати пункт меню Сервіс-Розрахувати
або натиснути комбінацію клавіш <Ctrl>+<R>. Одразу ж відобразиться
вкладка
«Коефіцієнти».
Порівняльний
аналітичний
баланс,
порівняльний аналітичний звіт про фінансові результати та баланс
ліквідності розташовані на відповідних вкладках.
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Якщо встановлена кількість періодів більше двох, то для
розрахунку порівняльного аналітичного звіту про фінансові результати та балансу ліквідності за різні періоди використовуються кнопки
зі стрілками вліво та вправо, які розташовані на головній формі
програми. Тут же відображається за який саме період представлено
розрахунок у даний момент (рис.2).

Рис.2. Розрахунок результатів.
Програма дозволяє зберегти введені дані у файл (Баланс, Звіт
про фінансові результати і «Додатково»). Для цього необхідно вибрати
пункт меню Файл-Зберегти або натиснути комбінацію клавіш
<Ctrl>+<S>. Відкриється стандартне вікно збереження файлу, де
вказується ім’я файлу та вибирається каталог. Файли програми
зберігаються з розширенням *.fnc.
Для того, щоб відкрити файл програми (файли з розширенням
*.fnc) необхідно вибрати пункт меню Файл-Відкрити або натиснути
комбінацію клавіш <Ctrl>+<O>.
Відкриється стандартне вікно відкриття файлів, де вказується
файл та при необхідності здійснюється навігація за каталогами. При
цьому всі попередньо введені дані втрачаються.
Всі розраховані показники і коефіцієнти можна роздрукувати. Це
може бути друк або активного документа або всіх документів одразу.
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В першому випадку необхідно натиснути кнопку «Друк» (справа
друку). У другому необхідно вибрати пункт меню Файл-Роздрукувати
все або натиснути комбінацію клавіш <Ctrl>+<P>.
В обох випадках з’являться майже однакові діалогові вікна.
Різниця в тому, що, роздруковуючи активний документ, немає потреби
вибирати область друку (рис.3).

Рис.3. Друк коефіцієнтів
Параметри друку наступні:
Область друку, кількість копій, нумерація, верхній колонтитул.
Область друку: вказуються документи, що будуть роздруковані:
Баланс
Звіт про фінансові результати
Додатково
Коефіцієнти
Порівняльний аналітичний баланс
Порівняльний аналітичний звіт про фінансові результати
Баланс ліквідності
Графік
На основі розрахунків також є можливість побудувати діаграми.
Це можна зробити для статей Балансу, Звіту про фінансові результати,
показників на вкладці «Додатково» та «Коефіцієнти». При цьому
немає значення де клікнути: на назві чи числових даних, головне
попасти на відповідний рядок.
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Рядок 280 та 640 Балансу покажуть як загальну величину статті
за періодами так і структуру активів та пасивів відповідно.
Те ж саме стосується рядка 280 Звіту про фінансові результати:
буде показано загальну величину та структуру «Елементів
операційних витрат». Усі інші статті та показники відображають лише
загальну величину.
В побудованих діаграмах можна змінити колір, включити
відключити тривимірний та чорно-білий вигляд, використовуючи
відповідну кнопку та галочки.
Кнопка «В буфер» дозволяє копіювати діаграму в буфер обміну і
таким чином використовувати в інших програмах (наприклад вставити
в документ MS Word).
Друга версія програми «Фінансист» дозволяє користувачам
вводити свої показники для використання їх у розрахунках або/та
побудові діаграм. Наприклад, це можуть бути процентні платежі або
сплачені дивіденди тощо (рис.4).

Рис. 4. Ввід нового коефіцієнта
Щоб ввести новий показник треба натиснути кнопку «Додати»
на вкладці «Додатково». З’явиться діалогове вікно, де задається назва
нового показника. Кнопка «Змінити» та «Викинути» дозволяють
змінити існуючий показник або викинути його відповідно.
175

Усі дані та розраховані результати можна експортувати у
програму MS Excel як разом так і поодинці. В першому випадку
достатньо натиснути кнопку «Excel» в правому нижньому кутку.
Автоматично відкриється програма MS Excel, у яку буде експортовано
активний документ.
Для експорту усіх документів одразу необхідно вибрати пункт
меню «Файл» Експортувати в Excel все. Відкриється діалогове вікно
де можна вибрати, які саме документи буде експортовано. Документи
програми будуть розташовані в Excel на різних листах.
Експортовані дані у програмі Excel можна редагувати та
зберегти для подальшого використання.
Висновки. Таким чином можна зробити висновок про те, що навіть
при умові дефіциту коштів на вітчизняних підприємствах, є можливість
проводити аналіз фінансового стану, використовуючи нескладні, але
ефективні програмні продукти, зокрема програму «Фінансист».
Використання таких програм дасть змогу керівникам проаналізувати
свою діяльність і намітити подальші кроки для успішного
функціонування. Українські фірми повинні усвідомити, що тільки
якнайшвидше освоєння інформаційних технологій дозволить їм одержати
необхідні конкурентні переваги в боротьбі на вітчизняних і закордонних
ринках.
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У статті розкрито теоретичні підходи щодо визначення суті
конкурентоспроможності продукції, зокрема конкурентоспроможності експортно
орієнтованої продукції та основні чинники впливу на неї.
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In the article theoretical approaches in relation to determination essence of
competitiveness of products, in particular to the competitiveness of the export oriented
products and basic factors of influence on her are exposed.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКСПОРТНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье раскрыты теоретические подходы относительно определения сути
конкурентоспособности продукции, в частности конкурентоспособности экспортно
ориентированной продукции и основные факторы влияния на нее.
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, конкурентоспособность
предприятия, экспортно ориентированная продукция, агропромышленный комплекс.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими науковими та практичним завданням. Вступ України
до СОТ створює значні можливості для українських товаровиробників,
які принесуть Україні кращий доступ до світових ринків, розширять
споживчий асортимент і полегшать доступ до іноземних технологій.
Водночас рівень конкуренції на внутрішньому ринку суттєво зростає,
а оскільки до України прийдуть нові міжнародні гравці, то необхідно
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бути до цього підготовленим. Тож пріоритетним має бути
забезпечення конкурентоспроможності українського бізнесу, як на
теренах нашої держави, так і на світовій арені.
Членство України в СОТ має дуже велике значення для розвитку
економіки держави, особливо для агропромислового комплексу,
оскільки останній володіє величезним експортним потенціалом.
Україна взяла на себе зобов’язання щодо зменшення обмежень на
імпорт продукції. Таке зобов’язання, звичайно, не в інтересах
українських товаровиробників, оскільки вони відчують жорстку
конкуренцію з боку іноземних підприємців. Проте така ситуація
стимулює вітчизняного товаровиробника, і відповідно вимагає для
збереження
їх
стійкого
розвитку
підвищувати
конкурентоспроможність продукції.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Над розвитком і збагаченням теоретичних
аспектів конкуренції працювало немало вчених. Варто виділити праці
«метрів світової економіки»: Д.Рікардо, Дж.Мілля, К.Маркса,
М.Портера,
Й.Шаумпетнера.
Дослідження
суті
теоретикометодологічної бази конкурентоспроможності відображені в працях
українських науковців, серед них Я. Базилюк, А. Гальчинський,
В. Геєць, Б. Губський, А. Железняк, Д.Легеза, М.Малік, В. Новицький,
О. Шнипко, І.Яців.
Цілі статті. Метою цього дослідження є розкриття сутті
конкурентоспроможності,
зокрема
визначення
конкурентоспроможності експортно-орієнтованої продукції та
виявлення основних чинників впливу на неї.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Доброякісна
«здорова» конкуренція – фундаментальна основа успішного розвитку
ринку.
У
ринковій
системі
господарювання
категорія
«конкурентоспроможність» − одна з основних, бо в ній знаходять своє
відображення економічні, науково-технічні, виробничі, організаційноуправлінські, маркетингові та інші можливості окремого
підприємства, галузі чи країни в загалом.
Основоположник «конкуренції» М. Портер свого часу навів
удосконалене визначення, яке є актуальне і для сучасної конкуренції
та поширюється на усі галузі народного господарства. Він обґрунтував
колесо стратегії конкуренції, яке показує, що основою конкуренції для
будь-якої фірми в конкурентній боротьбі є мета, поставлена
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керівництвом. Цієї мети можна досягти за допомогою економічних
інспекторів, до яких належать: люди, асортимент виготовленої
продукції, методи реалізації продукції, організація виробництва,
планування діяльності підприємства та інше. У цій концепції автор
пов'язав усі складові організації, які акумулюють свої сили для
підвищення конкурентоспроможності підприємства і продукції, що
виготовляється. Кожне підприємство самостійно обирає цілі, які
виступають основою для становлення економічних відносин [1, с.127].
Споживач є основною складовою конкуренції, яка стимулює
виробників продукції в конкурентному середовищі. У даній стратегії
Портера цій ланці не відведене належне місце, що є недоліком для
сучасного формування конкуренції.
Вітчизняним підприємствам необхідно врахувати, що сутність
конкурентної боротьби на нинішньому етапі полягає не стільки в діях
проти підприємства суперників, скільки в завоюванні конкретних
споживачів, що користуються послугами конкурентів. Конкуренція є
економічним законом розглянутого товарного виробництва, дія якого
для товаровиробників є зовнішньою примусовою силою до
підвищення продуктивності праці на своїх підприємствах, збільшення
масштабів виробництва, прискорення НТП, впровадження нових форм
організації виробництва, форм і систем заробітної плати тощо. Дія
багатьох економічних законів відбувається у формі примусових сил
конкурентної боротьби, в результаті чого конкуренція виступає
важливим рушієм розвитку економічної системи, складовою частиною
її господарського механізму [2, с. 167].
За класичним визначенням німецького соціолога Макса Вебера,
конкуренція – це мирні спроби встановлення контролю за
можливостями і перевагами, яких також прагнуть інші.
В економічній літературі зазвичай виділяють два типи
конкурентоспроможності: конкурентоспроможність продукції (товару)
та підприємства. На макрорівні розрізняють також категорію
«конкурентоспроможність
країни»,
або
«національна
конкурентоспроможність», яку О. Шнипко визначає як сукупність
притаманних конкретній національній економіці факторів, здатних
забезпечити пропозицію товарів і послуг, виготовлених за умов
застосування новітніх технологій, вільного і справедливого ринку та
зростаючих доходів населення [3, с. 21].
Під конкурентоспроможністю підприємства розуміють його
здатність досягти конкурентних переваг над іншими підприємствами
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на конкретному ринку. Відповідно сутність міжнародної
конкурентоспроможності полягає у здатності конкурувати на
міжнародних ринках.
Конкурентоспроможність товару − це сукупність його якісних і
вартісних характеристик, які забезпечують задоволення конкретної
потреби споживача. На неї впливає низка зовнішніх і внутрішніх
чинників, зокрема сила конкуренції і рівень організації виробництва у
постачальників і посередників, поява нових потреб, прогресивність
технологій та ін. [4, с. 9]. На думку І. Багрової
конкурентоспроможність продукції – це вагомий критерій доцільності
виходу підприємства на зовнішній ринок, умова ефективного
проведення зовнішньоекономічних операцій та складова вибору
засобів і методів виробничо–експортної діяльності яка становить
собою сукупність якісних і вартісних ознак продукції, що
забезпечують задоволення конкретних потреб споживачів [5, с. 278].
Автор вважає, що критеріями оцінки конкурентоспроможності
продукції на зовнішньому ринку слід вважати чинники, які
визначають його кон'юнктуру:
- наявність споживача зазначеного виду продукції;
- кількість конкурентів, які випускають аналогічну продукцію;
- обсяги виробництва й реалізації продукції підприємствконкурентів загалом й у сфері діяльності українського підприємства;
- важливість для конкурентів «панування» на тому сегменті
ринку, який опанований чи планується до «завоювання » вітчизняним
підприємством;
- основні напрями конкурентної боротьби на зовнішньому
ринку;
- оцінка стратегічної діяльності конкурентів (контроль за
каналами збуту та діяльністю підприємств-постачальників з метою
зниження рівня витрат);
- політика горизонтальної інтеграції (з метою виявлення
можливостей проведення контролю та управління станом сектора
певної галузі);
- розмаїття методів конкуренції (ціни, якість, технологічний
рівень, дизайн продукції, сервісні послуги, імідж підприємства,
товарний знак тощо)
- стабільність попиту на продукцію, яку має підприємство на
кожному сегменті ринку;
У плановій економіці конкурентоспроможну продукцію
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ототожнювали з експортною, а показник конкурентоспроможності
визначали за питомою вагою експортної продукції в загальному
обсязі. Ототожнення конкурентоспроможності й ефективності
експортної діяльності трапляється у дослідженнях окремих
зарубіжних авторів. Дослідження уже згадуваного основоположника
конкуренції
М.Портера,
показали,
що
для
фірм
конкурентоспроможність означала можливість конкурувати на
світовому ринку за наявності світової стратегії. Більшість експертів
традиційно
вбачають
конкурентоспроможність
експортованої
продукції
найважливішим
чинником
для
оцінки
конкурентоспроможності загалом [6, с. 151]. Очевидно, така оцінка
пов’язана з тим, що конкурентоспроможна продукція повинна
відповідати міжнародним стандартам, вимогам, зовнішнього ринку,
світовому науково–технічному рівню.
Конкурентоспроможність експортної продукції характеризують
показники попиту на неї, а економічний ефект виражається обсягом
одержаного прибутку від реалізації продукції на зовнішньому ринку.
У сучасних умовах на світовому ринку на зміну ціновій
конкуренції прийшла нецінова, тобто конкуренція технічного та
якісного рівня продукції. У конкурентній боротьбі за ринки збуту
перемагає не той, хто пропонує нижчі ціни, а той, хто пропонує вищу
якість, оскільки продукція з кращою якістю значно ефективніша у
використанні. Але при цьому роль ціни не зменшується, вона завжди
була й буде виступати найвпливовішим критерієм максимізації
прибутку.
На конкурентоспроможність експортної продукції впливають
низка чинників:
- економічні, що характеризують основні економічні та
споживчі властивості (ціну, собівартість, рівень попиту на неї тощо) і
відтворюються в показниках загальних витрат на придбання продукції
та експлуатаційних витрат за термін її служби);
- класифікаційних
(параметрів
призначення),
які
використовуються для визначення належності продукції до
відповідного класу за низкою ознак (видом продукції, її призначенням,
змістом, новизною);
- юридичні або нормативно-правові, які визначають правову
захищеність на зовнішньому ринку;
- техніко-технологічні, які визначають технічні властивості
продукції і регламентуються технологічними стандартами випуску
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продукції, що відповідає стандартам і нормам, діючим в обраній для
експорту країні;
- ергономічні, які характеризують властивості продукції в
процесі її використання людиною (гігієнічні, антропометричні,
психофізичні);
- естетичні, які відображають виразність і досконалість
зовнішнього виду продукції, особливості її сприйняття споживачами в
процесі експлуатації (насиченість кольорів, дизайн, зручність у
використанні);
- організаційні, які призначені для оцінки умов платежу,
поставок, термін та умов гарантії, сервісних послуг тощо [5, с. 279–
280].
Проте будь–яка країна, навіть з високим рівнем розвитку
економіки не може бути конкурентоспроможною у всьому, потрібно
чітко визначити пріоритетні галузі, які суттєво впливатимуть на її
конкурентоспроможність. Враховуючи той момент, що Україна
вважалася і залишається досі аграрною державою, підвищується увага
до потенціалу вітчизняного агропромислового комплексу, який може і
повинен стати рушієм розвитку національної економіки та підвищення
її конкурентоспроможності. Нині ведеться багато дискусій, як серед
науковців, так і економістів–практиків щодо здатності вітчизняного
агропромислового комплексу бути конкурентоспроможним, однак
переконливої та однозначної відповіді так і не знайдено.
Перетворення
АПК
на
високоефективний,
конкурентоспроможний сектор економіки держави – це питання
здатності агропромислового комплексу країни інтегруватися у
світовий аграрний ринок.
Значною
мірою
гальмують
подальше
зміцнення
конкурентоспроможності сільського господарства регіону такі
чинники:
1. Відсутність регіональні програми цільового фінансування
науково–прикладних розробок в аграрному секторі, що зумовлює
незадовільну якість насіннєвого та племінного матеріалу, обмежує
продуктивність сільськогосподарського виробництва. Крім того, не
налагоджено взаємодію між науковими установами і виробниками
агропродовольчої продукції;
2. Нерозвиненість інфраструктури АПК, що призводить до
збільшення вартості виробництва, значних втрат продукції під час її
транспортування та зберігання.
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3. Відсутні регіональної стратегії розвитку зовнішньої торгівлі
агропродовольчою продукцією, що зумовлює деформовану структуру
експорту агропродовольчої продукції. Переважно експортують
сільськогосподарську сировину, а не готову продукцію, що стоїть на
заваді розвитку галузі переробки сільськогосподарської продукції і
значно зменшує розміри прибутків вітчизняних аграріїв. Крім того,
щорічно зростає імпорт продовольчих товарів. Наприклад, порівняно з
2000 роком імпорт агропродовольчої продукції у Львівську область
збільшився у 15,6 раза і становить 18,5 % від його загального обсягу.
Органи державної влади здійснюють недостатній контроль за
ввезенням екологічно небезпечних технологій, речовин, матеріалів і
генетично модифікованих організмів;
4. Постійне зростання споживчих цін на продовольчі товари,
причому швидшими темпам, порівняно з доходами населення;
Висновки. Аграрна політика, що проводиться державою, і
вживані організаційні заходи також чинять істотний вплив на
конкурентоспроможність продукції агропромислового комплексу.
З метою виконання зазначених завдань, на нашу думку,
основними напрямами діяльності мають бути: освоєння нових ринків
збуту продукції агропромислового комплексу в країнах Європи;
самостійний вихід підприємств АПК на зовнішні ринки без
посередників; участь підприємств у виставках і ярмарках за кордоном,
міжнародних конференціях і презентаціях; промоційні заходи
продукції агропромислового комплексу через міжнародні глобальні
телекомунікаційні мережі, у тому числі й через Інтернет.
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В статті обґрунтовано важливість розрахунків з дебіторами для підприємства,
наведено основні проблеми обліку дебіторської заборгованості за даних економічних
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In the article the importance of accounts receivable for the company, are major
problems keeping receivables under these economic conditions, and recommendations for
their elimination.
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Гринюк И.Н., Орлова В.К.
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В статье обоснована важность расчетов с дебиторами на предприятии,
приведены основные проблемы учета дебиторской задолженности при данных
экономических условиях, даны рекомендации по их устранению.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, дебиторы, контрагенты,
расчеты, банкротство.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Проблема
обліку дебіторської заборгованості є досить актуальною. Вона
пов’язана з ступенем платоспроможності підприємств. Невиконання
ними своїх фінансових зобов’язань призводить до зменшення такого
активу, як гроші у їхніх постачальників, через що їхня
платоспроможність теж знижується. Досить велика кількість
підприємств не можуть функціонувати в нормальних умовах, через
відсутність достатньої кількості коштів у обігу. У таких умовах
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підприємствам потрібно приділяти досить велику увагу контролю
розрахунків з дебіторами.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми розвитку теорії і практики
бухгалтерського обліку та аналізу дебіторської заборгованості
досліджено в працях багатьох економістів. Значний внесок у
вирішення цих проблем зробили вітчизняні дослідники: В.К. Орлова,
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Г.В. Савицька, А.П. Шаповалова, М. Г.
Чумаченка та ін.
Цілі статті. Проаналізувати основні проблеми обліку
розрахунків з дебіторами.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Одним із
найважливіших показників які характеризують фінансовий стан
підприємства є розрахунки з його дебіторами. Положенням
(стандартом)
бухгалтерського
обліку
№
10
"Дебіторська
заборгованість", визначаються методологічні основи формування
бухгалтерського обліку і розкриття у фінансовій звітності
підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними
особами незалежно від форм власності (крім бюджетних організацій)
інформації про дебіторську заборгованість.
Головною метою функціонування будь-якого підприємства є
одержання прибутку. Проте одержання прибутку є неможливим за
відсутності дебіторів. В основному дебітори – це покупці продукції
підприємства, які внаслідок певних обставин не змогли погасити свою
заборгованість перед іншим підприємством. Причин цього може бути
безліч, проте найголовніша з них – велика частка заборгованості
інших підприємств перед цим підприємство. Тобто, без наявності
дебіторів діяльність будь-якого підприємства була б безглуздою.
За даних економічних умов досить велика кількість підприємств
змушені оголошувати про банкрутство. Вони не спроможні погасити
свою заборгованість ні перед іншими підприємствами, ні перед
персоналом, ні перед бюджетом.
Кожного дня порушується хоч одна справа про банкрутство.
Економічна ситуація на даний час дуже складна. Попри усі запевнення
уряду економічний стан у державі не покращується. Банкрутство
одних підприємств тягне за собою банкрутство інших.
Неплатоспроможність великих підприємств-монополістів ускладнює
виробництво на малих підприємствах, для яких вони являються
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основними постачальниками. В свою чергу, банкрутство малих
підприємств призводить до зниження платоспроможності великих
підприємств.
Банкрутство має два найбільш негативних наслідків:
- відсутність надходжень до бюджету;
- невиплата персоналу заробітної плати.
Проаналізуємо дані по Івано-Франківській області. Як свідчить
інтернет–ресурс http://briz.if.ua/: «Загальна сума заборгованості із
виплати заробітної плати в цілому по економіці Івано-Франківської
області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні
підприємства) на 1 серпня 2013 р. склала 10, 3 млн.грн., що становить
103, 3% по відношенню до 1 липня п.р. У структурі загальної суми
боргу 62% припадає на економічно активні підприємства, 34, 1% – на
підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, решта –
на економічно неактивні підприємства.»
Основною причиною такої ситуації, на мою думку, є
неефективний контроль з боку держави за підприємствами, які
декларують збитки. Стаття 150.3 ПКУ говорить: «У разі, якщо від'ємне
значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування декларується
платником податку протягом чотирьох послідовних податкових
періодів, орган державної податкової служби має право провести
позапланову
перевірку
правильності
визначення
об'єкта
оподаткування. В інших випадках наявність такого від'ємного
значення не є достатньою підставою для проведення такої
позапланової перевірки».
Проте поза увагою залишаються показники за попередні
періоди. Коли протягом чотирьох послідовних податкових періодів
підприємство показує збитки, це свідчить про його цілковиту
неплатоспроможність. Можна припустити, що протягом кількох
попередніх податкових періодів підприємство декларувало не більше
трьох разів від’ємне значення прибутку, а задекларовані додатні
значення за попередні періоди були мінімальними. На мою думку, на
законодавчому рівні потрібно зобов’язати орган державної податкової
служби реагувати швидше, наприклад, при зниженні показника
прибутку до якоїсь певної межі. Стосовно підприємства, яке ще
платоспроможне легше застосувати процедуру санації, ніж стосовно
підприємства, проти якого уже порушено справу про банкрутство.
Проте існує штучне заниження прибутку з метою несплати податку до
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бюджету. Попереднє припущення є яскравим прикладом такої
махінації. Як би податкові органи перевіряли підприємства після
подання двох декларацій з від’ємним прибутком або підозріле
чергування додатних і від’ємних значень, кількість махінацій була б
набагато меншою.
Існує також проблема із визнанням безнадійної заборгованості і
строками позивної давності по дебіторській заборгованості.
Наприклад, підприємству може бути відвантажена продукція, а через
тиждень підприємство може оголосити себе банкрутом. Строк сплати
у договорі 1 рік. Ст. 253 ЦКУ говорить «Перебіг строку починається з
наступного дня після відповідної календарної дати або настання події,
з якою пов'язано його початок.». Проте поки настануть строки
позивної давності, всі активи можуть бути розпродані і ми залишимось
без компенсації. Цю суму ми включимо до витрат згідно з абз. «г»
підп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 ПКУ. Проте отримання активів було б
більш доречним. Було б не зайвим прописати у законі право
підприємства звертатись до суду одразу ж після оприлюднення
інформації про банкрутство його дебітора, навіть якщо не минув строк
оплати зазначений у договорі.
Норми податкового законодавства щодо визнання доходів і
витрат не відповідають принципам бухгалтерського обліку. Сплата
ПДВ відбувається за принципом «першої події» незалежно від того, чи
були надходження грошових коштів від дебіторів на поточний
рахунок чи у касу підприємства. Дотримання таких вимог, при
відсутності надходження коштів від дебіторів призводить до
зменшення коштів підприємства. При визнанні підприємства
банкрутом, ПДВ сплачене з суми його заборгованості коригуванню не
підлягає. Це призводить до завищення суми сплаченого ПДВ, що теж
призводить до зменшення коштів підприємства.
Хоча деякі підприємства мають право визнавати ПДВ при
одержанні коштів. Згідно із ст. 187.1 абзац 4: «За операціями з
виконання підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької
діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку
відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу.» Касовий метод – метод податкового обліку, за яким дата
виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування
коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата
отримання інших видів компенсацій вартості поставлених ним товарів,
а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата
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списання коштів з банківського рахунку платника податку або дата
надання інших видів компенсацій вартості поставлених йому товарів.
Такий метод визнання податкових зобов’язань є більш
доцільним з точки зору підприємства.
Законодавчі і нормативно-правові акти щодо обліку дебіторської
заборгованості мають низку неузгодженостей і суперечностей, які не
дозволяють підприємству вчасно забезпечити відшкодування
дебіторської заборгованості.
Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій для
обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги
передбачено рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»,
який має 3 субрахунки. Проте серед них не передбачено жодного для
обліку розрахунків з замовниками. Як свідчить практика, у разі
одержання спецзамовлення від контрагента існує більша впевненість у
одержанні коштів, ніж при звичайному продажі виготовленої
продукції.
Висновки. У статті наведено факти негативного впливу
дебіторської заборгованості на збереження власного капіталу
підприємства. Постійне зростання дебіторської заборгованості у складі
оборотних
активів
підприємств
зумовлює
зменшення
їх
платоспроможності, що призводить до банкрутства. З метою
вирішення цих проблем запропоновано уточнити певні норми
законодавства, зокрема Податкового і Цивільного кодексів. Наведено
рекомендації щодо внесення змін до Плану рахунків, з метою
полегшення обліку розрахунків із дебіторами та вдосконаленню
системи відновлення платоспроможності підприємства. Подано
рекомендацію по класифікації дебіторської заборгованості з метою
удосконалення управління дебіторською заборгованістю.
1.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»,
затверджене наказом МФУ від 08.10.99 р. №237 зі змінами та доповненнями.
2.Податковий кодекс України від 02.12.10 № 2755–V 90 (ПКУ)
3.Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435–IV (ЦКУ)
4.Кияшко Ольга Михайлівна. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі
управління підприємством: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09. / Кияшко
Ольга Михайлівна; Київ. нац. торг.–екон. ун–т. — К., 2011. — 21 с.– http://irbis–
nbuv.gov.ua/cgi–bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
5.http://briz.if.ua/
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В статті розглянуто теоретичну сутність понять «кредитні відносини» і
«кредитне забезпечення». Показано важливість їх для економіки країни. Здійснено
узагальнення щодо визначення поняття «кредитне забезпечення».
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In the article the theoretical nature of the terms "loan relationships" and "credit
secure". Shown their importance to the economy. Done generalizations about the definition
of "credit secure".
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Грубинка И.И.
КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И КРЕДИТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ: ИХ СУЩНОСТЬ И
ВАЖНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
В статье рассмотрены теоретическую сущность понятий «кредитные
отношения» и «кредитное обеспечение». Показана важность их для экономики
страны. Осуществлено обобщения относительно определения понятия «кредитное
обеспечение».
Ключевые слова: кредит, кредитные отношения, кредитное обеспечение,
предприятие.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями. З розвитком
суспільного виробництва, процесів обміну і розподілу кредитні
відносини стрімко і динамічно розвивались, піддавались якісним
змінам. Проте протягом багатьох століть поняття кредиту, кредитних
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відносин, кредитного забезпечення не були об’єктом дослідження
вчених. Зберігалася думка про кредит ще з античних часів, згідно з
якою кредит протиставляє гроші їхній природі, а процент суперечить
природі товарного обміну, із всіх галузей споживання ця найбільш
суперечить природі. Розвиток ринкових відносин показав хибність
таких поглядів, і потребу в дослідженні ролі не тільки кредиту, але і
кредитних відносин та кредитного забезпечення в економіці країни.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням проблематики суті та ролі кредитних
відносин та кредитного забезпечення в економіці присвячені праці
наступних вчених: Б.С. Івасів, А. Сомик, В. Геєць, П. Саблук,,
І.О. Лютий, Ю.В. Алексерова, В. П. Рябоконь, А. М. Поддєрьогін,
С. Кваша, П. А. Лайко, Я.М. Гончарук та ін..
Цілі статті. Розкрити деякі аспекти теоретичної сутності понять
«кредитні відносини» і «кредитне забезпечення».
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих результатів. На думку деяких вчених,
зокрема Б.С. Івасіва «Кредит забезпечує трансформацію грошового
капіталу в позичковий та відображає стосунки між кредитором і
позичальником.
Ці
стосунки
називаються
кредитними
відносинами»[1]. При цьому кредитор і позичальник називаються
суб’єктами кредитних відносин, а ті матеріальні цінності, відносно
яких укладається кредитна угода – об’єктами кредиту.
У сучасному господарстві значно розширюються межі
кредитних відносин. Кредит обслуговує все більшу частку товарних
відносин і потоків, замінюючи традиційні товарно–грошові зв’язки
обміну. Кредит необхідний як важливий засіб забезпечення
фінансово–господарської діяльності економічних суб’єктів. Кредитні
відносини поєднують в собі дві підсистеми:
– кредитно–грошові відносини;
– кредитно–товарні відносини;
Причому у позичку може надаватися вартість як у грошовій, так
і в товарній формі. Роль і місце кредитних відносин у національній
економіці залежить від стану самої економіки. Сучасний кредит і
кредитні відносини в Україні носять перехідний характер. Слід
розрізняти грошові, фінансові і кредитні відносини. Кредитні
відносини мають поворотний і відплатний характер. Вони
забезпечують розподільчі і перерозподільні процеси в економіці та
пов’язані з відтворенням позичкового капіталу. Взаємозв’язок між
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основними трьома типами економічних відносин надзвичайно
складний і суперечливий.
Кожна з сторін кредитних відносин має, вступаючи в них, свої
функції, бере на себе певні зобов’язання. Так, кредитор повинен
сформувати фонд фінансових ресурсів, що буде використовуватись
для надання кредиту. Для отримання прибутку він має надати грошові
кошти цього фонду у вигляді кредиту, при цьому враховуючи можливі
ризики і шукаючи оптимальне співвідношення між ними і
прибутковістю. На кредитора покладена також функція контролю за
цільовим використанням наданих коштів, а також своєчасністю і
повнотою їх повернення. На нашу думку, це вказує на те, що
дотримання принципів кредитування (цільове використання,
поверненість, платність, забезпеченість, терміновість, забезпеченість)
є залежить в більшій мірі від сумлінного ставлення до своїх обов’язків
саме кредитора, оскільки є гарантією його прибуткової діяльності.
Разом з цим позичальник вступає у кредитні відносини через потребу
у грошових коштах. Однак сама потреба ще не вказує на можливість
отримання кредитних ресурсів, крім цього в нього повинен бути
задовільний фінансовий стан, відповідне обґрунтування потреби в
кредитних коштах і їх ефективного використання. Це є запорукою їх
повернення в майбутньому.
Ще одним із дуже важливих і цікавих питань, є питання функцій
і принципів кредиту, а також його різновидів. Як уже було згадано
кредитні відносини виникають між двома суб’єктами кредитором і
позичальником, один надає позику, інший її отримує, і зобов’язується
повернути у визначений термін і з визначеною оплатою.
Необхідність кредитних відносин пов’язана з об’єктивною
розбіжністю у часі руху матеріальних і грошових потоків, що виникає
в процесі відтворення суспільного продукту: в одних сферах
господарства спостерігається вивільнення коштів, в інших виникає
потреба в них. Зняти таку розбіжність допомагає кредит. Потреба в
кредиті виникає через різницю у величині і термінах повернення
капіталу, авансованого у виробництво, а також у зв’язку з
необхідністю одночасної інвестиції великих грошових потоків для
розширення виробничого процесу. Традиційно виникнення потреби в
кредиті пов’язують із сезонністю виробництва (особливо це помітно в
сільському господарстві). Поряд з необхідністю кредитних відносин,
внаслідок утворення тимчасово вільних капіталів та їх руху
формується й можливість кредиту. Розвинуті кредитні відносини
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пов’язані зі створенням відповідного інституційного середовища –
мережі спеціальних кредитних інституцій, які спеціалізуються на
здійсненні кредитних операцій. Кредитні установи організовують і
обслуговують рух позичкового капіталу, забезпечують його залучення,
акумуляцію та перерозподіл у ті сфери народного господарства, де
виникає дефіцит коштів.
Кредитні відносини є однією з умов реалізації кредитного
забезпечення підприємств, здійснення якого в ринковій економіці є
дуже важливе. Саме кредитне забезпечення є одним із джерел
фінансування трансформаційних процесів в економіці, забезпечує
процес відновлення засобів виробництва і відповідно безперервність
виробництва як процесу, що є особливо актуально для сільського
господарства, як однієї з базових галузей економіки України.
Алексерова Ю.В. у своїй монографії вказує на вплив держави при
здійсненні кредитного забезпечення: «Кредитне забезпечення
реалізується через кредитну політику та кредитний механізм»[2, с.7].
Голуб Ю.О. відзначає кредитне забезпечення як: «сукупність
економічних відносин, головна спрямованість яких визначається з
приводу виникнення кредитних відносин та відносин щодо
ефективного використання залучених ресурсів, які узагальнюються
через окремі функції їх реалізації та визначають одну зі складових
фінансового забезпечення суб’єктів господарювання» [3, с.25]. Думку,
що кредитне забезпечення є насамперед відносинами, які
забезпечують підприємство необхідними фінансовими ресурсами і
відповідно також включають пошук цих ресурсів знаходимо у
Гончарук Я.М.[4, с.8]. Автор Кудінов А.С. додає до цього визначення
також здатність позичальника вчасно і в повному обсязі повернути
отримані кредитні ресурси [5, с.9]. Дехто з вчених розглядає кредитне
забезпечення в контексті обсягу залучених підприємством кредитів,
достатності цього обсягу для ведення ефективної господарської
діяльності, зокрема подібні твердження зустрічаємо у вченого
Грищенка О.І.[6, с.8]. Ми вважаємо, що кожен з названих підходів до
трактування поняття «кредитне забезпечення» допомагає розкрити
його суть і сформувати комплексне уявлення про цю категорію, а
також усвідомити її важливість для підприємств в сучасних умовах
ведення господарської діяльності. Досить багато уваги приділяється
важливості ролі держави в кредитному забезпеченні, але при цьому
акцентується увага на розмірах кредитних сум, коли першочерговим є
питання ефективності їх використання, особливо в умовах
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обмеженості державної фінансової підтримки. При неефективному
використанні, навіть кредитне забезпечення в повній потребі не дасть
очікуваного результату, а може стати лише демотиваційним чинником,
і навпаки обмеженість фінансових ресурсів часто стає фактором
прийняття раціональних рішень за рахунок яких досягається
максимальний економічний чи інший (наприклад соціальний,
екологічний) залежно від поставлених цілей ефект.
Висновки. З вище проаналізованого, ми сформували власний
погляд на дану економічну категорію згідно з яким: кредитне
забезпечення – комплексна категорія, що відображає пошук, умови
отримання повноту забезпечення кредитними ресурсами підприємств і
ефективність їх використання, а також своєчасність і повноту
повернення цих кредитних ресурсів. Тобто кредитне забезпечення є
процесом в частині пошуку кредитних ресурсів і їх використання,
відносинами в частині отримання і повернення кредитних коштів, та
обсягом фінансових ресурсів в частині повноти забезпечення ними
діяльності підприємства.
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У статті розкрито поняття трансакційних витрат з позиції бухгалтерського
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ACCOUNTING ISSUES AND ANALYSIS OF
TRANSACTION COSTS
This article deals with the concept of transaction costs from the perspective of
accounting, certain problems associated with the analysis and organization of accounting of
transaction costs in the current economic conditions and their possible solutions.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА
ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
В статье раскрыто понятие трансакционных издержек с позиции
бухгалтерского учета, определенные проблемы, связанные с анализом и организацией
учета трансакционных издержек в современных условиях хозяйствования и
возможные пути их решения.
Ключевые слова: трансакционные издержки, потенциальный капитал,
потенциальные обязательства.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
глобалізації економіки питання трансакційних витрат набуває
важливого значення, яке потребує подальшого вивчення. Величина
трансакційних витрат постійно зростає, а необхідність їх визначення
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та скорочення набуває все більш усвідомленого характеру. Ці витрати
в бухгалтерському обліку не відображаються, хоча вони мають
значний вплив на діяльність суб’єктів господарювання, а отже є
необхідність їх відображення в обліку.
Наявність трансакційних витрат і зростання їх величини є
характерною ознакою здійснення підприємницької діяльності в
ринковій економіці.
Цьому сприяють: низька специфікація прав власності,
недостатньо розвинене інформаційне забезпечення процесів
господарювання, висока вартість сектора трансакцій тощо.
Зростання трансакційних витрат негативно впливає на цінову
політику
суб’єктів
господарювання,
зменшує
ефективність
виробництва та продажу продукції, ставить під загрозу фінансову
стабільність і конкурентоспроможність підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням питань трансакційних витрат присвячені
праці багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, а саме:
О. Вільямсон, К. Еррор, В. Кузьменко, Р. Коуз, П. Міліграм,
С. Малахов, В. Милошик, А. Алчіан, Д. Норд, Р. Ріхтера, питання
класифікації трансакційних витрат розглядалися в працях С.Біла,
П. Брінь, А. Шастіко, М. Олсон, проблемами трансакційних витрат у
бухгалтерському обліку присв’ячено праці О. Боровича, Г. Кірєйцева,
Г. Козаченка, Г. Макухіна, М. Пушкаря, О. Шепеленко, М. Шигун,
Ж. Ющак та ін.
Першим серед учених, які звернули увагу на важливість
відображення в обліку трансакційних витрат, можна вважати
Г. Кірєйцева , який наголосив, що виявлення класифікаційних ознак
трансакційних витрат складатиме основу розробки методології їх
обліку та аналізу.
Основою дослідження є наукові методи, що ґрунтуються на
діалектичному пізнанні та об’єктивних законах економіки. Теоретичні
аспекти досліджувались із застосуванням методів індукції і дедукції,
за допомогою яких визначено місце трансакційних витрат у системі
обліку, а також уточнено ключові терміни, пов’язані з обліком даного
об’єкта. Історичний та логічний методи, а також порівняння
застосовувались при уточненні й дослідженні поняття категорії
витрат.
Цілі статті. Метою написання даної статті є розкриття сутності
трансакційних витрат, розгляд їх класифікації, з’ясування проблем
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пов’язаних з аналізом та організацією обліку трансакційних витрат.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих результатів. Поняття «трансакційні
витрати» було введено у 1937 р. у праці Р. Коуза ―Природа фірми‖. До
цього ж часу, використовувалось припущення про відсутність будьяких особливих затрат при взаємодії між економічними агентами.
Однак в результаті удосконалення ринку при укладенні угод виникає
ціла низка спеціальних затрат, які одержали назву трансакційних.
Ідеї, висунуті Р. Коузом, супроводжувались тривалими
науковими дебатами на сторінках журналу ―American Economic
Review‖, починаючи з кінця 40–х рр.
У 1960 р. вийшла нова стаття Р. Коуза ―Проблема соціальних
витрат‖, яка вивела проблематику трансакційних витрат в новий
науковий напрям досліджень.
Підтвердженням цього є виділення сучасними зарубіжними
економістами у вигляді окремого наукового напряму економіки
трансакційних витрат (Transaction cost economics), яка є домінантною
теорією, що використовується для аналізу економічної міжфірмової
взаємодії.
Категорія трансакційних витрат у сучасній економічній теорії
розглядається широко і використовується для визначення витрат, що
виникають у ході обміну товарами, у зв’язку із юридичними
зобов’язаннями, угодами, що потребують детального документального
оформлення і передбачають взаєморозуміння сторін.
Трактування даного поняття досить різноманітні, найширше –
всі витрати понад і крім власне витрат виробництва.
Архієреєвим С.І. було надане наступне визначення:
―Трансакційні витрати – економічні витрати, що включають неявні
витрати (втрати), які визначаються за альтернативним принципом,
запропоновано визначення трансакційних витрат як сукупності втрат,
що виникають при обміні правами власності, і затрат, призначених для
зменшення цих втрат‖. [1]
Данильчук І.В. визначає трансакційні витрати як витрати у сфері
обміну, в основі якого лежить не просто факт фізичної передачі благ, а
обмін правами власності, пучками правочинностей перш за все. [2]
Токарєв В. зазначає, що трансакційні витрати підприємства – це
витрати часу та інших цінних ресурсів підприємства на різноманітні
контакти зі своїм зовнішнім оточенням, а також на внутрішні
комунікації: на контакти з податковими та іншими державними
196

органами, на спілкування зі своїми покупцями, постачальниками,
партнерами і т. д.
Огляд економічної літератури засвідчує, що загальноприйнятої
класифікації трансакційних витрат немає, але найпоширенішою можна
назвати класифікацію трансакційних витрат, яка поділяє їх на п’ять
груп, а саме: витрати на пошук інформації, витрати на ведення
переговорів, витрати вимірювання, витрати специфікації та захисту
прав власності та витрати опортуністичної поведінки.[3]
Щодо економічної стійкості підприємства і трансакційних
витрат слід зазначити, що, з одного боку, здійснення окремих видів
трансакцційних витрат сприяє підвищенню економічної стійкості
підприємств, а з іншого боку, навпаки, певна група трансакційних
витрат негативно впливає на рівень економічної стійкості. Для цієї
групи витрат рекомендується застосовувати термін «ізотопні
трансакційні витрати», що підкреслює їх шкідливий характер.
Щодо питання про організацію обліку трансакційних витрат
найбільш оптимальним шляхом узагальнення інформації про них є
накопичення інформації на окремому рахунку. Але проблема
облікового відображення трансакційних витрат на рахунках
бухгалтерського обліку в тому, що в кожному обліковому об’єкті
закладена частина трансакційних витрат, тобто цей вид витрат
розсіяний між різними частками майна і зобов’язнь підприємства. І
завдання, яким саме шляхом здійснити системне узагальнення
інформації про ці витрати, нині залишається невирішеним.
Загалом можна визначити такі основні проблеми відображення в
обліку трансакційних витрат :
трансакційні витрати розосереджені між різними обліковими
об’єктами, що ускладнює їх узагальнення;
найбільш ефективним з позицій підтримання економічної
стійкості підприємства вважається проведення аналізу трансакційних
витрат не за фактичними даними, а очікуваними, прогнозними з метою
оптимізації їх рівня. Для вирішення цього питання необхідне
дослідження складу цих витрат, оцінка причин їх виникнення на
різних стадіях господарської діяльності;
значна частина трансакційних витрат має нелегальний
характер і через ці причини взагалі не фіксується в системі
бухгалтерського обліку, хоча здійснює навантаження на бізнес;
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частина трансакційних витрат є неефективною за суттю, що
зрозуміло без будь-якого додаткового аналізу, але у суб’єкта
господарювання відсутня можливість впливати на їх рівень [5].
Не можна не звернути увагу на ще одну групу трансакційних
витрат, які змушені нести вітчизняні підприємства, якщо вони хочуть
здійснювати свою господарську діяльність, які відображаються в
офіційній системі бухгалтерського обліку, але є свідомо
неефективними. Це витрати на оплату послуг, що нав’язуються
суб’єкту господарювання з боку державних підприємств (УМВС,
податкових органів,тощо).
Наприклад, всім суб’єктам господарювання необхідно отримати
електронні ключі для здачі звітності, послуги з формування яких були
безкоштовними, а згодом стали платними. Для підприємства це типові
неефективні витрати, але без них воно не зможе продовжувати свою
господарську діяльність.
Також варто звернути увагу на аналізі витрат на укладання
договорів за певний проміжок часу, це дасть можливість визначити
резерви їх зниження та виявити осіб, які з метою задоволення власних
економічних інтересів завищують відповідні витрати.
Висновки. Можна стверджувати, що проблеми обліку і аналізу
трансакційних витрат мають широкий характер і вони потребують
подальшої уваги з боку науки, і містять багато цікавого для пошуку
резервів стабільності підприємства.
Для того, щоб полегшити ведення обліку трансакційних витрат,
пропонуємо накопичувати їх на аналітичному рахунку 949.1, який
буде мати назву «Трансакційні витрати». Дані витрати розподіляти так
як і загальновиробничі витрати, тобто на кожен об'єкт витрат з
використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу
діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності
звітного періоду.
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Ключовими
питаннями як для власників підприємств та їх працівників (основних і
найманих), так і для держави є формування прибутку. Прибуток
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посідає одне з головних місць у загальній системі вартісних
інструментів ринкової екноміки.
Які б не були думки стосовно того, чи є прибуток основною
метою підприємства, беззаперечним є той факт, що чим прибуток
вищий, тим більше підприємство має можливостей для реалізації своїх
програм, оновлення матеріальної бази та збільшення власного
капіталу. Це забезпечить стабільність підприємства та є гарантією
його фінансової незалежності. Але питання економічної сутності та
змісту фінансових результатів залишається розкритим не повністю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано вирішення проблеми. Питання економічного змісту
фінансових результатів знайшли своє відображення у працях багатьох
вчених, зокрема В. Г. Білика, Л. Г. Ловінськаої, С. В. Мочерного, О. В.
Олійника, О. Є. Ширягіної та інших. Це підтверджує актуальність
питань формування доходів і витрат для визначення кінцевого
фінансового результату для забезпечення стабільності діяльності
підприємства. Однак існує ще низка питань, пов’язаних з визначенням
фінансових результатів, які потребують детальнішого вивчення.
Цілі статті. З огляду на вище зазначене, метою дослідження є
визначення економічної сутності фінансових результатів як основного
джерела фінансування сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Кожне підприємство,
незалежно від форми власності має на меті не тільки утримуватися на
ринку, а й отримувати позитивний результат, тобто прибуток.
Прибуток підприємства є основним внутрішнім джерелом
формування фінансових ресурсів для забезпечення розвитку
підприємства, виступає основою для розширення виробництва, є
захисним механізмом від банкрутства та ін.
Точки зору щодо визначення прибутку у різні періоди
економістами постійно змінювалися, в залежності від того, що вони
вкладали в поняття прибутку. Виникнення поняття прибутку більшість
вчених відносять до часів зародження товарного виробництва. Першою
теоретичною школою, що займалася визначенням прибутку, був
меркантилізм, першу спробу пояснити сутність прибутку зробив Т. Мен
у XVI-XVII ст. Олійник О.В., дослідивши їх роботи пише, що
меркантилісти стверджували, що прибуток виникає у сфері кругообігу,
тобто походження прибутку визвано продажем товару за ціною, вищою
за його вартість. Представники цієї школи вважали, що можна купити
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все, якщо є золото і гроші [5, с. 52 - 57]. Оскільки вони трактували
прибуток як різницю між цінами продажу та купівлею товару, то їх
помилкою, було те, що вони не враховували витрати, понесені на
виробництво продукції.
Поняття прибутку як особливої категорії фінансових результатів
розглядалось в класичній школі. Такі економісти, як У. Петті, А. Сміт
вже досліджували прибуток у зв’язку з факторами зростання
суспільного багатства, процесом накопичення капіталу. Вони бачили
джерело прибутку не в кругообігу, а у виробництві [6, с. 156 - 159].
Підтримуючи думку Ширягиної О.Є. ми бачимо, що дані вчені також не
повністю розкрили сутність прибутку, оскільки вжливим є як вхідні
ресурси, так і інформація на виході.
Важливий внесок у розвиток науки про фінансові результати
зробив німецький вчений К. Маркс. Автор розкрив таке основне
поняття як додана вартість – вартість, створена працею найманих
працівників понад вартості робочої сили. Джерелом прибутку К. Маркс
вважав додатковий продукт, створений у процесі виробництва й
реалізований у сфері обігу [1, с. 127 - 129]. Дана теорія має велике
значення і в даний час, тому-що підприємство може отримати прибуток
тоді, коли вхідні ресурси вкладені у товари і послуги принесуть з часом
економічні вигоди і кінцевий результат перевищуватиме початкові
витрати на придбання цих ресурсів, виробництво продукції, товарів,
надання послуг.
Але для того, щоб побачити кінцевий фінансовий результат
(прибуток, збиток) необхідно порівняти доходи звітного періоду і
витрати, які понесені для одержання цих доходів. За Національним
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності»:
доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження
активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання
власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків
власників);
витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття
активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілення власниками) [4].
Отже, відповідно до принципу нарахування та відповідності
доходів і витрат, для визначення фінансового результату діяльності
підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного
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періоду і витрати, які понесені для цих доходів. Доходи і витрати
відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно
від часу надходження і сплати грошей [2].
Доходи і витрати в обліку відображують на рахунку 79 «Фінансові
результати» на якому обліковують результати від операційної
діяльності (доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт,
послуг та доходи від іншої операційної діяльності; собівартість
реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративні
витрати, витрати на збут, інші операційні витрати), фінансової
діяльності (доходи від участі в капіталі та інші фінансові доходи
(дивіденди, відсотки та ін.); фінансові витрати та втрати від участі в
капіталі) та результати від іншої діяльності (доходи від інвестиційної та
іншої діяльності підприємства (дохід від реалізації фінансових
інвестицій, від відновлення корисності активів, від безоплатно
одержаних активів тощо); собівартість реалізованих фінансових
інвестицій, втрати від зменшення корисності активів, втрати від
неопераційних курсових різниць, уцінка необоротних активів і
фінансових інвестицій, списання необоротних активів та інші витрати
діяльності).
Відповідно, джерелом формування прибутку за основними
видами діяльності є прибуток від операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності, а джерелом формування прибутку
використаного в обліку є прибуток від реалізації продукції, майна та
позареалізаційних операцій.
Отже, необхідно розуміти, що поняття «фінансовий результат» і
«прибуток» не зовсім тотожні, оскільки фінансовий результат ширший
за своїм змістом, ніж прибуток. Фінансовий результат відображує всю
господарську діяльність підприємства, характеризує кількісні і якісні
показники результативності діяльності підприємства, тоді як прибуток
(збиток) є підсумок цієї діяльності, оскільки результат може бути як
позитивним, так і негативним. Від того, яку мету ставить перед собою
підприємство, таким і буде результат. Для цього необхідно враховувати
основні виробничі та економічні показники господарської та фінансової
діяльності, результативність господарсько-фінансової діяльності,
результативність та ефективність використання трудових, матеріальних
та грошових ресурсів. Підприємство повинно працювати на результат
відповідно до проміжних цілей, ключових результатів, стратегічних
цілей. Тому прибуток повинен бути не наживою, а джерелом надійності
і довговічності підприємства.
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Висновки. Отже, дослідженнями встановлено, що теорія
походження фінансових результатів є питанням постійного вивчення і
більшість думок є ефективними для виробничого процесу. Фінансовий
результат являє собою таку економічну категорію, яка формується
поступово протягом фінансово-господарського року від різних видів
діяльностей і виражається чистим доходом (прибутком), який
залишається у підприємства на власні потреби. Чим би не займалося
підприємство, мета отримання прибутку завжди буде залишатися на
визначному місці, але цілі і шляхи його використання залежатимуть від
потреб управління підприємства.
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Обліковоаналітичний механізм до ринкової економіки в основному був
направлений на планово-економічну систему. Вимоги апарату управління
з часом стали все більш вимогливими до інформації не тільки
аналітичного характеру, а й облікового, що вплинуло на покращення
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зведено-аналітичної інформації. Чим ширший обсяг зведено-аналітичної
інформації, тим більше можливостей у керівництва для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень.
Велика
зацікавленість
питаннями
обліково-аналітичного
забезпечення притаманна епосі інформатизації. Власники підприємств
зіткнулися з багатьма проблемами, зокрема конкуренції, нестачі ресурсів
тощо. Для їх вирішення, необхідно приймати вчасні, а головне вдалі,
управлінські рішення. Останнім часом обліково-аналітичне забезпечення
науковці і практики почали розглядати як один з головних механізмів
вирішення завдань та цілей, які постають перед керівниками підприємств.
На сучасному етапі розвитку економіки України процес прийняття
управлінських рішень потребує перегляду з точки зору формування і
використання обліково-аналітичної інформації. До цього часу не знайшли
належного висвітлення питання, пов’язані з методикою формування
достовірного
обліково–аналітичного
забезпечення
прийняття
управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
вирішення проблеми. Останніми роками термін „обліково-аналітичне
забезпечення‖ все частіше з’являється як у наукових працях, так і
дисертаційних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених. Вагомий
внесок в дослідження проблем обліково-аналітичного забезпечення
процесу управління діяльністю суб’єктів господарювання внесли
науковці: Буряк П.Ю., Бутинець Ф.Ф., Карпова Т.П., Кірейцев Г.Г.,
Гудзинський О.Д., Дем’яненко М.Я., Лень В.С., Пахомова Т.М.,
Пушкар М.С., Саблук П.Т., Сопко В.В., Сук Л.К., Сук П.Л.,
Сухарьова Л.О. та інші вчені. Це підтверджує актуальність питань
формування
обліково-аналітичного
забезпечення
управління
підприємством на фоні потреб забезпечення стійкого розвитку
підприємств. Однак існує ще низка питань, пов’язаних з використанням
та вдосконаленням обліково-аналітичної інформації, які потребують
детальнішого вивчення.
Цілі статті. З огляду на вище зазначене, метою дослідження є
вивчення питань щодо особливостей формування обліково-аналітичного
забезпечення управління підприємством.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих результатів. Незважаючи на існуючі
результати досліджень у даній сфері, на наш погляд, методологія
обліково-аналітичного
забезпечення
управління
підприємством
знаходиться на стадії формування та має недоліки, зокрема, не існує
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категоріальної визначеності – одночасно використовуються такі терміни
як „обліково-аналітичне забезпечення‖, „обліково-аналітична система‖,
„обліково-аналітичний механізм‖, що за своєю суттю мають одні і ті ж
завдання у системі управління, але різні тлумачення, структуру і
структуроутворюючі складові.
Проведений аналіз існуючих визначень показав, що поняття
обліково–аналітичне забезпечення, система або механізм мають
практично синонімічний зміст – їх головне призначення – забезпечення
системи менеджменту (поточного, фінансового, стратегічного) обліковоаналітичною інформацією, яка необхідна для прийняття обґрунтованих та
ефективних рішень.
Основою усього інформаційного забезпечення системи управління
є бухгалтерський облік, який разом з економічним аналізом можна
назвати системою обліково-аналітичного забезпечення управління
підприємством. Вагомий внесок у дослідження цього поняття зробила
Галузіна С.М. Дослідивши поняття обліково–аналітичної інформації,
вона дійшла висновку, що складова „аналітична‖ має два основних
значення: з однієї сторони, аналітична інформація є частиною облікової
інформаційної сукупності, яка відповідає вимозі аналітичності (при
цьому аналітичні облікові показники є підмножиною множини облікових
показників); з іншої – аналітична інформація представляє собою вид
економічної інформації, отриманої із облікової інформації в результаті
дій функцій управління: аналізу і синтезу [2, с.25]. Кузьмінський А.М.
теж стверджує, що під аналітичною інформацією, перш за все, слід
розуміти результативні показники, необхідні при проведенні аналізу. Для
отримання таких показників використовують різну економічну
інформацію [5, с.43].
Отже, поняття „обліково-аналітична інформація‖ включає
інформацію, яка утворюється в бухгалтерському обліку (в тому числі і
аналітична поряд із синтетичною) та інформацію, яка готується методами
економічного аналізу. При цьому аналітичною є облікова інформація
після опрацювання її економічним аналізом. Очевидним є те, що складова
„облікова‖ включає всю інформацію бухгалтерського обліку, в тому числі
як аналітичного, так і синтетичного характеру. Обліково-аналітичне
забезпечення слід розглядати як процес підготовки обліково-аналітичної
інформації, забезпечення її кількості та якості. Таким чином, поняття
обліково-аналітичного забезпечення постає у двох значеннях: 1)
діяльність, пов’язана зі збором, реєстрацією, узагальненням,
збереженням, передачею та аналітичним опрацюванням інформації; 2)
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забезпечення системи управління відповідною кількістю необхідної
якісної інформації.
На думку Пархоменка О.В., інформаційно-аналітичне забезпечення
системи управління – це поєднання всієї використовуваної в ній
інформації, специфічних засобів і методів її аналітичної обробки, а також
діяльності фахівців з її ефективного удосконалення та використання [6,
с.8]. Метою обліково-аналітичного забезпечення має стати поєднанням
процедур бухгалтерського обліку і економічного аналізу формування
інформації такого характеру: історичного, що узагальнює результати
діяльності; аналітичного, що передує прийняттю обґрунтованого
управлінського рішення. Звідси можна сформулювати основні функції
обліково-аналітичного забезпечення системи управління як частини
інформаційно-аналітичного
забезпечення:
1)
інформаційна
–
забезпечення системи управління інформацією про діяльність
підприємства внутрішніх і зовнішніх користувачів; 2) облікова –
відображення фактів господарської діяльності підприємств; 3) аналітична
– здійснення на підставі первинних аналітичних даних економічного
аналізу діяльності підприємств.
Отже, поняття „обліково-аналітичного забезпечення‖ можна
тлумачити як процес підготовки обліково-аналітичної інформації,
забезпечення її кількості та якості.
Основна інформація направлена на менеджмент. Для покращення
своєї діяльності, розвитку підприємства, починають розвиватися
маркетингові служби та система менеджменту. Це призводить до більшої
ефективності використання облікової інформації, але й потребує більших
витрат, які пов’язані з інформаційним забезпеченням менеджменту. Тому
необхідно шукати нові шляхи ефективного використання обліковоаналітичного механізму в контексті менеджменту. Відповідно, обліковоаналітичний механізм повинен забезпечувати обґрунтування та
прийняття рішень як загального, так і функціонального менеджменту –
стратегічного, інноваційного, операційного, соціального, кадрового,
організаційного,
маркетингового,
фінансового,
інвестиційного,
страхового, податкового, банківського, бюджетного та інших видів[4, с.
11]
Отже, важливим є постановка питання з точки зору корисності,
некорисності та шкідливості інформації. Всю інформацію, яка є на
підприємстві, можна поділити на два види: та, яка передбачена для
використання у внутрішньому середовищі і та, яка буде направлена для
зовнішнього використання (табл. 1).
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Важливе значення має формування інформаційної бази
функціонування обліково-аналітичної системи підприємства. Можна
підтримати думку Барановської С.П. про те, якою б не була
інформаційно-комунікаційна система, вона повинна завжди містити дві
складові, без яких не може існувати жодна система – це програмне
забезпечення (набір програм, документів, процедур, операцій
комп’ютерної системи, що допомагають технічним засобам виконувати
різні операції і доводити її до користувача в найзручніший спосіб) та база
даних, в якій зберігається інформація за визначений період про обліковоаналітичні дані, дані про хід виробничої діяльності, про виробництво
готової продукції, конкретні замовлення та їх виконання, про
постачальників, покупців, їх потреби, фінансовий стан та інше. [1, с. 8–
11]
Таблиця 1
Вимоги внутрішнього і зовнішнього середовища до інформації
бухгалтерського обліку
Види
Інформація бухгалтерського обліку
середовища
Внутрішнє Інформація щодо кількісних і якісних параметрів
середовище виробництва,
витрати
по
центрах
відповідальності,
по
затратах
праці;
продуктивності праці за видами продукції та в
розрізі структурних підрозділів; адміністративні
витрати по центрах відповідальності та в цілому
по системі; обсяги в розрізі продукції по центрах
відповідальності;
дотримання
параметрів
технології та якості; вплив агросервісного
обслуговування тощо
Зовнішнє Інформація про конкурентні переваги, слабкі
середовище сторони і загрози підприємств-конкурентів
аналогічного профілю діяльності; кон’юнктура
обраних сегментів ринку; інформація, яка
характеризує
постачальників,
замовників,
посередників;
виконання
зобов’язань;
інвестиційна політика; використання грошових
надходжень тощо
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Тобто, чим краще працює облікова і контрольна функції, тим
досконаліша стає методика аналізу та оцінка стратегії виробничої
діяльності підприємства.
Велике значення для обліково-аналітичної системи відіграють
дані аналітичного обліку, які носять ретроспективний (дає можливість
визначити ефективність діяльності шляхом порівняння планових та
фактичних показників як за об’єктами обліку, так і за різні періоди),
оперативний (забезпечує оцінку фактичного стану діяльності
підприємства) і перспективний (направлений на формування
стратегічних цілей, формування програми та системи заходів
реалізації стратегій в залежності від кількісних, якісних і часових
параметрів) характер.
Для того, щоб обліково-аналітичний механізм працював,
необхідно правильно організувати обліковий процес, тобто: визначити
об’єкти обліку (при цьому визначити методи обліку, способи обробки
інформації, склад працівників тощо); чітко розподілити обов’язки по
центрах та визначити їх взаємини; визначити складові елементи
(предмет, завдання, функції), модель за якою буде працювати
підприємство; розробити облікову політику та допоміжні регламенти;
сформувати інформацію за видами обліку; врахувати інформацію та її
аналіз на первинному, поточному і підсумковому етапах; врахувати
технічну сторону обліку: вибір форми бухгалтерського обліку,
створення робочого плану рахунків, введення в дію первинних та
зведених документів, створення власних внутрішніх зведених
документів, внутрішній контроль і т.п.
Аналіз результатів діяльності шляхом оцінки фінансового стану
дає можливість зробити висновок про спроможність підприємства,
його найближчі перспективи. Для узагальнюючої оцінки економічної
ефективності найкращим варіантом є підхід, за якого результат
порівнюється як з ресурсами, так і з затратами. При цьому менеджер
повинен чітко уявляти, що і як оцінювати, де і в якій галузі спосіб його
оцінки є найбільш слушним.
Висновки. Можна сказати, що на даний час досить низький
рівень розвитку організації як системи, не розвинений на належному
рівні
менеджмент,
моніторингова
політика,
політика
конкурентоспроможності та організаційна культура підприємства в
цілому. Обліково-аналітичне забезпечення утворює функціонуючу
систему, яка забезпечує безперебійну роботу управлінського апарату,
розкриває всі недоліки та прогресивні сторони діяльності
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підприємства, дозволяє вчасно виявити порушення та не
доопрацювання. Добре організоване обліково-аналітичне забезпечення
управління підприємством – головна мета будь-якого далекоглядного
керівника.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Контроль є
системою постійного спостереження і перевірки роботи підприємства,
однією із основних функцій управління. Він використовується в цілях
оцінки обґрунтованості прийнятих управлінських рішень, виявлення
відхилення і несприятливих ситуацій, своєчасного інформування
керівництва для ухвалення рішень по усуненню, зниження ризиків
його діяльності і управлінню ними. У сучасних умовах
господарювання контроль може збалансувати та захистити інтереси
держави, населення та суб’єктів господарювання, зокрема в частині
обліку доходів.
Ефективність і надійність функціонування існуючої системи
контролю потребує повнішого інформаційного забезпечення та
подальшого вдосконалення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню питань контролю операцій з обліку доходів
присвятили свої праці багато вчених, зокрема М. Т. Білуха, Г. В.
Булкот, Н. Г. Виговська, Н. І. Дорош, Є. В. Калюга, Г.І. Кіндрацька, Р.
О. Костирко, Л. В. Нападовська, В. С. Рудницький, Б. Ф. Усач, В. М.
Яценко та інші.
Цілі статті. Вивчити питанням контролю операцій з обліку
доходів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Контроль
необхідний для забезпечення достовірної оцінки певної ситуації та
покликаний створити умови для внесення коригувань до запланованих
показників розвитку як окремих підрозділів, так і всього підприємства
в цілому. Виходячи з цього, контроль є одним з головних інструментів
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розробки і прийняття управлінських рішень. Саме це і забезпечить, в
свою чергу, нормальне функціонування підприємства і досягнення
поставлених ним цілей.
Академік М.Г. Чумаченко вважав, що завдання контролю
виконує не облік за допомогою його процедури, а конкретні
працівники, яким визначаються ці роботи не бухгалтерським обліком,
а наукою управління [5].
При перевірці доходів підприємства основними завданнями є:
дотримання положень облікової політики в частині обліку
доходів;
перевірити свідоцтва платника податку (платника єдиного
податку, платника ПДВ тощо);
наявність доходів від здійснення господарської діяльності;
дотримання договірних зобов’язань перед покупцями
(замовниками);
визначити види діяльності, що здійснюються на
підприємстві, та наявність дозволів на їх здійснення;
встановити відповідність відображення сум доходів на
рахунках бухгалтерського обліку, в облікових
регістрах та звітності відповідно до наявних первинних
документів;
перевірити правильність оцінки доходів відповідно до вимог
П(С)БО та ПКУ;
встановити повноту та своєчасність відображення інформації
в податковій звітності та узгодження з фінансовою [1].
Методичні прийоми контролю операцій з обліку доходів
потребують застoсування метoдів обстеження діяльності, об’єктів
підприємства, визначення дохoдів, їх зіставлення з витратами та
обґрунтування доходів на підставі рoзрахунково-економічних
рoзрахунків.
При перевірці в першу чергу необхідно вивчити об’єкти
діяльнoсті, які фоpмують доходи від опeраційної, інвеcтиційної і
фінанcової діяльнoсті та надзвичайні доходи. Контрoлю підлягають:
доходи від реалізації, інші опeраційні доходи, доходи від участі в
капіталі, інші доходи, надзвичaйні доходи та фінансові результати.
Спочатку перевіряють правильність визначення прибутку
(збитку) за даними ―Звіту про фінансові результати‖. У зв’язку з цим
обґрунтовують дoстовірність статті ―Дохід (виручка) від реалізації
продукції (робіт, послуг)‖, де відoбражається загальний дохід
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(виручка) від її реaлізації (без врахування наданих знижок, повернення
прoданих товарів та податків з їх продажу). Потім перевіряють
достовірність визначення чистого доходу (виручки) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг), що визначається шляхом
вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.
У складі доходів від оперaційної діяльності знаходяться також
доходи від оперaтивної орeнди активів, операційних курсових різниць,
відшкодування раніше списаних активів (крім фінансових інвестицій).
У зв’язку з цим ревізoр перевіряє прaвильність визначення цих
дoходів, що потребує застoсування розрaхунково-аналiтичних
прийомів контролю. На підставі перeвірки даних визначення доходу
від операційної діяльності перевіряють правильність визнaчення
прибутку (збитку) від цієї діяльності, що являє сoбою алгебраїчну
сyму валoвого прибутку (збитку), іншого операційнoго доходу,
адміністративних витрaт, витрат на збут та інших.
Також завданням контролю доходів та фінансових результатів є
оцінка динаміки показників формування прибутку, обґрунтованості
фактичної величини утворення і розподілу прибутку; виявлення і
вплив різних факторів на величину прибутку; оцінка можливих
резервів подальшого зростання прибутку на основі оптимізації обсягів
виробництва і витрат. Досліджуючи загальні фінансові результати
діяльності підприємства, контроль визначає конкретні напрями
поглиблення аналізу факторів, що впливали на формування прибутків
(збитків) та їх тенденцію на майбутню діяльність підприємства.
Поряд із перевіркою прибутку (збитку) від операційної
діяльності перевіряють достoвірність визначення дохoду від участі в
капіталі (отриманого від інвестицій), інших фінaнсових дохoдів, що
отримані від дивідендів, відсотків та доходів, що одержані від
фінансових інвестицій, а також від неопераційних курсових різниць та
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не
пов’язані з операційною діяльністю підприємства. Отже, oсобливу
увагу під час ревізії звертають на правильність визначення статей
надзвичайних дохoдів і надзвичайних витрат (невідшкодованих
збитків від стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо),
включaючи затрати цих витрат (за винятком сум страхового
відшкодування та покриття витрат за рахунок інших джерел),
прибyтки і збитки від інших подій і опeрацій, які відповідають
визначенню цих надзвичайних подій. Зміст і вартісна оцінка дoходів
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або витрат від кожної надзвичaйної події розкривaються на підставі
дoдатків до фінансових звітів. Перeвірка достовірнoсті визначення
прибyтку від усіх видів діяльності підприємства обґрунтовується
перeвіркою алгебраїчної суми прибутку (збитку) від звичaйної
діяльності та нaдзвичайного прибутку, податку з нього та
надзвичайного збитку. Пoтім дані ―Звіту про фінансові результати‖
співставляють із даними відпoвідних рахунків. Зокрема, сальдо, що
визначено в кінці року за такими рахунками: 70 ―Доходи від
реалізації‖, 71 ―Інші операційні доходи‖, 90 ―Собівaртість реалізації‖,
92 ―Адміністративні витрати‖, 93 ―Витрати на збут‖, 94 ―Інші витрати
операційної діяльності‖, переносять на рахунок 79 ―Фінансові
результати‖ (субрахунок 791 ―Результати основної діяльності‖).
Процедури перевірки показників доходу від реалізації готової
продукції розглядають у зв’язку з її собівартістю. Зокрема, неoбхідно
дослідити
правильність
розрахунку
фактичної
сoбівартості
реалізованої продукції, а також перевірити правильність списання
витрат на дебет рахунка 901 ―Собівартість реалізованої готової
продукції‖. Виявлені незаконні списання на цей рахунoк різних
витрат, нестач, дебіторської заборгованості пoвинні під час ревізії
корегуватися з метою правильного відображення доходу від реалізації
цих господарських операцій.
На фактичний розмір дохoду від реалізації продукції значною
мірою впливають її обсяг, собівартість, система ціноутворення, ставки
податку на додану вартість, якість і структура реалізованої продукції.
В зв’язку з цим під час ревізії потрібно перeвірити, як вплинув кожен
фактор на розмір доходу від реалізації, що потрeбує використання
розрахунково-аналітичних методичних прийомів контролю.
Особливу увагу необхідно приділити також перевірці
надзвичайних доходів і витрат. Для цього потрібно перевірити
правильність визначення сальдо за рахунком 75 ―Надзвичайні доходи‖
та сальдо за рахунком 99 ―Надзвичайні витрати‖ і перенесення сальдо
цих рахунків на рахунок 79 ―Фінансові результати‖ (субрахунок 794
―Результати надзвичайних подій‖).
Узагaльнення результaтів контролю операцій з обліку доходів
потрeбують системaтизації, ґрунтування виявлених порушень та
недoліків, складання часткoвого і проміжного актів контролю та
відображення цих пoрушень і недoліків у відповідному розділі акту.
Висновки. Ефективність контролю операцій з обліку доходів
підприємства залежить від здатності вирішувати поставлені завдання і
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забезпечувати захист підприємства від можливих ризиків,
незалежністю системи внутрішнього контролю в структурі управління
підприємством.
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В статье исследованы учетно–аналитическое обеспечение денежных средств на
предприятии, в частности, расчетов по оплате труда и его связи с движением средств
бизнес-структуры. Рекомендовано использование модели Баумоля для планирования.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Для
посткризового розвитку підприємств України важливим є обліковоаналітичне забезпечення грошових коштів на підприємстві, у тому
числі, розрахунків з оплати праці. Брак досвіду функціонування наших
підприємств у ринкових умовах, недостатнє вирішення проблеми
управління їх грошовими потоками як в методологічному, так і в
прикладному аспектах призводять до того, що у вітчизняній практиці
аналізу рух коштів практично не береться до уваги. Це зумовлює
ігнорування найбільш важливої, динамічної частини бізнесу і
породжує низку серйозних проблем, пов’язаних з необґрунтованістю
та хаотичністю управління і загостренням загальної проблеми
неплатежів. Тому тематика дослідження, в якій сформульовано
теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо
формування системи обліково-аналітичного забезпечення управління
грошовими потоками підприємств, у зв′язку з необхідністю
розрахунків з оплати праці, є актуальною і необхідною.
Цілі статті. Мета статті полягає в дослідженні обліковоаналітичного забезпечення розрахунків з оплати праці підприємства та
його зв′язку з рухом коштів бізнесової структури.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання теорії та практики обліку, контролю грошових
коштів досліджують так автори як Ткаченко Н.М., Марочкіна А.М.,
Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.М., Завгородній В.П., Кулаковська Л.П., Піч
Ю.В. Питання економічного аналізу грошових коштів висвітлюються
ширше в роботах зарубіжних авторів і частково у вітчизняних
спеціалізованих виданнях. Свій внесок у розробку аналітичного
забезпечення управління грошовими коштами зробили вітчизняні
економісти: Бланк І.О., Голов С. Ф., Лігоненко Л.О., Литвин Б.М.,
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Мних Є.В., Нусінов В. Я., Ситник Г.В., Суторміна В. М., Шкарабан С.
І. та інші.
Водночас у вітчизняному доробку бракує окремих комплексних
завершених досліджень з питань управління грошовими потоками, які
б розширили межі традиційного аналізу, сформували конкретні
підходи до розробки аналітичного забезпечення управління ними,
запропонували конкретні шляхи виходу підприємств із стану
неплатоспроможності тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сучасні умови
існування підприємств, а також процеси, що протікають в економіці
України ще раз підтверджують важливість і необхідність грошових
коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності суб'єктів
підприємництва. Водночас тема грошових коштів є дуже важливою
ділянкою при оцінці платоспроможності та подальшого існування
кожного суб'єкта господарювання. Вважаємо, що на кожному
підприємстві повинні створюватися всі умови для ретельного
контролю за оприбуткуванням, видачею та рухом грошових коштів.
Це перш за все стосується внутрішнього і зовнішнього контролю,
оскільки більшість операцій, що здійснюються на підприємстві,
пов'язані з рухом грошових коштів, зокрема, проведенням розрахунків
між підприємствами. Тому облік операцій з грошовими коштами,
іншими активами є дуже важливим задля необхідного і своєчасного
забезпечення розрахунків з оплати праці.
Інформація про облік грошових коштів знайшла своє
відображення також в міжнародних стандартах бухгалтерського
обліку. Глобалізація світових економічних ринків, широкомасштабний
розвиток підприємництва, динамічна зміна податкового законодавства
України поставили на сьогодні особливо актуальним питання про
входження нашої країни до європейського та світового економічного
простору. Як відомо, Україна прагне стати членом Європейського
Союзу. Але процес набуття статусу країни–члену Євросоюзу вимагає
перегляду всього чинного законодавства, удосконалення системи
обліку, звітності. У зв’язку з цим 18 березня 2004 року було
затверджено Закон України «Про загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу» № 1629 [5]. Цим Законом було визначено обов’язковість
безпосереднього
застосування
підприємствами
Міжнародних
стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ).
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На досліджуваному підприємстві виділяють три види діяльності:
основна, пов'язана з виробництвом; інвестиційна, пов'язана з
придбанням і продажем довгострокових активів і фінансова діяльність
(операції з цінними паперами, погашення заборгованостей і т.д.).
Кожний з цих видів діяльності генерує як припливи, так і відтоки
коштів.
При складанні планових припливів і відтоків коштів
необхідно враховувати їхній рух за всіма видами діяльності
підприємства. Основну частину надходжень коштів, як правило,
генерує основна діяльність підприємства. Найбільш широке
використання отримала модель Баумоля – це модель, що
застосовується для планування залишку коштів [6]. Вихідними
положеннями моделі Баумоля є сталість потоку витрат коштів,
збереження всіх резервів грошових активів у формі короткострокових
фінансових вкладень і зміна залишку грошових активів від їх
максимуму до мінімуму, що дорівнює нулю. Математичний алгоритм
розрахунку максимального й середнього оптимальних розмірів
залишку коштів відповідно до моделі Баумоля має такий вигляд:

ГК опт

2 В К П ГК
,
ВЗ

де ВК – витрати на обслуговування однієї операції поповнення
грошових коштів;
ПГК – планова потреба у грошових коштах;
ВЗ – рівень витрат доходів при забезпеченні грошових коштів.
Показники ПП «Архпроект – Миколаїв» мають
наступні значення:
1) Плановий річний обсяг грошового обороту 428 700,00 грн;
2) Витрати на обслуговування однієї операції поповнення грошових
коштів складають 40,00 грн;
3) Середня річна ставка відсотка по короткострокових фінансових
вкладеннях становить 16%.

ГК опт

2 40 428700
0,16

Необхідно знайти
розраховується, як:

середній
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Згідно виконаних розрахунків, робимо висновок, що
рекомендований середній залишок
грошових коштів для
ПП «Архпроект – Миколаїв» становить 7320,5 грн.
Висновки. Грошові кошти є головною складовою всіх
фінансових операцій підприємства. Вони беруть участь в забезпеченні
всіх видів господарської діяльності, зокрема, розрахунків з оплати
праці.
Внаслідок
кругообігу
господарських
засобів
між
підприємствами виникають відносини, які називаються розрахунками.
Розрахунки можуть здійснюватися в готівковій та безготівковій формі,
а безготівкові розрахунки поділяються на товарні та нетоварні.
Грошові обороти, як готівкові так і безготівкові органічно пов’язані
між собою і переходять з однієї форми в іншу.
Виконання основних завдань бухгалтерського обліку грошових
коштів сприяє забезпеченню одержання достовірної, точної,
своєчасної інформації про рух грошових коштів як основи своєчасних
і повних розрахунків з оплати праці. Щодо приватного підприємства
«Архпроект – Миколаїв», то облікова політика фірми забезпечує
дотримання принципів організації бухгалтерського обліку і складання
фінансової звітності і регулюється наказом про організацію
бухгалтерського обліку і облікову політику. При
плануванні
припливів і відтоків коштів, необхідно враховувати їхній рух за всіма
видами діяльності підприємства. Основну частину надходжень коштів,
як правило, генерує основна діяльність підприємства. Відповідно,
використання моделі Баумоля, що застосовується для планування
залишку коштів, допоможе підприємству відповідально виконувати
свої зобов′язання з оплати праці.
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ТУРИСТИЧЕСКОГО ИМИДЖА УКРАИНЫ
Раскрыта сущность понятия « туристический имидж страны». Определено, что
в сегодняшних условиях историко-культурные и природные лечебные ресурсы
Украины вызывают значительный интерес у местных жителей и у туристов из других
стран мира. Рассмотрены перечень основных мероприятий, которые влияют на
интенсивность развития туристической отрасли в стране. Приведена характеристика
стратегических направлений развития туристического имиджа Украины .
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туристический имидж государства .

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими і практичними завданнями. Остання чверть
ХХ і початок ХХІ ст. ознаменувалися прискореним розвитком
туризму, що перетворило його на досить важливу галузь світової
економіки. В умовах поглиблення глобалізаційних процесів сучасності
туризм не лише відіграє важливу роль у формуванні валового
внутрішнього продукту України, створенні додаткових робочих місць
і забезпеченні зайнятості її населення, але й сприяє розвитку суміжних
галузей економіки – транспорту, зв’язку, будівництва тощо. Однак
через повільні темпи розвитку туристичної галузі та низку інших
соціально–економічних проблем наша країна у 2013 р. посіла лише 76
місце зі 140 можливих у світовому рейтингу туристичної
конкурентоспроможності [7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Дослідженню проблем
туризму в тих чи інших аспектах присвячено праці таких відомих
українських і зарубіжних вчених, як: Бартошук О.В., Божидарнік Т.В.,
Брашнов Д.Г., Бутко І.І., Воскресенський В.Ю., Джаладян Ю.А.,
Кусков А.С., Окладнікова Є.А., Пазенок В.С., Ткаченко Т.І.,
Трохимець О.І. і Устименко Л.М. Незважаючи на широкий спектр
досліджень, вважаємо, що проблема розвитку туристичної галузі
України все ще залишається дискусійною і потребує подальшого
вивчення, оскільки багато років поспіль наша держава за рівнем
туристичної конкурентоспроможності поступається навіть своїм
найближчим сусідам.
Цілі статті. Спираючись на міжнародний досвід і національні
особливості розвитку туризму, визначити стратегічні напрями
розвитку туристичного іміджу України.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У Стратегії
розвитку туризму і курортів [2], яку було затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1088-р від 06 серпня
2008 р., зазначено, що Україна посідає одне з провідних місць у Європі
за рівнем забезпеченості цінними природними лікувальними та
історико-культурними ресурсами, які викликають значний інтерес у
вітчизняних та іноземних туристів.
Як свідчать останні статистичні дані [4, с. 490], у 2011 р.
суб’єктами туристичної діяльності нашої держави було подано
послуги 1323 тис. екскурсантів і 2343 тис. туристів, у тому числі за
видами туризму: іноземних – 344 тис. осіб, туристів-громадян
України, які виїжджали за кордон – 1395 тис. осіб, внутрішніх
туристів – 605 тис. осіб. Поряд з цим, нами виявлено, що протягом
2011 р. Україну відвідали 21415 тис. іноземних громадян, що втричі
більше, ніж у 2000 р. Безумовно, все це вказує на те, що привабливість
України для туристів поступово зростає, оскільки наша держава
славиться своєю багатовіковою історією, неповторною культурномистецькою спадщиною, мальовничими ландшафтами і гостинними
людьми. Унікальне географічне розташування, сприятливий клімат і
насиченість цікавими історико-культурними пам’ятками, на наш
погляд, створюють усі умови для розвитку туристичного іміджу
країни у перспективі.
У ході проведення даного дослідження нами було визначено, що
міжнародна туристична політика України реалізується на засадах
економічної доцільності та взаємовигідної співпраці з конкретною
країною (регіоном) та враховує особливості певного туристичного
ринку. Лише за останні декілька років було укладено низку
міжнародних угод про співробітництво в галузі туризму, зокрема, з
урядом Князівства Андорра, Республіки Кіпр, Португальської
Республіки, Таджикистану, Чорногорії, Республіки Молдова та інших
країн.
Набуття дійсного членства України у Всесвітній туристській
організації стало справжнім імпульсом для здійснення низки важливих
заходів, спрямованих на посилення ролі туризму у соціальноекономічному житті нашої держави. Зокрема, у 1998 р. відповідним
Указом Президента України [1] було встановлено, що День туризму у
нашій країні має щорічно відзначатися 27 вересня. Відтак, у рамках
свята вже багато років поспіль проводяться різноманітні урочисті
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масові заходи, а учнівська і студентська молодь в цей день має
можливість безкоштовно відвідувати місцеві музеї і заповідники.
Поряд з цим, слід зазначити, що 18 жовтня 2005 р. Україна
першою із країн СНД стала членом Європейського туристичної комісії
(ЄТК). Вступ України до цієї структури має виняткове стратегічне
значення для просування українського туристичного продукту на
європейському ринку, закріплення авторитету нашої держави у
європейській спільноті [5].
Незважаючи на окремі позитивні зрушення, вважаємо, що
розвиток туризму у більшості регіонів нашої держави відбувається
вкрай повільними темпами порівняно зі світовими туристичними
регіонами, що зумовлено, в основному, низьким рівнем розвитку її
туристичного іміджу.
За переконанням Заячковської Г.А. [6, с. 18], туристичний імідж
являє собою не що інше, як сукупність символічно виражених
емоційних і раціональних уявлень про своєрідність і специфіку країни,
сформованих у свідомості реальних і потенційних туристів.
Відтак, можемо стверджувати, що розвитку туристичного іміджу
України у найближчій перспективі сприятиме відповідна рекламноінформаційна кампанія, яка має включати:
по-перше, активізацію друкованих і електронних публікацій про
унікальність української природи і культурну привабливість регіонів
нашої держави;
по-друге, участь країни у спеціалізованих ярмарках, виставках,
туристичних салонах на основних зарубіжних туристичних ринках для
пропаганди національного туристичного потенціалу;
по-третє, розвиток ділового туризму шляхом проведення ділових
і наукових заходів.
Поряд з цим, вважаємо, що з метою сприяння розвитку
туристичного іміджу України, а також консолідації зусиль органів її
державної влади і підприємств туристичного бізнесу, вкрай важливо
започаткувати щорічний національний туристичний конкурс з
орієнтовною назвою «Мальовничими стежками України». У рамках
такого конкурсу кращі підприємства, установи та організації могли б
одержати від компетентного журі відповідні відзнаки у номінації «За
значний внесок у формування туристичного іміджу України», а решта
зацікавлених осіб – взяти участь у конкурсі на кращу туристичну
фотографію. У ролі спонсорів проведення фотоконкурсу могли б
виступати зацікавлені туристичні фірми, а головним призом на
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конкурсі доцільно зробити одноденний рекламно-інформаційний тур
по одному із регіонів України на вибір. Серія публікацій у мережі
Інтернет та в засобах масової інформації про основні враження
переможців фотоконкурсу від екскурсії по основних туристичних
об'єктах різних регіонів України, зрештою, дозволить привернути
увагу потенційних туристів до видатних історичних об’єктів і
мальовничих пейзажів, що знаходяться на території нашої держави, а
значить, і підвищить її туристичну привабливість.
Поряд з цим, вважаємо, що розвитку туристичного іміджу в
Україні сприятимуть і такі унікальні інноваційні й технологічні
проекти, як ―Доповнена реальність‖, який було успішно реалізовано
компанією МТС у Донецьку під час підготовки до Чемпіонату Європи
з футболу ―Євро-2012‖. За допомогою спеціальної програми,
встановленої на смартфоні, туристи мали змогу визначити своє
місцезнаходження у Донецьку, дізнатися про найбільш видатні
історичні об’єкти, розташовані неподалік, проглянути їхні архівні
фотографії, накласти архівне зображення на сучасний вигляд об’єкта
та власноруч відрегулювати прозорість фотографії. Пілотний проект
―Доповнена реальність‖ також було успішно реалізовано компанією
МТС у Львові, тому вважаємо за необхідне поступово розширювати
базу даних такого проекту фотографіями та інформацією про історичні
об’єкти інших міст України, у яких також є чимало цікавого для
туристів. Зрештою, це дозволить розкрити туристичний потенціал
кожного великого міста нашої країни.
Щоб якнайшвидше максимально відкрити Україну для туризму,
необхідно також активізувати просування відомих туристичних
брендів кожного регіону, сприяти розвитку малого підприємництва у
туристичній галузі, залучати позабюджетні кошти для реконструкції і
нового будівництва туристичних об’єктів, створювати нові туристичні
маршрути, які б знайомили туристів із кращими зразками
національного
ремесла
і
народно-прикладного
мистецтва,
фольклорними і культурними традиціями українського народу,
народними звичаями, завдяки яким туристи могли б відчути справжній
український колорит.
Загалом, можна стверджувати, що для популяризації України за
кордоном важливим є створення багатомовного туристичного
інтернет-порталу, завдяки якому потенційний турист зможе
ознайомитися не тільки з видатними місцями, культурою і традиціями
нашої країни, але і отримати необхідну інформацію про митні правила
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у ній, курс валют, кліматичні умови, розклад руху транспорту,
забронювати номер у готелі тощо. Подібні інтернет-сайти вже є у
Австрії, Німеччині, Єгипті та інших країнах світу, тому розробка
подібного проекту в Україні може стати одним із пріоритетних
напрямів розвитку її туристичного іміджу та стимулювання в’їзного
туризму.
Висновки. Як підсумок, вважаємо за доцільне зазначити, що
туризм відіграє надзвичайно важливу роль у соціально-економічному
житті сучасного суспільства, сприяє розширенню культурного
простору, збагаченню духовного потенціалу кожної особистості. В
умовах поглиблення глобалізаційних процесів стратегічною метою
розвитку цієї галузі економіки України має стати не що інше, як
створення якісного туристичного продукту, здатного забезпечити
комплексний розвиток територій і задоволення соціально-економічних
інтересів місцевих громад. Відтак, перспективами подальших розвідок
у даному напрямі мають бути дослідження, спрямовані на вивчення
основних чинників, які впливають на формування туристичного
іміджу країни та її окремих регіонів.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими і практичними завданнями. Дослідження
експерта-бухгалтера передбачає правильне застосування методики
загального дослідження, яка характеризує всі методи та прийоми, що
використовуються з метою виявлення фактичних обставин справи, а
також врахування всіх питань, що можуть бути поставлені у процесі
судово-бухгалтерської експертизи відповідного спрямування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Дослідженням
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методики судово-бухгалтерської експертизи присвятили свої праці
такі автори як Л.І.Бочкова, Ж.А.Кєворкова, М.Ф.Сафонова, О.Є.Новак,
М.Т.Білуха,
В.Д.Понікаров,
М.І.Бігар,
Г.Г.Мумінова-Савіна,
Л.І.Савченко,
І.А.Каштанова,
А.А.Савін,
В.С.Рудницький,
О.І.Швирьова, Є.Р.Россінська, Ф.Ф.Бутинець. У роботах зазначених
вчених, ґрунтовно висвітлені теоретико методичні проблеми
проведення судово-бухгалтерської експертизи, а практичні питання
експертного дослідження витрат, носять фрагментарний характер.
Цілі статті. Метою даної статті є висвітлення задач та методики
проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з
витратами основної діяльності промислового підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В процесі
господарської діяльності на підприємстві виникають витрати,
пов’язані з вартістю використаня виробничих запасів, заробітної плати
працівників, соціальних заходів, зносу необоротних матеріальних і
нематеріальних активів. Витрати впливають практично на всі сфери
функціонування
підприємства,
визначаючи
його
політику
ціноутворення, обсяги виробництва, розмір прибутку, показники
фінансового
стану,
конкурентоспроможність
продукції
та
підприємства в цілому. Тому особливо важливо контролювати облік
витрат, який займає визначальне місце в економіці компанії.
Керівники підприємств, що здійснюють виробничу діяльність,
постійно стежать за дотриманням нормативів, динамікою фактичних
питомих витрат, оскільки матеріальні витрати становлять значну
частину в загальних витратах на виробництво, а отже, ці витрати
істотно впливають на величину отримуваного прибутку (рис.1). Звідси
випливає, що економія матеріальних ресурсів є найважливішим
чинником підвищення ефективності виробництва.
Експертиза, як спосіб використання спеціальних бухгалтерських
знань, організовується правоохоронними органами та проводиться
експертом. Загальні положення про судову експертизу, закріплені у
Законі України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038–ХІІ,
поширюються на всі види судових експертиз, включаючи і судовобухгалтерську експертизу. Законодавчим підґрунтям проведення
судово-бухгалтерської експертизи витрат операцій діяльності
підприємств України є П(С)БО 16 «Витрати».
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Фактичні витрати
суми, що сплачуються постачальнику
транспортно–заготівельні витрати
суми, що сплачуються за інформаційні послуги
митні та інші платежі
податки,що не повертаються
винагорода посередницькій організації

Рис.1. Витрати, пов’язані з придбанням виробничих запасів
При підготовці до призначення судово-бухгалтерської
експертизи і формулюванні питань слідчий збирає та, потім разом з
постановою про призначення експертизи, представляє експерту
матеріали, які є об'єктами експертизи:
а) первинні і зведені бухгалтерські документи;
б) облікові регістри;
в) документи бухгалтерської звітності;
г) акти раніше проведених ревізій;
д) протоколи вилучення та огляду документів;
е) протоколи виїмки та обшуків;
ж) протоколи допитів обвинувачених і свідків, а також очних
ставок, в яких висвітлюють досліджувані господарські операції;
з) постанову про залучення до справи документів;
и) висновки експертів інших спеціальностей [3].
Судово-бухгалтерська експертиза вважається призначеною з дня
винесення відповідного визначення судом або постанови судді, особи,
що проводила дізнання, слідчого або прокурора. Визнавши
необхідність проведення судово-бухгалтерської експертизи, слідчий
виносить постанову, де вказується:
1. Підстава для призначення судово-бухгалтерської експертизи.
2. Дата і місце винесення постанови.
3. Прізвище, ім'я і по батькові експерта-бухгалтера, його посаду
й найменування експертної установи, де проводитиметься судово228

бухгалтерська експертиза.
4.Питання до експерта-бухгалтера.
5.Матеріали, надані експерту-бухгалтеру [3].
Роботу експерта-бухгалтера можна умовно поділити на три
стадії:
1) попереднє ознайомлення з матеріалами справи;
2) дослідження матеріалів справи та вирішення поставлених
питань;
3) складання висновку експертизи та передача його суду
(слідчому).
На першій стадії визначається можливість проведення судовобухгалтерської експертизи.
На другій стадії експерт-бухгалтер складає робочий план
відповідно до плану розслідування.
На третій стадії експерт-бухгалтер формально фіксує отримані
результати, тобто, складає письмовий висновок і засвідчує його своїм
підписом, а потім передає його слідчому. Крім того, на даному етапі
можуть бути розроблені пропозиції по профілактиці правопорушень,
встановлених експертизою.
Якщо питання, поставлені на розгляд експерту, виходять за межі
його компетенції або, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для
вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали
не були одержані, експерт у письмовій формі повідомляє орган, який
призначив експертизу, про неможливість складання висновку (ст.66
КПК, ст.13 ЗУ «Про судову експертизу») [2]. Таким чином, порядок
проведення судово-бухгалтерської експертизи, зокрема, операцій з
обліку витрат, починається з дня винесення постанови судом або
слідчим і закінчується складанням висновку експерта-бухгалтера за
матеріалами справи.
Найбільш поширеними способами здобуття доказів з
використанням документального матеріалу є методи документальної
експертизи, що підрозділяються на загальні і спеціальні.
До загальних методів і способів судово-бухгалтерської
експертизи відносять:
1. Формальну перевірку, що встановлює наявність і правильність
заповнення необхідних реквізитів документів. При цьому
здійснюється візуальний огляд документа (наявність найменування,
дати, підписів тощо), його аналіз.
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2. Арифметичну перевірку, яка може включати як складні
розрахунки, так і прості і виявляє факти шахрайства в первинних
документах.
3. Нормативна перевірка документів. Встановлює відповідність
змісту документів, правилам, які зафіксовані в нормативно-правових
актах, тобто виявляються незаконні за змістом, але правильні за
формою документи.
4. Зіставлення документів дозволяє здійснювати контроль
декількох взаємозв'язаних документів. Операція, що викликає сумнів,
може бути досліджена по декількох бухгалтерських документах.
Залежно від результатів відповідності або відмінності інформації в цих
документах, вирішується питання про їх правильність.
5. При зустрічній перевірці зіставляються окремі екземпляри
одного і того ж документа, що знаходяться в різних суб’єктів
господарювання, а також зіставляються дані документів, пов'язаних
між собою однією і тією ж операцією. Такі перевірки проводять за
відсутності матеріалів ревізії і при невеликому об'ємі документів. В
інших випадках необхідно вимагати попередньої документальної
ревізії [3].
Також застосовуються такі методи як: запит, підтвердження,
дослідження, усне опитування, підготовка альтернативного балансу.
Запит є пошуком інформації в обізнаних осіб. Використання
даного методу має бути погоджене з правоохоронними органами
залежно від виду справи, яка розслідується. У разі потреби експертбухгалтер за узгодженням з правоохоронними органами може
підготувати запит на адресу третьої сторони на підтвердження
необхідної інформації. Відповіді на запити можуть допомогти
експерту отримати інформацію, якою він раніше не володів або яка
підтверджує експертні докази.
Дослідження є процедурою, в ході якої експерт-бухгалтер
перевіряє деякі первинні документи, відображення цих даних в
регістрах синтетичного і аналітичного обліку, відповідність типовій
кореспонденції
рахунків,
плану
рахунків
і
положенням
бухгалтерського обліку.
Усне опитування осіб, що беруть участь в справі, може
здійснюватися впродовж всього експертного дослідження. Експерт
має право уточнювати обставини справи у правоохоронних органів,
представників сторін, учасників процесу.
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В цілому, порядок перевірки документів, об'єкти і методи
перевірки визначаються експертом конкретно по кожній справі з
урахуванням
форм організації бухгалтерського обліку суб’єкта
господарювання, а також об'ємів господарської діяльності.
Наприкінці проведення судово-бухгалтерської експертизи,
експертом складається експертний висновок. Висновок – єдина
процесуальна форма, в якій експерт доводить свої висновки до суду
або особи, що призначила експертизу [3]. Цінність висновку експертабухгалтера полягає в тому, що за допомогою цього доказу органи
попереднього слідства та суд отримують можливість використовувати
в процесі встановлення істини у справі користуватись відповідними
матеріалами, які надані фахівцями з бухгалтерського обліку, для
з’ясування або пояснення тих або інших суттєвих для справи фактів.
Висновки експерта викладаються у вигляді відповідей на
поставлені питання в тій послідовності, в якій питання викладені у
вступній частині висновку. На кожне з поставлених питань має бути
дана відповідь по суті або вказано на неможливість його вирішення з
тих або інших причин.
Встановлені експертом обставини профілактичного характеру
відображаються в дослідній частині висновку, а пропозиції з
попередження правопорушень — в його результативній частині.
Висновок підписується експертом, що проводив дослідження, та
засвідчуються печаткою експертної установи (або його філії), і
направляється органу, що призначив експертизу.
Висновок складаються в двох екземплярах, перший з яких
прямує органу, що призначив експертизу, а другий залишається в
експертній установі.
Висновки. Судово-бухгалтерська експертиза – важливий
доказовий засіб у всіх процесуальних галузях права.
Предмет судово-бухгалтерської експертизи складають явища, що
характеризуються наступними ознаками: вони пов'язані з
господарською діяльністю економічних суб'єктів; вони знайшли
відображення в бухгалтерському обліку; межі їх дослідження
визначаються навколо досліджуваних і допустимих питань,
поставлених правоохоронними органами або судом; висновок
надається фахівцем саме в області бухгалтерського обліку.
1. Закон України «Про судову експертизу» (зі змінами та доповненнями) від
25.02.1994 № 4038–XII.
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ПРИ ВЕДЕННІ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Центральною ланкою в зовнішньоекономічній діяльності підприємства є
підготовка, укладання і виконання договору (контракту) між двома і більше
сторонами, які знаходяться в різних країнах. У статті визначені найважливіші
параметри зовнішньоторговельного договору (контракту), знання яких допоможе
підприємствам, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, кваліфіковано
укладати і виконувати ці контракти. Виявлені спірні моменти при укладенні
контракту, що в майбутньому можуть призвести до судових розглядів.
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FEATURES OF FOREIGN TRADE CONTRACTS FOR
ACCOUNTING FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
The main problem in the external economic activity is preparing, signing and
execution of the agreement (contract) between two or more parties located in different
countries. The article identifies the most important parameters of the foreign trade agreement
(contract), knowledge of which is practically help businesses engaged in foreign trade,
qualified to enter into and perform such contracts. In addition, the author has identified
points of contention that may eventually lead to a lawsuit.
Keywords: accounting of foreign activity, export operations, foreign trade agreement
(contract), basic conditions of supply, Incoterms 2010.

Дулепова А.А.
ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВОГО КОНТРАКТА ПРИ
ВЕДЕНИИ УЧЕТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Центральным звеном во внешнеэкономической деятельности предприятия
является подготовка, заключение и исполнение договора (контракта) между двумя и
более сторонами, находящимися в разных странах. В статье определены самые
важные параметры внешнеторгового договора (контракта), знание которых
практически поможет предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую
деятельность, квалифицированно заключать и исполнять эти контракты. Выявлены
спорные моменты при заключении контракта, которые в последствие могут привести
к судебным разбирательствам.
Ключевые слова: учет внешнеэкономической деятельности, внешнеторговый
контракт, базисные условия поставки, Инкотермс 2010.

Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Успішному
здійсненню міжнародної торгівлі будь-якого підприємства можуть
перешкоджати не лише зовнішні, але і внутрішні фактори. Так,
центральною ланкою в зовнішньоекономічній діяльності підприємства
є підготовка, укладання і виконання договору (контракту) між двома і
більше сторонами, які знаходяться в різних країнах. Договір
(контракт) служить головним комерційним документом, що визначає
взаємини учасників, і основним засобом регулювання ділових
стосунків у сфері зовнішньоторгового обігу. Для здійснення
зовнішньоекономічної діяльності у світовій практиці передбачені різні
види зовнішньоторговельних угод, регламентовані в кожній країні
цивільним законодавством та виробленими звичаями ділових
відносин. Відповідно до положень статті 1 Федерального закону «Про
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експортний контроль» від 18.07.1999 N 183–ФЗ «зовнішньоекономічна
діяльність – зовнішньоторговельна, інвестиційна і інша діяльність,
включаючи виробничу кооперацію, в сфері міжнародного обміну
товарами, інформацією, роботами, послугами, результатами
інтелектуальної діяльності (правами на них)»[1].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Бархатов А.П. відмічає, що під
зовнішньоекономічною діяльністю слід розуміти «економічні зв’язки
між організаціями різних країн, засновані на взаємовигідних умовах,
передбачених контрактами (договорами), щодо здійснення товарних,
фінансових, інвестиційних, інформаційних і інших потоків через
кордон з використанням в розрахунках іноземної валюти за
міжнародними правилами»[2]. Укладення зовнішньоторговельного
контракту вимагає особливих знань в області російського і
міжнародного права, а підприємства малого і середнього бізнесу не в
змозі містити в штаті висококваліфікованих фахівців в області
митного, банківського і міжнародного права. У зв’язку з цим можна
визначити найважливіші параметри зовнішньоторговельного договору
(контракту), знання яких допоможе підприємствам, що здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність, кваліфіковано укладати і виконувати
ці контракти.
Цілі
статті.
Визначити
основні
параметри
зовнішньоторговельного контракту. Виявити спірні моменти
складання контрактів, які можуть призвести до неправильного ведення
бухгалтерського обліку і подальших судових розглядів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. При укладенні
зовнішньоторговельного контракту особливе значення мають базисні
умови постачання, які впливають на формування додаткових витрат
підприємства, а, отже, і на очікуваний фінансовий результат операції,
тому виникає необхідність правильного трактування і застосування
умов «Инкотермс-2010». Базисні умови постачання «Инкотермс»
(Incoterms, International Commercial Terms) розроблені Міжнародною
торгівельною палатою (International Chamber of Commerce, ICC).
Застосування ІНКОТЕРМС при укладанні зовнішньоторговельних
контрактів характеризується наступними особливостями:
- з правової точки зору цей документ носить рекомендаційний
характер, тому сторони контракту при його використанні повинні
робити посилання на цей документ;
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- уніфіковані умови постачання, що містяться в ІНКОТЕРМС,
носять загальний характер, тому у відповідних статтях контракту
сторони повинні уточнювати обов’язки продавця і покупця щодо
постачання товару;
- в контрактах сторони можуть погодитися на використання
ІНКОТЕРМС більш ранніх версій, ніж остання редакція 2010 року
(1936, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000), та зазначають це в
контракті;
- у зв’язку з широким застосуванням ІНКОТЕРМС у світовій
практиці при оформленні митних документів в графі «Умови
постачання» вказується умова відповідно до ІНКОТЕРМС.
Вивчення
особливостей
складання
базисного
зовнішньоторговельного контракту, дозволило виділити наступні
основні розділи:
1. Уніфікований номер контракту. В цьому розділі слід звернути
увагу на запропоновану до використання групу знаків в номері
контракту:
1 - код країни організації згідно міжнародної класифікації,
2 - код по ЗКПО,
3 - порядковий номер документа в організації.
Якісна концепція формування договорів дозволить організаціям,
що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, здійснювати
оперативний пошук і аналіз інформації, пов’язаної з укладеними
зовнішньоторговельними договорами компанії.
2. Дата, місце підписання. При зазначенні дати і місця
підписання, рекомендовано додатково вказувати тризначний код
країни, згідно з міжнародним класифікатором. Вагоме юридичне
значення має визначення місця підписання договору, оскільки йдеться
про місце знаходження суду, в який повинні будуть звернутися
сторони у разі потреби вирішення будь-яких непереборних
розбіжностей, що виникли у зв’язку з виконанням цього договору.
3.
Найменування
сторін.
При
оформленні
зовнішньоторговельного контракту необхідно обов’язково вказати
повне найменування сторін, а також посаду, прізвище, ім’я і по
батькові осіб, які представляють кожного контрагента і безпосередньо
підписують контракт. Для підписання договору вказані особи повинні
мати відповідні повноваження, які надаються на підставі певних
документів, про що робиться запис в преамбулі. Такими документами,
як правило, є статут, положення або доручення.
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4. Предмет контракту. В розділі щодо предмета контракту
запропоновано вказувати повне найменування і характеристику
товару, а також посилання на міжнародні і національні стандарти.
5. Форма узгодження окремих видів постачання. Рекомендовано
використовувати додатки, специфікації, у разі рамкового контракту.
6.Сума
контракту
(ціна).
При
зазначенні
ціни
в
зовнішньоторговельному контракті необхідно робити посилання на
«ІНКОТЕРМС–2010». Також пропонується визначати загальну суму
контракту, ціну за одиницю товару у валюті ціни та короткого
найменування базису постачання відповідно до міжнародних правил
тлумачення стандартних формулювань умов постачання товару
«ІНКОТЕРМС–2010». У цьому розділі необхідно вказати
найменування і код валюти, в якій оцінений товар відповідно до
класифікатора валют, що використовується для цілей митного
оформлення. Якщо ціна за одиницю товару і сума контракту не
можуть бути точно встановлена на дату підписання контракту, то
рекомендовано зазначати детальну формулу ціни або умови її
визначення з таким розрахунком, щоб при реалізації усіх зугоджених
умов можна було однозначно встановити ціну товару і суму
контракту.
7.Умови
оплати.
Умови
щодо
розрахунків
за
зовнішньоторговельним контрактом є одними з найбільш значущих.
Згідно з правилами ГК РФ виділяють декілька моментів оплати
відносно до моменту передачі товару:
- безпосередньо до або після передачі товару;
- попередня оплата;
- оплата товару, переданого в кредит (наступна оплата);
- оплата товару на виплату (сплата ціни переданого товару не
відразу повністю, а узгодженими частинами та в узгоджені в договорі
терміни).
Рекомендується передбачати акредитивну форму платежу або
іншу форму, яка б гарантувала безумовне надходження валютної
виручки при експорті товарів, а також надання гарантій щодо
повернення платежу, раніше переведеного в оплату товарів, що
імпортуються, у випадку, якщо постачання не буде здійснено. У цьому
розділі вказуються повні найменування і поштові адреси банків (філій)
сторін, номери рахунків, платіжні реквізити.
Особливу увагу слід приділяти узгодженню проведення оплати.
Оскільки договір укладається між суб’єктами, що здійснюють свою
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діяльність в різних країнах з різними основними валютами, необхідне
узгодження курсу державних валют, зазначення можливості
використання для розрахунків інших іноземних валют. Оскільки сума
платежу може значно змінюватися у зв’язку з коливаннями курсу
валют, тому доцільно до контракту вносити умови щодо «валютного
курсу». Це дозволить чітко зафіксувати курс валют або прикріпити
його до діючого курсу валют однієї з держав.
8. Умови постачання згідно ІНКОТЕРМС-2010. При
зовнішньоекономічній угоді базисні умови постачань «ІНКОТЕРМС2010» вказують в зовнішньоторговельному контракті, а також в
рахунку-фактурі (рахунку-проформі, інвойсі) і міжнародній товарнотранспортній накладній (CMR). Умови постачання товару визначають
обов’язки сторін, пов’язані з транспортуванням, страхуванням і
митним оформленням товарів як в частині їх організації, так і в
частині оплати цих витрат. У прайс-листах ціна зазвичай вказується,
виходячи з певної умови постачання «ІНКОТЕРМС-2010», або на
вибір покупця пропонуються декілька варіантів умов постачання а,
отже, декілька варіантів цін. Залежно від базису постачання фактурна
ціна може включати витрати з перевезення товару, навантажувальнорозвантажувальні витрати, страхування, мито та інші збори. Тому при
формуванні цін, виконанні контракту і визначенні витрат, які несе
експортер (і які визнаються для цілей оподаткування як економічно
обгрунтовані), необхідно враховувати обов’язки, що покладаються на
експортера (постачальника), виходячи з узгоджених сторонами умов
постачання, зазначених в контракті. Крім цього, ІНКОТЕРМС
визначають момент переходу ризиків випадкової загибелі і
ушкодження товарів від продавця до покупця.
Всього ІНКОТЕРМС містить 13 видів базисних умов
постачання, які передбачають різні поєднання витрат і ризиків
продавця і покупця, а також класифіковані залежно від способів
транспортування [3].
9. Санкції. У цьому пункті сторони встановлюють
відповідальність за неналежне виконання зобов’язань, у тому числі за
прострочення платежу або постачання, а також постачання товару
неналежної якості або їх кількості.
10. Форс-мажорні обставини. Дуже корисною в цьому розділі
контракту є норма, що стосується переліку форс-мажорних обставин
«включаючи, але, не виключно», що у свою чергу дає можливість
віднести до таких обставин випадки прямо не обумовлені в договорі.
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11. Місце арбітражу. Для російських компаній важливим
моментом є визначення місця арбітражу, у разі виникнення спірних
ситуацій зі стороною контрагента. Тому рекомендовано наполягти на
розгляді спірних справ за зовнішньоторговельним контрактом в
російських арбітражних судах. Це не лише істотно знижує витрати на
послуги адвокатів, транспортні витрати, але і встановлює мову, на якій
провадитиметься судочинство, та однозначно застосовуватиметься
право тієї країни, в якій буде здійснюватися регулювання угоди.
12. Юридичні адреси і банківські реквізити сторін.
Рекомендується вказувати повне найменування контрагента,
юридичну і фактичну адреси. Ця позиція контракту, що
обумовлюється учасниками зовнішньоекономічної діяльності, підлягає
точній перевірці і звірці з наявними перевізними документами, такими
як договір СМР, а також з іншими товаросупровідними документами.
Висновки.
Правильне
оформлення
і
укладення
зовнішньоекономічного контракту є запорукою повного і своєчасного
дотримання усіх умов укладеного договору. Від якості складеного
контракту, залежить загальне враження про компанії-контрагентів, які
мають ділові, і можливо довгострокові відносини. Складання
зовнішньоторговельного контракту повинне враховувати вимоги не
лише законодавства Російської Федерації і країни, в якій
зареєстрований контрагент, але і вимоги міжнародного законодавства.
Усе
це
сприятиме
якісному
і
безпечному
веденню
зовнішньоекономічної діяльності організацій, убезпечить їх
від
можливих помилок, які у свою чергу можуть призвести до тривалих
судових розглядів з російськими митними органами а, отже, до
вагомих втрат часу і грошових ресурсів.
1. Федеральный закон от 18.07.1999 «Об экспортном контроле» N183–ФЗ.
2. Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: Учебное
пособие. – 3–е изд., испр. и доп. – М.: Издательско–торговая корпорация «Дашков и
К», 2007 . – С. 8. (312 с)
3. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.brokert.ru/material/dokumentalnoe–oformlenie–exporta–bazisnye–usloviya
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ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Статья посвещена актуальным проблемам учета и контроля денежных средств
в современных условиях. Определены отдельные направления усовершенствования в
этой сфере.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Грoші
являють сoбoю бaгaтoфункціoнaльну екoнoмічну фoрму, зa
дoпoмoгoю якoї здійснюється oблік вaртoсті, oбмін, плaтежі,
нaкoпичення вaртoсті. Вoни тaкoж виступaють oдним з нaйбільш
вaжливих рoзділів екoнoмічнoї нaуки, тoбтo є нaбaгaтo більшим, ніж
прoстий інструмент, щo сприяє рoзвитку екoнoміки. Дoбре діючa
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грoшoвa системa сприяє як пoвнoму викoристaнню пoтужнoстей, тaк і
пoвній зaйнятoсті, a пoгaнo функціoнуючa грoшoвa системa мoже
стaти гoлoвнoю причинoю різких кoливaнь рівня вирoбництвa,
зaйнятoсті тa цін в екoнoміці.
В сучaсних умoвaх у перевaжнoї більшoсті підприємств
грoшoвих aктивів не вистaчaє, a тoму здaтність підприємствa
виживaти нaпряму зaлежить від уміння упрaвляти грoшoвими
пoтoкaми. Віднoвлення і збереження динaміки циклів oперaційнoї,
інвестиційнoї і фінaнсoвoї діяльнoсті, щo прaктичнo являє сoбoю
зaпoруку неoбхіднoї ліквіднoї пoзиції підприємствa і реaлізaції йoгo
пoпиту нa кoшти, в теперішній екoнoміці є oднією з прoблем, щo
виникaють перед підприємствoм. Тільки глибoкі дoслідження
екoнoмічних мехaнізмів, щo визнaчaють грoшoві пoтoки кoжнoгo
oкремoгo суб'єктa гoспoдaрювaння, змoжуть реaльнo дoпoмoгти у
вирішенні дaнoї прoблеми.
Цілі статті. Aктуaльність теми дoслідження пoлягaє в тoму, щo
грoшoві кoшти відігрaють вaжливу рoль у вирoбничo-гoспoдaрській
діяльнoсті підприємствa. Тaк, зa дoпoмoгoю грoшoвих кoштів
підприємствo в прoцесі свoєї діяльнoсті мoже зaкупляти сирoвину,
oснoвні зaсoби, тим сaмим нaрoщувaти oбсяги вирoбництвa прoдукції
(викoнaння рoбіт і нaдaння пoслуг), щo в нaш чaс дуже вaжливo. Для
тoгo, щoб підприємствo мaлo мoжливість ефективнo викoристoвувaти
грoшoві кoшти, пoтрібнo прaвильнo oргaнізувaти їх oблік і
здійснювaти кoнтрoль зa витрaчaнням.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теoретичному oбґрунтувaнню тa прaктичному вирішенню
питaнь й прoблем oбліку грoшoвих коштів присвяченa знaчнa
кількість нaукoвих прaць тaких зaрубіжних екoнoмістів, як Дж.К. Вaн.
Хoрнa, Є. Брігхенa, Е. Нікхбaхтa, A. Грoппеллі, Т. Рaйсa,
В.В. Бoчaрoвa, Л.Н. Пaвлoвoї, Г.В. Сaвицькoї, a тaкoж прaць
вітчизняних вчених, як М.Т. Білухи, Ю.A. Вериги, С.Ф. Гoлoвa,
Н.Г. Гoрицькoї, O.М. Губaчoвoї, Г.Г. Кірейцевa, М.В. Кужельнoгo,
Є.В. Мнихa, Л.В. Нaпaдoвськoї, В.O. Oзерaнa, М.С. Пушкaря,
В.В. Сoпкa, Л.К. Сукa тa інших екoнoмістів.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Фінaнсoве
блaгoпoлуччя підприємствa бaгaтo в чoму зaлежить від припливу
грошових кoштів, щo зaбезпечують пoкриття йoгo зoбoв'язaнь.
Відсутність мінімaльнo неoбхіднoгo зaпaсу кoштів укaзує нa фінaнсoві
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усклaднення. Нaдлишoк кoштів свідчить прo те, щo підприємствo
зaзнaє збитків зa рaхунoк, пo-перше, інфляції і знецінення грoшей і,
пo-друге, через
немoжливість їхньoгo вигіднoгo рoзміщення й
oдержaння дoдaткoвoгo дoхoду.
Господарська діяльність складається з багатьох господарських
операції, що є певними моментами безперервних змін коштів
господарства або джерел їх утворення. Під час цієї діяльності у
підприємства виникають найрізноманітніші господарські зв’язки і
розрахунково-платіжні відносини з постачальниками матеріальних
цінностей, підрядчиками, покупцями і замовниками своєї продукції,
транспортними організаціями, фінансовими установами, працівниками
фірми та іншими (як юридичними так і фізичними) особами.
Кошти, що їх використовують для розрахунків, виконуючи
функцію міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, здійснюють
безперервний кругообіг (гроші – товар – виробництво – товар – гроші),
повертаються при цьому до своєї первісної форми у вигляді виручки
після реалізації продукції, тобто у вигляді грошових коштів.
Гроші постійно здійснюють кругообіг і безперервно знаходяться
на всіх стадіях діяльності будь-якого підприємства. Гроші в межах
встановлених лімітів можуть знаходитися у вигляді готівки в касі, а
інші суми зберігають на рахунках в банках. Частина грошей може бути
вкладена в цінні папери з метою одержання доходу від них.
Грошові кошти – це актив, який більше всього можливий для
зловживання, тому завданням адміністрації є запровадження системи
ефективного внутрішнього контролю, яка б забезпечила їх
збереження, ретельний облік і звітність. Система внутрішнього
контролю включає в себе план організації, а також заходи, спрямовані
на збереження грошових коштів, досягнення точної обробки даних та
складання бухгалтерської звітності. Важливими елементами
внутрішнього контролю є: процедури контролю, середовище
контролю і система обліку.
Уникненню як навмисних, так і ненавмисних викривлень в
обліку запобігає такий розподіл обов’язків, який забезпечує виконання
правил:
1. Щоб забезпечити одержання неупередженої інформації,
ведення обліку доручають окремому структурному підрозділу, яке
очолює головний бухгалтер.
2. Якщо одна й таж сама особа є матеріально відповідальною за
грошові кошти і здійснює їх бухгалтерський облік, то існує великий
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ризик того, що вона використає ці грошові кошти для власної вигоди і
відкоригує бухгалтерські записи, щоб уникнути відповідальності.
3. Розподіл
санкціонування
операцій
і
матеріальної
відповідальності за пов’язані з цими операціями активи. Порушення
цього правила підвищує ймовірність зловживань.
Отже, збереження готівки від порушень і зловживань та
контроль за її збереженням може бути забезпечений за таких умов:
облік готівки має здійснюватися в момент її надходження; всю готівку,
що надійшла необхідно здавати в той самий день, принаймні не
пізніше, ніж на наступний день; працівник, який одержує готівку, не
повинен займатися її обліком у бухгалтерії; працівник, відповідальний
за одержання готівки, не повинен займатися її розподілом.
Неoбхідним зaхoдoм є рoзрoбкa плaну кoнтрoлю зa дoтримaнням
кaсoвoї тa рoзрaхункoвo-плaтіжнoї дисципліни тa ряду рoбoчих
дoкументів, які чіткo визнaчaють зaхoди щoдo перевірки нaявнoсті
грoшoвих кoштів і стaну зaбoргoвaнoсті підприємствa (як дебітoрськoї,
тaк і кредитoрськoї), сприяють детaльнoму вивченню первинних
дoкументів і визнaченню зaкoннoсті гoспoдaрських oперaцій. При
дoтримaнні системaтичнoгo тa нaскрізнoгo внутрішньoгoспoдaрськoгo
кoнтрoлю зa грoшoвими кoштaми тa рoзрaхункoвими oперaціями
підприємствo мoже зменшити витрaти нa сплaту фінaнсoвих сaнкцій,
підвищити ефективність упрaвлінських рішень, виявити негaтивні
фaктoри у вузьких ділянкaх oбліку і цим сaмим зменшити їх
негaтивний вплив нa фінaнсoві результaти підприємствa тa впливaти
нa екoнoмію витрaт.
Виснoвки. Грошові кошти, як найліквідніші активи повинні
забезпечувати постійну платоспроможність підприємств і майбутнє
створення прибутку, як такого, тому грошові потоки мають бути під
постійним контролем бухгалтерів та керівників. Зa дoпoмoгoю
кoнтрoльних зaхoдів, здійснених нa підприємстві з привoду виявлення
відхилень в oбліку кaсoвих і рoзрaхункoвих oперaцій, мoжнa знaйти
нoві рaціoнaльніші шляхи викoристaння грoшoвих кoштів.
1. Ткaченкo Н. М. Теoретикo–метoдoлoгічні прoблеми фoрмувaння бухгaлтерськoгo
oбліку / Н. М. Ткaченкo. – К.: A.С.К., 2009. – 352 с.
2. Грaнoвa Р. O. Грoшoві кoшти. Рoзрaхунки: Бухгaлтерський oблік / Р. O. Грaнoвa. –
К. : ЦУЛ, 2010.–207с .
3. Мурaвський В. Відмoвa від первиннoгo дoкументувaння як чинник інтегрaції
пoвністю aвтoмaтизoвaнoї системи oбліку / В. Мурaвський// Бухгaлтерський oблік і
aудит. – 2009. – №10. – С. 32–45
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок
важливими науковими та практичними завданнями. Господарська
діяльність суб’єктів господарювання пов’язана з використанням
коштів, що перебувають у безперервному кругообігу. У складі джерел
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коштів підприємства значну питому вагу займають позикові кошти, а
саме кредиторська заборгованість.
Проте одним з найбільш складних і суперечливих питань
бухгалтерського обліку все таки є облік кредиторської заборгованості,
що пов'язано з існуванням проблеми неплатежів.
Кредиторська заборгованість має великий вплив на фінансові
результати підприємства та на господарську діяльність загалом. Для
підвищення фінансової результативності всіх видів звичайної
діяльності та забезпечення платоспроможності підприємствам
необхідно прискорити кругообіг оборотного капіталу. Тому, для того
щоб ефективно використовувати позикові кошти підприємства
необхідно навчитися правильно управляти ними.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми управління кредиторською
заборгованостю вивчали і досліджували як вітчизняні так і зарубіжні
науковці: С.М. Барац, Ф.Ф. Бутинець, О.М. Галаган, Є.В. Орлов, А.Б.
Борисов, В.Б. Івашкевич, Н.Н. Макарова, Я.В. Соколов та інші.
Цілі статті. Метою статті є визначення сутності, класифікації та
аналізу кредиторської заборгованості з метою отримання якісної
інформації для управлінського персоналу підприємства, а також
визначення шляхів ефективного управління кредиторською
заборгованістю.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В умовах
глобальної економічної кризи надзвичайно важливе значення в
забезпеченні ефективності функціонування підприємств має
раціональна організація здійснення розрахункових операцій.
Прискорення оборотності грошових коштів – один з важливих шляхів
поліпшення фінансового становища виробничих господарюючих
суб’єктів.
Ринкові умови господарювання вимагають приведення в дію
факторів, які здійснюють безпосередній вплив на ефективність
управління. Для забезпечення ефективної діяльності підприємства,
дуже важливим є управління розмірами кредиторської заборгованості.
Незабезпеченість підприємств власними оборотними коштами
зумовлена недоліками в організації обліку та аналізі кредиторської
заборгованості. Крім того, статистичні дані свідчать про те, що ця
заборгованість характеризується, у свою чергу, досить високим рівнем
питомої ваги простроченої заборгованості.
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Особливе місце в кредиторський заборгованості займають
численні розрахунки з постачальниками і підрядниками. Окрім цього,
наявність простроченої заборгованості може призвести до погіршення
іміджу підприємства. Кредиторська заборгованість надає можливість
підприємству тимчасово користуватися запозиченими коштами, але з
іншого боку - зменшує показники платоспроможності і ліквідності.
Ефективне управління кредиторською заборгованістю дає можливість
усунути негативні наслідки її наявності.
Для нормального функціонування всіх ланок господарства
необхідно мати достовірну інформацію про фінансовий стан
підприємства, зокрема про кредиторську заборгованість.
Враховуючи те, що історія існування кредиторської
заборгованості є давньою, в сучасній науковій літературі немає єдиної
думки щодо трактування цього поняття.
Так, Бутинець Ф.Ф. розглядає кредиторську заборгованість, як
форму розрахунку за товари і послуги, які придбаються у ході
операцій компанії, що періодично повторюються і використовуються у
виробництві чи для перепродажу [3].
Деякі науковці визначають кредиторську заборгованість як
грошові кошти, які тимчасово підпорядковані підприємству, фірмі, які
підлягають поверненню юридичній або фізичній особі, у яких вони
позичені і яким вони не виплачені.
Як правова категорія, кредиторська заборгованість – це особлива
частина майна організації, що є предметом обов’язкових
правовідносин між організацією та її кредиторами [9].
Незважаючи на те, що одні дослідники визначають кредиторську
заборгованість як грошові кошти, інші – як частину майна, ще інші –
як форму розрахунків, проте кредиторська заборгованість є
невід'ємним етапом повторювального кругообігу капіталу, що
призводить до здійснення безперервних господарських операцій на
підприємстві, тобто здійснення господарських операцій є причиною
безперервних платежів та грошових надходжень. Саме тому важливо
розглядати кредиторську заборгованість як складову капіталу.
Визначено,
що
економічній
сутності
кредиторської
заборгованості притаманні наступні ознаки:
- примусовий характер економічних відносин;
- риса заміщення оборотних засобів підприємства;
- відрізняється швидкістю розповсюдження від підприємства до
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підприємства по ланцюгу взаємопов’язаних платежів, що викликає
необхідність заліків взаємних вимог;
- може трансформувати безготівкові розрахунки, зокрема,
змінювати способи платежів.
Важливим моментом в обліку розрахунків з постачальниками та
підрядниками є класифікація такої кредиторської заборгованості. У
науковій літературі наводять притаманні різні класифікаційні ознаки
поточної кредиторської заборгованості.
П(С)БО 11 "Зобов'язання" визначає методологічні засади
формування та обліку інформації про кредиторську заборгованості, а
також вимоги щодо її розкриття у фінансовій звітності, загальну
класифікацію зобов’язань, що є характерною для багатьох
сільськогосподарських підприємств.
Однак для управління кредиторською заборгованістю найбільш
доцільно виділити такі види заборгованості за розрахунками (рис.1).
Види кредиторської заборгованості
З постачальниками за отриману сировину і матеріали, товари, продукцію
З підрядниками за отримані роботи, надані послуги
Із спірних питань між суб’єктами господарської діяльності, не вирішених арбітражем
Із іншими фінансово-кредитними установами
З оплати праці
По відрахуваннях до позабюджетних фондів соціального страхування
По перерахуванню податків до бюджетів різних рівнів
Із покупцями по отриманих авансах передплатах
З виплати дивідендів
За іншими розрахунками

Рис. 1. Види кредиторської заборгованості
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причини
виникнення

від 3 до
6
місяців
більше
6
місяців
сума, грн.

до 3
місяців

від 6 до 12
місяців

від 3 до 6
місяців

Період
Січень
Лютий
і т.д.

Кредиторська заборгованість
у т. ч. за термінами
з неї прострочена
погашення, грн.
терміни
прострочення

до 3 місяців

всього

Вид
заборгованості

вжитті
заходи

Найпоширенішою ознакою класифікації боргів підприємства є
термін погашення, що є також важливо для управління
заборгованістю. За цим критерієм кредиторську заборгованість перед
постачальниками та підрядниками класифікують наступним чином:
- з терміном погашення до трьох місяців;
- з терміном погашення від трьох до шести місяців;
- з терміном погашення більше шести місяців.
Тому пропонуємо використовувати наступну таблицю за видами
кредиторської
заборгованості
перед
постачальниками
та
підрядниками, використовуючи при цьому таку класифікаційну ознаку
як виконання умов погашення ( табл.1).
Таблиця 1
Групування кредиторської заборгованості за термінами погашення та
виконанням умов розрахунків

Зобов’язання підприємства по розрахунках з постачальниками та
підрядниками – це короткострокові зобов’язання, що виникають при
постачанні продукції чи наданні послуг. Дані зобов’язання повинні
погашатися згідно договорів про купівлю-продаж товарів, що
укладаються з постачальниками чи підрядниками. В цих договорах
зазначається предмет, строк дії та ціна договору, відповідальність та
зобов’язання сторін тощо. Розрахунки з постачальниками та
підрядниками
здійснюються
після
відвантаження
товарно–
матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг або
одночасно з ними за згодою організації або по її дорученню, або за
передоплатою.
Велике значення слід приділити вибору форм розрахунків з
покупцями та замовниками. Вдалий вибір форми розрахунків дасть
можливість покращити взаємовідносини з покупцями та сприятиме
більш швидкому розрахунку за поставлену продукцію, виконані
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роботи чи надані послуги.
Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за
одержані матеріальні цінності, виконанні роботи і наданні послуги
призначено рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та
підрядниками». Інструкцією про застосування Плану рахунків
передбачено три субрахунки до даного рахунку. Тому вважаємо за
доцільне до даного рахунку відкривати рахунки третього порядку для
відображення інформації за видами кредиторської заборгованості.
Наприклад:
- 631.1 «Термін погашення до 3 місяців»
- 631.2 «Термін погашення від 3 до 6 місяців»
- 631.3. «Термін погашення від 6 до 12 місяців».
Важливим
елементом
управління
кредиторською
заборгованістю є її аналіз, тому керівництво підприємством повинно
мати оперативну та об’єктивну інформацію щодо стану кредиторської
заборгованості, яка формується в системі бухгалтерського обліку.
Аналіз кредиторської заборгованості підприємства проводиться
на основі використання його фінансової звітності. Для того щоб
співвіднести динаміку величини кредиторської заборгованості зі
змінами масштабів діяльності підприємства, при розрахунку ряду
коефіцієнтів
оборотності
кредиторської
заборгованості
використовуються показники фінансових результатів.
Управління кредиторською заборгованістю базується на
специфічних принципах та методологічних засадах, які дозволяють
виділити управління кредиторською заборгованістю, як окремий блок
управління.
Модель управління кредиторською заборгованість суб’єкта
господарювання формується як сукупність окремих фінансово –
математичних методів, які виступають методологічним базисом
процесу управління, конкретних методик, технологій, способів та
прийомів обґрунтування управлінських фінансових рішень [7].
Модель управління кредиторською заборгованістю включає
наступні складові елементи (рис. 2).
Деякі науковці вважають, що проблема неплатежів пов'язана зі
зростанням кредиторської заборгованості підприємств та організацій.
Проте, на наш погляд, між проблемою неплатежів та зростанням
кредиторської заборгованості підприємств існує зворотний зв'язок.
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Складові елементи управління кредиторською заборгованістю

Статистичний та
динамічний
аналіз
формування та
погашення
кредиторської
заборгованості

Обґрунтування
доцільності отримання
відстрочки оплати
рахунків
постачальників, а
також оптимального
терміну такої
відстрочки

Попередження формування
простроченої
кредиторської
заборгованості, за
необхідності пролонгації
кредиторської
заборгованості

Рис. 2. Складові елементи моделі управління кредиторською
заборгованістю
Значне скорочення попиту на продукцію вітчизняних
підприємств, втрата ринків збуту та сировини не була підкріплена
своєчасними та ефективними діями уряду щодо структурної
перебудови економіки, створення пільгових умов переорієнтації
виробництва на випуск конкурентоспроможної продукції.
Обмежувальна грошово-кредитна політика держави, спрямована
насамперед на подолання інфляції та стабілізацію валютного курсу,
що гальмує виконання суб'єктами господарювання своїх платіжних
зобов'язань. Отже, відповідальність за вирішення проблеми
неплатежів не може бути покладено суто на підприємства.
Спостерігається відсутність прозорої системи взаєморозрахунків
між підприємствами, яка передбачає, передусім, фінансову та майнову
відповідальність суб'єктів підприємництва за наслідки їхньої
діяльності.
Звідси, для ефективної діяльності та розвитку підприємства
необхідно контролювати та своєчасно приймати рішення. Важливими
об'єктами контролю та управління за сучасних умов залишаються
кредиторська заборгованість. Механізмом, який регулює усі процеси,
пов'язані з цією категорією є кредитна політика підприємства.
Висновки. Ефективна політика управління кредиторською
заборгованістю дає змогу розширювати ринки збуту товарів, залучати
нових реалізаторів продукції.
Для нормального функціонування підприємство повинно бути
забезпечене необхідним розміром обігового капіталу. Нестача
обігового капіталу зумовлює необхідність додаткового фінансування,
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відповідно і додаткових витрат на його забезпечення. Зміна величини
обігового капіталу зумовлена зміною таких складників: величини
запасів, кредиторської заборгованості.
Управління кожним із складників потребує формування
ефективної політики. Підприємства надають перевагу попередній
оплаті або оплаті за фактом доставки, адже в цьому разі не виникає
ризику неповернення грошових коштів за реалізовану продукцію.
Водночас посилення конкуренції за канали розповсюдження продукції
між виробниками, які працюють в одному ринковому сегменті, диктує
свої вимоги. Відвантаження продукції з відтермінуванням платежу
стає однією з основних умов під час підписання договорів на продаж
продукції.
Як збільшення, так і зменшення кредиторської заборгованості
можуть призвести до негативних наслідків для фінансового стану
підприємства.
Отже, аналізуючи дані про стан кредиторської заборгованості,
необхідно вивчити причини виникнення кожного виду заборгованості,
виходячи з конкретної виробничої ситуації на підприємстві.
Внаслідок проведеного дослідження можна стверджувати, що
кредиторська заборгованість є важливими складниками складного
механізму підприємства. Саме тому визначенню та вивченню цієї
категорії необхідно приділяти важливе значення, адже від прийнятих
сьогодні рішень залежать стан та перспективи розвитку підприємства
завтра.
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ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ:
ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
В научной статье рассмотрены состояние и перспективы развития
отечественной молочной отрасли в условиях евроинтеграционных процессов.
Выделены направления информационного обеспечения молочной отрасли.
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Предложены пути улучшения информационной поддержки на рынке молока и
молочной продукции.
Ключевые слова: молочная отрасль, евроинтеграция, рынок, информационная
поддержка.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими
науковими
і
практичними
завданнями.
Євроінтеграційні наміри України в 2013 році та перспективи
підписання Угоди про Асоціацію з Європейським союзом потребують
більш пильної уваги з боку вітчизняних товаровиробників до питань
вивчення змін законодавчої бази як в вітчизняній економіці, так і
країнах Європейського Союзу, оперативного моніторингу ринкового
середовища, успішного діалогу з органами державної влади, аграрного
бізнесу, представниками громадських організацій та галузевих
об’єднань. Скасування ввізних мит та прискорення процедури
сертифікації українських товарів на ринках країн Європейського
Союзу з однієї сторони виглядають привабливо, з іншої сторони –
важко спрогнозувати реальний вплив на розвиток вітчизняної
економіки та окремих його галузей в результаті підписання Угоди про
Асоціацію та вільну торгівлю.
Більш гостро питання інформаційної підтримки процесу
євроінтеграції стоїть перед підприємствами, які здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність. До такої категорії виробників
відносяться і підприємства молочної галузі, для якої характерними
рисами є гостра конкуренція на внутрішньому ринку молока та
молочних продуктів, необхідність дотримання вимог щодо якості
продукції на зовнішніх ринках, зростання частки імпорту молочної
продукції останніми роками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Вагомий внесок у
дослідження зазначеної проблеми зробили такі зарубіжні і вітчизняні
вчені як А. Береза, І. Бойчук, Д. Еймор, М. Кропивко, С Кваша, М.
Макарова, М. Мак–Картні, А. Шеєр та інші. Проблемам розвитку
молочної галузі присвячені праці українських науковців М.М. Ільчука,
О.М.Шпичака, В.І. Бойка, О. Готурова, В. Галушка. Разом з тим наявні
науково–практичні розробки потребують адаптації до нових умов
функціонування національної економіки, потреб удосконалення
управління через підвищення інформаційної підтримки галузі та
впровадження інформаційних систем на підприємствах.
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Цілі статті. Завданням статті є представлення результатів
дослідження перспектив розвитку молочної галузі в умовах
євроінтеграційних
процесів
на
основі
підвищення
якості
інформаційного
забезпечення
вітчизняних підприємств,
що
спеціалізуються на виробництві молока та молочної продукції, та
інформаційної підтримки молочного ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Незважаючи на
досить невисокий рівень конкурентоспроможності, Україна посідає
далеко не останнє місце на світовому ринку молока, конкуруючи в
основному з європейськими країнами, чому сприяють вигідне
географічне розташування й збережені економічні зв'язки з
пострадянськими
країнами.
За
даними
продовольчої
і
сільськогосподарської організації ООН (FAO), у 2012 р. світове
виробництво молока та молокопродукції в перерахунку на молоко
досягло майже 760 млн т, що на 3% перевищило показники
попереднього року. При цьому країни, що розвиваються, нарощували
виробництво більшими темпами порівняно з розвиненими. Лідерами
зростання виробництва стали Азія, Південна та Північна Америка.
Враховуючи обсяги виробництва за останні роки (понад 11 млн т
молока), Україна посідає 11 місце у світовому рейтингу виробників
молока. Частка України у світовому молочному виробництві
становить 1,5%. Однією з причин цього є невідповідність стандартів
якості сировини для виробництва молочної продукції. Характеристика
молочної сировини класу «екстра» в країнах ЄС: за кількістю
соматичних клітин ≤ 300 тис./см3, бактеріальне осіменіння ≤ 30
тис./см3; в Україні відповідні показники становлять ≤ 400 тис./см3 та
≤ 100 тис./см3. Тож виникає потреба гармонізації вітчизняних
стандартів якості молока із світовими [1]. Проведений аналіз
підтвердив, що у 2008-2012 роках в Львівській області спостерігалася
негативна тенденція для регіону по зростанню обсягів імпорту сирів,
масла вершкового на фоні суттєвого скорочення експортних операцій
за цими ж видами молочної продукції.
В цілому сьогодні ринок молока та молочної продукції
Львівської області розвивається під впливом дії чинників, які
створюють можливості та загрози розвитку ринку і визначатимуть
подальший розвиток галузі після підписання Угоди про асоціацію з
ЄС. До сприятливих можливостей розвитку молочної галузі на
регіональному рівні можна віднести: зростання споживчого ринку
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молочних продуктів внаслідок підвищення добробуту населення,
особливо у вищому, середньому і преміум цінових сегментах;
зростання кількості супермаркетів створює можливості для
розширення асортименту молочної продукції; виникнення нових
економічних можливостей завдяки прикордонному розташуванню,
вдосконалення організації виробництва за рахунок обміну досвідом із
Польщею, ефективного використання програм, фінансованих ЄС;
зростання обсягів іноземних інвестицій сприятиме інтенсифікації
інноваційної діяльності в галузі, розвиток фінансової інфраструктури
сприятиме ефективнішому використанню кредитних ресурсів в
напрямку зміцнення виробничих потужностей молокопереробних
підприємств; перспективи зростання споживання молока та молочних
продуктів за рахунок іноземних туристів.
Реалізація євроінтеграційних намірів України у найближчий час,
на нашу думку частково послабить дію одних чинників, та посилить
дію інших. Щоб уникнути суттєвого коливання попиту і пропозиції на
ринку молока та молочної продукції на найближчу перспективу та
створити потенційні можливості для підприємств галузі з нарощення
обсягів експорту продукції, слід вирішити одне з важливих питань
розвитку молочної галузі – інформаційної підтримки та
інформаційного забезпечення усіх процесів в галузі – від виробництва
молочної сировини до реалізації молочної продукції кінцевому
споживачу. Результати реалізації державної наукової технологічної
політики та прискорення інформатизації ринку молочної продукції в
частині розвитку каналів збуту з використанням Інтернет-технологій.
Законодавчо
інформаційна
підтримка
агропромислової
діяльності та окремих її галузей регулюється Законом України,
здійснюється на засадах, передбачених Конституцією України, ГК
України, законами України: «Про пріоритетність соціального розвитку
села та агропромислового комплексу в народному господарстві», «Про
основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року»,
«Про державну підтримку сільського господарства України», іншими
нормативно-правовими актами агарного законодавства, а також
законодавства, яким регулюється діяльність органів державного
управління та контролю в цілому.
Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до
інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації та
інформації, що становить суспільний інтерес регулюється Законом
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України «Про доступ до публічної інформації» зі змінами та
доповненнями. Важливий вплив на інформаційну політику в аграрній
сфері має і Закон України «Про інформацію», в якому зазначено, що
основними напрямами державної інформаційної політики є:
забезпечення доступу кожного до інформації; забезпечення рівних
можливостей щодо створення, збирання, одержання, зберігання,
використання, поширення, охорони, захисту інформації; створення
умов для формування в Україні інформаційного суспільства;
забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних
повноважень; створення інформаційних систем і мереж інформації,
розвиток електронного урядування; постійне оновлення, збагачення та
зберігання національних інформаційних ресурсів; забезпечення
інформаційної безпеки України; сприяння міжнародній співпраці в
інформаційній сфері та входженню України до світового
інформаційного простору.
Формування мережі інформаційно-консультаційних центрів в
Україні є пріоритетним напрямком державної аграрної політики. На
практиці, в ретроспективі розвитку інформаційних систем в Україні,
розвиток останніх був забезпечений організаційними формами, що
несуть назву ―дорадчі служби‖.
Основним завданням таких служб є сприяння вирішенню
проблем сільських товаровиробників шляхом інтеграції освіти,
аграрної науки у виробництво, забезпечення взаємодії з організаціями,
що впливають на розвиток аграрного сектора [2, C.260].
В 2004 році був прийнятий Закон України «Про
сільськогосподарську дорадчу діяльність», який започаткував систему
інформаційного забезпечення аграрної сфери через дорадчі служби.
Ще одним з стратегічних напрямків розвитку молочної галузі в умовах
євроінтеграційних процесів є регулювання інформаційних потоків та
інформаційної підтримки процесів реалізації на внутрішньому та
зовнішніх ринках молочної продукції.
Частково роль інформаційної підтримки операцій на ринку
молока та молочних продуктів можуть відігравати аналітичні
агентства та гуртові ринки сільськогосподарської продукції (в
Львівській області – гуртовий ринок Шувар). Для прикладу в сусідній
Польщі значну інформаційну підтримку різних галузей сільського
господарства здійснює Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej. В Україні дослідженнями ринків сільськогосподарської
продукції та продовольства займаються Аграрна біржа, Агроринок
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Херсонщини, Аграрний Союз України, Український клуб аграрного
бізнесу та ряд інших.
Залучення гуртових ринків сільськогосподарської продукції до
процесів інформатизації молочної галузі і аграрної сфери в цілому
сприятиме створення центрів накопичення та передачі знань, досвіду,
інновацій, нових тенденцій у сільському господарстві, оцінки
аграрного ринку, прогнозування та статистики, ознайомлення із
закордонним досвідом. Організація та проведення навчальних та
дорадчих програм, курсів, семінарів, конференцій та обговорень на
постійній основі для всіх представників АПК.
Висновки. На сьогоднішній день актуальним завданням, що
стоїть перед органами державної влади, урядовими і неурядовими
організаціями, є підвищення рівня інформаційної підтримки учасників
ринку молока та молочної продукції, покращення якості
інформаційного забезпечення діяльності підприємств галузі.
Вирішити поставлені завдання можна шляхом стимулювання
роботи інформаційно-консультаційних служб в аграрній сфері,
збільшенні кількості аналітичних агентств, ролі інституційного
забезпечення, розвитку Інтернет-технологій в системі маркетингу,
підвищенні ролі регіональних аграрних центрів, гуртових ринків
сільськогосподарської продукції щодо публічного представлення
даних про законодавчу базу України, країн Європейського Союзу та
інших, моніторинг цін, асортимент продукції тощо. Це дасть змогу
підняти рівень обслуговування споживачів на ринку молочної
продукції згідно світових стандартів, дозволить створити дієву
систему контролю якості та безпеки товарів, надасть можливість
виробнику отримати інформацію, побачити практичну сторону, а за
потреби і пройти навчання та купити необхідне обладнання чи
технологію.
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ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ:
НОВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ БАЛАНСУ
У статті досліджено складання балансу за міжнародними стандартами
вітчизняними підприємствами. Проведено порівняльну характеристику складання
балансу за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку.
Ключові слова: баланс, Міжнародні стандарти фінансової звітності,
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1.
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ACCOUNTING ON INTERNATIONAL STANDARDS:
INNOVATIONS IN FORMING OF BALANCE
The article examines the balance sheet according to international standards by
domestic enterprises. The comparative characteristics of the balance sheet according to
international and national standards Accounting Pronouncements.
Keywords: balance, International Financial Reporting Standards, National provisions
(standards) Accounting 1.

Золотарева Я.С., Германчук Г.А.
ОТЧЕТНОСТЬ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ:
НОВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ БАЛАНСА
В статье исследованы составления баланса по международным стандартам
отечественными
предприятиями.
Проведена
сравнительная
характеристика
составления баланса по международным и национальным стандартам бухгалтерского
учета.
Ключевые слова: баланс, Международные стандарты финансовой отчетности,
Национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета 1.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Відповідно до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» всі підприємства повинні складати і подавати бухгалтерську
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звітність. Це зумовлено тим, що користувачі фінансової звітності
потребують систематизованої інформації про діяльність підприємства,
інвесторами або власниками якого вони є або бажають бути. В умовах
розширення зовнішньоторговельних зв’язків підприємств та
збільшення обсягів прямого іноземного інвестування особливої
актуальності набувають питання адаптації вітчизняної практики
формування фінансової звітності до міжнародних стандартів
фінансової звітності (далі – МСФЗ).
Управлінські рішення, які приймають користувачі фінансових
звітів, вимагають оцінки здатності підприємства генерувати грошові
кошти та їх еквіваленти, а також часу та впевненості в їх генеруванні.
Власне, цим і визначається спроможність підприємства здійснювати
виплату заробітної плати, розраховуватися із постачальниками,
своєчасно повертати позики, сплачувати дивіденди тощо. Баланс є
основною формою фінансової звітності, яка дозволяє зовнішнім і
внутрішнім користувачам інформації оцінити фінансовий стан
підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Останнім часом дедалі більше уваги світова спільнота
приділяє запровадженню МСФЗ до облікової практики різних
суб’єктів господарювання. В Україні такі нововведення викликали
гострі дискусії. Разом з тим, необхідно зазначити, що для вітчизняних
підприємств проблема ведення обліку і звітності за МСФЗ стає дедалі
актуальнішою.
Над питаннями впровадження МСФЗ у вітчизняну практику, а
саме формування балансу за новими вимогами та новацій щодо його
заповнення, працювало багато вітчизняних науковців, а саме:
М. Білуха, Ф. Бутинець, С. Голов, В. Жук, С. Левицька, Н. Малюга,
Є. Мних, В. Пархоменко, Е. Харламова та багато інших. Проте, деякі
питання трансформації до міжнародних вимог та удосконалення
бухгалтерського балансу потребують подальшого дослідження.
Цілі статті. Метою даної роботи є вивчення та розкриття
новацій за міжнародними стандартами у бухгалтерському балансі.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основним
звітним документом фірми є бухгалтерський баланс, який являє собою
моментальний знімок її фінансово-господарського стану на певну дату
і дозволяє зробити оцінку її найсуттєвіших ознак [4].
Наказом Міністерства фінансів України № 1591 від 09.12.2011
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року, було внесено зміни до визначення сфери і порядку застосування
міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні. Починаючи з
2012 р., певні групи підприємств почали складати свою фінансову
звітність за вимогами МСФЗ.
МСФЗ – це ефективний інструмент підвищення прозорості та
зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів
господарювання, створює достовірну базу для визначення доходів і
витрат, оцінювання активів і зобов’язань [5].
Фінансову звітність за міжнародними стандартами регулюють
стандарти, одним з яких є МСБО 1 "Подання фінансової звітності"
(далі – МСБО 1). Його метою є визначення основ подання фінансових
звітів загального призначення суб’єкта господарювання для
забезпечення зіставності та порівняння їх за попередні періоди, а
також з фінансовими звітами інших суб’єктів господарювання. Для
досягнення цієї мети МСБО 1 вимагає розкриття певної інформації
безпосередньо в балансі, звіті про прибутки і збитки, звіті про зміни у
власному капіталі, а також у примітках. Ці питання у національному
законодавстві регулюються Національним положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку "Загальні вимоги до фінансової звітності"
(далі – НП(С)БО 1) [3].
Національний стандарт регламентує перегляд вимог і структури
Звіту про фінансовий стан, що не суперечать МСФЗ. Проаналізуємо,
наскільки повно усунено розбіжності складання цієї основної форми
звітності за новими вітчизняними та існуючими міжнародними
вимогами.
З переходом підприємств на міжнародні вимоги складання
звітності відбулися зміни не лише в законодавчій базі фінансової
звітності, але безпосередньо і в самих формах.
Розглянемо основні моменти складання балансу відповідно до
вимог МСБО 1 та визначимо наскільки оновлена форма №1 відповідає
цим вимогам.
Подвійна назва звіту Баланс (Звіт про фінансовий стан) не
суперечить параграфу 10 МСБО 1, більше того, підприємство має
право обрати будь–яку з наведених назв звіту.
Основними елементами балансу є активи, зобов'язання і капітал.
Актив – це контрольований підприємством ресурс, який виник у
результаті минулих подій і від якого підприємство очікує отримання
майбутніх економічних вигод.
Зобов'язання – це обов'язок підприємства, що виник у результаті
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подій минулих періодів, погашення якого як очікується та який
призведе до відтоку ресурсів підприємства, що втілюють економічні
вигоди.
Капітал – це частина активів підприємства, що залишається
після вирахування усіх його зобов'язань.
Групування цих елементів балансу у статті та розділи відповідно
до міжнародних стандартів жорстко не регламентуються. Пункт 54
МСБО 1 містить мінімальний перелік статей, які в достатній мірі
відрізняються за характером і функціями та, які потрібно приводити
безпосередньо у звіті про фінансовий стан [4].
Необхідно відмітити, що згідно НП(С)БО 1, деякі статті Балансу
не змінились, незважаючи на невідповідність вимогам МСФЗ.
Так, за міжнародними стандартами не існує окремого об’єкта
обліку як незавершені капітальні інвестиції (рядок 1005), вони входять
за МСБО 16 "Основні засоби" до їх складу.
МСФЗ також не вимагають окремого подання у звіті
накопиченої амортизації (зносу), рекомендуючи їх деталізацію у
Примітках до статей "Нематеріальні активи" (рядок 1000) та "Основні
засоби" (рядок 1010). Так, підприємства могли б ці активи показувати
або одним рядком за залишковою вартістю з розкриттям показників
первісної вартості та зносу у Примітках до фінансової звітності, або
двома – окремо первісна вартість, окремо, у дужках, нарахований знос.
Обов’язкові рядки для відображення зносу (1002 та 1012) заперечують
можливість одного з варіантів такого відображення.
Відповідно до МСФЗ є недоречним і окреме відображення статті
"Витрати майбутніх періодів". Разом з тим, необхідно визнати, що
НП(С)БО 1 усунув невідповідності у відображенні дебіторської
заборгованості у звіті.
Стосовно пасиву Балансу, його назва залишилась незмінною, а у
зобов’язаннях та забезпеченнях вже немає розділу "Забезпечення
таких витрат і платежів", що за структурою наблизив Баланс до
міжнародних вимог. Але деякі вимоги залишились не виконані. Так, у
розділі "Власний капітал" змінилась назва статей "Статутний капітал"
на "Зареєстрований капітал", але за економічним змістом це
залишається відповідність установчим документам. Не знайшли свого
відображення у цьому розділі статті до МСФЗ, де підприємства
можуть відображати такі компоненти капіталу, як його частина, що
виникла у зв’язку з корегуванням на гіперінфляцію або дольовий
компонент конвертованих облігацій, які не можуть бути віднесені до
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додаткового капіталу. Залишилась обов’язковою і стаття "Цільове
фінансування" (рядок 1525), але таке поняття у МСФЗ відсутнє.
Разом з тим, є і певні позитивні зрушення у наближенні до
міжнародних вимог. Стаття "Довгострокові забезпечення" (рядок
1520) дає можливість підприємствам створювати гарантійні та інші
резерви та забезпечення, що передбачені МСБО 37 "Забезпечення,
умовні забезпечення та умовні активи". Розкриття поточних
зобов’язань також враховує вимоги МСФЗ. Наближенням
національного Балансу до міжнародних вимог стало і визнання
поточних забезпечень з виділенням окремого рядку – 1660.
Перехід вітчизняних підприємств на МСФЗ зумовлює значний
перелік практичних питань, однак система бухгалтерського обліку та
звітності в Україні має розвиватись таким чином, щоб забезпечити
поступову позитивну адаптацію МСФЗ шляхом вивчення, порівняння і
прогнозування впливу невідповідностей національної та міжнародної
облікових систем на інформаційне забезпечення користувачів
звітності.
Висновки. Отже, дослідження показало, що невирішених
питань в сфері переходу на формування звітності відповідно до вимог
МСФЗ залишається досить багато і це вимагає від науковців
подальшого дослідження. З огляду на глобалізацію економічної та
фінансової сфер важливе значення має процес стандартизації
фінансового обліку і звітності з метою полегшення встановлення
міжнародних зв’язків.
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организации бухгалтерского учета расходов и формирования учетной политики.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими та практичними завданнями. Після визначення об'єкта
обліку витрат, його змісту та класифікації необхідно встановити
способи ведення його обліку. Основним інструментом, що дозволяє це
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зробити, є облікова політика, формування і затвердження якої входить
в обов'язки будь–якого підприємства ресторанного господарства
(ПРГ). Формальний підхід до її складання властивий вітчизняним
суб'єктам господарювання, що в умовах ринкових відносин, не сприяє
прискоренню зростання їх ефективності.
Формування внутрішнього регламенту, яким підприємство буде
керуватися в цілях бухгалтерського обліку витрат, можливе тільки при
чіткому розумінні законодавчого і нормативного регулювання даного
об'єкта обліку.
Тому, враховуючи специфіку роботи підприємств ресторанного
господарства, необхідна чітко регламентована і пристосована саме для
цих підприємств облікова політика.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у розвиток організації системи
бухгалтерського обліку і облікової політики витрат з метою їх
удосконалення зробили такі учені, як: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець,
С.Ф. Голов, Л.В. Наподовська, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Г.Г. Штулер,
Б.Ф. Усач, М.В. Кужельний, А. Апчерч, М.А. Бахрушина, О. Волкова,
Н.Д.Врублевский, О.Н.Гончаренко, К.Друрі, Івашкевич В.Б., та ін.
Проте до теперішнього часу залишаються недостатньо
вирішеними низка суттєвих теоретико-методичних питань стосовно
організації обліку витрат та облікової політики на підприємствах
ресторанного господарства, які потребують подальшого дослідження.
Цілі статті. Метою даного дослідження є вдосконалення
бухгалтерського
обліку
витрат
підприємств
ресторанного
господарства та адаптація їх відтворення в обліковій політиці.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. У контексті
поглиблення трансформаційних процесів і структурних зрушень перед
економікою України стоять об’єктивні завдання щодо визначення
напрямків і механізмів вирішення питань з ефективного
функціонування підприємств ресторанного господарства. На даному
етапі вітчизняним підприємствам досліджуваної галузі притаманний
екстенсивний шлях розвитку, в той час як декларується необхідність
переходу до його інтенсивних складових. Такий шлях розвитку, навіть
при певних змінах в даній сфері діяльності, не веде до істотного
поліпшення результатів господарювання, відбувається лише пасивне
реагування підприємств на поточні зміни в зовнішньому середовищі.
Стратегія підприємств ресторанного господарства має
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відповідати загальним перетворенням в національній економіці,
гармонізувати вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища
та зв’язки між ними. Головною метою стратегії, на наш погляд, є
ефективне управління підприємствами ресторанного господарства.
Інформаційною основою для прийняття оптимальних управлінських
рішень в процесі управління господарською діяльністю підприємств
ресторанного господарства є науково обґрунтована система
бухгалтерського
обліку.
Однак
проведений
аналіз
стану
бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах досліджуваної
галузі показав наявність безлічі проблем, які пов’язані з його
організацією.
Практика показує, що облік витрат займає центральне місце в
системі діяльності підприємства ресторанного господарства і відіграє
важливу роль під час формування фінансового результату. Одним із
основних завдань фінансового обліку витрат є формування облікової
політики щодо обліку витрат, своєчасне і достовірне відображення
даних про витрати у первинних документах, регістрах бухгалтерського
обліку та фінансовій звітності.
За елементами витрати підприємств ресторанного господарства
відображаються у документах: рахунки – фактури, прибуткові й
видаткові накладні, накладні на відпуск малоцінних та
швидкозношуваних предметів в експлуатацію, розрахунково-платіжні
відомості, розрахунки відрахувань на соціальні заходи, авансові звіти,
прибуткові та видаткові касові ордери, відомості нарахування
амортизації основних засобів і нематеріальних активів, тощо.
Дані, які містяться в перелічених документах спочатку
відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, а потім – в
облікових регістрах.
Загалом записи з обліку витрат підприємств ресторанного
господарства можна згрупувати в наступні групи:
- облік матеріальних витрат;
- облік витрат на оплату праці;
- облік витрат відрахувань на соціальні заходи;
- облік амортизації;
- облік інших витрат (на оплату послуг сторонніх організацій).
Для обліку витрат на підприємствах ресторанного господарства
діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань і
господарських операцій підприємств та організацій призначено клас 9
«Витрати діяльності», який включає рахунки першого порядку: 90
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«Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати
на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності».
За економічним змістом усі витрати підприємств поділяють на
операційні, які обліковуються на рахунках 90, 92, 93, 94. Фінансові,
інші звичайні та надзвичайні витрати, що обліковують на рахунках 95
і 96; для обліку інших звичайних витрат призначено рахунок 97, в
свою чергу для обліку надзвичайних витрат – рахунок 99. По
закінченні звітного періоду всі рахунки на яких обліковуються витрати
повинні списуватися на рахунок фінансових результатів 79 «Фінансові
результати»[3].
В процесі дослідження визначено, що в основу створення
законодавчої, правової та нормативної бази регулювання обліку
витрат підприємств ресторанного господарства покладені такі
особливості:
1. зв'язок витрат з характером, умовами здійснення і напрямками
діяльності;
2. поділ витрат на поточні, які включаються в собівартість в
одному господарському циклі, і на капітальні, що відносяться до
придбання або створення необоротних активів, які списуються
протягом декількох господарських циклів;
3. витрати незалежно від їх оплати належать до того періоду, в
якому вони мали місце, тобто відображаються в обліку за принципом
нарахування;
4. вимога майнової відокремленості, згідно з яким дозволено
відносити на собівартість тільки власні витрати, на які є право
власності [2].
На нашу думку, ці особливості характеризують сучасну
концепцію обліку витрат підприємств ресторанного господарства за
П(С)БО та Міжнародних стандартів обліку і звітності, охоплюючи
облік комерційних витрат за всіма складовими.
Аналізуючи облік витрат в сучасних умовах господарювання,
слід зазначити, що в даний момент виникає "тимчасова" різниця
облікових і фактичних показників, тобто невідповідність інформації
про вартість активів у фінансовій звітності і реальної вартості цих
активів на день прийняття управлінських рішень, аж до ліквідації
підприємства.
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Організаційний аспект
- ступінь відповідності робітників бухгалтерської служби, посадам, які вони займають;
- ступінь фінансової відповідальності облікового персоналу;
- внутрішні правила та посадові інструкції підприємства ресторанного господарства;
- графіки розподілу робіт і обов’язків бухгалтерської служби;
- проекти підприємства і графіки постачання інформації в систему бухгалтерського обліку;
- система внірішньогосподарського контролю

- організація облікової роботи;
- структура обліково-аналітичної служби;
- рівень централізації облікових робіт;
- варіант організації управлінського обліку;
- перелік центрів відповідальності;

- показники, що становлять комерційну
таємницю та прядок їх захисту;
- виділення філій та інших підрозділів
підприємств РГ на окремий баланс;
- виділення сегментів підприємства РГ.

- перелік центрів витрат;

Технічний аспект
- перелік програмних засобів, обчислювальних машин, які використовуються бухгалтерією;
- технічні характеристики інформаційних систем, для управління підприємством, ведення обліку,
електронного документообігу, внутрішнього аудиту, тощо;
- перелік осіб, які мають доступ до інформаційних систем та можуть вносити в них зміни;
- перелік та форми первинних документів, форма яких самостійно розроблена на підприємстві.

- робочий план рахунків;
- форми бухгалтерського обліку;
- технологія обробки облікової інформації;
- система облікових регістрів, форми
первинних документів, графік документообігу

- склад і порядок подання звітності;
- автоматизація процесу збору даних, які
зберігаються в ІС з урахуванням потреб БО;
- забезпечення зберігання і конфіденційності
інформації;

Методичний аспект
Групування
Критерії віднесення
об’єктів
бухгалтерського
обліку до первинної
групи
Розподіл матеріальних
активів до ОЗ та МНА

Ступінь
аналітичності
інформації

Оцінка
Спосіб оцінки (переоцінки) об’єктів
бухгалтерського обліку (ОЗ, НМА, МШП,
МВЗ, тощо), методи оцінки вибуття
запасів.

Визначення
суттєвості даних , які
підлягають
розкриттю в
звітності

ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність, МСБО , МСФЗ , П(С)БО, Лист МФУ «Про облікову
політику», Наказ «Про затвердження Правил роботи (закладів) підприємств ресторанного господарства»,
План рахунків бухгалтерського обліку, Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку

Рис 1. Рекомендована структура облікової політики на ПРГ.
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Прибуток, сформований за даними бухгалтерського обліку, не
відображає реальної здатності підприємств ресторанного господарства
нарощувати власний капітал і відповідати за зобов'язаннями, в силу
чого вони не задовольняють інтереси власників і кредиторів в якості
критерію прийняття зважених управлінських рішень.
Основним інструментом, що дозволяє формувати підхід до
визначення прибутку та відображення витрат, є облікова політика,
формування і затвердження якої входить в обов'язки будь-якого
підприємства, згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність» [1]. Формування облікової політики полягає в
тому, що з усієї сукупності методів обліку обирають ті, які прийняті
для підприємства цієї галузі і відповідають специфіці його діяльності.
Основним регламентом з обліку витрат є наказ (розпорядження) про
облікову політику, який в обов’язковому порядку повинен містити
розділ, щодо обліку витрат, в якому, зокрема, зазначають основні
принципи й методи обліку [4].
Аналіз практики формування та застосування облікової політики
на підприємствах ресторанного господарства дозволив встановити, що
сьогодні процесу її формування приділяється недостатня увага як зі
сторони працівників обліково-фінансових служб, так і зі сторони
власників та адміністрації підприємства. Від правильної побудови та
розуміння облікової політики багато в чому залежить ефективність
діяльності підприємства ресторанного господарства.
В більшості наказів про облікову політику питання, пов’язані з
функціями управління не розкрито, посадові інструкції робітників
облікової служби не наводяться в додатках до облікової політики,
графіки передачі інформації зі структурних підрозділів до
бухгалтерської служби підприємства ресторанного господарства не
визначені, що обертається для даних підприємств великими
економічними втратами.
В своїх дослідженнях науковці пропонують ефективність
організації бухгалтерської служби розглядати шляхом оцінки рівня
втрат, яким ця служба запобігає [5].
Отже, в результаті проведеного дослідження в розрізі
організаційних, технічних, методичних розділів Наказу про облікову
політику на підприємствах ресторанного господарства (ПРГ)
пропонуємо виділяти елементи, які дозволяють створити модель
оптимальної облікової політики з урахуванням специфіки
господарювання цих підприємств, що зображені на рисунку 1.
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Для того, щоб інформація про витрати підприємств ресторанного
господарства своєчасно надходила до користувачів, а також з метою
забезпечення контролю за використанням матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів необхідно конкретизувати методику обліку
витрат відповідно до умов і обсягів діяльності підприємств та їх
організаційної структури [6].
Висновки. На нашу думку, облікова політика є невід'ємним
інструментом, що регулює методологічні та організаційні основи
обліку витрат на підприємствах ресторанного господарства.
Розуміючи важливість даного документа для бухгалтерського обліку
та звітності, в даний час багато підприємств даної галузі повинні
переглянути свої погляди на створення облікової політики в частині
елементів витрат підприємств, що в свою чергу підвищить
необхідність розширення і уточнення теоретичного знання. Тому в
даному дослідженні були виділені елементи облікової політики, що
регламентують облік витрат на підприємствах ресторанного
господарства, запропоновані можливі варіанти відображення облікової
політики в рамках обліку витрат на підприємствах досліджуваної
галузі.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В публикации освещаются правовые основания оценки и отражения в учете
земель сельскохозяйственного назначения и прав пользования ими.
Ключевые слова: нормативно-правовое обеспечение, бухгалтерский учет
земель, земли сельскохозяйственного назначения, права пользования.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Землі
сільськогосподарського призначення в Україні це особливий
стратегічний актив, що є основою продовольчої та економічної безпеки
країни. Основне цільове призначення цих земель — бути засобом
виробництва продуктів харчування і кормів для тварин, а також сировини
для промисловості.
Зміна характеру земельних відносин і розвиток сучасного
земельного законодавства призвели до необхідності узгодження
нормативно–правових
актів,
що
регулюють
облік
земель
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сільськогосподарського призначення та прав користування ними.
Проблема недостатнього правового та методичного забезпечення
землекористування є одним із чинників, що стримує повне розкриття
потенціалу сільськогосподарських земель та їх включення до
економічного обороту.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемам та перспективам розвитку сучасних правових
аспектів включення землі до економічного обороту останнім часом
присвячені наукові праці провідних вітчизняних вчених-економістів.
Серед них Ю.С. Бездушна, С.Ф. Голов, В.М. Жук, Г.М. Калетнік,
Г.Г. Кірейцев, Б.В. Мельничук, М.Ф. Огійчук, О.М. Петрук,
Н.Л. Правдюк, М.С. Пушкар та інші.
Реформування сфери земельних відносин в Україні повинно
супроводжуватись
побудовою
адекватної
системи
правового
регулювання їх обліку.
Цілі статті. Метою даної публікації є вивчення нормативноправового
забезпечення
бухгалтерського
обліку
земель
сільськогосподарського призначення в Україні та обґрунтування
напрямків його розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Динамічні
соціально-економічні процеси, які відбуваються в сучасному суспільстві,
безперечно відображаються в правовій сфері. Інститут права
землекористування теж зазнав перетворень, суть яких зводиться до
розширення його змісту, що полягає у приватній власності на землю,
формуванні ринку землі, розширенні способів прав використання
землями сільськогосподарського призначення.
Відповідно до чинного в Україні законодавства [1] та діючої
методики обліку, землі сільськогосподарського призначення не включені
в економічний оборот сільськогосподарських підприємств. З одного боку
це є виправданим, адже активи, що не належать підприємству і
знаходяться в його користуванні на правах операційної оренди не
обліковуються на балансі підприємств–орендарів.Відповідно до змін,
внесених до Земельного кодексу України Законом України № 5494-VI від
20.11.2012 року [2] до набрання чинності законом про обіг земель
сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року,
забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних
капіталів господарських товариств.
Новою редакцією Земельного кодексу України [1] визначено, що
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до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського
призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, не допускається::
- купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної та комунальної власності, крім вилучення
(викупу) їх для суспільних потреб;
- купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних
ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок,
які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва;
- купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних
ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок,
виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для
ведення особистого селянського господарства;
- купівля-продаж або іншим способом відчуження і зміна
цільового призначення земельних часток (паїв), крім передачі їх у
спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку та
вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб.
Залежно від правової форми залучення та використання земельних
ресурсів сільськогосподарським підприємством (приватна власність,
постійне чи тимчасове користування) здійснюється і правове
регулювання обліку цих об’єктів. Відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку земля, що знаходиться у власності
підприємства відноситься до основних засобів. В складі основних засобів
українських підприємств земля з’явилась після набрання чинності
П(С)БО 7 «Основні засоби», де її було класифіковано на два окремі
елементи: земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель
[3].
Облік власних земельних ділянок, що ідентифіковані як
інвестиційна нерухомість, тобто в результаті використання яких
отримуються орендні платежі та/або відбувається збільшення власного
капіталу, здійснюється відповідно до вимого П(С)БО 32 «Інвестиційна
нерухомість» [4].
Більшість
земель
сільськогосподарські
підприємства
використовують на умовах оренди. Облік орендованих земельних ділянок
сільськогосподарського призначення регулює П(С)БО 14 «Оренда» [5].
Для включення в економічний оборот вартості прав на
використання орендованих земель слід використовувати методику,
передбачену для оцінки прав користування земельною ділянкою на
умовах емфітевзису, що ґрунтується на попередньому визначенні
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ринкової вартості земельної ділянки за Методикою експертної грошової
оцінки земельних ділянок, що змінена постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2011р. № 1248 [6].
Відповідно до Цивільного кодексу України емфітевзиc – це
довгострокове, відчужуване та успадковуване речове право на чуже
майно, яке полягає у наданні особі права володіння і користування чужою
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб з метою
отримання плодів та доходів від неї з обов'язком ефективно її
використовувати відповідно до цільового призначення [7].
Суб'єктами емфітевзису є власник земельної ділянки та особа, яка
виявила бажання користуватися останньою для сільськогосподарських
потреб (землекористувач, емфітевта). Стороною відносин емфітевзису не
може бути особа, якій земельна ділянка надана на умовах постійного
користування чи на умовах оренди.
Об'єктом емфітевтичного права є користування земельною
ділянкою сільськогосподарського призначення, що знаходиться у
приватній, комунальній або державній власності. Таке користування має
обмежений характер, оскільки власник передає емфітевті право володіння
та право цільового користування земельною ділянкою, зберігаючи за
собою право розпорядження нею.
Оцінені за вказаною методикою права слід обліковувати на балансі
сільськогосподарських підприємств-орендарів за методикою обліку
нематеріальних активів, яка регулюється П(С)БО 8 «Нематеріальні
активи» [8].
Таким чином, основними нормативними актами, які на сьогодні
регулюють облік земель сільськогосподарського призначення є П(С)БО 7
«Основні засоби», П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість», П(С)БО 14
«Оренда» та П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Розвиток
бухгалтерського законодавства в Україні відбувається в напрямку
гармонізації національної системи обліку з міжнародними стандартами.
Такий стан справ в нормативному регулюванні обліку землі викликає
занепокоєння у провідних вітчизняних науковців. Адже для організації
обліку такого специфічного засобу виробництва, який має здатність
відновлення родючості, використовується для вирощування біологічних
активів і в якому також здійснюються біологічні перетворення, який є
стратегічно важливим для України активом, пропонується застосовувати
загальну для необоротних активів методику, яка відповідає інтересам
гравців глобального фінансового ринку.
Провідні економісти-аграрії та молоді науковці України
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обґрунтовують необхідність запровадження окремого стандарту обліку
земель сільськогосподарського призначення. Серед розробників та
прихильників цієї ідеї В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев Ю.С. Бездушна, Б.В.
Мельничук, В.М. Метелиця, С.М. Остапчук та інші. Так колективом
авторів монографії «Обліково-оціночні аспекти включення землі до
економічного обороту» запропоновано до впровадження в аграрному
секторі національний галузевий стандарт звітності (НГСЗ) – «Землі, плата
та права користування ними в сільському господарстві» [9].
Розвиток
правового
забезпечення
обліку
земель
сільськогосподарського призначення в напрямку стандартизації
дозволить врахувати інтереси саме вітчизняних суб’єктів аграрного
сектора.
Висновки.
Особливості
земель
сільськогосподарського
призначення вимагають виділення їх в окрему групу активів та
розроблення специфічної методики обліку вказаних активів та прав на їх
використання. Для досягнення цієї мети необхідно сформувати якісне
правове забезпечення обліку земель сільськогосподарського призначення
через запровадження окремого галузевого стандарту обліку, що потребує
подальших системних досліджень.
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«ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ»
У статті проаналізовано основні підходи до оцінки ефективності моделі
хмарних обчислень. Запропоновано вдосконалення нерівності для розрахунку
економічної ефективності використання хмарних обчислень. Показані основні
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ
«ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ»
В статье проанализированы основные подходы к оценке эффективности
модели облачных вычислений. Предложено совершенствование неравенства расчета
экономической эффективности использования облачных вычислений. Показаны
основные преимущества и основные риски использования облачных вычислений.
Ключевые слова: облачные вычисления, экономика облачных вычислений,
экономическая эффективность, информационные риски.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. В даний час
можна спостерігати стрімкий розвиток та впровадження моделі
«хмарних обчислень» (cloud computing). У щорічному дослідженні, що
проводиться серед IT-директорів та стосується інвестицій в технології,
«хмарні обчислення» перемістилися з шістнадцятої позиції на другу.
Фахівцями в 2010 році було висловлено думку, що «хмарні
обчислення», поряд з мобільними технологіями та технологіями
обробки великих масивів даних, являють собою «третю платформу»
IT–індустрії: першою були мейнфрейми, другою – персональні
комп'ютери (ПК). В даний час для IT-керівників найважливішими
проблемами є доцільність переходу на хмарну платформу і оцінка
економічної вигоди і ризиків від впровадження хмарних обчислень.
Переваги моделі «ПЗ-як-послуга» – як для користувачів, так і
для провайдерів – добре відомі. Провайдерам простіше управляти
встановленням нових версій, виправлень і оновлень програмного
забезпечення, забезпеченням власне функціонування програмного
забезпечення, зберіганням і управлінням призначеними для
користувача даними, забезпеченням контролю версій. Користувачі
мають доступ до послуги скрізь, де є доступ в мережу Інтернет,
використовують розвинені можливості спільної роботи і зберігання
даних в захищеній інфраструктурі. «Хмарні обчислення» не
відміняють всіх перерахованих переваг, проте вони дають
провайдерам моделі «ПЗ-як-послуга» ще одну альтернативу –
розгорнути програмне забезпечення в «хмарі». Точно так само, як
послуга з виробництва чіпів дає можливість компаніям без
виробничих
потужностей
розвернути
виробництво
напівпровідникових приладів, «хмара» дає можливість провайдерам
«ПЗ-як-послуга» розгортати програмне забезпечення, і масштабувати
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його залежно від попиту, без будівництва власних центрів обробки
даних.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Модель «ПЗ-як-послуга» дає можливість
користувачам перекласти вирішення деяких проблем на провайдерів
послуг. Модель «хмарних обчислень» дає можливість провайдерам
«ПЗ-як-послуга», як користувачам «хмари», в свою чергу перекладати
вирішення деяких своїх проблем на провайдерів «хмари».
З точки зору апаратного забезпечення, в моделі «хмарних
обчисленнь» слід виділити три нові аспекти:
1. Відсутність
необхідності
первинних
інвестицій
в
устаткування, що дозволяє запускати бізнес-проект, використовуючи
невеликий об'єм ресурсів, і нарощувати їх відповідно до зростання
потреб.
2. Ілюзія нескінченності комп'ютерних ресурсів, доступних за
запитом, що робить непотрібним планування щодо нарощування та
введення в експлуатацію нового устаткування.
3. Можливість платити за використані комп'ютерні ресурси в
оперативно-короткострокові проміжки часу в межах їх використання
(тобто процесорний час за годину, і зберігання даних по днях),
вивільняти ресурси при втраті потреби в їх використанні, і таким
чином уникати витрат на консервацію і супровід невживаних
інформаційних та технічних ресурсів.
Всі три аспекти важливі, бо вони відображають ті необхідні
умови, які зробили «хмарні обчислення» технічно і економічно
можливими. Має сенс ще раз повторити, що технологічні можливості
існували і раніше, проте потрібно було розробити і реалізувати нову
схему продажу послуг для того, щоб виникла нова парадигма
«хмарних обчислень». Хмарні обчислення (прилюдна форма),
відрізняються від традиційних центрів трьома фундаментальними
принципами [2] :
a) по-перше,
надання
послуг
за
запитом,
метод
мультиплексування запитів від декількох споживачів в загальний пул
ресурсів, які динамічно розділяються;
b) по-друге, абсолютний розмір «хмар» істотно перевершує
розміри традиційних центрів обробки даних, навіть потужних
підприємств.;
c) по-третє, для традиційних центрів обробки даних шлях до
зниження витрат – це консолідація і концентрація, в той же час як для
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хмар – це розподіл (ствердження справедливо, як для моделі «ПЗ-якпослуга»,
так
і
для
моделей
«платформа-як-послуга»,
«інфраструктура-як-послуга»). «Хмари» також отримують переваги за
рахунок економічно вигідного географічного положення. «Хмари»
будують в місцях з наявністю дешевої електроенергії, охолоджування,
землі, поряд з каналами зв'язку. Теоретично, компанії зі своїми
власними центрами обробки даних, могли б побудувати їх в місцях,
орієнтуючись на ті ж самі критерії. Проте історично, центри обробки
даних компаній знаходяться зовсім в інших місцях: або поряд з
основним виробництвом компанії, яке успадковане від попереднього
власника, або через причини, що мали економічний сенс декілька
десятиліть тому. «Хмари» будують сьогодні, і тому є можливість
розташувати їх з врахуванням багаточисельних обставин, включаючи і
екологічні причини.
Цілі статті. «Хмарні обчислення» є свого роду буфером для
користувачів, при змінах вартості устаткування, тому слід чекати, що
використання «хмари» може бути ефективнішим, ніж будівництво
власного центру обробки даних. Саме тому метою статті є
дослідження методів оцінки економічної ефективності моделі
«хмарних обчислень» для використання її замість традиційної моделі
ІТ-інфраструктури.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для того, аби
оцінити економічну доцільність вживання «хмарної» моделі
обчислень, і стати споживачем моделей вжитку «ПЗ-як-послуга»,
«платформа-як-послуга», або купувати комп'ютерну корисність, слід
врахувати наступні обставини:
1. Модель «хмарних обчислень» істотно гнучкіша, ніж будь-яка
інша модель вжитку комп'ютерних послуг, що означає можливість
вживання адаптивної стратегії. А саме, для «хмарних обчислень»
виникають досить широкі можливості виправлення ситуації, коли нам
потрібно оцінити ризики ухвалення рішень на основі помилкових
прогнозів. Такі широкі можливості виникають за рахунок еластичності
цієї моделі.
2. Вартість апаратних рішень постійно знижується. Проте
знижується нерівномірно за типами устаткування вартість ЦПП і
пристроїв зберігання даних знижується швидше, ніж вартість
використання комп’ютерних мереж[2]. У моделі ―хмарних обчислень»
користувач платить лише за фактичне використання корисності, в
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моделі традиційного центру обробки даних – за використання ресурсів
устаткування.
В процесі ухвалення рішення необхідно ретельно оцінити
очікуваний рівень середнього і пікового завантаження устаткування.
Розрахувати варіанти вартості рішень, які використовуватимуться при
піковому навантаженні і яка вартість експлуатації цих рішень при
низькому навантаженні. Розрахувати операційну вартість, для
аналогічних сценаріїв, для різних технологій «хмарних обчислень».
Для відповіді на питання слід проаналізувати витрати при
традиційній і «хмарній моделі». У таблиці 1 проведено аналіз витрат
при використанні ймовірних сценаріїв впровадження «хмарних»
технологій на підприємстві. В першому сценарії додаток
розробляється з нуля за традиційною моделлю. У другому випадку
розробка спочатку ведеться на основі «хмарних» технологій. У
третьому випадку компанія вже має готове додаток і переводить його
цілком в «хмари». У четвертому випадку продовжується використання
існуючого
традиційного
програмного
забезпечення
без
доопрацювання. У кожному випадку доводиться мати справу з
разовими і періодичними витратами: перші мають місце тільки при
розробці та впровадженні програми, а другі доводиться нести
регулярно, доки програмний додаток не буде знято з експлуатації.
Згідно з даними таблиці, при розробці нових програм
застосування традиційної моделі менш привабливо, ніж «хмарних»
технологій. Якщо говорити про разові витрати, то «хмарні» технології
вимагають більш високих витрат не тільки на розробку ПЗ, а і на
закупівлю обладнання. При цьому в довгостроковій перспективі
доведеться нести значні витрати, пов'язані з використанням власних
обчислювальних потужностей (оплата оренди приміщення, рахунків за
електрику та інтернет, заробітна плата співробітникам), які в сучасних
умовах тільки зростатимуть.
Основні витрати при обслуговуванні ІТ-інфраструктури
компанії – утримання власної служби експлуатації. Якщо сюди додати
ще витрати на навчання, сертифікацію, закупівлю необхідних
інструментів, то витрати наближаються до мільонів гривень. при
цьому необхідно відзначити, що завантаження співробітників служби
експлуатації в звичайному режимі порівняно невисоке: зайнятість
співробітників високої кваліфікації, дорогих технічних фахівців
протягом робочого дня не перевищує 30–35% часу [2].
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Таблиця 1
Витрати при різних сценаріях впровадження хмарних технологій
Розробка нового
додатку
Види витрат

На обладнання
На розробку або
вдосконалення
додатків
Утилізацію
обладнання
навчання
персоналу
на аренду
хмарних
сервісів
на технічну
підтримку
заробітну плату
співробітникам
аренду
приміщення та
інфраструктури

За допо–
могою
«хмарних»
технологій
Разові витрати
Високі
Ні

за тради–
ційною
моделлю

Повна
міграція
додатків в
хмарні
технології

Продовже
ння експ–
луатації
додатку за
традицій–
ною
моделлю

Ні

Ні

Високі

Високі

Середні

Ні

Ні

Ні

Середні

Ні

Низькі,
Середні
Середні
середні
Переодичні витрати

Ні

Ні

Середні

Середні

Ні

Ні

Середні

Середні

Ні

Високі

Середні

Середні

Високі

Високі

Ні

Ні

Високі

Привабливість моделі «хмарних обчислень» тут так само є
очевидною:
1. Для компаній–стартапів вартість однієї години власного
центру обробки даних буде дуже високою, внаслідок великих витрат
на закупівлю обладнання з нуля і набір кадрів;
2. Для сезонного бізнесу і бізнесу з великою дисперсією
завантаження центрів обробки даних (наприклад, туроператори,
онлайн-магазини, сфера побутових послуг);
3. Для бізнесу з низьким або погано передбачуваним
завантаженням апаратних потужностей.
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Якщо навантаження виявиться істотно нижче очікуваного, то
компанії не доведеться переплачувати за простої потужності, а якщо
вона перевершить очікування, то додати відсутні ресурси на
«хмарному» майданчику буде істотно легше, ніж закупити додаткове
обладнання для встановлення у власному центрі обробки даних.
Розрахунок прибутку від впровадження моделі ―хмарних
обчислень» можливо проводити, використовуючи рівняння,
запропоноване в [2]:

Thm (P – Chm) >= Tinf (

)

(1)

Де Thm — використані часи роботи в «хмарі»;
Р – прибуток;
Chm – вартість однієї години роботи «хмари»
Tinf – використані години роботи в традиційній ІТ–
інфраструктурі підприємства;
Сinf – вартість однієї години роботи традиційного ІТ–
інфраструктурі підприємства;
Z – середнє навантаження
Формула (1) має таке допущення, що приватна «хмара» також
розглядається, як власна ІТ-інфраструктура, а під «хмарою»
розуміються зовнішні «хмари» (тобто незалежні постачальники
«хмарних» послуг). У лівій частині формули представлені доходи, які
компанія може отримати, використовуючи модель «хмарних
обчислень», в розрахунку на задані години роботи в «хмарі». Права
частина формули, це доходи, які компанія може отримати при
використанні власної внутрішньої ІТ-інфраструктури.
Різниця полягає в тому, що відповідно до формули 1 при
використанні власної ІТ-інфраструктури слід враховувати фактор
середнього завантаження потужностей. Наприклад, якщо потужності
ІТ–інфраструктури використовуються тільки на 10%, то при
розрахунку доходу вартість однієї години роботи такого центру
обробки даних множать на 10, що знижує прибуток від цього варіанта.
Відзначимо, що в економічному відношенні ідеальний варіант,
це коли значення середнього завантаження центру наближається
до 1. [2]
Однак формула 1 не враховує наступні чинники:
1. Період, за який порівнюються доходи (ліва і права частини
нерівності), повинен бути однаковий;
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2. Стовідсоткове середнє завантаження на практиці є
недосяжним (подібна ситуація свідчить про катастрофічне
перевантаження потужностей, тому оптимальне завантаження
потужностей ІТ-інфраструктури становить приблизно 60%);
3. У вартість однієї години роботи в ІТ-інфраструктурі
підприємства вже одразу закладені надлишки ціни при завантаженні
вище середнього. Незавантажене обладнання придбано, підключено,
на нього закуповується і встановлюється програмне забезпечення,
обладнання
підтримується
в
робочому
стані,
споживає
електроенергію;
4. Обслуговуючий персонал також найнятий з урахуванням всіх
потужностей, а не реального завантаження, він отримує заробітну
плату.
Таким чином, при розділенні витрат у розрахунку на одну
годину роботи ІТ-інфраструктури підприємства на середнє
завантаження відповідно до формули 1, необгрунтовано збільшуються
витрати на ІТ-інфраструктуру.
Щоб врахувати перелічені чинники, можна замінити вартість
однієї години роботи ІТ-інфраструктури на середні витрати на
використані потужностей ІТ-інфраструктура, тобто вартість
середнього завантаження центрів обробки даних без урахування
вартості змісту надлишків потужностей. Однак проблема в тому, що
вартість використаних потужностей ІТ-інфраструктури не є
очевидним параметром для компанії і вимагає обчислень, кількісні ж
показники є тільки по всіх витратах на ІТ-інфраструктуру.
У зв'язку з викладеним вище пропонується наступне рівняння
для розрахунку вигідності хмарних обчислень:

(

) >= (

)

(2)

Де:
P t hm – дохід з використанням хмарних послуг за період t hm ;
P t inf – дохід з використанням власної ІТ-інфраструктури за
період t inf;
C t hm – витрати на хмарні послуги за період t hm;
C t inf – комплексні витрати на ІТ-інфраструктуру підприємства
за період tinf, що включають середню вартість комп’ютерного
обладнання (початкова вартість обладнання, поділена на період всього
циклу використання і помножена на період, який розглядається), а
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також вартість утримання власної ІТ-інфраструктури за той же період,
з урахуванням заробітної плати співробітників, придбання
програмного забезпечення і оплати рахунків.
В формулі 2, як і в формулі 1, ІТ-інфраструктура є власністю
компанії, та не відноситься до хмарних обчислень, навіть якщо вона є
настільки потужною, що володіє «хмарними» характеристиками
(тобто є майже приватною «хмарою»). Причому, якщо є така
можливість, то розрахунок краще вести за один і той же період, тоді
він буде точнішим. Це досить легко зробити, якщо частина бізнесу
працює з використанням власної інфраструктури, а частина – за
допомогою постачальників хмарних послуг.
Впровадження хмарних технологій дозволяє не тільки повністю
відмовитися від витрат, пов'язаних із закупівлею та подальшою
експлуатацією власного обладнання, а й економити на заробітній платі
тих співробітників, які переважно відповідали б за роботу обладнання,
а не додатків. Для існуючих систем застосування «хмарних»
технологій дозволяє позбутися від періодичних витрат, пов'язаних з
підтримкою власного обладнання. У цьому випадку мають місце
витрати, пов'язані з переробкою програми та згортанням власного
центру обробки даних. Залежно від конкретних завдань і умов кожної
організації, найбільш доцільним в економічному плані може виявитися
будь-який з описаних вище сценаріїв. Однак використання хмарних
технологій привабливе тим, що дозволяє вивільнити частину коштів,
які пішли б на рішення IT-задач, не за напрямками основного бізнесу.
Висновки. Аналіз економічної привабливості хмарних
обчислень у зовнішній хмарі явно відображає економічні переваги в
порівнянні з традиційною моделлю, яка передбачає розміщення
обчислювальних потужностей на власному майданчику. Це особливо
справедливо для стартапів, бізнесу з нерівномірним або слабо
передбачуваним завантаженням, коли неможливо передбачити
максимально можливе навантаження при зростанні або зменшенні
обсягу бізнесу, перехід на нові види діяльності, що в свою чергу також
створює необхідність переоснащення інфраструктури. У разі
непередбачувано великих навантажень у відсутності швидкої
можливості масштабування хмарні сервіси можуть врятувати від
істотних збитків або навіть втрати бізнесу.
1. Глобальний індекс розвитку хмарних технологій за період з 2010 до 2015 р. (Cisco
Global
Cloud
Index,
2010
—
2015).
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1175/networking_solutions_sub_solution.html
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2. Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing / M. Armbrust, A. Fox, R.
Griffith, A.D. Joseph and al. Electrical Engineering and Computer Sciences, University
of
California
at
Berkeley.TechnicalReportNo.UCB/EECS–2009–28.
http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EECS–2009– 28.html. February 10,
2009.
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На сучасному етапі розвитку економіка України перебуває у
кризовому стані, який обумовлений багатьма причинами. Однією із
основних виступає криза у виробничому секторі, тобто у процесі
функціонування підприємств. Сучасні підприємства перебувають в
умовах зростаючої невизначеності і динамічності соціальноекономічного середовища, що характеризується складною нелінійною
системою
політичної,
соціально-економічної,
конкурентної
і
технологічної взаємодії. Підприємство є об’єктом економічної
кібернетики, а саме складною економічною системою. Тому, особливої
актуальності набуває проблема забезпечення управління процесами
розвитку економічної системи і спрямування її до ідеалу. Зовсім новий
погляд на питання управління підприємством як складною економічною
системою на організаційний механізм, що покладений в основу
управління, дають концепції теорії хаосу, енергетики, еволюційної теорії
організації та інших системних наук.
Зазначені раніше теорії досліджуються із використанням фракталів,
за допомогою яких в явищах, що раніше вважалися випадковими,
вдається виявити новий порядок або нову структуру. Управління
підприємством як економічною системою є настільки складним
процесом, що при його дослідженні не досить використання тільки
знайомих об’єктів класичної геометрії. Настільки ж складною та
іррегулярною є динаміка підприємств. Тому, очевидно, при дослідженні
функціонування підприємства слід використовувати фрактальний аналіз,
зокрема фрактальну розмірність динамічного ряду факторів, які
впливають на розвиток економічної системи.
Практично всі економічні процеси мають хвилеподібний характер,
і проблема пояснення природи цього явища нині існує. Одним із шляхів її
розв’язання може бути дослідження мікроциклів, які існують в
господарських системах будь-якого рівня. Для цього досить графічно
представити прискорення руху будь-якого показника, що характеризує
той чи інший аспект господарської діяльності системи в часі, щоб
побачити циклічність досліджуваного процесу.
Існують різні погляди щодо моделювання економічних процесів на
основі аналізу динамічних рядів. Це дозволяє зробити наступний
висновок. У більшості досліджень процес моделювання зводиться до
знаходження тренда, циклічна і випадкова складові залишаються за
рамками моделі. Особливо слід зупинитись на розгляді циклічної
складової. У традиційній інтерпретації вона описує довготривалі періоди
відносного зростання та спаду досліджуваного процесу. Таким чином
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можна описувати прості моделі, але вона нічого не буде мати спільного з
дійсністю. В моделях, що претендують на описання економічних
процесів, циклічність має враховуватись в самому тренді і виступати його
формальною основою. В цьому випадку циклічність наповнюється іншим
змістом, який відображається у змісті моделі, а не у формі, для якої
підбирається вихідна інформація і за допомогою якої відбувається
обробка деякої елементарної моделі.
Загальною проблемою перерахованих стандартних підходів до
моделювання процесів, що відбуваються в системі, є неявна
невідповідність реального процесу до стаціонарного. Підтвердженням
цього може бути і те, що в основу даних моделей покладена адитивна
складова в інтерпретації динамічного ряду. Перераховані підходи, які
використовуються при вивченні динаміки розвитку економічних систем,
мають свої недоліки та переваги.
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Постає цікава
проблема дослідження за допомогою фракталів функціонування
підприємство як економічної системи, що прагне до ідеалу, в результаті
чого є можливість знайти фрактальну розмірність динамічного ряду
економічної системи. Під фракталами слід розуміти самоподібну
структуру, чиє зображення не залежить від масштабу, це рекурсивна
модель, кожна частина якої в процесі розвитку повторює розвиток всієї
моделі в цілому. Для ефективно функціонування підприємства повинно
представляти собою систему, що прагне до ідеалу. Особливістю класу
систем, що прагнуть до ідеалу, виступає те, що при виконанні певної
своєї задачі вони переходять до виконання нової задачі, яка ще більше
наближає їх до ідеалу. Тоді під підприємством слід розуміти не просто
об’єднання декількох економічних об’єктів, а систему економічних
об’єктів, які мають синергетичний ефект. Методи теорії фракталів тісно
взаємодіють з новим науковим напрямом в дослідженні складних систем
– синергетикою. Як відомо, синергетика займається вивченням систем,
що складаються із великої кількості складових, компонентів і підсистем,
що складним чином взаємодіють, і вивчає їх поведінку як цілого. Такі
системи є динамічними, оскільки постійно розвиваються, і в процесі
такого розвитку прагнуть до ідеалу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теорія фракталів має зовсім невеликий вік, вона з’явилася в
кінці 60-х років ХХ століття. Батьком фракталів можна по праву вважати
Бенуа Мандельброта, який є винахідником терміну ―фрактал‖: ―Я
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придумав слово ―фрактал‖, взявши за основу латинський прикметник
―fractus‖, що означає нерегулярний, рекурсивний, фрагментний‖[2, с.53].
Перше означення фрактала також ввів Б.Мандельброт. Фракталами
називають такі об’єкти, які володіють властивістю самоподібності. Це
означає, що малий фрагмент структури такого об’єкта подібен іншому,
більш великому фрагменту і навіть структурі в цілому. В найпростішому
випадку невелика частина фрактала містить інформацію про весь
фрактал. Властивість самоподібності мають і об’єкти природи, наприклад
контури хмар, вітки дерев, коралові рифи.
Цілю статті є дослідження функціонування підприємства за
допомогою теорії фракталів. Фрактальний аналіз за своїм змістом є
методом, заснованим на використанні принципу рекурсії: він виходить із
припущення про належність рекурсивного зв’язку в динамічному ряді,
що описує динаміку досліджуваних процесів, дозволяє виявити зв’язок
між економічними об’єктами та явищами, який визначає поведінку
досліджуваної економічної системи. Фрактали визначають основну
структуру змін соціально-економічного середовища та дозволяють з
достатньою точністю спрогнозувати можливі тенденції розвитку
економічних систем, що прагнуть до ідеалу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Застосовують
фрактали при дослідженні об’єктів, які мають декілька варіантів розвитку
і стан системи в цілому визначається положенням, в якому вона
знаходиться в даний момент. Динаміка розвитку підприємства як
економічної системи тісно пов’язана із станами, в яких дана система
може знаходитись в будь-який момент часу. Можна виділити п’ять таких
станів:
1. Під ідеалом будемо розуміти стан до якого підприємство прагне
але не може його досягнути, тобто таке його положення, при якому воно
функціонує без будь–яких затрат, що в реальному житті не можливо.
2. Катастрофу розглядаємо як стан, в якому підприємство не хоче
опинитися ні за яких умов.
3. Поточний (фактичне досягнуте) розглядається, як стан
підприємства, в якому воно знаходиться в даний момент.
4. Прогнозний (очікуване майбутне) розглядається як стан
підприємства, в якому воно очікує опинитись.
5. Цільовий (бажане майбутне) розглядається як стан підприємства,
в якому воно хоче опинитись в майбутньому [3].
В процесі динаміки розвитку підприємство прагне до ідеалу. Стан
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економічної системи визначається факторами, які впливають на процес
динаміки цієї системи. Дослідження економічних систем та процесів
приводить до вивчення рядів динаміки. Загальний підхід до аналізу
динамічних рядів полягає в тому, щоб встановити головні фактори, які
впливають на окремі величини динамічного ряду. Найбільш важливими
компонентами, що впливають на складові динамічного ряду, вважають
довгострокові, які визначають зміни даного ряду вцілому. На
підприємство, яке знаходиться в одному з п’яти станів. постійно впливає
ціла низка факторів, які можна умовно поділити на три групи:
1) постійно діючі фактори нециклічної властивості, наприклад
науково-технічний прогрес, демографічні фактори, використання
природних ресурсів;
2) постійно діючі циклічні фактори, як економічні, так і соціальні.
3) випадкові та часові фактори, наприклад природні катаклізми,
стихійні лиха [1].
Тенденція динаміки підприємства пов’язана з дією існуючих
причин та умов розвитку, хоча після деякого періоду ці причини і умови
також можуть змінитися та породити вже інші тенденції його розвитку.
Введення у вивчення випадкових факторів
проводиться досить
обмежено, використовуючи частіше всього такі шаблони як гаусівські
або пуасонівські випадкові процеси.
Багато експериментальних даних володіють фрактальною
статистикою, аналіз якої може бути здійснений за допомогою методів
фрактального аналізу. Одним із перспективних напрямів фрактального
аналізу є вивчення рядів динаміки економічних систем, які
характеризуються фрактальною розмірністю. Фрактальні множини
визначаються розмірністю Хаусдорфа, яка більша за їх топологічну
розмірність, що набуває виключно цілих значень. Розмірність
одноточкової множини вважають рівною нулю; розмірність відрізка,
прямої та кола вважають рівною одиниці; розмірність n-мірного куба
дорівнює n. Більш того, топологічна розмірність множини дорівнює
нулю, якщо для будь-якої точки даної множини знайдеться скільки
завгодно малий окіл, границя якої не перетинається з множиною.
Топологічна розмірність дорівнює n, якщо для будь-якої точки
цієї множини знайдеться скільки завгодно малий окіл, границя якого
перетинається з даною множиною по множині розмірності (n – 1) і, крім
того, n є найменшим додатним числом. для якого ця умова виконується.
Розглянемо поняття розмірності Хаусдорфа на прикладі 2].
Нехай на площині маємо ламану лінію незвичайної форми.
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Вимірюємо довжину даної лінії відрізками довжини. Тоді, якщо ламана
лінія довжину якої вимірюємо, має фрактальну природу, тобто є
фрактальною лінією, то її сумарна довжина L не прямує до скінченної
границі, як це повинно бути для звичайної лінії, а прямує до
нескінченності за степеневим законом. Хаусдорфова розмірність D має
таке чисельне значення:
.
Крім того, для фрактальних динамічних рядів на інтервалі розмах
параметра R:

залежить від t степеневим чином

де D – фрактальна розмірність динамічного ряду.
Виходячи із даного виразу можна, знаючи фрактальну розмірність
динамічного ряду і розмах параметра на визначеному проміжку,
спрогнозувати можливе значення розмаху довільного параметра
економічної системи в майбутньому. Фрактальна розмірність D і
залежність її від всіх можливих параметрів, що описують вплив факторів,
які визначають динаміку досліджуваної системи, що прагне до ідеалу.
Висновки. Отже, фрактали дозволяють спростити складні процеси,
які відбуваються під час розвитку економічної системи, що дуже важливо
для моделювання економічних систем, дозволяють описати нестабільні
системи і процеси, а головне – змоделювати майбутнє таких економічних
систем.
1.Цветков И. В. Фрактальная размерность временного ряда как ―флаг‖ катастроф в
социально–економических процессах / Цветков И.В. // Моделирование сложных
систем. – Вып.3. – Тверь: Изд–во ТвГУ, 2001. – С. 121–144.
2. Федер Е. Фракталы / Федер Е. – М.: Мир, 1996. – 250 с.
3. Рубан В.Я., Матвеев М.Т. В помощь лектору. Роль информатики и вычислительной
техники в разработке и реализации целостной системы планирования / Рубан В.Я.,
Матвеев М.Т.– Київ: О–во ―Знание‖, 1989. – 30 с.
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Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Сучасні умови і
передумови розвитку світової економіки, підтверджують, що
висвітлення питання про реальне значення малого бізнесу в
прогресивних структурних змінах економіки є особливо актуальним і
важливим.
Безліч підприємств, у тому числі і будівельних, для
безперервного процесу виробництва надають послуги і реалізовують
товари на умовах наступної оплати. При цьому виникає ситуація, коли
прибуток підприємства відображається в балансі, але на практиці це
лише дебіторська заборгованість.
Цілі статті. Метою наукової роботи є методологічні розробки і
методичні рекомендації, спрямовані на підвищення якості фінансового
і управлінського обліку, аналізу і контролю на малих підприємствах,
заснованих на принципах оперативності і раціональності.
Завдання дослідження полягає в розробці плану заходів щодо
зниження дебіторської заборгованості. З метою забезпечення
належного рівня ефективності дослідження можуть бути використані
наукові методи дедукції і індукції, економічного аналізу, елементи
методу бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Цікавими, для нашого поля досліджень ми
вважаэмо роботи таких фахівців, як - Дудін А.В. «Дебіторська
заборгованість. Методи повернення, які працюють », Пашкіна І.М.,
Фадєєва О.В. «Робота з дебіторською заборгованістю», Брунгільд С.Г.
«Управління дебіторською заборгованістю».
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Система заходів
щодо зниження рівня дебіторської заборгованості предбачає:
1) Контроль за розміром дебіторської заборгованості
організації. Необхідно визначитися з гранично допустимим розміром
дебіторської заборгованості на поточний рік, виходячи з фінансових
показників минулих періодів відповідно до майбутніх договорів.
2) Контроль за термінами дебіторської заборгованості. При
акумуляції інформації за розмірами дебіторської заборгованості,
необхідним також є збір і контроль інформації про терміни
заборгованості. Для забезпечення належного фінансового управління
складаються графіки погашення, що ранжируються в найбільш
зручному порядку для підприємства.
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3) Контроль за кредитними лімітами. Відомо, що робота з
новими клієнтами, в більшості випадків, починається на умовах
передоплати. Після того, як накопичена статистика платежів і
постачання щодо контрагента, йому може бути наданий кредитний
ліміт. Для малих підприємств будівельної галузі найбільш вигідним є
перегляд таких лімітів один раз на квартал або в півріччя залежно від
поточної ситуації на ринку.
4) Мотивація співробітників. У торговельних підприємствах
мотивація співробітників заснована на можливості перерозподілу
кредитних лімітів. При мінімальному простроченні платежу,
підприємство дістає можливість збільшити об’єм продажів. При цьому
винагорода менеджерів складає фіксований відсоток від об’єму
продажів і відповідно збільшується при ефективному управлінні
дебіторською заборгованістю.
На малих підприємствах будівельної галузі роль менеджерів
відіграють виконавці робіт та інженери різних спеціалізацій (залежно
від виду робіт, з допомогою яких здійснюється будівництво).
Відповідно, саме ці співробітники в основному відповідальні за
виконання робіт, а це прямо пропорційно впливає на закриття об’ємів і
оплату. Також необхідно зважати, що система організації мотивації
співробітників прямо пропорційна цілям бізнесу підприємства, а
також поставленим завданням, і взаємодії з іншими об’єктами, що
функціонують в одній підсистемі.
При побудові мотиваційної системи, можна виділити
компенсаційні і некомпенсаційні компоненти, що визначають
підвищення мотивації співробітників. До компенсаційних складових
можна віднести – плату за роботу і продуктивність, продовження
виплат при непрацездатності, відстрочений дохід, плату за неробочий
час та інші фінансові аспекти. Некомпенсаційні компоненти – це
підвищення почуття власної гідності і задоволення від роботи,
заохочення конструктивних соціальних взаємозв’язків з колегами по
роботі, пропозиція підтримуваного лідерства і менеджменту та інші
соціально–психологічні складові.
У побудові плану для прошарку малого будівельного бізнесу, ми
використовуватимемо, як компенсаційні, так і некомпенсаційні
компоненти. Наприклад: на початку 2013г. мале підприємство ТОВ
фірма «Гефест-Н» виграло тендер на певний об’єм будівельних робіт в
новому житловому комплексі «Альфа». Головний менеджер малого
291

підприємства – директор фірми, для своєчасного виконання об’ємів
робіт, приймає рішення про розробку плану мотивації співробітників.
I. Виявлення і постановка цілей підприємства.
Фірма має на меті виконати об’єм робіт у визначені терміни (7
місяців з дня підписання договору) згідно із заявленими параметрами
якості.
II. Формування робочих бригад та призначення менеджерів.
Організовуються і комплектуються співробітники підприємства,
які виконуватимуть завдання, поставлені керівництвом фірми.
III. Створення системи винагороди і преміювання.
Директор підприємства розробляє нову систему виплат для
співробітників, що виконують роботи на цьому об’єкті.
IV. Розробка і впровадження компонентів некомпенсаційної
системи мотивації.
Для
кожної
категорії
співробітників
вивчаються,
і
опрацьовуються ті некомпенсаційні компоненти, які можуть вплинути
на підвищення якості роботи на цьому об’єкті. Наприклад, у разі
успішного виконання однієї з ділянок робіт, присудження
співробітникові вищого розряду або ж письмова вдячність.
V. Підготовка документів, що регламентують поставлені цілі
перед підприємством.
Розробляється система документування усіх фактів, що
стосуються виробництва і охорони праці на цьому об’єкті будівництва.
VI. Презентація плану менеджерам
Як вже було зазначено раніше, роль менеджерів на малому
будівельному підприємстві відіграють виконавці робіт та інженери,
таким чином, директор фірми доводить до відома менеджерів щодо
планів і завдань, поставлених перед підприємством, узгоджуючи певні
пункти і правила.
VII. Впровадження системи мотивації в компанії.
VIII. Моніторинг результатів, коригувальння шляхом внесення
змін.
Висновки. Підсумком проведених досліджень є висновок про те,
що для ефективного планування і раціонального розподілу ресурсів на
підприємстві, необхідне створення системи контролю за дебіторською
заборгованістю, яка включає: контроль за розміром дебіторської
заборгованості організації, контроль за термінами дебіторської
заборгованості, контроль за кредитними лімітами, розробка плану
щодо мотивації співробітників.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
підвищення рівня конкуренції особливого значення набувають
питання, пов'язані з управлінням виробничими запасами. До основних
проблем можна віднести задачі оптимізації складової витрат,
пов’язаної зі зберіганням запасів сировини, готової продукції, і
одночасне забезпечення безперебійного постачання виробництва або
процесу збуту.
Стан виробничих запасів агропромислового комплексу (АПК)
регіону має велике значення для завдань матеріально-технічного
забезпечення аграрного виробництва, його ефективності і ритмічності.
Важливою ланкою у діяльності підприємства є управління
запасами. В останні роки відбулась значна зміна в методології їх
обліку. Насамперед, виділяється проблема їх оцінки та списання на
виробництво. Так як питома вага запасів для деяких галузей складає
50–80% витрат, зрозуміло, що її вирішення впливає на формування
величини фінансового результату.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Значний вклад в теорію обліку запасів внесли
вчені М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, М.М.
Коцупатрий, В.Б. Моссаковський, П.Я. Хомин та ін. Необхідно
узагальнити досвід реформування обліку, критично осмислити й
опрацювати з метою максимальної адаптації до потреб управління.
Визначення поняття запасів, порядок їх оцінки і відображення в
бухгалтерському обліку наведені в П(С)БО 9 ―Запаси‖ [9]. Це
сировина й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші
матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції,
виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й
адміністративних потреб. До цієї групи включають також незавершене
виробництво, готову продукцію, що вироблена на підприємстві і
призначена для продажу, товари у вигляді матеріальних цінностей, що
придбані та утримуються підприємством з метою подальшого
продажу, малоцінні та швидкозношувані предмети, молодняк тварин і
тварини на відгодівлі, якщо вони оцінюються за цим стандартом.
Відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи» [8] запасами є
сільськогосподарська продукція, яка після первісного визнання
оцінюється та відображається відповідно до П(С)БО 9 «Запаси».
Тобто, біологічний актив, який не використовується в
сільськогосподарській діяльності та утримується для продажу або
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напрям його використання не визначено. Відповідно до міжнародного
стандарту МСФЗ (IAS) 2 «Запаси» [7] – це активи, які: призначені для
продажу в ході нормальної діяльності; перебувають у процесі
виробництва для такого продажу; існують у формі сировини й
матеріалів, призначених для використання у виробничому процесі або
при наданні послуг.
Проте сформована система обліку і контролю внаслідок
особливостей методологічної бази не завжди відповідає сучасним
вимогам управління. В умовах застосування П(С)БО 9 ―Запаси‖ [9] та
П(С)БО 30 «Біологічні активи» [8] ряд теоретичних і практичних
аспектів обліку та контролю досліджуваного об’єкта залишається поза
сферою досліджень. Окрім того, покладена в основу зарубіжного
обліку і перенесена на вітчизняну практику спрощена модель оцінки
запасів не дає змоги ефективно управляти ними.
Цілі статті. У зв'язку з різноманітністю методів оцінки запасів,
необхідно розробити стратегічні підходи до інформаційного
забезпечення управління ними, зокрема розкрити суть безперервного
та періодичного методів.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вирішення
проблеми ефективного управління запасами потребує врахування всіх
аспектів споживання. Стандартизованому щодо міжнародних вимог
обліку запасів притаманні два принципово різні підходи: система
неперервного обліку (Perpetual Inventory System) та система
періодичного обліку (Periodic Inventory System) [3, 10].
При використанні системи періодичного обліку не ведеться
безперервний аналітичний облік руху кожної одиниці запасів.
Періодично і в кінці звітного періоду проводиться інвентаризація
(Taking physical inventory), тобто фізичний підрахунок запасів у натурі.
Собівартість реалізованої продукції при цьому підході визначається
розрахунковим шляхом на основі даних про початкові запаси, чистих
закупівель і кінцевих запасів, визначених за результатами
інвентаризації. Система періодичного обліку запасів використовується
швидше там, де товари мають відносно невелику вартість за одиницю і
їх велику кількість, тобто там, де дорого і трудомістко налагоджувати
поштучний облік. Очевидна важливість належної організації при
такому підході системи матеріальної відповідальності, чіткої
процедури проведення інвентаризації та визначення достовірної
оцінки запасів на звітну дату.
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У системі безперервного обліку, навпаки, ведеться безперервний
аналітичний облік руху кожної одиниці запасів. Рух товарів
враховується відразу на рахунках (за дебетом прихід кожної одиниці,
за кредитом витрата), і, отже, собівартість реалізованої продукції
завжди відразу відома. Ця система використовується там, де товарів
швидше відносно небагато за кількістю і вартість їх відносно велика,
наприклад, у торгівлі ювелірними виробами, вантажівками, літаками.
Цьому підходу передує врахування того, що всі активи можна
розділити на: фінансові (Financial) – грошові кошти і грошові
еквіваленти, короткострокові фінансові вкладення, дебіторська
заборгованість, векселі отримані; «невитрачені витрати» (Unexpired
costs) – товарно-матеріальні запаси, витрати майбутніх періодів,
основні засоби, нематеріальні активи).
Для правильного визначення фінансового результату і
дотримання правила відповідності, необхідно вирішити питання: яка
частина активу була витрачена протягом поточного періоду і, отже,
повинна бути списана на витрати цього періоду, яка частина активу
залишилася невитраченою і, отже, повинна відображатися в
бухгалтерському балансі в розділі «Активи».
Попри те, що метод неперервного обліку надає досить
обґрунтовані результати, серед дослідників поширена гіпотеза, що
«якщо схожі запаси закупляються протягом року за різними цінами,
економічно недоцільно враховувати реальний потік фізичних товарів і,
отже, їх вартостей, На практиці, фізичний рух товарних запасів не
співпадає з рухом їх вартостей». Тому, роблячи різні припущення про
рух товарно–матеріальних цінностей, бухгалтери мають право
використовувати
різні
методи
оцінки
вартості
запасів.
Загальноприйнятими є методи, висвітлені в П(С)БО 9: п. 16 «при
відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому
вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:
ідентифікованої
собівартості
відповідної
одиниці
запасів;
середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом
надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу».
В зарубіжній практиці використовують метод суцільної
ідентифікації (Specific Identification Method); метод середньої вартості
(Average Cost Method) і його варіанти — середньозваженої
собівартості і метод ковзаючої середньої вартості (Weight-Average
Cost Method, Moving Average Cost Method); метод ФІФО (FIFO, First-In
First-Out).
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Вплив обраного методу на фінансовий результат діяльності
найбільш суттєво проявляється при визначенні поточних результатів
діяльності. Якщо брати за основу варіант визначення оцінки бізнесу, то
оптимальним варіантом буде оцінка залишку запасів і списання на
витрати за періодичними методами. Для ефективності виробництва
найбільш суттєвим і достовірним буде результат ведення неперервного
обліку запасів.
Висновки. Ефективне управління запасами підприємства повинне
базуватися на застосуванні виваженого інформаційного забезпечення.
Наявна інформація про рух, вартість, сформована нормативна база по
запасах і оборотних коштах дозволяє менеджеру оперативно управляти
матеріальними і фінансовими потоками на підприємстві протягом року.
Дана інформація дозволяє вирішити наступний комплекс задач: виявити
дефіцитні позиції матеріальних ресурсів; вибрати позиції матеріальних
ресурсів, по яких сформувалися зайві запаси і їх можна реалізувати;
оцінити забезпеченість підприємства запасами і їх структуру;
проаналізувати структуру оборотних коштів на підприємстві.
Подальшими дослідженнями з даної проблеми можуть виступати
порівняння вибраних методів та способів їх оцінки на фінансові
результати діяльності, створення достатнього рівня резерву на
відтворення оборотних коштів в частині запасів та методичне
обґрунтування облікових записів для виробничих підприємств.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Погіршення
родючого шару грунту спричиняє за собою економічні ризики для
сільськогосподарських підприємств.
Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва спричинила
створення ряду екологічних проблем: скорочення біорізноманітності
на сільськогосподарських землях до неналежного управління водою
для зрошування, виснаження підземних вод і агрохімічного
забруднення.
Поза сумнівом, виробництво сільськогосподарської продукції
надає найбільший вплив на екосистему, ніж яка-небудь інша галузь
економіки, оскільки виробництво безпосередньо взаємодіє із
земельними ресурсами.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. За даними Совга Е. сільськогосподарські
ландшафти виявилися нестійкими, що привело до ряду локальних і
регіональних економічних катастроф. Неправильна меліорація стала
причиною засолення ґрунтів і втрати більшої частини оброблюваних
земель, велика кількість полів України перетворилася на степи. [2].
Такої ж думки дотримуються багато учених, серед яких В.Я. Шевчук,
Ю.М. Саталкин, Г.А. Белявський, В.М. Навроцкий, В.В. та ін.
Багато хто з цих авторів відзначає необхідність створення
екоуправління, яке сприяло стабілізації біоресурсів. На наш погляд
найбільше
впливають
на
навколишнє
середовище
сільськогосподарські підприємства, саме їх вплив був розглянутий у
даній статті.
Цілі
статті.
Мета
роботи
є
аналіз
впливу
сільськогосподарського виробництва на навколишнє середовище,
запропоновані шляхи вирішення екологічних проблем виробництва
сільськогосподарської продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Негативні
ексерналії виробництва сільськогосподарської продукції викликані
зростанням розораності сільськогосподарських угідь, неконтролюючі
внесення органічних і мінеральних добрив, використання гербіцидів,
пестицидів і отрутохімікатів, що спричинило забруднення ґрунтів,
водоймищ і атмосфери (рис. 1).
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Екологічно орієнтоване управління підприємством на макрорівні
є соціально-економічним гарантом стійкого розвитку держави,
стимулювання
використання
ресурсозберігаючих
технологій,
створення сприятливої атмосфери для інвестиційної діяльності, що, як
наслідок, впливає на підвищення добробуту населення.
На сьогоднішній день жодне сільськогосподарське підприємство
не має стратегічної концепції в області ресурсозберігання екології. Це
вимагає організації такої системи управління на стратегічному рівні,
яка б сприяла вдосконаленню ресурсозберігаючої і екологічної
політики підприємства, тобто була б екологічно орієнтованою.
Екстенсифікація сільськогосподарського виробництва привела
до різних екологічних проблем, виснаженню і втрати лісів, боліт,
ґрунтів та пасовищ [1].
Створення екологічно орієнтованого управління виробництвом
сільськогосподарської продукції із застосуванням інноваційноінституційних рішень і технологій дає можливість мінімізувати вплив
на біологічні ресурси.
Екологізація управління сільськогосподарського виробництва
направлена на застосування на всіх рівнях екологічно безпечних
технологій, наукових розробок і інновацій.
Необхідно також відзначити про державне регулювання
екологічного управління виробництвом сільськогосподарської
продукції. Згідно стратегії екологічної політики України до 2020 року,
прийнятої президентом від 21.12.2010 р. і направленої на стабілізацію
екологічної ситуації в країні, були визначені наступні цілі перед
сільськогосподарськими виробниками:
1) посилення державної підтримки сільськогосподарських
виробників продукції органічного землеробства – підвищити
використання органічного землеробства і споживання його продукції
25% від базового рівня на середньострокову перспективу і до 50% до
2020 року (на довгострокову перспективу);
2) сприяння розробці і широкому впровадженню нових
біологічних засобів захисту рослин в сільськогосподарському
виробництві – підвищити використання нових біологічних засобів
захисту рослин в сільськогосподарському виробництві до 25% від
базового рівня на середньострокову перспективу і до 50% до 2020
року (на довгострокову перспективу);
3)
забезпечення
широкого
впровадження
технологій
мінімального обробітку ґрунту;
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4) забезпечення контрольованого сільськогосподарського
навантаження на ґрунтовий покрив;
5) створення умов для забезпечення безперервності природних
ділянок – розповсюдити безперервність ділянок 25% від базового
рівня на середньострокову перспективу і до 50% до 2020 року (на
довгострокову перспективу);
6) впровадження економічних важелів щодо стимулювання
землевласників і землекористувачів до ведення екологічно
збалансованого сільського господарства, збереження біо- і
ландшафтного різноманіття і розвитку екосистеми. [3].
Здійснення даної державної стратегії неможливе без
застосування екологічно орієнтованого управління виробництвом
сільськогосподарської продукції.
Висновки.
Аналітична
оцінка
стану
виробництва
сільськогосподарської продукції показує високий вплив на біосферу:
забруднення поверхневих вод і деградація водних екосистем при
евтрофікації; відомості про ліси і деградація лісових екосистем
(збезлісення); порушення водного режиму на значних територіях;
запустинювання; знищення природних місць проживань. Як шляхи
рішення розглядається застосування екологічно орієнтованого
управління виробництвом сільськогосподарської продукції. Поєднання
політики, інноваційних інституційних рішень і інвестицій може
допомогти скоротити масштаб значної дії сільського господарства на
навколишнє середовище і використовувати його потенціал для
надання екологічних послуг.
1. Аналитическая записка: сельское хозяйство на службе развития. Доклад о мировом
развитии – [электронный ресурс] – http://www.worldbank.org/ – Название с экрана
2. Совка Е.Е. Загрязняющие вещества и их свойства в природной среде /Е.Е. Совка/
НАН Украины, Морской гидрофизический ин–т, Черноморское отделение
Московского государственного ун–та: – Севастополь: ЭКОСИ. – Гидрофизика. –
2011. – 237 с.
3. Стратегія екологічної політики україни до 2020 року – [электронный ресурс] –
http://www.u–e–p.eu/our–activity/strategy/2011/september/strategya–ekologchno–
poltiki–ukrani–do.html – Название с экрана
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У сучасному
товарному виробництві, заснованому на наймі робочої сили, заробітна
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плата – це елемент ринку праці, що виступає як ціна товару, в формі
якого найманий працівник продає свою робочу силу. Тому оплата
праці повинна мати такий рівень, щоб повністю задовольняти потреби
працівника і стимулювати його до підвищення продуктивності.
Зважаючи на те, що основні права і обов’язки щодо організації оплати
праці передано державою підприємствам, це вимагає застосування
диференційованих систем оплати праці й умов, які б забезпечували
ефективність виробництва та підвищували продуктивність шляхом
зацікавлення працівників в кінцевому результаті їх роботи. Тому
актуальним питанням є обґрунтування підходу до формування
облікової політики цього об’єкта обліку, адекватної ринковим умовам
господарювання та вимогам міжнародних і національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання організації обліку, формування та реалізації
облікової політики підприємства знайшли відображення в працях
українських вчених: Т.В. Барановської, М.Т. Білухи, Г.Г. Кірейцева,
Л.М. Кіндрацької, Ю.А. Кузьмінського, М.В. Кужельного, В.Г. Лінника,
Н.М. Малюги, М.С. Пушкара, В.В. Сопка, В.Г. Швеця та інших.
Проте слід зазначити, що вони приділяли увагу загальним
аспектам облікової політики. Багато питань, що стосуються організації
обліку, оплати праці та системи матеріального стимулювання
залишаються невирішеними і потребують подальшого дослідження.
Цілі статті. Метою дослідження є встановлення теоретичних
засад формування облікової політики підприємства в частині оплати
праці та виявлення шляхів її удосконалення в системі матеріального
стимулювання, розроблення методологічних основ та рекомендацій
щодо
вдосконалення
організаційно-економічного
механізму
регулювання оплати праці.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Заробітна плата
– це одна з найскладніших економічних категорій і одне з
найважливіших соціально-економічних явищ. Підприємства отримали
більше коло альтернатив в організації облікового процесу розрахунків
з оплати праці, які мають відображатися в обліковій політиці
підприємства у зв’язку з трансформацією України до системи
ринкових відносин.
Необхідність формування облікової політики на підприємстві
зумовлена, насамперед, особливостями його діяльності, які не можуть
304

бути відображені з достатньою повнотою в жодному нормативному
документі внаслідок їх специфічності, хоч у цілому бухгалтерський
облік на кожному підприємстві ґрунтується на відповідному
нормативно–правовому забезпеченні.
Отже, бухгалтерський облік на підприємстві починається з
розробки облікової політики. Її документальне оформлення
представлене у вигляді наказу про облікову політику, який після
затвердження набуває статусу юридичного документа.
Оплата праці виступає одним з найважливіших об’єктів
бухгалтерського обліку кожного суб’єкта господарювання і багато в
чому визначає собівартість готової продукції.
Бухгалтерський облік оплати праці повинен забезпечити:
- точне і своєчасне документальне оформлення даних про обсяг
затрат праці;
- відображення обсягу виконаних робіт і затрат робочого часу
кожним працівником за галузями і підприємством в цілому;
- правильне нарахування заробітної плати кожному працівникові
відповідно до діючих положень;
- контроль за використанням фонду оплати праці;
- дотримання порядку розподілу оплати праці за об’єктами
бухгалтерського обліку;
- повний і своєчасний розрахунок з працівниками щодо оплати
праці;
- своєчасне складання і подання звітності щодо оплати праці [3].
При цьому не потрібно забувати про організацію заробітної
плати. Адже формування її рівня та забезпечення зайнятості
складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, так як
включають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу. Зараз
в Україні досить низький рівень заробітної плати, що тягне за собою
низький рівень продуктивності праці, низьку якість продукції, і в
зв'язку з цим її неконкурентоспроможність. При цьому збільшується
рівень безробіття, падає платоспроможний попит населення. Тому
актуальним завданням є перебудова організації заробітної плати,
проведення відповідної реформи з метою забезпечення поетапного
підвищення заробітної плати і створення ефективного мотиваційного
механізму, який ґрунтується на поєднанні економічних стимулів і
соціальних гарантій.
Перебудову організації заробітної плати потрібно спочатку
вирішувати на рівні підприємств і організацій.
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Щоб підвищити ступінь мотивації праці і як наслідок
продуктивність, підприємство з свого боку повинно вибрати правильні
форми і системи оплати праці, які враховують специфіку виробництва
та етапи його розвитку, цілі та завдання діяльності, а також низку
зовнішніх факторів.
Відповідно підприємства можуть застосовувати почасову форму
оплати – при використанні кількості відпрацьованого робочого часу як
міри праці та відрядну – при використанні кількості виготовленої
продукції (наданих послуг) як міри праці.
Для
підвищення
мотивації
працівників
доцільно
використовувати системи оплати праці, які враховуватимуть особисті
результати роботи працівника і передбачають преміювання та доплати
за досягнення високих показників.
Такими системами є:
- відрядно-преміальна – це така система оплати праці, коли
робітник одержує не тільки відрядний заробіток, але і премію за
досягнення визначених показників;
- відрядно–прогресивна оплата праці – заробітна плата
робітникам нараховується за обсяг виконаної роботи чи виробленої
продукції в межах планової норми (бази) виробітку за основними
незмінними відрядними розцінками, а за обсяг роботи чи продукції
виконаної (виробленої) понад вихідну планову норму (базу) виробітку,
— за підвищеними чи прогресивно зростаючими прямими відрядними
розцінками.
- колективна відрядна (бригадна) оплата праці – відрядна форма
оплати праці за результатами роботи колективу (бригади), вона
зацікавлює усіх робітників бригади в кінцевих результатах роботи,
сприяє розвитку в них почуття відповідальності та взаємодопомоги.
- почасово-преміальна – це, така оплата праці, коли робітник
одержує не тільки заробіток за кількість відпрацьованого часу, але і
визначений відсоток премії до цього заробітку.
Щоб уникнути узагальнення результатів праці при колективній
оцінці, необхідно також враховувати результати внеску окремих
працівників. Це можливо за допомогою розрахунку коефіцієнтів
трудового внеску або коефіцієнтів трудової участі працівників [2].
Проте найефективнішою та мотивованою, на мою думку є
безтарифна система оплати. При ній заробітна плата окремого
працівника є його часткою у загальному фонді оплати праці
колективу. Вона залежить від кваліфікаційного рівня працівника,
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відпрацьованого часу і коефіцієнта, що враховує особистий внесок
працівника в загальні результати роботи підрозділу.
Цей метод розрахунку фонду оплати праці простий, зрозумілий
робочим, позитивно ними сприймається. Він припускає пряме
ув'язування трудового внеску працівників з оплатою і просуванням
службовцями східцями. Головною метою такої системи оплати праці є
налаштування працівників на досягнення високих кінцевих
результатів праці, а також підвищення їхньої відповідальності.
Організаційно-економічний механізм побудови оплати праці, з
метою набуття найбільшої заохочувальної властивості, має спонукати
працівників до підвищення трудової активності, збільшення трудового
внеску, забезпечувати прямий, безпосередній зв’язок трудового внеску
і розміру винагороди за результати праці, а також сприяти досягненню
інтересів роботодавців і працівників. Діюча на підприємстві система
матеріального стимулювання повинна бути прозорою та зрозумілою
для працівників.
В наказі про облікову політику в частині обліку оплати праці
необхідно відображати усі принципові питання, враховуючи методи
стимулювання відповідальність за визначення яких, згідно з
законодавством, покладена на власника підприємства. Основними з
них є:
- визначення форм, систем, розмірів заробітної плати та інших
виплат;
- встановлення системи заохочення та преміювання працівників;
- встановлення системи нормування праці;
- організація документування праці та її оплати та інші [4].
Наказ про облікову політику підприємства визначає
альтернативні підходи до відображення у обліку та звітності
інформації про виплати працівникам та формування забезпечень
виплат.
Автор статті ―Сутність облікової політики підприємства щодо
витрат на оплату праці та факторів впливу на її формування‖ І.М.
Щирба вважає, основним завданням облікової політики є забезпечення
організації бухгалтерського обліку на підприємстві як цілісної
системи, яка повинна охоплювати всі аспекти облікового процесу –
організаційний, методичний і технічний [5]. Таким чином, облікова
політика оплати праці також повинна охоплювати всі аспекти
облікового процесу – організаційний, методичний і технічний.
Організаційний – порядок організації роботи облікового апарату
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(перелік осіб, відповідальних за ведення обліку оплати праці та їх
посадові інструкції; перелік центрів витрат та сфер відповідальності;
комерційна таємницю та порядок її захисту; система внутрішнього
контрою)
Методичний – вибрані способи обліку об’єктів (системи і форми
оплати праці, що застосовуються на підприємстві; перелік робіт, які
підлягають нормуванню; порядок визнання нарахованої суми виплат
за поточними зобов’язаннями; порядок нарахування виплат за
невідпрацьований час, премій та інших заохочувальних виплат;)
Технічний – реалізацію цих способів в документообороті,
облікових регістрах тощо.
Отже, організаційна складова облікової політики в частині
оплати праці повинна врегульовувати основні питання щодо
визначення відповідальних осіб з ведення бухгалтерського обліку
оплати праці, що забезпечить функціональність обов’язків працівників
бухгалтерської служби. Методична складова повинна передбачати
основні прийоми та методи бухгалтерського обліку оплати праці.
Технічна складова облікової політики щодо оплати праці повинна
містити наступні питання: визначення первинних документів щодо
оплати праці; встановлення форм внутрішньої звітності щодо оплати
праці; порядок складання і строки подання внутрішньої бухгалтерської
звітності про показники оплати праці; інформаційне та програмне
забезпечення ведення бухгалтерського обліку оплати праці.
З викладеного вище випливає, що за сучасного стану економіки
нашої країни, на підприємства покладена основна відповідальність в
організації обліку заробітної плати і вони самостійно визначають
особливості його ведення відповідно до умов виробництва і
відображають це в наказі про облікову політику. Товаровиробники
зацікавлені у збільшенні обсягів виробництва, підвищення якості
продукції та конкурентоспроможності. Зробити це вони можуть лише
при підвищенні продуктивності праці і зацікавленні працівників в
кінцевих результатах їх праці.
Тому всі особливості преміювання, нарахування і виплати
доплат та надбавок повинні відображатись в наказі про облікову
політику. Зі змістом наказу потрібно ознайомити всіх працівників
підприємства, які зобов’язані виконувати його положення.
Висновки. Отже, заробітна плата посідає визначне місце в
системі матеріального стимулювання працівників. Для досягнення
максимального стимулюючого ефекту оплати праці на підприємстві
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необхідно
відпрацювати
організаційно-економічний
механізм
побудови системи оплати праці на засадах прямої залежності
винагороди від ефективності праці.
У процесі дослідження встановлено проблему відсутності
відображення в облікових політиках різних суб’єктів господарювання
положень в частині обліку оплати праці, що впливає на ефективність
організації бухгалтерського обліку даного об’єкта. Дослідивши
організаційну, методичну та технічну складові облікової політики
підприємства запропоновано елементи облікової політики в частині
оплати праці, що дасть змогу сформувати передумови для ефективної
організації та методики ведення бухгалтерського обліку оплати праці і
стимулювання працівників.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Власний
капітал відіграє ведучу роль у створенні та розвитку підприємства.
Для прийняття обґрунтованих та виважених управлінських рішень,
керівникам потрібна повна та достовірна інформації про фінансово-
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майновий стан їх підприємства. Основним джерелом, де акумулюється
та систематизується необхідна інформація, є бухгалтерський облік та
фінансова звітність. Тому на сьогодні, для підприємств виняткове
значення мають вдосконалення методики обліку власного капіталу та
відображення цієї інформації у фінансовій звітності.
Протягом останніх років в Україні відбувається реформування
системи бухгалтерського обліку, шляхом наближення НПСБО до
МСФЗ, з метою полегшення співпраці вітчизняних підприємств з
іноземними партнерами. Тому актуальним є дослідження змін, які
відбулись в законодавстві України, щодо ведення обліку власного
капіталу і складання фінансової звітності та порівняння власного
капіталу в контексті національних і міжнародних стандартів обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблемам обліку власного капіталу, його
структури, формування і використання у вітчизняній та міжнародній
практиці приділяли увагу такі вчені, як Бутинець Ф. Ф., М.Т. Білуха,
С.Ф. Голов, М.С. Пушкар, В.Ф. Палій, В.В. Сопко та інші автори.
Петришиною Н. С. та Грезнюк О. О. була здійснена порівняльна
характеристика категорії «власний капітал» за національними та
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.
Проте питання обліку та звітності власного капіталу за
міжнародними стандартами в порівнянні з вітчизняними, розглянуто
не в повній мірі і потребує подальшого дослідження.
Цілі статті. Мета статті полягає у розкритті складових власного
капіталу в обліку та звітності за вітчизняними та міжнародними
стандартами, провести порівняльний аналіз та розглянути
реформування системи бухгалтерського обліку, щодо власного
капіталу в Україні.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Як показує
досвід, Україна пішла шляхом розробки національних Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО), які ґрунтуються на
основних концепціях МСФЗ. Вже сьогодні Мінфін поступово вносить
зміни до Національних стандартів, наближуючи їх до міжнародних та
зменшуючи прогалину між вітчизняною системою обліку та
загальноприйнятою європейською [6].
Згідно до національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого
Міністерством фінансів України 07.02.2013 р. № 73, власний капітал – це
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частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його
зобов'язань [4]. В міжнародних стандартах бухгалтерського обліку не
використовується такий термін як «власний капітал», еквівалентом до
нього в зарубіжній практиці є поняття «чисті активи» (net assets).
Рекомендації, на рахунок оцінки та відображення у фінансовій
звітності інформації, щодо елементів капіталу за міжнародними
стандартами відображено в табл. 1.
Таблиця 1
Тлумачення елементів капіталу за МСФЗ [2]
Поняття, що тлумачиться
1
Визначення капіталу

Стандарт
2
Концептуальні
основи (Framework)
МСФЗ (IFRS) 7
Інтерпретації МСФЗ
(IFRIC) 2

Назва стандарту
3
Принципи підготовки фінансової
звітності
Фінансові інструменти: розкриття
Частки участі в кооперативах і
подібних фінансових
інструментах

Відображення в складі капіталу зміни вартості окремих
видів активів, а також відстрочені податки, пов’язані з
цим

МСБО (IAS) 12
МСБО (IAS) 16
МСБО (IAS) 38
МСБО (IAS) 39

Відображення в складі капіталу
результатів змін облікової
політики та виправлення
помилок
Відображення в складі капіталу результатів змін курсової різниці
Розкриття інформації щодо
власного капіталу у фінансовій звітності підприємства

МСФО (IAS) 8

Податки на прибуток
Основні засоби
Нематеріальні активи
Фінансові інструменти: визнання
та оцінка
Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та помилки

Характеристика капіталу та
його відмінність від зобов’язань

МСФО (IAS) 21

Вплив змін валютних курсів

МСБО (IAS) 1
МСФЗ (IFRS) 7
Інтерпретації МСФЗ
(IFRIC) 2

Подання фінансових звітів
Фінансові інструменти: розкриття
Частки участі в кооперативах і
подібних фінансових інструментах

В процесі управління підприємством окреме місце займає
походження власного капіталу. Світова практика використовує
наступний поділ власного капіталу за джерелами утворення (рис. 1):
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Власний капітал

Вкладений (інвестиційний)
капітал

Зароблений капітал

Це величина коштів, зароблених
власниками і реінвестованих у
діяльність
підприємства
(частина зароблених коштів
може вилучатися власниками,
наприклад,
у
вигляді
дивідендів). Показує, наскільки
збільшилися
чисті
активи
підприємства
в
результаті
діяльності підприємства за весь
час його існування.

Являє собою величину коштів, внесених
власниками при організації підприємства
(може змінюватися тільки за рахунок
додаткових інвестицій або вилучень коштів
власників)

Доходи і витрати, що відносяться
безпосередньо на капітал

Накопичений нерозподілений чистий
прибуток

Резерви, створені з чистого прибутку

Рис. 1. Складові власного капіталу за міжнародними стандартами
У вітчизняній практиці власний капітал підприємства, залежно від
джерела формування, також поділяється на дві групи (рис. 2).
Класифікація власного капіталу за джерелами його утворення є
досить важливою при визнанні його елементів, тому враховуючи
різницю у джерелах формування у міжнародній та вітчизняній
практиці, також існують відмінності у компонентах фінансової
звітності за МСФЗ та ПСБО (табл. 2).
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Власний капітал

Вкладений (інвестиційний) капітал

Накопичений капітал

Сформований за рахунок внесків
власників підприємства, а також
унаслідок конвертування боргових
зобов'язань підприємства в акції або
частки (паї)

Це капітал сформований внаслідок
господарської
діяльності
підприємства
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)

Зареєстрований капітал (статутний
капітал, пайовий капітал)

Додатково вкладений капітал
(емісійний дохід, інші внески
засновників понад зареєстрований
статутний фонд)

Рис. 2.
стандартами

Складові

власного

Резервний капітал

Інший додатковий капітал

капіталу

за

національними

Таблиця 2
Порівняння фінансової звітності за МСФЗ та ПСБО
МСФЗ
Звіт про фінансовий стан

ПСБО
Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
Звіт про сукупні доходи за період
дохід) (форма № 2)
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів (форма №3)
Звіт про зміни у власному капіталі Звіт про власний капітал (форма № 4)
Примітки, що містять стислий
виклад суттєвих облікових політик Примітки до фінансової звітності (форма 5)
та інші пояснення
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Здійснивши аналіз таблиці 2, можна сказати, що істотних
різниць між компонентами фінансової звітності немає. Однак не
дивлячись на це, порядок її складання та зміст статей, що відображені
в цих двох пакетах звітності, різні. Це можна пояснити тим, що
поняття власного капіталу в зарубіжній практиці розглядається в
основному стосовно акціонерних компаній. Тому міжнародні
стандарти містять детальні вимоги щодо обліку випуску акцій,
операцій з власними викупленими акціями, опціонів на акції та ін.
Така інформація відображається в спеціальному звіті про зміни у
власному капіталі (Statement of changes in shareholders' equity), який є
важливою частиною фінансової звітності компанії.
Порівняння класифікації власного капіталу в плані рахунків за
вітчизняними стандартами та за МСФЗ наведені в таблиці 3.
Таблиця 3
Класифікація власного капіталу за МСФЗ та НП(С)БО 1 [2]
Код
рахунку
1
40
41
42
421
422
423
425
43
44
441
442
45
451
452
453
46

Назва рахунку за
НП(с)БО

Код
рахунку
МСФЗ (IFRS)
(accounts
IFRS)
3
4
IAS1, 39;
Е.01
IAS1, 39
E.05.01
IAS 1, 39
Е.02
IAS1, 39
Е.02.01

2
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Інший
вкладений
IAS 1, 39
капітал
Накопичені
курсові
IAS1,32,39
різниці
Інший
додатковий
IAS1, 39
капітал
Резервний капітал

IAS1, 39

Нерозподілені прибутки
IAS 1, 39
(непокриті збитки)
Прибуток
нерозIAS 1, 39
поділений
Непокриті збитки
IAS 1, 39
Вилучений капітал
IAS1,32,39
Вилучені акції
IAS1,32,39
Вилучені вклади і паї IAS1,32,39
Інший
вилучений
IAS1,32,39
капітал
Неоплачений капітал
IAS1,39
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E.04.01
E.09.01
E.04.01
E.04

Назва рахунку за МСФЗ
(IFRS)
5
Статутний капітал
Резерв переоцінки
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Додатковий
оплачений
капітал
Ефект курсових різниць
Додатковий
капітал
Додатковий
капітал

оплачений
оплачений

E.07

Нерозподілений прибуток

E.07.01

Прибуток нерозподілений

E.07.02
E.03
E.03.01
E.03.02

Непокриті збитки
Вилучений капітал
Вилучені акції
Вилучені вклади і паї

E.09.01

Ефект курсових різниць

E.06

Неоплачений капітал

Продовження табл. 3
47
471
472
473
474
48

Забезпечення майбутніх
IAS1,39
витрат і платежів
Забезпечення
виплат
IAS1,39
відпусток
Додаткове
пенсійне
IAS1,39
забезпечення
Забезпечення
гаIAS1,39
рантійних зобов’язань
Забезпечення
інших
IAS1,39
витрат і платежів
Цільове фінансування
IAS1,39
та цільові надходження

L.03
L.03.05
L.03.05
L.03.05
L.03.05
L.03

Інші короткострокові зобов’язання і нараховані
витрати
Резерв під невикористані
відпустки та інші резерви
Резерв під невикористані
відпустки та інші резерви
Резерв під невикористані
відпустки та інші резерви
Резерв під невикористані
відпустки та інші резерви
Інші короткострокові зобов’язання і нараховані
витрати

Найбільш суттєві різниці є в методичній частині звітності,
зокрема вони стосуються економічних факторів, таких як
оподаткування,
соціальних
відрахувань,
більш
обмежених
можливостей і вимог щодо створення резервів на гарантійне
обслуговування, ремонт, податкових резервів, майбутніх доходів за
відсотками або дивідендами [5].
Щодо реформування системи бухгалтерського обліку в Україні, то
в 2013 році до НП(С)БО 1 були внесені зміни у структури та назви форм
фінансової звітності у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку. Введено такі статті балансу (табл. 4), як
«зареєстрований капітал» і «капітал в дооцінках», введено поняття
сукупного доходу і визначено його складові, які відображаються в розділі
II звіту про фінансові результати. Це дооцінка (уцінка) необоротних
активів, дооцінка (уцінка) фінансових інструментів, накопичені курсові
різниці, частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств, інший сукупний дохід [7].
Таблиця 4
Зміни в Балансі за розділом І «Власний капітал» [1]
До 08.08.2013 р.
Код
Назва статті
рахунка
40
Статутний капітал
41
42

З 09.08.2013 р.
Код
Код
Назва статті
Код
рядка рахунка
рядка
300
40
Зареєстрований
1400
капітал
Пайовий капітал
310
41
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий вкладений 320
42
Додатковий капітал 1410
капітал
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425
43
44

46
45

Інший
додатковий 330
капітал
Резервний капітал
340
Нерозподілений
350
прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал
370

43
44

46
45

Резервний капітал
Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1415
1420

1425
1430

Відповідно до цього у Плані рахунків та Інструкції щодо його
застосування зроблено такі зміни: рахунок 40 «Статутний капітал»
тепер звучить «Зареєстрований (пайовий) капітал», рахунок 41»
Пайовий капітал» тепер «Капітал у дооцінках».
На рахунку 40 «Зареєстрований капітал» обліковуватиметься та
узагальнюватиметься інформація про стан і рух статутного й іншого
зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства, а також внесків
до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу.
Рахунок 41 «Капітал у дооцінках» призначений для обліку
інформації про дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових
інструментів, які відображаються в складі власного капіталу,
відповідно до НП(С)БО та розкриваються у звіті про фінансові
результати (звіт про сукупний дохід). Також інформація про курсові
різниці, які відображаються в складі власного капіталу та визнаються в
іншому сукупному доході, відтепер буде відображатись на
субрахунку 423 «Накопичені курсові різниці», який теж зазнав змін.
Висновки. Отже, існують відмінності в складі та структурі
власного капіталу за національними стандартами обліку та
міжнародними стандартами. Зокрема, на нашу думку, тому що поняття
власного капіталу в міжнародній практиці розглядається в основному
стосовно акціонерних компаній та акціонери є найбільш
зацікавленими особами у повній інформації про капітал.
Відповідно до різних організаційно-правових форм підприємств,
існують розбіжності у відносинах власності, а також у регулюванні
майнових питань, це і зумовлює особливості та відмінності обліку
власного капіталу та відображення цієї інформації у фінансовій
звітності.
Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні вже
почалося і це складний, неоднозначний процес, який повинен
співвідноситися з готовністю системи бухгалтерського обліку, до
відповідних новацій. Впровадження міжнародних стандартів обліку і
звітності в Україні полегшить співпрацю вітчизняних підприємств зі
світовими торгівельними партнерами, і цим самим надасть можливість
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залучити додаткові іноземні інвестиції.
Тому, через існуючі невідповідності у міжнародних та
вітчизняних облікових стандартах щодо обліку власного капіталу, це
питання є актуальним та потребує подальшого дослідження.
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Коваль Н.И.
ВЛИЯНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ
КЛАССИФИКАЦИИ НА ВЫБОР УЧЕТНЫХ ПРОЦЕДУР
АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье раскрыто и проведено обоснование путей развития учета видов
деятельности, формирования и управления финансовыми ресурсами предприятия, в
ракурсе системного информационного отражения видов деятельности.
Ключевые слова: виды деятельности предприятия, учетная политика, доходы,
расходы, финансовые результаты, потребности управления.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Актуальність
поставленого питання проявляється в проблемі варіативності
облікових процедур і необхідністю приведення їх у відповідність з
чинною практикою. Законом про бухгалтерський облік встановлено,
що підприємство самостійно визначає облікову політику та обирає
форму бухгалтерського обліку. Облікові процедури підприємство
також обирає самостійно, про що зазначено у визначенні облікової
політики – це «сукупність принципів, методів і процедур, які
використовуються підприємством для складання і подання фінансової
звітності, завданням якої, у свою чергу, є надання повної, достовірної
інформації про фінансовий стан та результати діяльності
підприємства» [3].
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Таким чином, вибір облікових процедур, який фіксується в
обліковій політиці повинен враховувати також класифікацію видів
діяльності, з метою найповнішого надання інформації для управління.
У бухгалтерському обліку головним аспектом має бути достовірний
облік відображення діяльності будь-якого підприємства для отримання
інформації про фінансовий результат за визначений період роботи.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Різні практичні проблеми облікового
забезпечення видів діяльності досліджувалися останніми роками
вченими Ф.Ф. Бутинцем, В.М. Жуком, М.Я. Дем'яненком,
Н.Л. Правдюк, Д. В. Полозенком, П.Т. Саблуком, І. Б. Садовською,
П.Я. Хомином та ін. Проте у ракурсі системного інформаційного
відображення видів діяльності вони вивчені недостатньо, що
пояснюється тенденцією до зростання у складі фінансового
результату підприємств частки результату від непрямих видів
діяльності, зокрема фінансової.
Ступінь розробки зазначеної проблематики можна визнати
достатньо високим, але, зважаючи на швидкі зміни глобального
економічного середовища та постійну трансформацію методів і
технологій у сфері видів діяльності, питання залишається актуальним.
Праці більшості вітчизняних вчених присвячені вивченню та
опрацюванню методології й організації бухгалтерського обліку в
аспекті поточного управління основною діяльністю. Актуальні
питання формування інформаційного підґрунтя для стратегічного
управління, аналізу та планування і контролю різних видів діяльності
підприємств поки що не стали об’єктом наукових досліджень.
Цілі статті. Метою статті є обґрунтування шляхів розвитку
обліку видів діяльності, формування та управління фінансовими
ресурсами підприємства, оскільки це визначається як політикою
управління діяльністю суб’єкта господарювання, так і соціально–
економічними і політичними умовами розвитку економіки країни, що
вимагає їх постійного моніторингу.
Водночас, саме обмеженість матеріальних, фінансових і
трудових ресурсів в умовах недосконалості правового поля та
необхідних політичних перетворень потребують нових підходів до
управління видами діяльності. Всі ці фактори в тій чи іншій мірі
впливають на стан організації обліку видів діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Питання обліку
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доходів та витрат законодавчо врегульовано Законом України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", стандартами
бухгалтерського обліку, безпосередньо НП(С)БО 1 "Загальні вимоги
до фінансової звітності", П(С)БО 15 "Дохід", П(С)БО 16 "Витрати" [4;
5; 6], та іншими нормативно–правовими і підзаконними актами.
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики наказом від 11.10.2010 №457 у Національному
класифікаторі України затвердив класифікатор видів економічної
діяльності, чинний від 01.01.2012 р. Таким чином, при зборі
інформації про господарську діяльність керуються статистичним і
обліковим визначенням видів діяльності.
В Україні національні статистичні класифікації видів
економічної
діяльності,
продукції,
товарів
створювали,
використовуючи європейські класифікації в незмінному вигляді. З
2006 року набула чинності друга редакція Класифікації видів
економічної діяльності (ДК 009:2005), побудована на базі NACE (Rev.
1.1) (таблиця 1).
Така класифікація видів економічної діяльності установлює
основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за
видами економічної діяльності. Терміни тут приведено у такому
трактуванні: основний вид економічної діяльності – це визначальна
ознака у формуванні та стратифікації сукупностей статистичних
одиниць для проведення державних статистичних спостережень.
Таблиця 1
Структура класифікації видів економічної діяльності для галузей
сільського господарства
Код
Назва
ISIC
(Rev. 4)
A
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ
A
ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО
01
Сільське господарство, мисливство та надання
01

01.1
01.2
01.3
01.4
01.5
01.6

пов'язаних із ними послуг
Вирощування однорічних і дворічних культур
Вирощування багаторічних культур
Відтворення рослин
Тваринництво
Змішане сільське господарство
Допоміжна діяльність у сільському господарстві
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01
011
012
013
014
015
016

та після урожайна діяльність
Джерело: [8].
Органи державної статистики розраховують основний вид
економічної діяльності на підставі даних державних статистичних
спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками
діяльності підприємств за рік. Це вид діяльності суб'єкта, на який
припадає найбільший внесок у валову додану вартість (або інший
визначений критерій). Другорядні види економічної діяльності – це
будь–які інші (крім основного) види економічної діяльності суб'єкта з
виробництва товарів або надання послуг.
Доходи, витрати та фінансові результати згідно з
стандартами бухгалтерського обліку, поділяються за видами
діяльності, внаслідок яких вони виникають, а також на прибутки
(збитки) від звичайної діяльності та надзвичайної діяльності (рис. 1).
Діяльність підприємства
Звичайна

Надзвичайна

Операційна

Інша

Основна

Інша
Фінансова

Виробництво

Збут

Інвестиційна

Управління

Рис. 1. Класифікація видів діяльності підприємства
Джерело: [4; 5; 6].
Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність
підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають
внаслідок здійснення такої діяльності. До надзвичайної діяльності
відносять такі операції або події, які відрізняються від звичайної
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діяльності, не відбуваються часто або регулярно (стихійне лихо,
пожежа тощо).
Звичайна діяльність, у свою чергу, поділяється на операційну та
іншу звичайну діяльність (фінансову й інвестиційну). Операційна – це
основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є
інвестиційною або фінансовою діяльністю.
До основної діяльності відносять операції, пов'язані з
виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є
головною метою створення підприємства і забезпечують основну
частку його доходу. Інша операційна діяльність включає
реалізацію іноземної валюти, інших оборотних активів, операційну
оренду активів, отримання доходів або понесених витрат від
операційної курсової різниці.
У сучасному теоретичному апараті бухгалтерського обліку
виникло багато нових напрямків, кожен з яких певною мірою впливає
на визначення фінансових результатів, що безпосередньо стосується і
видів діяльності (табл. 2).
Таблиця 2
Вплив нових напрямків обліку на визначення видів діяльності
Вид обліку

Цілі обліку

Особливості формування
фінансового результату видів
діяльності

Креативний
(творчий)
облік

Надання достовірної та
докладної інформації про
стан справ підприємства у
разі відсутності
загальноприйнятих методів
відображення в обліку

Використання методів обліку,
не передбачених стандартами
ведення обліку та складання
звітності

Облік витрат, яких
Облік індивідуальної та
суспільство зазнає у зв'язку суспільної собівартості готової
з діяльністю організацій
продукції
Облік
Капіталізація витрат на
Відображення в обліку
людських
інвестиції в людський капітал
оцінки людських ресурсів
ресурсів
з їх наступною амортизацією
Фінансовий результат
Оцінка ліквідного майна
Камеральний
визначається
як різниця між
підприємства; обчислення
облік
сумами грошових надходжень
фінансового результату
і грошових виплат
Соціальний
облік
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Статичний
облік

Захист інтересів кредиторів

Динамічний
облік

Вимір ефективності
підприємства

Фінансовий результат
визначається як приріст
чистих активів підприємства
за період
Фінансовий
результат
визначається як різниця між
доходами й витратами від
реалізації за період

Продовження табл. 2
Податковий
облік

Визначення величини
оподатковуваного прибутку
та податкових зобов'язань

Фінансовий результат
визначається як отримані
доходи за вирахуванням
здійснених витрат за
правилами податкового
законодавства

Джерело: [2].
Методологія інформаційного забезпечення видів діяльності
методами обліку досить послідовно реалізована на прикладі іноземних
облікових моделей. Так, зі схеми розрахунку фінансових результатів
за планом рахунків бухгалтерського обліку Франції (табл. 3) можна
простежити економічний взаємозв'язок між фінансовою і
управлінською бухгалтеріями за допомогою спеціальних рахунків,
які призначені для відображення з фінансової в управлінській
бухгалтерії залишків pecypciв на початок і кінець періоду, витрат і
виручки від реалізації за певний період.
За словами професора М.С. Пушкаря, «методологія оцінки
об'єктів обліку у різних країнах специфічна, що робить
непорівнянними національні системи обліку. З метою забезпечення
порівнянності міжнародні чи регіональні організації з регулювання
обліку розробляють стандарти чи правила для країн, які входять в такі
організації. В умовах інтернаціоналізації та глобалізації економіки ця
проблема має актуальне значення, тому оцінка повинна відповідати
міжнародним вимогам» [8, с. 259].
Таблиця 3
Відображення видів господарської діяльності на рахунках у Франції
Класи рахунків
Результат діяльності
Класи 1–5
± результат, що зумовлений змінами
майнового стану фірми;
324

Класи 6–8
Клас 9, рахунок 90

Клас 9, рахунки 92–98

± результат, що визначається
співвідношенням витрат і випуску
± результат, що визначається у процесі
руху витрат з фінансової до
управлінської бухгалтерії
± результат, визначений по певних
центрах відповідальності

Джерело: [2].
Підсумовуючи вище наведене, зазначимо, що складові організації
обліку видів діяльності лежать у площині завдань фінансового
менеджменту. Специфічність функціонування аграрних підприємств
зумовлює необхідність забезпечення внутрішніх і зовнішніх користувачів
обліковою інформацією про види діяльності відповідно до їхніх потреб.
Це можливо завдяки побудові облікової системи з урахуванням
удосконалення складових елементів організації бухгалтерського обліку.
Для аграрної діяльності важливими є діагностика стану: біологічної
складової економічного процесу, соціальної складової; забезпечення
продовольчої, екологічної та енергетичної
безпеки. Для повного
розкриття фінансового потенціалу необхідно вести активну інформаційну
політику,
спрямовану
на
підвищення
ефективності
та
конкурентоспроможності виробництва. Всі ці особливості видів
діяльності мають враховуватися у обліковій політиці, яка є основою
облікових процедур.
Так, на думку багатьох науковців, які досліджували питання
формування облікової політики підприємства [1], розпорядчий документ,
яким вона затверджується, повинен складатися з двох основних частин:
– розкриття основних положень з організації бухгалтерського
обліку;
– безпосереднє висвітлення облікової політики – наведення
переліку принципів оцінки статей та застосування методів обліку
стосовно окремих статей звітності, щодо яких нормативна база
передбачає більше одного варіанта їх використання.
Такий підхід до складу елементів облікової політики дає змогу
виокремити не тільки фінансові, а й окремі управлінські її аспекти
стосовно видів діяльності. Фінансовий, управлінський та податковий
облік, як підсистеми бухгалтерського обліку, насамперед потребують
відповідної своєї організації. Серед питань організації бухгалтерського
обліку, що розкриваються в обліковій політиці, мають бути зазначені:
вибрана форма організації обліку; вибрана форма бухгалтерського обліку
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і технологія оброблення облікової інформації; затвердження правил
документообігу і технології оброблення облікової інформації,
відповідальність працівників за порушення цих правил тощо.
У процесі формування облікової політики ступінь свободи
підприємства обмежений державною регламентацією бухгалтерського
обліку, а саме: допустимими альтернативними варіантами у переліку
методик і облікових процедур стосовно видів обліку.
Як зазначає Т. Е. Белялов «існуюча практика формування
структури фінансових ресурсів не відповідає макроекономічній ситуації в
Україні, яка об'єктивно вимагає інвестицій у зростаючу економіку» [10].
Отже, облікове забезпечення видів діяльності аграрних
підприємств лежить в площині вирішення завдання динаміки формування
фінансових ресурсів, за даними балансу, зокрема пасиву, а також
структуризації фінансових доходів і витрат, гармонізації їх складу з
видом здійснюваної діяльності, а саме – поточних чи довгострокових
інвестицій, доходи від яких відносять на результати цієї діяльності.
Виходячи з того, що метою видів діяльності є одержання
максимальної економічної вигоди в результаті функціонування аграрного
підприємства, сприяння одержанню приросту рентабельності власного
капіталу, підтримання належного рівня платоспроможності (ліквідності),
забезпечення розширеного відтворення за рахунок ефективного
використання фінансових ресурсів тощо,
закономірно, що облік
забезпечення видів діяльності знаходиться у сфері інтересів управління.
На підставі досліджень економічних складових, тобто власне
потреб фінансового менеджменту щодо видів діяльності, нами визначено,
що в аграрних підприємствах необхідно упорядкувати об’єкти обліку цієї
сфери, зокрема й з метою формування порівнянності результатів за
видами діяльності й галузями національної економіки. Тому актуальним
завданням для суб’єктів господарювання постало удосконалення форм і
методів ведення обліку і надання даних для управління щодо фінансового
забезпечення функціонування підприємства, тобто пошук нових
ефективних шляхів організації обліку діяльності та виокремлення цих
операцій з множини господарських потоків.
Реалізація стратегії фінансової діяльності на підприємстві має
вектор, спрямований зверху донизу, що диктується потребами
фінансового менеджменту. Спочатку формується бачення вищого
управлінського персоналу, яке має відображати ключові інтереси
власників, а далі формуються основні фінансові цілі та орієнтири
аграрного підприємства у всіх інших вимірюваннях (чи напрямах):
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поставники, підрядники, відтворювальні процеси, потреби інноваційного
розвитку, відтворення людського капіталу, інші внутрішні бізнес–
процеси тощо. З урахуванням сукупності цих вимог, формується перелік
фінансових показників стану підприємства і визначається їх нормативне
значення, що знаходить облікове відображення у зростанні вартості
підприємства та внеску у її збільшення окремого працівника, центру
відповідальності, галузі підприємства, сегменту тощо.
Суттєвим компонентом цього процесу має бути визнання
функціональності системи бухгалтерського обліку, тобто визнання
цілісності його змісту і методології його предмета й методу. Проте навіть
змінивши методологію, неможливо одночасно розв’язати всі проблеми.
Висновки. Об’єкти обліку видів діяльності переходять у особливо
важливі для забезпечення адекватного відбиття інформації на рахунках
обліку.
Дослідження сучасного стану обліку видів діяльності впирається в
аналітичну оцінку діяльності аграрних підприємств. Її суть полягає в
тому, щоб підібрати такі критерії для пізнання об’єкта, які б давали змогу
своєчасно і адекватно оцінювати фактичні ситуації, що є передумовою
управлінського впливу на їх вирішення. Ефективність видів діяльності
залежить від своєчасного надходження і використання ресурсів, а в
умовах ринкової економіки, по суті визначається забезпеченістю
фінансовими ресурсами. Отже, облікове забезпечення видів діяльності
аграрних підприємств лежить в площині структуризації доходів і витрат,
гармонізації їх складу з міжнародними стандартами і контролю, а також
урахування специфіки діяльності підприємств.
При дослідженні операцій за доходами і витратами діяльності слід
керуватися: П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності―; П(С)БО
15 „Дохід―; П(С)БО 16 „Витрати―; П(С)БО 31 „Фінансові витрати―;
Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій, а також класифікатором видів діяльності.
У методичних підходах щодо оцінки видів діяльності аграрних
підприємств, необхідно враховувати системоутворюючі чинники потреби
у фінансових ресурсах і пріоритети їх залучення, що підвищує
обґрунтованість управлінських рішень.
Важливим моментом при організації обліку видів діяльності є вибір
об’єктів обліку. Необґрунтований вибір об’єктів обліку та порушення
загальноприйнятих принципів розробки їх номенклатури призводять до
викривлення даних про фактичну вартість облікового продукту і
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знеособлення витрат по відношенню до видів діяльності.
Оскільки економічне та облікове визначення видів діяльності не
співпадають, то очевидно, що облікове тлумачення значно вужче
економічного і доходи та витрати такої діяльності не систематизовані у
Плані рахунків і неодноразово перегруповувались і у Плані рахунків види
діяльності не мають чіткої локалізації. Існує певна невідповідність між
ознаками видів діяльності, доходів та формування фінансових
результатів. Для того, щоб уникнути такої невідповідності у віднесенні
операцій до того чи іншого виду діяльності, необхідно чітко розмежувати
види діяльності та операції, які до них відносяться.
З цією метою необхідно розробити комплексну систему, яка б
враховувала економічний стан підприємств. Особливості економічного
розвитку, недосконалість ринкових механізмів та податкового
законодавства, наявність тіньової економіки спричиняють необхідність
врахування у моделі обліку видів діяльності. Найбільше проблем при
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основних завдань бухгалтерського обліку, яке визначене у Законі України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» є надання
користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про рух
грошових коштів. Тому правильне визначення обсягу грошової маси,
контроль за формуванням грошових коштів та їх наявність на рахунках у
банках є актуальним питанням облікової системи підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання обліку грошових коштів та операцій на рахунках в
банках висвітлювались у працях багатьох вітчизняних вчених:
Ф.Ф.Бутинця, С.Ф. Голова, З.В. Задорожного, Я.Д. Крупки,
Л.Г. Ловінської, М.С.Пушкаря, О.В. Соловйової, Л.К. Сука; і зарубіжних:
B. Needles, M. Bonham, R. Crisp, S.M.H. Collin, J. Laux, J.E.McEnroe,
S.G. Sutton та інших. Однак як в теорії, так і на практиці існує низка
проблем в обліку грошових коштів, які зумовлені новими формами їх
використання, необхідністю посилення контролю за їх наявністю та
врегулювання даних про формування грошових потоків у поточному
обліку і фінансовій звітності.
Цілі статті. Метою статті є уточнення складу грошових коштів та
особливостей їх відображення у чинних формах звітності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Міністерство
фінансів України наказом від 27.06.2013 р. № 627 внесло зміни до низки
нормативно–правових актів. З-поміж яких — План рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій та Інструкція про його застосування,
затверджені наказом від 30.11.1999 р. № 291. [1]
Так, зокрема, відповідно до змін рахунок 33 «Інші кошти»
доповнено
субрахунком 335 «Електронні
гроші,
номіновані
в
національній валюті». Субрахунок призначений для відображення
операцій з електронними грошима, які здійснюються комерційними
агентами та користувачами, згідно з нормативно-правовими актами НБУ
та правилами використання електронних грошей, узгодженими з НБУ.
На субрахунку 335 «Електронні гроші, номіновані в національній
валюті» відображаються операції з електронними грошима, які
здійснюються комерційними агентами та користувачами, відповідно до
нормативно–правових актів Національного банку України та правил
використання електронних грошей, узгоджених з Національним банком
України.
Електронні гроші — одиниці вартості, які зберігаються на
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електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами,
ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що
виконується в готівковій або безготівковій формі. При цьому з метою
бухгалтерського обліку не визнаються електронними грошима наперед
оплачені картки одноцільового використання: дисконтні картки
торговців, картки автозаправних станцій, квитки для проїзду в міському
транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу виключно їх
емітентами. [2]
Залишки за рахунками 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти"
разом із субрахунком 351 "Еквіваленти грошових коштів"
відображаються в національній та в іноземній валютах в рядку 1165
статті "Гроші та їх еквіваленти" II розділу активу Балансу (Звіт про
фінансовий стан) (форма № 1).
Дані про рух грошових коштів на поточному та інших рахунках
банку відображають протягом звітного періоду в різних формах звітності,
зокрема у «Звіті про рух грошових коштів». Внутрішні зміни (отримання
грошових коштів до каси для виплати заробітної плати, здача
депонованої заробітної плати на розрахунковий рахунок) та негрошові
операції (бартерні операції) до Звіту про рух грошових коштів не
включаються. [4]
У статті «Залишок коштів на початок року» відображається
залишок грошових коштів та їх еквівалентів на початок звітного періоду в
національній та іноземних валютах, а також алгебраїчна сума залишків
дебетового сальдо за рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33
"Інші кошти" та субрахунком 351 "Еквіваленти грошових коштів",
відображені у Головній книзі.
У статті «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів»
відображається зміна валютних курсів на залишок коштів. Вплив зміни
валютних курсів на залишок коштів, як надходження відображається
збільшення, як видаток — відповідно зменшення залишку грошових
коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом
звітного періоду.
У статті «Залишок коштів на кінець року» відображається залишок
коштів на кінець року, який відображається як надходження. Залишок
коштів на кінець року слід розраховувати як різницю між сумою
грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Залишок
коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та
"Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів. Розрахований залишок
коштів на кінець року має відповідати залишку грошових коштів та їх
331

еквівалентів на кінець звітного періоду в національній та іноземній
валютах, а також алгебраїчній сумі залишків дебетового сальдо за
рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти" та
субрахунком 351 "Еквіваленти грошових коштів", відображеними в
Головній книзі.
Підприємство одержує від банку відсотки за тимчасове
користування вільних коштів на поточних і депозитних рахунках
підприємства в банку. Відповідно до НП(С)БО 1 відсотки за депозитами
слід відображати у такий спосіб:
Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» Кт 733 «Інші
доходи від фінансових операцій» – нараховані відсотки за депозитним
вкладом.
Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» Кт 373 «Інші
доходи від фінансових операцій» – отримані на поточний рахунок
відсотки за депозитами.
У «Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід)»
відсотки за депозитами показують у рядку 2220 «Інші фінансові доходи».
Також, на думку Міністерства фінансів України (наказ Мінфіну від
07.02.2013 р. № 73), відсотки за депозитними вкладами необхідно
включати в загальну суму рядка 2120 «Інші операційні доходи».[3]
Стосовно відсотків, які нараховуються на залишок коштів, що
перебувають на поточному рахунку підприємства, то їх варто показувати
у складі інших операційних доходів (рядок 2120 «Інші операційні
доходи» у «Звіті про фінансовий результат (Звіт про сукупний дохід)»),
оскільки такі кошти не є фінансовою інвестицією. Відповідно
нарахування таких відсотків показується проводками:
Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» Кт 719 «Інші
доходи від операційної діяльності» – нараховано відсотки на залишок
коштів, розміщених на поточному рахунку.
Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» Кт 373
«Розрахунки за нарахованими доходами» – зараховано відсотки на
поточний рахунок.
Висновки: Основна мета обліку – надання інформації
користувачам через складання фінансової звітності, що вимагає знання
чинного законодавства та слідкування за останніми змінами, оскільки
процес гармонізації обліку триває. Важливим завданням кожного
суб’єкта господарювання є здійснення контролю за своєчасністю та
правильністю використання грошових коштів на рахунках у банках і їх
відображення в обліку та звітності.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У процесі
господарської діяльності підприємства часто використовують
можливість придбання активів за рахунок підзвітних коштів, проте не
всі вони правильно відображають в обліку рух таких коштів. Існують
проблеми не лише організаційно-облікового характеру, а й
нормативно–правового.
І
хоча
постійне
реформування
бухгалтерського обліку в Україні спрямоване на вдосконалення
методологічного та законодавчо-нормативного забезпечення, зокрема
й зазначених розрахункових відносин, однак позитивного їх впливу
поки не відчувається, а ось кількість питань щодо практичного
застосування неузгоджених між собою правових норм зросла.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми обліку розрахункових операцій досліджуються
широким колом науковців та практиків, серед яких: М.Д. Білик,
М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, М.Ф. Огійчук, В. Плаксієнко,
В.В. Сопко та інші. Проте майже всі вони розглядають проблеми
розрахункового характеру загалом або акцентують увагу лише на
розрахунках з дебіторами. На нашу думку, потребує особливої уваги
процес організації обліку розрахунків з підзвітними особами, який
включає в себе чинне нормативно-правове поле.
Цілі статті. Метою дослідження є висвітлення деяких
особливостей обліку розрахунків із підзвітними особами, зокрема
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порядку відображення в обліку нарахування та відшкодування витрат
за підзвітними сумами та їх документального забезпечення відповідно
до чинного законодавства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основними
критеріями для визнання організованого ведення обліку розрахунків
підприємства з підзвітними особами є достовірність, повнота та
своєчасність подання облікової інформації про витрати на
відрядження працівників у відповідності з дотриманням вимог
законодавства на будь-якому етапі облікового процесу. Забезпечення
повного, своєчасного та в межах нормативно-правових актів
документування операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами
– запорука дотримання норм облікової політики підприємства та
достовірності даних обліку і звітності щодо обліку розрахунків з
підзвітними особами.
З метою уникнення помилок, що тягнуть за собою сплату
штрафних санкцій важливо розібратись у змінах, які відбуваються в
законодавстві.
Розрахунки з підзвітними особами здійснюються в межах
правового поля, регламентованого Податковим кодексом України [1],
Інструкцією № 59 "Про службові відрядження в межах України та за
кордон", [2], Наказом МФУ "Про затвердження форми Звіту про
використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1276 [3]
що набрав чинності з 25.01.2013р., Постановою "Про суми та склад
витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що
направляються у відрядження підприємствами, установами та
організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються)
за рахунок бюджетних коштів", № 98 [4] та іншими нормативноправовими актами.
Досліджуючи питання відображення в обліку, підзвітних сум та
коштів, наданих на відрядження Кадацька А.М. та Пташнік О.С.[5]
звертають увагу на проблему невідповідності суті та назви субрахунку
372, про що свідчить і чинна назва авансового звіту та відсутність
офіційного визначення терміну «підзвітна особа» та пропонують
змінити його назву на «Розрахунки з підзвітними особами та за
відрядженнями». А вже безпосередньо в процесі обліку на кожному
підприємстві відкривати рахунки 4-го порядку. Кількість та назва цих
рахунків залежить від виду діяльності підприємства, його розмірів і
чисельності підзвітних осіб. Для прикладу пропонують такі рахунки: –
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3721 «Розрахунки з підзвітними особами»; – 3722 «Розрахунки за
відрядженнями».
В свою чергу Лісна І.В. [6] також піднімає питання щодо
удосконалення аналітичного обліку витрат на відрядження через
використання субрахунків 4-го порядку до рахунків витрат в ролі
ідентифікаторів при автоматизації обліково-аналітичних робіт на всіх
стадіях управління.
Ми погоджуємося із запропонованими вище рекомендаціями та,
в свою чергу, вважаємо за доцільне керівникам та бухгалтерам
розробити на основі оновленої Інструкції №59 власне Положення про
службові відрядження, в якому врахувати суттєві моменти, зміст яких
розглянемо нижче.
Отже, з метою взаємоузгодження актів законодавства з вимогами
ПКУ наказом МФУ від 21.06.2011р. № 738 скасовано форму
посвідчення про відрядження.
Відповідно до п. 16 розділу Інструкції № 59 визначено, що
окремим видом витрат, які не потребують спеціального
документального підтвердження, є добові витрати.
Згідно з новими правилами встановлено максимальний, а не
фіксований розмір добових витрат. Згідно ПКУ (абз. 4 пп. 140.1.7) з
01.01.2013 року добові виплати під час відрядження в межах України
складають 0,2 розміру мінімальної зарплати, встановленої на 01.01
звітного року (в 2013р. – 229,40 грн.) в розрахунку за кожний
календарний день, за кордон – 0,75 розміру мінімальної зарплати (в
2013р. – 860,25 грн).
Тому в разі, якщо платник податків згідно з розпорядчим
документом встановить менші розміри добових витрат, то у витратах
підприємства враховуватиметься цей менший розмір витрат, що не є
порушенням чинного законодавства, і від’ємна різниця не
вважатиметься доходом платника податків.
Наведені норми встановлені для працівників підприємств усіх
форм власності, крім державних службовців та осіб, які направляються
у відрядження підприємствами, що повністю або частково
утримуються за рахунок бюджетних коштів, для яких Постановою №
98 встановлено окремі норми: по Україні сума добових складає 30 грн.
(гранична сума витрат за найм житлового приміщення за добу не
більше 250 грн.).
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Названі вище витрати та добові можуть бути більшими за
граничні норми, проте різниця обкладатиметься податком з доходів
фізичних осіб (пп. 140.1.7 ПКУ; пп. 165.1.11 ПКУ).
Згідно з п. 3 Порядку № 1276, якщо протягом звітного місяця, на
який припадає граничний строк (до закінчення 3-го або 5-го, а в
окремих випадках 10-го чи 20-го банківського дня, що настає за днем,
у якому платник податку завершує відрядження або виконання
окремої цивільно-правової дії), підзвітна особа не повертає суму
надміру витрачених коштів (залишок коштів понад суму, витрачену
згідно зі звітом про використання коштів, наданих на відрядження –
пп. 1.11 Інструкції № 59), то така сума підлягає оподаткуванню
податком з доходів фізичних осіб відповідно до п. 167.1 Податкового
кодексу України. Податок з доходів фізичних осіб за ставкою 15 % для
суми, яка не перевищує 10 мінімальних зарплат станом на 1 січня
звітного року (в 2013 році це 11470 грн.), і 17 % – для суми
перевищення 10 мінімальних заробітних плат. Попередньо необхідно
збільшити суму виплати на коефіцієнт 1,176471 або 1,204819 (залежно
від розміру доходів), після чого із бази оподаткування утримують
податок з доходів фізичних осіб.
У Звіті необхідно відобразити повне роз’яснення щодо строків
його подання та нарахування штрафних санкцій за порушення терміну
звітування. До того ж, слід враховувати коефіцієнти залежно від
ставки оподаткування.
Отже, працівники, які відряджаються, повинні не лише уміти
вирішити завдання підприємства, але ще й знати нормативні
документи, щоб не допуститися помилок при звітуванні за проведені
витрати на відрядження з дотриманням норми їх відшкодування.
Як зазначалося вище, МФУ виклало у новій редакції форму
авансового звіту (Наказ №1276) та Порядок його складання.
Зазначається, що суттєвих правок у формі немає. Разом з тим,
неправильний гриф про затвердження звіту може розцінитися ПДА, як
невиконання п. 140.1.7 ПКУ щодо включення витрат на відрядження
до складу податкових.
Висновки. Реформування національної системи бухгалтерського
обліку здійснюється переважно на методологічно–правовому рівні.
Питання прикладного характеру здебільшого залишаються поза
увагою. Розглянутий порядок обліку розрахунків з підзвітними
особами та їх документального забезпечення дозволить працівникам
не допуститися помилок при звітуванні за проведені витрати на
337

відрядження з дотриманням норми їх відшкодування та одночасно ж
забезпечити достовірність обліку і звітності підприємств щодо
зазначеного питання.
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СПОЖИВЧОГО РИНКУ РЕГІОНУ
У статті здійснюється аналіз основних регіональних особливостей формування
та розвитку споживчого ринку регіону, а також чинники, які на них впливають.
Пропонується власна класифікація регіональних ринків та основні складові ринкової
інфраструктури регіонального продовольчого ринку.
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FEATURES OF REGIONAL DEVELOPMENT AND
CONSUMER MARKET AREA
In this paper the analysis main regional peculiarities of formation and development
of the consumer market in the region, as well as the factors that affect them. Proposed
classification own regional markets and the main components of market infrastructure for
regional food market.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕГИОНА
В статье проводится анализ основных региональных особенностей
формирования и развития потребительского рынка региона, а также факторы, которые
на них влияют. Предлагается собственная классификация региональных рынков и
основные
составляющие
рыночной
инфраструктуры
регионального
продовольственного рынка.
Ключевые слова: регион, потребительский рынок, продовольственный рынок,
инфраструктура рынка.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими і практичними завданнями. З найбільш
актуальних проблем сучасної соціально-економічної політики держави
є формування і розвиток споживчого ринку регіонів, як невід’ємних
складових цілісної системи. Набуває актуальність визначення його
регіональних особливостей.
Регіональний споживчий ринок – складна просторовоекономічна система, що складається з численних елементів і зв'язків
між ними, тому вивчення цього ринку передбачає аналіз
закономірностей і факторів, чинників і особливостей, що визначають
його формування і розвиток, комплексний розгляд всіх аспектів ринку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення
проблеми.
Питання
визначення
регіональних
особливостей формування та розвитку споживчого ринку регіону
знайшли своє відображення в численних працях провідних науковців–
сучасників: О.М. Азарян, В.Г. Андрійчука, А.Ф. Бондаренка,
В.М. Гейця, О.О. Зеленської, С.В. Фімяра, П.П. Борщевського,
П.Т. Саблука, Ю.В. Макогона, М.І. Долішнього та інших.
Цілі статті. Метою статті є визначення регіональних
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особливостей формування та розвитку споживчого ринку регіону та
чинники, які їх визначають.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для аналізу
регіональних особливостей формування споживчого ринку регіону
виникає потреба ретельного осмислення понятійного апарату, зокрема
просторового та змістового визначення дефініції «регіон».
Окремі вітчизняні науковці дають різноманітні трактування
поняттю «регіон», зокрема, в популярній українській економічній
енциклопедії регіон (від лат. regionis – область, округ) розглядається
як територія країни зі специфічними природно-кліматичними умовами
та характерною спрямованістю розвитку продуктивних сил з
урахуванням демографічних, історичних, соціальних особливостей,
розвиток якої здійснюється на основі законів національної економіки і
регіональних, внаслідок чого формуються регіональні економічні
відносини [2,С.164].
В основі поняття «регіон», на нашу думку, є ряд критеріїв, які
його характеризують, зокрема, спільність народногосподарських і
регіональних завдань, техніко-економічні особливості розвитку
промисловості і сільського господарства, наявність суб’єктів
господарювання,
об’єднаних
регіональними
економічними,
політичними,
соціальними,
культурно-етнічними
інтересами,
внаслідок яких утворюється регіональний тип відтворення соціальної
системи.
Деякі дослідники визначають регіон як господарськоекономічну спільність (наприклад, російський Волго-Вятський регіон,
німецький Рур, американський Середній Захід і т.д.), інші – як
географічно-адміністративну одиницю (область – в Україні чи Росії,
земля – у Німеччині, штат – у США, і ін.), треті як культурноісторичну область (Поволжя, Північна Росія – у РФ, Нова Англія – у
США і т.п.) [3, С.15].
Авторське бачення поняття регіон – це частина території країни,
який відрізняється один від одного досить характерними ознаками, для
якого характерними є особливі виробничі, соціальні, культурні,
етнічні та інші відмінності і на якому функціонує сформований
комплекс галузей виробництва, виробничої та соціальної
інфраструктури і знаходиться на рівні, безпосередньо нижчому після
державного.
Під регіональним ринком слід розуміти – товарний ринок,
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територіальні (географічні) межі якого охоплюють територію одного
регіону або його частини [1].
За своєю сутністю регіональний ринок є сукупністю
високоспеціалізованих соціально-економічних процесів і відносин у
сфері обігу, що формуються під впливом особливостей попиту і
пропозиції кожного територіально-адміністративного утворення.
З переходом до ринкових економічних відносин змінюються
роль і значення ринку в регіональному відтворювальному процесі. На
ринок починають впливати інструменти регулювання, а саме: ціни,
податки, відсоток за кредит і ін.
Для розвитку сучасного ринку регіону потрібні економічні,
політичні, правові та соціально-культурні передумови, визначальними
з яких є економічні. Останні відображають ступінь збалансованості
попиту та пропозиції на продукцію сільського господарства,
купівельну спроможність населення, рівень доходів на інвестиційний
капітал, а також негативні макроекономічні явища – інфляція,
структурна незбалансованість, дефіцит державного бюджету,
інвестиційний спад, диспропорції на сільськогосподарську і
промислову продукцію та ін.
Узагальнена класифікація регіональних ринків дає змогу на
системній основі визначити тип їх впливу на ключові параметри
соціально–економічного розвитку регіону [5, С.60–67]:
За відтворювальною ознакою:
 Ринки, що забезпечують потреби населення регіону;
 Ринки, які забезпечують рух матеріально-речових потоків;
 Ринки, що забезпечують формування й використання
факторів виробництва (трудових, фінансово-кредитних, сировинних та
інших ресурсів)
За суб’єктами ринку:
 Регіональні ринки споживачів;
 Регіональні ринки виробників;
 Регіональні ринки продавців-посередників
За кінцевим призначенням об’єктів купівлі-продажу
 Регіональний споживчий ринок;
 Регіональний ринок засобів виробництва;
 Регіональний ринок праці;
 Регіональний ринок нерухомості;
 Регіональний ринок інформації;
 Ринок цінних паперів, капіталу
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За економіко-правовою ознакою:
 Легальні ринки;
 Нелегальні ринки;
 Напівлегальні ринки
За матеріально-речовою ознакою:
 Регіональні товарні інноваційні ринки;
 Регіональні ринки інноваційних послуг (освітніх, медичних,
культурних, рекреаційних, фінансових, адміністративних тощо)
Особливо важливе місце у цьому контексті займає споживчий
ринок регіону, який охоплює торгівлю товарами і послугами, що
придбаваються населенням на регіональному рівні з метою особистого
вжитку.
Трактування поняття споживчий регіональний ринок також
розглядалося багатьма вченими. Їхні напрацювання мають вагоме
теоретичне і практичне значення для розвитку національної та
регіональної економік. Водночас, на сучасному етапі виникають все
нові аспекти функціонування споживчого ринку, в тому числі – на рівні
регіону, що робить актуальними дослідження, пов’язані з окресленням
пріоритетів його розвитку з огляду на перспективу економічної
модернізації регіональних господарських комплексів.
Ми погоджуємось з твердженням професора Осипової А.К, яка
відзначає, що: «Споживчий ринок регіону – система відносин, які
виникають у регіоні із приводу виробництва, розподілу, обміну й
споживання матеріальних благ і послуг‖ [4, С.18]. На нашу думку, її
твердження
найбільш
охарактеризовує
сутність
нашого
досліджуваного об’єкта.
Виділимо основні відмінні риси регіонального споживчого
ринку:
 це соціально-економічна система взаємозв’язків між
виробниками і різними демографічними, економічними і соціальними
категоріями споживачів;
 функціонує на основі процесів купівлі-продажу товарів
народного споживання на визначеній території;
 володіє високим рівнем саморегуляції;
 тісна взаємодія економічних агентів у різних сферах
економічної діяльності;
 основними суб’єктами ринку є організації оптової й
роздрібної торгівлі, населення;
 залежить від грошових доходів населення, ціни на товари й
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послуги, виробництво товарів та послуг.
Виходячи з наведених вище ознак, можна запропонувати
наступне авторське визначення: споживчий ринок регіону – це
соціально–економічна система, яка діє за допомогою взаємозв’язків
між виробниками і різними демографічними, економічними і
соціальними категоріями споживачів, функціонує на основі процесів
купівлі–продажу товарів народного споживання на визначеній
території і залежить від грошових доходів населення, ціни на товари й
послуги, виробництво товарів та послуг.
Для формування і розвитку регіонального ринку визначаються
об’єкти та суб’єкти, чинники, які впливатимуть на динаміку та
структуру ринку і на економічний розвиток регіону. Основними
чинниками впливу є:
галузева структура регіонального споживчого ринку
(розвиток галузей в досліджуваному регіоні);
чисельність постійного населення (споживачів);
величина заробітної плати і доходів домогосподарств, рівень
цін на споживчі товари;
рівень цін на продовольчі товари;
доступність кредитних ресурсів;
обсяги експорту та імпорту споживчих товарів на
регіональному рівні;
ефективність маркетингових інструментів, які використовуються підприємствами на продовольчому ринку регіону;
інвестиційна привабливість регіону;
наявність сільськогосподарського виробництва і з обсягом
товарної продукції, достатнім для формування внутрішнього та
міжрегіональних балансів товарів народного споживання;
вплив державних інституцій на формування структури
продовольчого ринку регіону;
приватна власність і ступінь інституційної підтримки
держави;
інфраструктурне забезпечення продовольчого ринку регіону.
Ці чинники визначають пропозицію споживчих товарів і послуг на
кожному регіональному ринку, а також попит населення на них.
Через аналітичну оцінку розвитку ринку регіональні
представники ринкової структури планують заходи щодо
нормативного
регулювання
діяльності
учасників
ринку,
розробляються програми стабілізації, розвитку та розширення,
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проводять контрольні заходи щодо попередження і запобігання
розгортання небажаних ситуацій і процесів на ринку, розв’язують
соціальні проблеми.
Вітчизняні дослідники у свої працях роблять наголос на різних
аспектах формування та розвитку продовольчого ринку, зміщуючи
основний акцент або в бік економічних чинників його
функціонування, або ж у площину особливостей психологічної
поведінки споживачів.
Крім того, вітчизняні дослідники відзначають, що в умовах
розвитку глобалізаційних та євроінтеграційних викликів, а також у
зв’язку зі вступом України до СОТ, сьогодні дедалі більшої
актуальності набуває проблема підвищення ефективності регулювання
розвитку регіонального ринку продовольчих товарів. Для її успішного
вирішення особливо важливим є правильне і своєчасне виявлення
чинників і складових формування та функціонування регіонального
ринку, цілей і пріоритетів його розвитку, моделей, інструментарію,
результатів реалізації регуляторних заходів тощо. При цьому мають
бути вирішені питання координації діяльності, узгодження інтересів,
подолання протиріч і визначення нових функцій органів управління на
всіх рівнях, які формують і реалізують політику розвитку ринку
споживчих товарів [6, С.184].
Висновки. Проаналізувавши споживчий ринок з точки зору
регіонального, можемо зробити такі підсумки, а саме виділити основні
регіональні особливості формування та розвитку продовольчого ринку
регіону:
 місце регіону у державному поділі праці;
 характер і зміст міжрегіональних зв'язків;
 співвідношення виробництва засобів виробництва та
предметів споживання;
 територіально-галузева структура підприємництва регіону;
 розвиненість виробничо-комерційного комплексу, що
задовольняє потреби населення;
 потенціальні можливості внутрішнього і зовнішнього
інвестування;
 потенційні можливості експорту та імпорту продовольчих
товарів;
 забезпеченість трудовими ресурсами.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Процес
інтеграції України до європейської спільноти є досить складним та
довгим, але вже сьогодні українські господарські суб’єкти працюють
за правилами, що диктує євроринок та сучасні економічні відносини.
Це висуває нові завдання перед національним бухгалтерським обліком
і вимагає прийняття системних заходів, що спрямовані на
забезпечення високого рівня надійності, порівнянності та
достовірності фінансової інформації. Багато вітчизняних підприємств
ведуть облік та складають звітність не лише за національними
вимогами та правилами, а й у відповідності до міжнародних
стандартів. Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ),
зараз все частіше застосовуються у всьому світі. Поширення МСФЗ
пояснюється тим, що фінансова звітність повинна бути зрозумілою і
достовірною та забезпечувати повну інформацію про фінансовий стан
компанії, тому більшість міжнародних організацій зацікавлені у її
впровадженні. Розроблені в Україні національні стандарти мають
відмінності з міжнародними, що призводить до необхідності вивчення,
розуміння та їх застосування.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Протягом останніх років вітчизняні вченіекономісти у своїх працях задаються питанням впровадження МСФЗ в
Україні, розглядають способи застосування міжнародних стандартів
на практиці та прогнозують, у зв’язку з цим, розвиток країни в цілому.
Вагомий внесок у розробку питань відповідності фінансової звітності
в Україні міжнародним вимогам і стандартам та їх досконалому
тлумаченні зробили такі провідні науковці, як Голов С.Ф.,
Костюченко В.М., Небильцова О.В., Ткаченко Н.М., Бутинець Ф.Ф.,
Горецька Л.Л., Огійчук М.Ф. та ін.
Цілі статті. Метою статті є вивчення сучасного стану розвитку
фінансової звітності в Україні та дослідження основних напрямків її
трансформації відповідно до вимог міжнародних стандартів
фінансової звітності.
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Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У сучасних
умовах економічної глобалізації, практично, перед кожною
українською компанією постає питанням міжнародної співпраці.
Закупівля сировини та обладнання за кордоном, а також експорт
власної
продукції
потребують
формування
довгострокових
партнерських відносин між представниками різних країн світу.
Необхідною умовою успішної реалізації таких проектів є можливість
отримання повної, а головне, зрозумілої для всіх інформації про
господарську діяльність кожного з учасників. Законодавство кожної
країни має свої особливості розкриття фінансової інформації. Тому, з
метою сприяння розвитку міжнародної торгівлі були розроблені
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
У зв'язку з активізацією євроінтеграційних процесів в Україні,
розвитком міжнародного співробітництва, участю у сфері відносин
міжнародного розподілу та виробничій кооперації, залученням
іноземних інвестицій в економіку України, виходом вітчизняних
підприємств на міжнародні ринки капіталу необхідне подальше
реформування системи бухгалтерського обліку та впровадження
методології поширення інформації з економічних питань згідно з
міжнародними стандартами для забезпечення відкритості, прозорості
та
зіставлення
показників
фінансової
звітності
суб'єктів
господарювання.
Для успішного впровадження Міжнародних стандартів
фінансової звітності, необхідно в першу чергу реалізувати наступні,
найбільш важливі пункти: призначити відповідальних за адаптацію і
впровадження стандартів, визначити перелік суб'єктів, які зобов'язані
надавати звітність за МСФЗ, спланувати заходи по навчанню кадрів.
Міжнародні стандарти фінансової звітності почали розроблятися
з 1973 року Комітетом з міжнародних стандартів (згодом
перетвореного в Раду з міжнародних стандартів фінансової звітності).
Міжнародні стандарти фінансової звітності включають в себе:
- Міжнародні стандарти фінансової звітності (International
Financial Reporting Standards);
- Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (International
Accounting Standards);
- Інтерпретації, розроблені Комітетом (Радою) з Міжнародних
стандартів фінансової звітності (International Financial Reporting
Interpretations Committee of the IASB). [1]
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Мета введення цих стандартів – забезпечити порівнянність і
зрозумілість для міжнародних інвесторів звітів суб'єктів господарської
діяльності різних країн світу. Стандарти мають певну гнучкість, що
дозволяє враховувати особливості національних економік, вони
містять лише загальні принципи і підходи до відображення операцій і
розкриття
інформації.
При
цьому
стандарти
постійно
допрацьовуються і доповнюються, враховуючи зміни на світових
ринках.
Адаптація українського законодавства, у тому числі нормативної
бази у сфері обліку, належить до зовнішньо-політичних зобов’язань
України. МСФЗ є загальновизнаними у світі. За результатами
дослідження, проведеного в межах Проекту USAID «Розвиток
фінансового сектора» (FINREP) для Міністерства фінансів України,
серед 49 країн, а саме США, Канади, Японії, Австралії, майже, всіх
країн ЄС, та країн, що входили до колишнього Радянського Союзу (за
винятком України); 40 країн вимагають їх застосування, ще 9 країн
запровадили частковий перехід. [2] Таким чином, сьогодні в багатьох
країнах світу МСФЗ стали частиною національного законодавства.
Україна зробила перші кроки по переходу на МСФЗ у 1998 році,
коли Постановою КМУ від 28.10.1998 № 1706 була затверджена
Програма реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням
міжнародних
стандартів.
Проте
Стратегію
впровадження МСФЗ, яка містила перелік заходів та терміни їх
впровадження, було затверджено лише у 2007 році. Зокрема, Стратегія
мала на меті гармонізувати фінансову звітність вітчизняних суб'єктів
господарювання, посилити захист прав інвесторів та підвищити рівень
їх довіри. [3]
Однак, аналізуючи нинішній стан впровадження міжнародних
стандартів, можна стверджувати, що завдання не було виконано у
повній мірі.
Відповідальними за впровадження МСФЗ в Україні є
Міністерство фінансів та Міністерство юстиції України, а також інші
державні органи (зокрема НБУ), які можуть долучати до процесу
інших осіб (профільні організації).
Поширенню міжнародних стандартів сприяло відкриття
інформаційного
інтернет-ресурсу
(http://msfz.minfin.gov.ua),
присвяченого питанням застосування МСФЗ.
Банки стали першими, хто запровадив МСФЗ в Україні. У статті
41 Закону України «Про Національний банк України» вказано, що
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НБУ встановлює обов'язкові для банківської системи стандарти та
правила ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що
відповідають вимогам законів України та МСФЗ. При цьому
Інструкція № 480 від 27.12.2007 р. «Про порядок складання та
оприлюднення фінансової звітності банків України» розроблена НБУ
вже відповідно до вимог МСФЗ.
У травні 2011 р. український парламент прийняв зміни до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», де, починаючи з 1 січня 2012 року, було передбачено
обов'язкове складання публічними акціонерними товариствами,
банками та страховиками, а також підприємствами, які проводять
господарську діяльність за видами, визначеними КМУ, фінансової та
консолідованої фінансової звітності згідно МСФЗ.
МСФЗ передбачає велику кількість приміток, що детально
розкривають суть операцій. Наприклад, в ПСБО відсутній звіт, що
розкриває інформацію в розрізі сегментів бізнесу, немає вимог про
розкриття інформації про суми невикористаних кредитних коштів, про
виділення сум, що відносяться до часток участі у спільній діяльності.
Також МСФЗ містять більш докладні вимоги до розкриття інформації
про облікову політику.
Крім того, МСФЗ орієнтовані на відображення об'єктивної
інформації про поточний фінансовий стан компанії. Тому в їх основі
лежать дані про реальну, тобто справедливу (ринкову) вартість активів
і зобов'язань.
Чинні П(С)БО, хоча і розроблені на основі МСФЗ, проте все ж
мають відмінності у розкритті, оцінці і визнанні активів, зобов’язань,
доходів і витрат, які потрібно врахувати під час трансформації.
Наступна проблема переходу на МСФЗ – нестача
кваліфікованих спеціалістів, що знаються на міжнародних стандартах.
Тому необхідно сприяти підвищенню кваліфікації фахівців чи
користуватися послугами консультантів з питань МСФЗ. Вирішенням
проблеми є розробка нових підходів до перепідготовки фахівців та
методичного забезпечення. Підвищення рівня професійної освіти
бухгалтерів сприятиме поширенню більш глибокого розуміння ролі,
яку може відігравати фінансова звітність та звіти, складені згідно з
МСФЗ.
Сьогодні в Україні відбувається подальше наближення
бухгалтерського обліку до вимог МСФЗ. Згідно з наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р., було
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затверджено Національне положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». НПСБО 1
враховує особливості переходу на МСФЗ. Зокрема, визначено
організацію подання першої річної фінансової звітності за
міжнародними стандартами, необхідність наведення у балансі
інформації на початок і кінець звітного періоду, а також на дату
переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності для
підприємств, які відповідно до законодавства їх застосовують. [6]
Уряд регулярно вносить зміни в Національні стандарти,
наближуючи їх до міжнародних, і, скорочуючи розрив між
вітчизняною системою обліку та загальноприйнятою світовою
практикою, тому комплексне впровадження МСФЗ в Україні – лише
питання часу.
Висновки. Беручи до уваги викладене, стає зрозумілим, що
сьогодні застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в
Україні активно набирає темпів. Необхідно зазначити, що на відміну
від П(С)БО, які є досить «вузькими» для прийняття управлінських
рішень, МСФЗ спрямовані на відображення реальної і об’єктивної
інформації в повній мірі про поточний фінансовий стан підприємства.
Крім того, їхнє застосування стає більш вигідним для українських
підприємств, перш за все, для підвищення інвестиційної
привабливості. Тому впровадження МСФЗ може стати інструментом
підвищення прозорості й ефективності системи управління
підприємства, що, у свою чергу, надасть Україні можливість
залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні
ринки та вступу України до Європейського Союзу.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Дослідження
екологічного стану агропромислового виробництва (АПВ) полягає в
аналізі та розробці науково-методичних підходів, направлених на
створення сприятливих передумов господарювання різних форм
власності в нових соціально-економічних, історично-екологічних та
ринкових умовах. Сільськогосподарське виробництво та переробна
промисловість вимагає створення та впровадження новітніх
технологій, а також усунення негативних екологічних явищ, що мають
провідне місце в системі АПВ.
Такий підхід буде окреслювати чіткі сторони функціональногалузевої спрямованості, обґрунтуванню найбільш ефективних
напрямів реформування, сприяти збільшенню обсягів виробництва
екологічно чистої сільськогосподарської продукції й в теоретичному
обґрунтуванні
методики
екологічного
обліку
на
сільськогосподарських
підприємствах.
Сьогоднішній
стан
екологічного обліку висуває відповідні задачі перед професійними
бухгалтерами і аудиторами, перед всією наукою бухгалтерського
обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Актуальність цього питання є обґрунтованою,
що знаходить своє відображення у наукових працях вітчизняних
вчених В.П. Коростика, І.Б. Микульського,
М.Т.Масюка,
М.Д.Пістуна, В.О.Колесника, С.І.Дорогунцова, П.П.Борщевського,
М.Б.Данилишина, В.М.Жука, О.В.Вороновської, Л.І. Максимова,
А.А.Салекова та багатьох інших.
Цілі статті. Метою статті є облікова складова та аналіз
екологічного
підходу
функціонально-галузевої
структури
агропромислового виробництва. Основні завдання полягають у
виявленні специфічних особливостей екологічного впливу деяких
компонентів агроресурсного потенціалу на розвиток АПВ. Безперечно,
що вони впливають на якість виробництва сільськогосподарської
сировини і продукції.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сучасному
етапі істотним напрямом економічної політики є забезпечення сталого
еколого-економічного розвитку аграрного сектора економіки, стратегія
якого повинна передбачати використання комплексу ефективних підходів,
інструментів, важелів та механізмів. Для розв'язання цієї проблеми
необхідно на підприємствах АПК налагодити системи бухгалтерського
обліку з урахуванням екологічної складової [1].
Можна відзначити, що екологічний облік ще не набуло
остаточного осмислення і логічної завершеності у вигляді комплексно
сформованої системи знань в економіко-екологічній теорії і практиці.
Зазначимо, що облік повинен об'єднувати в собі процеси ідентифікації,
вимірювання і комунікації економіко-екологічної інформації, які
дозволили б користувачам ухвалювати на її основі відповідні
управлінські рішення.
Теорія екологічного бухгалтерського обліку та аудиту, особливо
в її зарубіжних варіантах, в «чистому» вигляді рідко використовується
вітчизняними економічними суб'єктами [3].
В сфері екології можна виділити наступні функції:
– посилення ролі регулювання економіки;
– посилення контролю за витратами;
–виникнення нових економічних можливостей, зокрема
ринкових;
–здійснення менеджменту і контролю природоохоронних
заходів;
– складання відповідної звітності;
– дотримання суспільного інтересу.
Виникають
труднощі
щодо
поєднання
традиційного
бухгалтерського обліку та екологічних питань діяльності підприємства
у тому, що в грошових вимірниках частка природних втрат вартості на
сьогоднішній день не виражається, тому повинна відображатися і
визначатися у натуральних вимірниках; інформація про довкілля часто
має орієнтовний характер; ринкові ціни виражають як правило
короткострокові відносини між попитом і пропозицією і
віддзеркалюють відносну обмеженість передбачуваного виснаження
джерел сировини; інформація про довкілля часто відрізняється
високою ненадійністю та динамікою.
На базі податкового та бухгалтерського законодавства
здійснюється екологічний облік [ 2].
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Слід відзначити, що формування АПВ – це досить складний,
багатогранний і закономірний процес, який відбувається на основі
суспільно-територіального поділу праці. Більш повніше і глибше
досліджується агропромисловий комплекс (АПК), адже він в складі
національної економіки України є найбільш сформованим,
пріоритетним та перспективним. Агропромислове виробництво є
більш складною і широкою сферою виробництва в порівнянні з АПК.
Кінцевою метою є відображення характеру проміжних ланок, що і є
головним
завданням
кожної
стадії
відтворювального
агропромислового виробництва.
Досягнення функціонально-територіальної пропорційності,
підвищення економічної ефективності та комплексності розвитку всіх
його ланок і виробництва визначає загальну мету АПВ, на яку повинен
працювати кожен із компонентів агрокліматичних і екологоекономічних чинників.
На високому рівні розвитку продуктивних сил загалом та
інтеграції землеробства з промисловістю можливе створення
сприятливих матеріально-економічних передумов АПВ. Кінцевим
результатом АПВ є перш за все, як внутрішній, так і на зовнішній
продовольчий ринок.
Таким чином, формування АПВ має двоєдиний процес: з однієї
сторони, виробництво поділяється на виконання окремих функцій у
вигляді відносно самостійного, відокремленого в просторі і часі виду
діяльності; з іншого боку – постійно відновлюються відношення
обміну між окремими виробничими функціями, що поглиблюють
взаємопов'язані і взаємообумовлені стадії єдиного процесу
відтворення АПВ. На кожній стадії розвитку АПВ матеріальновиробничі ресурси з одного боку перетворюються в інші, які
призначені для більш продуктивного споживання на наступній або
заключній стадії оновленого виробництва. Безумовно, провідна
функція АПВ відображує найвищу ступінь задоволення потреб
суспільства у високоякісній і екологічно чистій сільськогосподарській
продукції та продуктах її переробки при підвищенні економічної
ефективності суспільного матеріального виробництва [4].
Теоретико-методологічний підхід до формування системи
управління еколого-спрямованим аграрним виробництвом дозволяє
врахувати ці тенденції, а також поєднати в процесі прийняття
управлінських рішень екологічну, виробничу, соціальну та економічну
компоненти агровиробництва (рис. 1).
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Сутність цього підходу полягає у теоретичному співставленні:
суспільного рівня прийняття управлінського рішення до рівня безпеки
(економічної, продовольчої або екологічної за специфікою
вирішуваного питання та найвищим з рівнів безпеки), який
забезпечується в результаті реалізації даних рішень, часткам
фінансування реалізації таких рішень відповідно до суспільних рівнів
прийняття рішень, а також умовного співвідношення обсягів
застосовуваних важелів, що належать до ―жорсткого‖ або ―м’якого‖
режиму управління.

Рівень прийняття
управлінського
рішення
Рівень
фінансування

Державний

Господарський
“М’який‖
режим

Державний
Об’єкти
централізованого управління
Об’єкти
децентралізованог
о управління

―Жорст-

Господарський

кий‖
Місцева
безпека

Національна
безпека

режим

Рівень
безпеки

Режим
управління

Рис. 1. Теоретико-методологічний підхід до формування системи
управління
еколого-спрямованим
сільськогосподарським
виробництвом
Висновки. Таким чином, у статті визначено теоретичні аспекти
екологічної складової агропромислового виробництва. Відзначено, що
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формування АПВ – це це досить складний, багатогранний і
закономірний процес, який відбувається на основі суспільнотериторіального поділу праці. Можна сказати, що екологічний облік
не набув широкого значення і остаточного осмислення. Автором
впроваджено екологічні функції: Агропромислове виробництво є
більш складною і широкою сферою виробництва в порівнянні з АПК.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сьогодні
оцінка вартості підприємства як окремого товару потребує
вдосконалення, що в першу чергу обґрунтовується значними
розбіжностями між значеннями ринкових та бухгалтерських
оціночних показників.
Ринкова оцінка вартості підприємства базується на концепції
вартісно-орієнтованого менеджменту підприємства та включає різні
фундаментальні основи створення вартості (стратегія, організаційна
структура, вимірники), використовує різні вимірювальні інструменти
(наприклад, економічна додана вартість, ринкова додана вартість,
додана вартість акціонерів тощо). У більшості випадків оцінка
ринкової вартості підприємства здійснюється шляхом її максимізації.
У свою чергу, бухгалтерська оцінка підприємства у більшості
випадків передбачає використання показників історичної собівартості,
що обґрунтовується вимогами достовірності та інформаційної
впевненості, проте, як результат, призводить до відхилення балансової
вартості як окремих статей, так і балансу підприємства у цілому, від
ринкових показників. На сьогодні система бухгалтерського обліку є не
готовою забезпечити зростаючі потреби користувачів обліковою
інформацію про вартість підприємства, що зумовлено як об’єктивними
факторами (особливостями історичного формування системи обліку,
орієнтованої на забезпечення збереження майна підприємства, а не
його вартості; історичною орієнтацією оціночного інструментарію, що
повинен забезпечувати надійність результатів вимірювання, а не
прогнозну здатність), так і суб’єктивними факторами (неготовністю
вчених у сфері бухгалтерського обліку переорієнтувати свої
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дослідження на потреби користувачів; нездатністю регуляторів
системи обліку побудувати адекватну потребам користувачів модель
національної системи бухгалтерського обліку). Внаслідок дії цих
факторів частка облікової інформації в структурі всієї інформації, що
використовується для управління підприємством, зокрема, для
управління його вартістю, має тенденцію до скорочення.
Таким чином, потреби користувачів бухгалтерської інформації в
умовах розвитку сучасних управлінських систем передбачають
необхідність удосконалення системи обліку в широкому розумінні
(управлінського та фінансового) в частині інформаційного
забезпечення управління вартістю підприємства.
Відомо, що бухгалтерський облік передбачає суцільне
відображення усіх господарських операцій. Відповідно, можливі
операції із таким специфічним товаром, як підприємство, за його
вартістю також слід відображати в системі бухгалтерського обліку.
Проте підприємство як товар має специфічні характеристики
корисності і вартості. Перш за все, як будь-який товар, підприємство
повинне володіти корисністю для покупця, споживчою вартістю. Як і
в будь-якого іншого товару, корисність підприємства реалізується
через використання або споживання. Основа корисності підприємства
як товару – здатність приносити дохід власнику через задоволення
вимог осіб, зацікавлених в його функціонуванні. Вона виявляється
лише через процес використання. Тому операції з підприємством як зі
специфічним товаром, що відображаються в системі обліку, також
повинні оцінюватись та відображатись із врахуванням цієї специфіки.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення
проблеми.
Питанням
удосконалення
системи
бухгалтерського обліку з метою управлінням вартістю підприємства
приділялась увага такими вітчизняними дослідниками як М.І. Бондар,
І.І. Бродська,
С.Ф. Голов,
Л.А. Костирко,
О.А. Лаговська,
В. М. Костюченко, О. А. Сарапіна, М.Г. Чумаченко, І.Й. Яремко та ін.
Цілі статті. Мета дослідження полягає у проведенні порівняння
ринкової та бухгалтерської обліку вартості підприємства та
визначення їх співвідношення через використання економічних
показників.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основними
специфічними властивостями підприємства як товару, що впливають
на відображення його вартості в системі бухгалтерського обліку, є:
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ініціативна поведінки керівництва підприємства; зовнішнього
середовища, що стосується підприємства, вартість якого визначається;
результати функціонування підприємства, що утворюються під
впливом внутрішніх та зовнішніх чинників. У даній дихотомії
зовнішні (ринкові) чинники мають превалюючі ролі, що має бути
обов’язково враховано при розробці облікового забезпечення системи
управління вартістю підприємства, зокрема, при обранні методу
оцінки вартості підприємства.
Як наслідок, в бухгалтерському обліку ринкова вартість
підприємства виступає зовнішньою, відносно системи обліку,
категорією, що співвідноситься із балансовою вартістю, яка
формується на основі бухгалтерських даних. Для відображення цієї
різниці в чинній системі обліку призначений рахунок 19 ―Гудвіл‖, де
відображається як позитивна різниця, що утворюється при придбанні –
―Гудвіл при придбанні‖, так і негативна – ―Негативний гудвіл‖.
Враховуючи існування відмінностей між цими двома видами
вартостей, можна визначити ступінь відхилення між ними, який
відображатиме рівень неадекватності чинної системи бухгалтерського
обліку потребам користувачів облікової інформації стосовно вартості
підприємства:

ВП = БВ * РНСБО,
де ВП – вартість підприємства;
БВ – балансова вартість;
РНСБО – рівень неадекватності чинної системи бухгалтерського
обліку.
РНСБО – це перевідний коефіцієнт, який дозволяє співставити
ринкову та балансову вартість підприємства, який має значне
прикладне значення. Розрахувавши значення цього показника на
конкретному підприємстві шляхом ділення його ринкової вартості на
балансову, можна визначити, наскільки система бухгалтерського
обліку підприємства та обраний в результаті використання механізму
облікової політики підприємства набір варіантів ведення обліку
відповідають поглядам аналітиків ринку капіталу. Цей показник
розкриває існуючі диспропорції між поглядом на результати
діяльності підприємства на основі прийнятої на підприємстві облікової
методології та на основі аналізу очікувань ринку.
Проведемо розрахунок РНСБО на прикладі підприємств, які
входять до складу індексного кошика індексу фондової біржі ПФТС
(таблиця 1).
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Одержані значення показника РНСБО у деяких випадках
відображають значні відхилення між ринковою та балансовою
вартістю підприємства. Зокрема, середнє значення показника РНСБО
для вищенаведених підприємств становить 2,86.
За результатами проведеного аналізу також було одержано
нетипові результати, зокрема, для ―Маріупольського заводу важкого
машинобудування‖ значення показника РНСБО становить –39,05, що
обґрунтовується від’ємним значенням його власного капіталу, і було
викликано понесеними збитками за 2010 р. в сумі 274,759 млн. грн.
Таблиця 1
Розрахунок показника ―рівень неадекватності чинної системи
бухгалтерського обліку (РНСБО)‖ для підприємств, що входять до
складу індексного кошика індексу фондової біржі ПФТС*
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*Проведений розрахунок показника РНСБО для вищенаведених
підприємств (таблиця) був здійснений на основі розрахунку ринкової
вартості підприємств (на основі використання даних про індексний
кошик індексу ПФТС станом на 17:00 05.01.11 р. [6]), а також на
основі використання їх балансової вартості (що була розрахована на
основі даних річної фінансової звітності за 2010 р., розміщеної в базі
даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку
України [3]).
Для ―Західенерго‖ значення показника РНСБО становить 11,26,
що в 4 рази більше середнього значення, й також обґрунтовується тим,
що у 2010 р. цим підприємством були понесені збитки на суму
1089,858 тис. грн.
Також значне відхилення показника РНСБО спостерігається у
―Алчевського металургійного комбінату‖, що становить 6,51. Однак,
визначивши ринкову вартість даного підприємства на 16.03.2012 р., та
розрахувавши значення показника РНСБО, було одержано значення
2,62, що є наближеним до середнього значення показника РНСБО.
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що ринкова вартість
даного підприємства на початок 2011р. піддавалась впливу певних
кон’юнктурних факторів, дія яких на сьогодні не відчувається такою
мірою.
Із вищенаведеного аналізу показника РНСБО, значення якого
має незначне відхилення від середнього значення (таблиця 1), а у
випадках наявності значних відхилень існують конкретні суб’єктивні
причини їх виникнення, можна запропонувати використання в якості
―вартості х‖, на основі якої здійснюватиметься управління вартістю,
модифікованої балансової вартості підприємства.
Якщо розглядати загальні потенційні можливості системи
бухгалтерського обліку щодо повного визначення вартості
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підприємства (щоб показник РНСБО дорівнював 1), то, на нашу
думку, дане завдання ніколи не зможе бути досягнуто. Це пояснюється
як зовсім іншою цільовою орієнтацією системи бухгалтерського
обліку, яка використовувалась при розробці даної системи, починаючи
від Луки Пачолі, так і економічною сутністю показника ―ринкова
вартість‖. Виходячи із останньої, бухгалтерський облік не може
повною мірою достовірно визначати ринкову вартість через такі
причини:
неможливість врахування всіх ринкових очікувань
(прогнозних оцінок) сторін-учасників, які зацікавлені у визначенні
такої вартості. В основі бухгалтерського обліку покладено поняття
факту господарського життя – дій або подій, що відбулись в минулій
господарській діяльності підприємства. Як наслідок, до складу
конвенційного предмета бухгалтерського обліку планові або прогнозні
факти не включаються. А на сьогодні загальноприйнятим серед
дослідників є підхід, за яким управління вартістю є розривом між
поточною і майбутньою вартістю підприємства, яка на сьогодні не
відображається в системі бухгалтерського обліку;
існування підприємства як окремої організаційної структури,
що знаходиться в пошуках загальної мети, з одного боку, свідчить про
наявність емерджентних властивостей, не притаманних жодній із
підсистем підприємства. А з іншого, також свідчить про існування
синергетичного ефекту від об’єднання ресурсів, які підприємство має
в своєму розпорядженні. Виходячи з цього, можна говорити, що навіть
в разі справедливої ринкової оцінки всіх активів підприємства,
сумарна вартість даних активів буде нижча за ринкову вартість
підприємства в цілому. Слід відмітити, що окремим українськими
дослідниками робляться спроби розрахунку синергетичної вартості
капіталу підприємства [4, с. 98-100; 5, с. 20-37], однак наявні
дослідження базуються на застосуванні непрямого методу оцінки, що
передбачає використання ринкової вартості в якості основи, вже від
якої визначається різниця між балансовою вартістю. Тому на сьогодні
визначити вартість синергетичного ефекту прямим способом через
застосування бухгалтерського оціночного інструментарію залишається
неможливо.
Висновки. Використання показника РНСБО у практичній
діяльності вітчизняних підприємств дозволяє одержати такі переваги:
включення показника РНСБО в систему показників, що
використовуються для аналізу результатів управління підприємством,
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дозволяє створити передумови для визначення шляхів і необхідності
удосконалення системи управління вартістю на підприємстві (зміна
облікової політики підприємства, зміна балансової політики
підприємства, зміна оціночної політики підприємства, зміна політики
капіталізації активів підприємства, зміна амортизаційної політики
тощо); показник РНСБО може використовуватись для проведення
компаративного аналізу рівня вартісної орієнтації систем обліку
різних підприємств. Результати такого компаративного аналізу можуть
використовуватись
зацікавленими
користувачами,
наприклад,
інвесторами, стосовно прийняття інвестиційних рішень.
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Рассмотрены проблемы структуризации факторов, учитываемых при
формировании оптимальной стоимости ресурсов банка, разработаны направления
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Головним
завданням банку як комерційного підприємства є отримання
максимального прибутку при розумному обмеженні ризиків.
Результативність банківських операцій залежить не лише від їх
власної прибутковості, але і від ціни, за якою отримуються ресурси,
необхідні для їх здійснення.
Однією з головних умов ефективної діяльності банку є
оптимальна вартість ресурсної бази. Під оптимальною вартістю
розуміється такий рівень витрат на залучення ресурсів, при якому банк
здатний зберегти і збільшити ресурсну базу, одночасно забезпечуючи
достатній розмір процентної маржі. Величина витрат по залученню
ресурсів залежить від сукупності як зовнішніх, так і внутрішніх
чинників. Їх виявлення, ідентифікація і оцінка впливу на формування
вартості ресурсної бази викликають у комерційних банків труднощі,
обумовлені, передусім, відсутністю чіткої і зручної в застосуванні
методики.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми розробки необхідних форм управлінської
звітності і аналізу ресурсної бази банку, спрямованих на підвищення
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ефективності банківської діяльності розкрито в роботах таких учених
як Жарковська Е.П.[1], Шешукова Т. Г. [4], Юденкова Ю. Н.[5],
Ольшанова А.І. [2], Поморина Н.А.[3], та ін.
Проте досі не вироблені підходи до методики проведення аналізу
і форм внутрішньої звітності, які сприяють прийняттю обгрунтованих
рішень і розробці стратегій по залученню засобів.
Цілі статті. Метою цієї статті є вивчення проблем і чинників
формування оптимальної вартості банківських ресурсів і розробка
напрямів, що сприяють їх рішенню.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Банківські
ресурси є сукупністю власних і залучених засобів, що знаходяться у
розпорядженні банку і використовуваних для здійснення активних
операцій. Найбільшу питому вагу в структурі ресурсів комерційних
банків займають залучені кошти. Під вартістю ресурсів банку
розуміють саме вартість залучених (позикових), а не власних засобів,
що пояснюється наступними причинами:
Дивіденди по акціях є відносними витратами, оскільки
виплачуються з чистого прибутку банку, отриманого з використанням
і його власних, і залучених (позикових) засобів. Тому порівняння
вартості власних і позикових засобів є не цілком коректним.
Виплата дивідендів по акціях здійснюється, як правило, один
раз в рік при досить невисокій долі власних засобів банку в загальному
об'ємі його ресурсів, і на середню вартість ресурсів банку, витрати по
підтримці його власного капіталу (по виплаті дивідендів) чинять
незначний вплив.
Фонди, що знаходяться у складі власних засобів, резерви і
прибуток є для банку безкоштовними, оскільки за них вже було
заплачено раніше, і в звітному періоді банк не несе по них ніяких
витрат, а при необхідності може здійснювати витрати за їх рахунок.
Від середньої вартості пасивів, а також від їх об'єму і структури
залежать загальні витрати по формуванню ресурсної бази банку і
отримуваний кінець-кінцем прибуток. Розподіл пасивів банку на
власні і позикові дозволяє визначати, в якій пропорції знаходяться
платні і безкоштовні ресурси, встановлювати склад і об'єм витрат,
понесених у зв'язку із залученням засобів.
Основні чинники формування вартості банківських ресурсів
діляться на зовнішні і внутрішні (рис. 1).
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Основні фактори формування вартості банківських ресурсів

Внутрішні
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Спеціалізація або
універсалізація
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Порядок
визнання витрат
при
оподаткуванні
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Рис. 1 Основні чинники формування вартості банківських
ресурсів.
Внутрішнім чинником, що має важливе значення у формуванні
ресурсної бази банку, є спеціалізація або універсалізація його
діяльності, у свою чергу визначені стратегією банку і рівнем
менеджменту.
Вартість, власне, кредитних ресурсів банку повинна
розглядатися в ув'язці з вартістю самих виданих кредитів (з точки зору
максимально допустимої вартості ресурсів і отримання необхідної
прибутковості).
Вартість
придбання
ресурсів,
надалі
використовуваних для конкретних кредитних вкладень, залежить від
структури кредитних ресурсів банку, планованих витрат по їх
забезпеченню, термінів, видів, розмірів, міри ризику і так далі.
До макроекономічних чинників, що формують вартість ресурсів,
відносяться стабільність грошового обігу, попит на кредити і інші
чинники, що визначають стан ринкової кон'юнктури.
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На вартість ресурсів, що придбавалися банком, істотно впливає
встановлений порядок визнання витрат при оподаткуванні прибутку
банків. Так, наприклад, витратами, які відповідно до статті 269 глав 25
ПК РФ зменшують прибуток оподаткування, є лише ті, відхилення по
яких не перевищує 20 % від середнього рівня відсотків, нарахованих
по аналогічних зобов'язаннях, виданих в тому ж кварталі, в тій же
валюті, на ті ж терміни, в порівнянних об'ємах, під аналогічні
забезпечення, або ж витратами визнається гранична величина
відсотків, рівна ставці рефінансування, збільшеній в 1.1 раз по
боргових зобов'язаннях в рублях, і рівною 15 % по боргових
зобов'язаннях в іноземній валюті. Процентні витрати понад вказані
норми не включаються у витрати банку, що враховуються при його
оподаткуванні (тобто не зменшують оподатковуваний прибуток), а
значить, їх величиною побічно обмежується вартість ресурсів, що
придбавалися банком.
Найбільш важливими, на наш погляд, що роблять первинне
значення на вартість ресурсної бази банку, є:
рівень процентних ставок на ринках залучення;
структура ресурсної бази.
Рівень процентних ставок на ринках залучення визначається
конкурентним середовищем і перевагами клієнтів. Бажаючи
забезпечити конкурентні переваги в частині залучення ресурсів, банк
може встановити ставки залучення вище ринкового рівня, при цьому
неминуче "подорожчання" ресурсної бази. І, навпаки, з метою
максимізації процентної складової прибутку банк може понизити
ставки залучення, ризикуючи при цьому втратити залучені кошти.
Клієнти банків умовно можна розділити на 3 групи: бізнеспартнери, стратегічні партнери і vip-клієнти. Процентна політика в
розрізі клієнтських груп здійснюється диференційовано. Найбільш
значущим для банку клієнтам (що приносить найбільший дохід)
пропонуються вигідніші умови обслуговування.
В цілях збереження і розширення клієнтської бази, а також для
зміцнення позицій на ринках залучення і розміщення засобів
юридичних осіб і підприємців установи банки використовують такий
інструмент процентної політики, як регульовані процентні ставки. Під
регульованими процентними ставками розуміються ставки, рівень
яких нижче встановлених граничних (мінімальних) ставок
розміщення, або вище встановлених граничних (максимальних) ставок
залучення засобів.
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Вивчення порядку встановлення процентних ставок по
залученню засобів дозволяє виявити наступні переваги, сприяючі
формуванню оптимальної вартості ресурсів банку:
диференціація процентної політики в розрізі клієнтських груп;
розрахунок
показника
прогнозної
рентабельності
обслуговування клієнта, на підставі якого робиться висновок про
доцільність залучення засобів під пропоновану ставку;
використання регульованих процентних ставок;
нарахування відсотків на середньоденні і щоденні залишки на
розрахункових і поточних рахунках юридичних осіб.
Незважаючи на наявність вказаних переваг, існує і ряд недоліків,
серед яких можна відмітити:
відсутність чіткої послідовності у проведенні аналізу,
передування ухваленню рішень і розробці стратегій залучення засобів
і сприяючого виявленню основних чинників формування вартості
ресурсної бази;
дублювання функцій і відсутність чіткого розмежування
повноважень між працівниками по виконанню аналітичної роботи,
сприяючій пошуку оптимальної вартості ресурсної бази.
Вплив структури ресурсної бази на її вартість полягає у
співвідношенні між об'ємами "дешевих" і "дорогих" ресурсів. Чим
вище доля "дорогих" ресурсів в структурі ресурсної бази, тим дорожче
її вартість.
До умовно "дешевих" інструментів залучення можна віднести
поточні, розрахункові і бюджетні рахунки юридичних осіб, рахунки
"Лоро" комерційних банків.
Найбільш "дорогими" інструментами залучення є вклади
населення і ощадні сертифікати.
На сьогодні вартісна структура вкладів населення в рублях
складається таким чином, що більше 50 % складають "дорогі" вклади.
Для зниження вартості вкладної структури банку можна
порекомендувати розвивати переважно "дешеві" вкладні продукти,
пов'язані з розвитком зарплатного проектування, пенсійними вкладами
і обслуговуванням банківських карт.
Традиційно аналіз структури ресурсної бази і оцінка її впливу на
вартість останньої проводиться на основі розрахунку економічних
показників шляхом їх вибіркового групування залежно від цілей
аналізу. Проте конкретна методика проведення такого аналізу в банках
відсутня.
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Висновки. Формування оптимальної вартості ресурсної бази
банку повинне ґрунтуватися на якісному і чітко організованому
аналізі, що дозволяє найдостовірніше оцінити вплив на неї основних
чинників.
По-перше, потрібна розробка методики проведення аналізу і
форм внутрішньої звітності, передуючих ухваленню рішень і розробці
стратегій залучення засобів і сприяючих виявленню основних чинників
формування вартості ресурсної бази. Ця методика може
передбачати наступні напрями аналізу :
 аналіз складу і структури ресурсної бази банку за видами
джерел і за термінами;
 оцінка значущості в кредитному потенціалі банку кожного
виду ресурсів;
 відстеження динаміки змін об'ємів залучених і позикових
засобів;
 дослідження конкурентного середовища і оцінка поточної
ситуації на ринку депозитних ресурсів;
 оцінка доцільності процентної політики банку;
 обґрунтування необхідності застосування регульованих
процентних ставок і розрахунок прогнозної рентабельності клієнтів;
 виявлення основних чинників формування вартості ресурсної
бази банку, їх класифікація і оцінка впливу на вартість ресурсної бази;
 аналіз середньої вартості ресурсів;
 оцінка міри використання ресурсів на основі порівняння їх з
величиною загального об'єму розміщуваних засобів.
По-друге, необхідно передбачити створення в банках
внутрішнього нормативного документа, який би закріпив
функціональні обов'язки по виконанню аналітичної роботи, сприяючій
визначенню оптимальної вартості ресурсної бази банку, в посадових
інструкціях кожного співробітника банку, виходячи з його
повноважень.
В результаті реалізації запропонованих заходів, на наш погляд,
можливо добитися більшої чіткості в організації аналізу, що дозволяє
проводити оцінку основних чинників формування вартості ресурсної
бази банку і сприятиме формуванню її оптимальної вартості.
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2010.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Підвищення
загального рівня якості управлінських кадрів і професійної підготовки
менеджерів господарюючих суб’єктів стає доречним на сучасному
етапі господарювання. Для здійснення ефективного управління
створюється служба внутрішнього аудиту, через яку оперативно
виявляються поточні проблеми.
За допомогою внутрішнього контролю керівництво організації
отримує інформацію щодо її фінансово-господарської діяльності,
підвищує ефективність функціонування системи внутрішнього аудиту,
що попереджує виникнення порушень, та підтверджує правильність
звітів структурних підрозділів організації.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Широкий спектр питань з бухгалтерського
обліку та аудиту, зокрема внутрішнього, а також шляхи його
вдосконалення досліджувалися в роботах Бутинця Ф. Ф., Зубілевича С.
Л., Голова С. Ф., Макальської А. К. та Рудницького В. С.
Цілі статті. Розгляд організації внутрішнього аудиту, а також
його завдань в системі управління підприємством.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Внутрішній
контроль є досить важливою функцією управління, яка містить облік,
фінансовий аналіз і контроль, порівняння та оцінку фактично
досягнутого результату з поставленими цілями і завданнями
підприємства. Внутрішній аудит повністю контролює діяльність всіх
підрозділів організації, шукає за якої причини відбуваються відступи
від стандартів, відхилення від цілей, які повинен виконати конкретний
об'єкт, що сприяє оперативному усуненню виявлених порушень [1].
Організація внутрішнього аудиту як функції управління
підприємством передбачає сувору регламентацію своєї діяльності,
визначення прав, обов'язків і відповідальності фахівців, кваліфікаційні
вимоги, взаємостосунків з підрозділами і персоналом підприємства.
Робота служби внутрішнього контролю на підприємстві
здійснюється згідно з індивідуальними і календарними планами робіт,
які затверджує керівник підприємства. За результатами роботи
внутрішній аудитор представляє голові підприємства звіт, який
дозволяє керінику звернути увагу та прийняти відповідні заходи щодо
ймовірних порушень. Робота виконана в той момент, коли питання, які
були поставлені у звітах внутрішніх аудиторів, розглянуті головою
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підприємства і коли видано офіційне розпорядження про прийняття
(неприйняття) рекомендацій аудиторів.
Місце
служби
внутрішнього
аудиту
в
системі
внутрішньогосподарського контролю визначається її взаємозв'язками з
іншими службами та підрозділами підприємства (табл. 1).
Завдання конкретної служби можуть бути різними залежно від
специфіки роботи підприємства, від особливостей його організаційної
структури і від завдань, які ставить перед собою адміністрація в даний
момент [2].
Якщо розглянути завдання, що поставлені перед службою
внутрішнього контролю, треба мати на увазі відмінності між
внутрішнім аудитом та ревізією. Насамперед служба внутрішнього
контролю має робити періодичну перевірку фінансово-господарської
діяльності окремих підрозділів. Основна послуга, яку надають
внутрішні аудитори – перевірка достовірності бухгалтерської
(фінансової) звітності. Завданням внутрішніх аудиторів є перевірка
звітності підрозділів і всієї організації в цілому. Результатом контролю
за діяльністю окремих структур є складання аудиторського висновку,
виявлення відповідності бухгалтерської звітності цих структур і всієї
організації в цілому даним бухгалтерського обліку.
Таблиця 1
Взаємозв'язок служби внутрішнього аудиту з іншими службами
та підрозділами підприємства
Підрозділ
Форма взаємозв'язку
підприємства
1
2
Аудитор отримує від керівництва підприємства
для виконання накази, розпорядження, вказівки,
Дирекція
плани, результати перевірок, аналізу, оцінки
діяльності, рекомендації, висновки тощо
Аудитор контролює стан матеріально-технічного
Відділ
забезпечення, ефективність укладених угод з
постачання та
придбання запасів, звіти про витрачання
збуту
матеріалів на виробництво, відпуск матеріалів на
сторону тощо
Аудитор контролює рух запасів, обґрунтованість
Матеріальний
і своєчасність їх оприбуткування та списання,
склад
інформує про зміни в обліку та звітності
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Виробничі цехи

Плановоекономічний
відділ

Відділ
бухгалтерської
служби

Продовження табл. 1
Аудитор контролює виробничі звіти, накладні на
відпуск сировини у виробництво, відповідність
фактичного виходу продукції плановим
нормативам
Аудитор перевіряє наявність діючих норм і
нормативів, звітів про виконання планових
завдань з виробничої, фінансової і комерційної
діяльності, планових відпускних цін на
продукцію, що виготовляється
Аудитор перевіряє документи, що
підтверджують достовірність бухгалтерської,
фінансової та статистичної звітності,
обґрунтованість розрахунків з бюджетом і
позабюджетними фондами, дебіторами,
кредиторами тощо

Найважливішою функцією служби внутрішнього контролю є
фінансово-економічний аналіз діяльності суб’єкта господарювання і
розробка її фінансової стратегії. Саме це сприяє зростанню
ефективності роботи окремих підрозділів і організації в цілому, дає
змогу досягнути мету, яку поставили перед службою внутрішнього
контролю.
Одними з важливих напрямків внутрішнього аудиту є
консультації з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також у
питаннях права. Упровадження ефективної достовірної та повної
інформації системи управління для своєчасного виявлення й усунення
недоліків [5].
З метою підготовки нашої організації до перевірки зовнішніми
аудиторами, податковою інспекцією та іншими органами зовнішнього
контролю служба внутрішнього аудиту виносить підсумки перевірки,
аналізу та консультування.
Функції служби внутрішнього аудиту та професійнокваліфікаційний склад цієї служби визначають завдання, які повинні
виконуватись при здійсненні внутрішнього контролю організації.
Щодо міжнародного нормативу "Використання результатів
роботи внутрішнього аудитора" внутрішній контроль здійснюється за
такими напрямками:
аналіз системи обліку і внутрішнього контролю;
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вивчення бухгалтерської (фінансової) й операційної інформації
(за окремими статтями витрат, залишків на бухгалтерських рахунках
та ін.);
вивчення економічності й ефективності управлінських рішень
на різних рівнях господарювання;
аналіз адекватності політики у сфері менеджменту;
оцінка якості інформації;
розроблення проектів управлінських рішень;
проведення стратегічного аналізу;
розроблення фінансових прогнозів.
Щоб правильно вирішити поставлені питання аудитор має бути
професіоналом своєї справи, що свідчить про відповідність підготовки
та досвіду спеціаліста масштабу і складності завдань за умови високої
якості виконаної роботи.
Принципи внутрішнього аудиту це – цілісність, об'єктивність,
конфіденційність, майстерність і компетентність. Результати роботи,
що виконують аудитори повинна документуватися та плануватися.
Зазначені та інші роботи можуть виконуватись зовнішніми
аудиторами, але за окремим договором і за окрему плату. Якщо
уважно розглянути вартість аудиторських послуг, то оплата всього
комплекту робіт з аудиту суттєво збільшить собівартість виконуваних
підприємствами робіт чи послуг і відповідно знизить прибуток [3].
Показником успішного результату аудиторської перевірки є
наявність рекомендацій щодо вирішення наявних та майбутніх
проблем, а показником її якості – повнота контролю, витрати на його
проведення. За допомогою своєчасного внесення змін до податкових
розрахунків, оптимальної облікової політики, попередження
порушень, застосування податкових пільг, великого скорочення
штрафних податкових санкцій досягається економічна ефективність
підприємства.
Спираючись на міжнародні нормативи аудиту, були розроблені
стандарти професійної практики внутрішнього аудиту інститутом
внутрішніх аудиторів як міжнародної асоціації.
Згідно даних
стандартів загальноприйняті вимоги до аудиторської діяльності
скориговані з урахуванням специфіки внутрішнього аудиту.
Стандарти професійної практики мають рекомендаційний характер,
оскільки внутрішній аудит – це внутрішня справа підприємства, а в
умовах ринкової економіки втручання у діяльність економічних
суб'єктів обмежене. Увесь комплекс стандартів поділений на п'ять
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розділів, в яких визначені основні концепції внутрішнього аудиту.
Треба брати до уваги, що вимоги стандартів періодично оновлюються
у Положеннях про стандарти внутрішнього аудиту [4].
Висновки. Внутрішній контроль дає змогу своєчасно виявити
недоліки в роботі організації і вжити необхідних заходів щодо їх
попередження, а також він виконується під час здійснення та
документального оформлення господарських операцій, саме це є
основною особливістю внутрішнього аудиту. З боку зовнішніх
аудиторів викликає довіру до організації наявність внутрішнього
аудиту. Саме це підвищує довіру до звітності клієнта, так як вони
заздалегідь передбачають наявність високоефективної системи
бухгалтерського обліку і контролю, яка здатна перешкоджати
виникненню порушень.
1. Про аудиторську діяльність: закон України від 22. 04. 1993 р. № 3126–XII, зі
змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3125–12
2. Бутинець Ф.Ф. Аудит / Ф. Ф, Бутинець. – Житомир:ПП „Рута‖, 2009. – 305с.
3. Зубілевич С. Л., Голов С.Ф. Основи аудиту / С. Л. Зубілевич. — К.: Ділова Україна,
2008. — 374 с.
4. Макальская А.К. Внутренний аудит / А. К, Макальская. –М: Аудит, 2010. –
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Одним із
найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва є
забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості та
асортименті та більш повне їх використання. Для ефективного
використання основних засобів необхідно правильно відображати їх в
обліку та вирішувати пов’язані з цим процесом проблеми.
Користувачі, мають бути забезпечені достовірною, повною та
прозорою інформацію щодо основних засобів. Для досягнення даної
мети, бухгалтерський облік потребує відповідно чіткого нормативноправового регулювання обліку основних засобів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Теоретичні та практичні проблеми облікового
відображення основних засобів підприємства висвітлюється у працях
багатьох науковців, серед них: В.В. Бабич, В. Баранов, П. Безруких,
М.Т.Білуха, В. Бойко, М. Борисенко, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,
В. Козак, О. Кузьмін, М. Крупка, Л. Лозовський, П. Павлов,
Д. Палтерович, М. Пушкар, Ю. Стадницький, В.В. Сопко, А. Чухно,
С. Шульман, І. Яремко, М.П.Войнаренко, С.Є. Пиріжок та інших.
Проте зміни, що відбулися в законодавстві України, потребують
перегляду поглядів та традиційних підходів до відображення основних
засобів в обліку.
Цілі статті. Дослідження особливостей відображення в обліку
основних засобів відповідно до національних та міжнародних
стандартів. Адже, правильна організація обліку основних засобів
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сприяє ефективному використанню машин, обладнання, виробничих
площ та інших засобів праці, які у своїй сукупності утворюють
виробничо-технічну базу і визначають виробничу мету господарства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основні засоби
— матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання
послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському
обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні
активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні
активи (далі – основні засоби), а також розкриття інформації про них у
фінансовій звітності. [1]
Основні засоби оцінюють за сумою витрат на виготовлення,
спорудження або придбання об'єктів, включаючи витрати на їх
доставку та встановлення.
Розрізняють такі терміни визначення вартості основних засобів:
первісна, ліквідаційна, переоцінена, залишкова.
Первісна вартість – історична (фактична) собівартість
необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої
вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для
придбання (створення) необоротних активів. Придбані (створені)
основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною
вартістю.
Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів,
яку підприємство очікує отримати від ліквідації (реалізації)
необоротних активів після закінчення строку їх корисного
використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з
продажем (ліквідацією).
Переоцінена вартість – вартість необоротних активів після їх
переоцінки.
Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця
між первісною вартістю і сумою їх зносу. Залишкова вартість більш
реально показує залишок засобів, а тому вона відображається в балансі
підприємства і входить в його валюту (підсумок). Залишкова вартість
об'єктів постійно змінюється внаслідок їх зносу.[2]
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Основні засоби — матеріальні активи, у тому числі запаси
корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості
землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг
загального користування, бібліотечних і архівних фондів,
матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень,
невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що
призначаються платником податку для використання у господарській
діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і
поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати
введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний
цикл, якщо він довший за рік).[3]
Особливості бухгалтерського обліку таких основних засобів,
як інвестиційна нерухомість (власні або орендовані на правах
фінансового лізингу оренди земельні ділянки, будівлі і споруди,
утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення
власного
капіталу)
чи довгострокові
біологічні
активи,
що репрезентуються багаторічними насадженнями і тваринами,
здатними
в процесі
біологічних
перетворень
у результаті
сільськогосподарської діяльності давати сільськогосподарську
продукцію та/або додаткові біологічні активи чи приносити в інший
спосіб економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців,
визначено П(С)БО 32 і П(С)БО 30.
Основні засоби, отримані юридичною особою в довірче
управління, в концесію, зараховуються на окремий баланс цієї
юридичної особи.
Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи
зараховуються на баланс кореспонденцією через рахунок 15
«Капітальні інвестиції» за первісною вартістю у сумі фактичних
витрат на їх придбання, будівництво, монтаж, налагодження,
реєстрацію, доставку, страхування ризиків доставки, сплату митних
зборів і передбачених податків (якщо податки не відшкодовуються
підприємству). Вартість безоплатно отриманих основних засобів,
вартість основних засобів, отриманих у вигляді внеску до статутного
капіталу, і сума дооцінки основних засобів зараховуються до складу
основних засобів без відображення на рахунку 15 «Капітальні
інвестиції».
Первісна вартість об'єкта основних засобів змінюється
(збільшується) у зв'язку з поліпшенням об'єкта (модернізація,
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модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), його частковою
ліквідацією або переоцінкою. Витрати з технічного нагляду,
технічного
обслуговування
і ремонту,
який
не приводить
до збільшення майбутніх первісно очікуваних економічних вигод від
використання об'єкта, а здійснюється для підтримання об'єкта
у робочому стані, включаються до складу витрат (незалежно від
вартості ремонту та її співвідношення з вартістю основних засобів).
Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів,
якщо його залишкова вартість (первісна вартість мінус знос) значно
(більш як на 10%) відрізняється від справедливої вартості на дату
балансу.
Якщо балансова (залишкова) вартість активу перевищує суму
очікуваного відшкодування, то підприємство має визнати такий об'єкт
як актив, корисність якого зменшилася, та визначити втрати від
зменшення корисності.
На кінець кожного звітного року підприємство має визначатися
з існуванням ознак можливого зменшення чи анулюванням ознак
зменшення корисності активів, розраховувати та відображати втрати
від зменшення корисності або вигоди від відновлення корисності
активів у порядку, наведеному в П(С)БО 28.[4]
Амортизація основних засобів може нараховуватися за нормами
і в порядку, передбаченому податковим законодавством, або за такими
методами:
1. Прямолінійний метод;
2. Метод зменшення залишкової вартості;
3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості;
4. Кумулятивний метод;
5. Виробничий метод.
Висновки: Бухгалтерський облік основних засобів потребує
більш досконалого вивчення, а також узгодженості законодавчонормативних документів. Це більш сприятиме досконалому веденню
обліку основних засобів, що дасть змогу підприємствам ефективніше
використовувати машини, обладнання, виробничі площі та інші засоби
праці.
1. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7"Основні
засоби" . Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 627 (
z1242–13 ) від 27.06.2013.[Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0288–00
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627 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1334020343983
/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/otsinka_osnovnih_zasobiv#566
3. Податковий кодекс України № 2856–VI від 23.12.2010 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755–17
4. Журнал «Вісник» 13.04.2012, № 14, бухгалтерський облік основних засобів .
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/1389
5. Закон України від 16.07.99 р. № 996–XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову
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определены различия бухгалтерского и налогового учета и проблемы их ведения на
предприятии.
Ключевые слова: основные средства, объект основных средств, организация
учета, документооборот, учетная регистрация.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв`язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Мета
написання статті полягає у визначенні сутності основних засобів,
здійснення ряду модифікацій щодо обліку й амортизації основних
засобів, що дасть змогу знизити трудомісткість робіт та скоротити
документообіг, а також визначити який з видів обліку краще
застосовувати: податковий чи бухгалтерський.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. В обліку основних засобів використовують
різні методи. Їх різноманіття зумовлює потребу в розгляді їх сутності,
переваг і недоліків. Питання вдосконалення методів обліку основних
засобів вивчали такі вчені, як: Лінник В.Г., Зюкова М.М., Задорожній
З. та ін.[3,с.407].
Питання, пов'язані з проблемами нарахування амортизації на
основні засоби та перспективами їх вирішення в Україні, знайшли
певне відображення у роботах Орлова П., Орлова С., Онишка Д.,
Мурашко О. та інших вітчизняних учених-економістів[5,с.32].
Цілі статті. Визначення шляхів удосконалення організації
обліку основних засобів, яка б відповідала завданням управління
господарськими процесами і була адаптована до специфічних
особливостей основних засобів як найважливішої складової майна
підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З моменту
введення нового Плану рахунків і Національних стандартів, за якими
підприємства України ведуть бухгалтерський облік, пройшло немало
часу і це дало змогу виявити їх недоліки та переваги.
До переваг можна зарахувати:
1. Зрозумілість вітчизняного обліку для іноземних інвесторів.
2. Узгодженість Плану рахунків з фінансовою звітністю.
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3. Регламентація основних ділянок обліку окремими
положеннями, які дають змогу при його веденні використовувати різні
варіанти й кожному підприємству обирати найефективніші для нього
методи.
Серед недоліків можна виділити:
1. Велику трудомісткість трансформаційних процесів.
2. Низка стандартів, зрештою, як і більшість законів в Україні,
написані важкодоступною мовою і є не досить зрозумілими.
3. В опублікованих нормативних актах не охоплено без винятку
питань, які виникли у зв’язку з реформуванням обліку основних
засобів.
4. Амортизація по основних засобах починає нараховуватися в
бухгалтерському обліку з наступного місяця після введення їх в
експлуатацію. В П(С)БО 7 такої чіткості немає, у п.29 стандарту
зазначено, що «нарахування амортизації починається з місяця,
наступного за місяцем, у якому об’єкт став придатним для корисного
використання». Однак придатним для корисного використання може
бути й обладнання, яке не потребує монтажу і зберігається на складі, а
також інші види капітальних інвестицій. Таке визначення може
спричинити формування неправильної думки на практиці стосовно
того, що по капітальних інвестиціях теж можна нарахувати
амортизацію. У зв’язку із зазначеним, передостанній абзац п.29
П(С)БО 7 треба викласти в такій редакції: «Нарахування амортизації
починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних
засобів було введено в експлуатацію»[4,с.135].
Важливу роль при амортизації основних засобів відіграє вибір
методу нарахування амортизації. Найбільший вплив на вибір методу
нарахування амортизації у практичній діяльності справляють такі
фактори:
1) простота (складність) методу та можливість його
застосування;
2) вплив на собівартість продукції й вартість засобів у звітності;
3) кваліфікація працівника, уповноваженого вирішувати це
питання;
4) наявність корпоративної політики у сфері нарахування
зносу[6,с.387-388].
Не існує єдиної думки щодо найкориснішого або
найдоцільнішого з методів. Тому в питанні вибору методу
нарахування амортизації пропонуємо виходити з двох позицій :
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1) принцип обачності;
2) очікуваний спосіб отримання економічних вигід від
використання об’єктів.
Найбільше принципу обачності відповідає метод зменшення
залишкової вартості, при якому нараховується найбільша сума
амортизації в перші роки використання об’єкта. Наступним є метод
прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивний метод.
За рівномірного випуску продукції показники виробничого методу
наближається до прямолінійного.
Основні засоби умовно можна поділити на 2 типи:
а) безпосередньо зайняті у виробництві, допоміжні та
обслуговуючі (рахунки обліку 104, 105, 106);
б) інші основні засоби, які переважно становлять інфраструктуру
підприємства (рахунки обліку 102, 103, 107, 108,109)[3,136].
Стосовно першого типу об’єктів, то для всіх основних засобів,
щодо яких є можливість достовірно та з мінімальними витратами
визначити обсяг виробленої продукції, застосовується виробничий
метод.
Якщо ж визначити фактичну потужність важко або неможливо,
то застосовується один з так званих прискорених методів, що
сприятиме швидшому поверненню капітальних вкладень.
До другого типу основних засобів зараховано специфічні
об’єкти, які можуть не брати безпосередньої участі у виробничому
процесі, їх фактичну потужність важко визначити, та вони не
становлять питому частину основних засобів на підприємствах (крім
сільськогосподарських). До цієї групи пропонуємо застосовувати
прямолінійний метод[5,389].
Наступним моментом, який суттєво впливає на величину
нарахованої
амортизації,
є
визначення
строку
корисного
використання.
Надана свобода в цьому питанні призводить до того, що для
однакового об’єкта на різних підприємствах такий строк може суттєво
відрізнятись. Дослідження процесу нарахування амортизації в інших
країнах свідчить, що прогресивним підходом є законодавчий поділ
основних засобів на групи із встановленням строків корисного
використання.
Іншим ключовим моментом є визначення ліквідаційної вартості
основних засобів.
Ліквідаційну вартість доцільно розраховувати лише для об’єктів,
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що знаходяться на рахунках 103, 104, 105 та мають у своїй структурі
суттєву однорідну складову (метал, будівельні конструкції і т.д.). Для
всіх інших пропонуємо встановлювати ліквідаційну вартість у
мінімальному розмірі 1 грн. (це пояснюється тим, що для розрахунку
амортизації методом зменшення залишкової вартості обов’язково
потрібна ліквідаційна вартість, більша за нуль)[3,с.408].
Нарахування амортизації (зносу) основних засобів у
податковому обліку залишається без змін, а в бухгалтерському обліку
зміни є суттєвими.
Значною мірою це пояснюється визначеннями поняття
«амортизація» в податковому законодавстві і в бухгалтерському
обліку.
За П(С)БО 7, амортизація – систематичний розподіл вартості, яка
амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного
використання (експлуатації)[1,с.68].
Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку
підприємств», амортизація основних фондів і нематеріальних активів –
це поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або
поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податків
у межах норм амортизаційних відрахувань, передбачених цією
статтею.
У зв’язку з такими визначеннями виникають запитання:
1) чи є необхідним паралельне ведення аналітичного обліку
основних засобів за групами податкового обліку, чи достатньо вести їх
облік на субрахунках бухгалтерського обліку?
2) чи поєднувати бухгалтерський і податковий обліки основних
засобів?
3) як вирішити ці проблеми з найменшими витратами праці
бухгалтерів, дотримуючись при цьому нормативних актів як
бухгалтерського, так і податкового обліку?
Ще однією проблемою є те, що первинна облікова інформація
про наявність, рух, капітальний ремонт та інші операції щодо
основних засобів відображається в численних спеціалізованих
регістрах, постійні реквізити яких тотожні. Це не сприяє якісному
веденню обліку, збільшує трудомісткість опрацювання та
відображення інформації, створює певні труднощі у формування
документообігу й забезпеченні необхідними видами бланків[5,с.3334].
Так, діючі форми первинної документації з обліку основних
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засобів та інвентаризаційні описи дублюють один одного. Майже
зовсім не відрізняються за змістом інвентарні картки форм ОЗ-6, ОЗ-7,
ОЗ-8. Водночас у наявних формах обліку не передбачено
відображення устаткування, придбаного підприємством для резерву,
до запровадження в експлуатацію, що на практиці створює певні
труднощі при розрахунку амортизаційних відрахувань.
Не знайшла відображення у формах обліку й інформація про
зміни первинної вартості інвентарного об’єкта після переоцінки та
індексації. Порівняння інвентарних карток форм ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-8 з
формою ОЗ-1 «Акт приймання-передачі основних засобів» засвідчує,
що в них відсутня лише інформація про висновок приймальної комісії
й підписи її членів[4,с.388]. Проте, сам факт складання акта і відкриття
інвентарних карток свідчить про позитивний висновок комісії, адже
при невідповідності технічним умовам об’єкт прийманню не підлягає
й інвентарна картка не виписується. Таким чином, доповнивши
інвентарну картку підписами членів комісії, можна скоротити форму
ОЗ-1. А якщо ввести в неї ще й підписи здавача та одержувача, то при
внутрішньому переміщенні об’єктів можна скоротити форму ОЗ-2.
Доповнення інвентарної картки підписами комісії з упровадження
основних засобів після ремонту, реконструкції, модернізації, а також
графою для відображення змін після таких операцій дає змогу
скоротити форму ОЗ-3. Можна також не використовувати форму ОЗ-4,
якщо доповнити її підписами ліквідаційної комісії й відобразити
окремим рядком результати ліквідації об’єкта[3,с.409].
Висновки. Підсумовуючи вищезазначене вважаємо, що
необхідно на законодавчому рівні відмовитися від нарахування
амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку за податковим
законодавством.
Також первинна облікова інформація про наявність, рух,
капітальний ремонт та інші операції щодо основних засобів
відображається в численних спеціалізованих регістрах, постійні
реквізити яких тотожні. Це не сприяє якісному веденню обліку,
збільшує трудомісткість опрацювання та відображення інформації,
створює певні труднощі у формування документообігу й забезпеченні
необхідними видами бланків.
Здійснивши ряд модифікацій, можна одержати компактну
конструкцію практично універсальної форми типу «Інвентарна картка
– акт обліку руху основних засобів», що сприятиме не тільки
зниженню
трудомісткості
облікових
робіт
і
скороченню
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документообігу, а й посиленню контролю завдяки підвищенню рівня
інформативності й наочності документів.
З вищесказаного випливає, що процедура обліку основних
засобів складна
та суперечлива.
Недоліки національного
законодавства у сфері бухгалтерського обліку створюють перешкоди
для стандартизації та гармонізації обліку. І саме гармонізація
бухгалтерського і податкового обліків має базуватися на вимогах
методики саме бухгалтерського обліку, який більш повно враховує
амортизаційну політику підприємства.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Першочерговим завданням національної зовнішньої і внутрішньої
політики України в теперішній час є вхід України в європейський
економічний і правовий простір. В цих умовах все більше
визначаються необхідність забезпечення потреб інвесторів в
отриманні достовірної інформації про фінансовий стан українських
підприємств. Отже, дослідження порядку проведення аудиту
фінансової звітності складеної за МСФЗ може допомогти
практикуючим аудиторам збільшити довіру до їх висновків, а тому і є
актуальним.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Окремі теоретичні, методичні та практичні
проблеми обліку та аудиту фінансової звітності досліджено
українськими вченими: Ф.Ф.Бутинцем, С.Ф.Головим, М.Т.Білухою,
О.Ю. Редько, С.Я.Зубілевич, В.М.Пархоменко. В.В.Сопко, та ін.
Цілі статті. Метою публікації є розкриття особливостей питань
обліку і проведення аудиту інвестиційної нерухомості та повноти і
достовірності розкриття цієї інформації у примітках до річної
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фінансової звітності, складеної за вимогами МСФЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Проведення аудиту
фінансової звітності, складеної за МСФЗ є дуже актуальним на
теперішній час тому, що велика кількість підприємств, які підлягають
обов’язковому аудиту, повинні складати фінансову звітність за
вимогами МСФЗ.
Одним з важливіших питань аудиту фінансової звітності
складеної за МСФЗ, є аудит розкриття інформації суб’єктами
господарювання. Розглянемо аудит обліку інвестиційної нерухомості
та розкриття даного питання у фінансовій звітності.
Якщо суб’єкт господарювання веде бухгалтерський облік та
складає фінансову звітність за МСФЗ то, методологічні засади
формування у бухгалтерському обліку інформації про інвестиційну
нерухомість та розкриття інформації про неї визначає МСБО 40
«Інвестиційна нерухомість» (далі – МСБО 40), згідно з яким,
інвестиційна нерухомість – це нерухомість (земля чи будівля, або
частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або
орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання
орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для
досягнення обох цілей, а не для використанні у виробництві чи при
постачанні товарів, при наданні послуг, чи для адміністративних
цілей, або продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість утримується з метою отримання
орендної плати або збільшення капіталу, або в їх поєднанні. Відрізняє
інвестиційну нерухомість від нерухомості, зайнятої власником те, що
інвестиційна нерухомість генерує грошові потоки в значній мірі
незалежно від інших активів, утримуваних суб'єктом господарювання.
Основним завданням аудиту інвестиційної нерухомості є
ретельна перевірка правильності визнання, оцінки, розкриття
інформації у фінансовій звітності інформації щодо інвестиційної
нерухомості та її відповідність вимогам МСФЗ.
Починати проведення аудиту слід зі складання програми аудиту
яка обов’язково повинна включати наступні питання:
1. Вивчення наказу про облікову політику:
– встановлення наявності наказу про облікову політику;
– вивчення відповідності прийнятої облікової політики вимогам
МСБО та МСФЗ.
2.Перевірка
визнання
активом
об’єктів
інвестиційної
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нерухомості відповідно вимогам МСБО 40:
– перевірка складу об’єктів інвестиційної нерухомості;
– перевірка визнання об’єктів нерухомості інвестиційною
нерухомістю у випадках часткового використання їх для потреб
виробництва товарів (надання послуг, в адміністративних цілях), а
частково здачі в оренду;
– перевірка відповідності вимогам МСБО 40 та облікової
політики визнання об’єктами інвестиційної нерухомості у випадках
надання допоміжних послуг клієнтами, що орендують нерухомість, та
розкриття цієї інформації у фінансовій звітності;
– перевірка визнання і відображення в бухгалтерському обліку
та у фінансовій звітності інформації про нерухомість, яка надається
материнському чи дочірньому підприємству в оренду.
3.Перевірка оцінки інвестиційної нерухомості при визнанні та
після її визнання:
– перевірка правильності визначення первісної вартості
інвестиційної нерухомості;
– перевірка правильності визначення подальшої оцінки
інвестиційної нерухомості, відповідність цієї оцінки обраної обліковій
політиці та розкриттю у фінансовій звітності.
4. Перевірка фінансових результатів від відображення операцій з
інвестиційною нерухомістю:
– перевірка правильності визнання та своєчасності відображення
у фінансовій звітності прибутку чи збитку від зміни справедливої
вартості інвестиційної нерухомості;
– перевірка правильності документального оформлення
переведення до інвестиційної нерухомості (або з інвестиційної
нерухомості) та вибуття об’єктів нерухомості;
– перевірка правильності визначення та відображення у
фінансовій звітності фінансових результатів від вибуття або ліквідації
об’єктів інвестиційної нерухомості.
5. Перевірка правильності ведення аналітичного і синтетичного
обліку інвестиційної нерухомості.
6. Формування пакета документів, які передаються іншим
аудиторам для подальшого аналізу і обробки.
7. Складання аудиторського звіту і подання його спільно з
робочою документацією керівнику групи.
При перевірці складу інвестиційної нерухомості аудитору слід
пам’ятати, що об’єктами інвестиційної нерухомості згідно МСБО 40 є:
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– земля, утримувана для довгострокового збільшення капіталу, а
не для короткострокового продажу під час звичайної діяльності;
– земля, утримувана для майбутнього, але ще не визначеного
використання (якщо суб'єкт господарювання ще не визначив, чи він
буде використовувати землю як нерухомість, зайняту власником, чи
для короткострокового продажу під час звичайної діяльності, тоді
вважається, що земля утримується для збільшення капіталу);
– будівля, яка є власністю суб'єкта господарювання (або
утримується ним згідно з угодою про фінансову оренду), та надана
ним в операційну оренду за однією або кількома угодами;
– будівля, яка не зайнята, але утримується для надання в
операційну оренду за однією або кількома угодами;
– нерухомість, яка будується або поліпшується для майбутнього
використання в якості інвестиційної нерухомості.
Аудитору слід перевірити, чи не включена суб’єктом
господарювання в склад інвестиційної нерухомості така нерухомість,
яку ні в якому разі неможна розглядати як інвестиційну. Прикладами
такої нерухомості можуть бути:
– нерухомість, утримувана для продажу під час звичайної
діяльності, або, яка перебуває у процесі будівництва чи поліпшення з
метою такого продажу;
– нерухомість, яка будується або поліпшується за дорученням
третіх сторін;
– нерухомість, зайнята власником, включаючи нерухомість,
утримувану для майбутнього використання як нерухомість, зайняту
власником;
– нерухомість, утримувану для поліпшення та подальшого
використання як нерухомість, зайняту власником;
– нерухомість, зайняту працівниками (незалежно від того, чи
сплачують ці працівники орендну плату за ринковими ставками);
– нерухомість, вибуття якої очікується;
– нерухомість, надана у фінансову оренду.
Якщо на підприємстві є випадки, коли один об’єкт нерухомості
частково використовується власником для ведення виробництва
товарів (надання послуг, в адміністративних цілях), а частково
здається в операційну оренду аудитору, слід перевірити відображення
цих об’єктів в обліку.
У випадку, якщо такі частки можуть бути продані окремо (або
окремо надані у фінансову оренду), то суб’єкт господарювання
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повинен обліковувати ці частки окремо: одну як нерухомість, зайняту
власником, іншу – як інвестиційну нерухомість. Якщо ці частки не
можуть бути продані окремо, то нерухомість є інвестиційною
нерухомістю лише у випадку, якщо тільки незначна її частка
утримується для використання у виробництві.
Коли суб’єкт господарювання надає допоміжні послуги
клієнтам, що орендують нерухомість (наприклад, послуги з охорони,
ремонту, технічного обслуговування та прибирання приміщень, інші
подібні послуги), аудитору слід пам’ятати, що таку власність можна
визнавати інвестиційною нерухомістю тільки у випадку, якщо такі
послуги є відносно незначним компонентом угоди в цілому. У
випадку, коли такі послуги є більш суттєвим компонентом,
нерухомість обліковується як зайнята власником.
Щоб визначити, чи відповідає нерухомість вимогам визнання
інвестиційної нерухомості, аудитор повинен перевірити чи є у
суб’єкта господарювання розроблені критерії для послідовного
застосування цього судження та чи зафіксовані такі критерії у наказі
про облікову політику. Аудитор також повинен перевірити чи розкриті
такі критерії суб’єктом господарювання у примітках до річної
фінансової звітності.
Іноді суб’єкт господарювання володіє нерухомістю, наданою в
оренду материнському чи дочірньому підприємству, та зайнятою
ними. Така нерухомість не визнається інвестиційною нерухомістю у
консолідованій фінансовій звітності, оскільки з погляду групи вона є
нерухомістю, що зайнята власником. Але в окремій фінансовій
звітності орендодавця вона відображається саме як інвестиційна
нерухомість.
Аудитору слід пам’ятати, що інвестиційну нерухомість слід
первісно оцінювати за її собівартістю. Всі витрати, пов’язані з
придбанням (спорудженням) інвестиційної нерухомості слід включати
до її собівартості. Методика первісного визначення собівартості
інвестиційної нерухомості відповідає методиці первісного визначення
собівартості основних засобів.
З метою подальшої оцінки інвестиційної нерухомості суб’єкту
господарювання слід обрати своєю обліковою політикою модель
справедливої вартості або модель собівартості і застосовувати цю
політику до всієї інвестиційної нерухомості. МСБО 40 вимагає від усіх
суб’єктів
господарювання
оцінювати
справедливу
вартість
інвестиційної нерухомості з метою оцінки (якщо використовується
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модель справедливої вартості) або розкриття інформації у примітках
до фінансової звітності (якщо використовується модель собівартості).
Аудитору необхідно перевірити чи
оцінює
суб’єкт
господарювання, який обирає модель справедливої вартості, після
первісного визнання всю його нерухомість за справедливою вартістю,
крім випадків, коли на момент придбання (або переведення існуючої
нерухомості до складу інвестиційної) є чітке свідчення того, що
неможливо точно оцінювати справедливу вартість інвестиційної
нерухомості на постійній основі.
Таке трапляється тоді і тільки тоді, коли ринок для зіставних
об’єктів нерухомості неактивний (наприклад, є лише кілька операцій,
що відбулися останнім часом, ціни котирування не є останніми, або
відкриті ціни на операції вказують на те, що продавець був змушений
здійснити продаж) і немає альтернативних оцінок справедливої
вартості (наприклад, на підставі прогнозованого дисконтованого
грошового потоку).
Якщо суб’єкт господарювання визначає, що справедлива
вартість інвестиційної нерухомості не піддається достовірній оцінці на
постійній основі, то така інвестиційна нерухомість підлягає оцінці з
застосуванням моделі собівартості відповідно до МСБО 16 «Основні
засоби». Слід припускати, що ліквідаційна вартість такої інвестиційної
нерухомості дорівнює нулю.
У виключних випадках, коли суб’єкт господарювання змушений
через причини, зазначені вище, оцінювати окремі об’єкти
інвестиційної нерухомості за моделлю собівартості, він оцінює за
справедливою вартістю всю свою іншу інвестиційну нерухомість.
Прибуток або збиток від зміни справедливої вартості слід
визнавати в прибутку або збитку за період, у якому він виникає.
Оцінюючи справедливу вартість інвестиційної нерухомості,
суб’єкт господарювання має забезпечити, щоб справедлива вартість
відображала, серед іншого, дохід від оренди згідно з поточними
угодами про оренду, а також інші припущення учасників ринку, при
складанні ціни на інвестиційну нерухомість за нинішніх умов.
Визначаючи балансову вартість інвестиційної нерухомості за
моделлю справедливої вартості, суб’єкт господарювання уникає
подвійного врахування активів або зобов’язань, що визнаються як
окремі активи або зобов’язання. Наприклад:
– обладнання, таке як ліфти або кондиціонери, часто є
невід’ємною частиною будівлі і включаються в інвестиційну
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нерухомість, а не визнаються окремо як основні засоби;
– якщо офісне приміщення здається в оренду разом з меблями, у
справедливу вартість офісу звичайно включається і справедлива
вартість меблів, оскільки орендний дохід пов’язаний з офісом, що має
меблі. Коли меблі включаються до справедливої вартості
інвестиційної нерухомості, суб’єкт господарювання не визнає меблі як
окремий актив;
– справедлива вартість інвестиційної нерухомості не включає
попередню оплату або нарахований дохід від операційної оренди,
оскільки суб’єкт господарювання визнає його як окреме зобов’язання
або актив;
– справедлива вартість інвестиційної нерухомості, утримуваної
за орендною угодою, відображає очікувані грошові надходження (у
тому числі непередбачену орендну плату, яка за очікуванням, має бути
сплачена). Відповідно, якщо оцінка нерухомості не включає всі
очікувані платежі, що мають бути здійснені, то для визначення
балансової вартості такої інвестиційної нерухомості із застосуванням
моделі справедливої вартості до неї слід додати будь-яке визнане
орендне зобов’язання.
Аудитору слід звернути увагу на те що суб’єкт господарювання
який раніше оцінював інвестиційну нерухомість за справедливою
вартістю, повинен продовжувати оцінювати цю нерухомість за
справедливою вартістю до моменту її вибуття, навіть якщо зіставні
ринкові операції стають менш частими або ринкові ціни стають не
такими доступними.
Переведення до інвестиційної нерухомості (або з інвестиційної
нерухомості) слід здійснювати тоді і тільки тоді, коли відбуваються
зміни у використанні, що засвідчуються:
а) початком зайняття власником – у разі переведення з
інвестиційної нерухомості до нерухомості, зайнятої власником;
б) початком поліпшення з метою продажу – у разі переведення з
інвестиційної нерухомості до складу запасів;
в) закінченням зайняття власником – у разі переведення з
нерухомості, зайнятої власником, до інвестиційної нерухомості;
г) початком операційної оренди іншою стороною – у разі
переведення з запасів до інвестиційної нерухомості.
Переведення інвестиційної нерухомості до запасів відбувається
тоді і тільки тоді, коли є зміна у використанні, що підтверджується
початком поліпшення з метою продажу. Коли суб’єкт господарювання
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вирішує реалізувати інвестиційну нерухомість без проведення
поліпшень, то він продовжує розглядати її як інвестиційну до моменту
продажу, і не вважає її запасами.
Якщо
суб’єкт
господарювання
починає
поліпшувати
інвестиційну нерухомість з метою подальшого її використання у
якості інвестиційної, то нерухомість продовжує обліковуватися як
інвестиційна, і не переводиться до складу нерухомості, зайнятої
власником, на період такого поліпшення.
Коли суб’єкт господарювання застосовує модель собівартості,
переведення між інвестиційною нерухомістю, нерухомістю, зайнятою
власником та запасами не змінює балансову вартість переданої
нерухомості, а також не змінює собівартість цієї нерухомості для цілей
оцінки або розкриття інформації.
У випадку переведення інвестиційної нерухомості, облікованої
за справедливою вартістю, до нерухомості, зайнятої власником, або до
запасів, собівартість нерухомості для подальшого обліку за МСБО 16
«Основні засоби» або МСБО 2 «Запаси» має бути її справедлива
вартість на дату зміни у використанні.
Якщо нерухомість, зайнята власником, стає інвестиційною
нерухомістю, що відображатиметься за справедливою вартістю,
суб’єктові господарювання слід застосовувати МСБО 16 «Основні
засоби» до дати зміни у використанні. Суб’єкт господарювання
повинен розглядати будь-яку різницю на цю дату між балансовою
вартістю нерухомості згідно з МСБО 16 «Основні засоби» та її
справедливою вартістю так само, як і при переоцінці основних засобів
згідно з МСБО 16 «Основні засоби».
У випадку переведення нерухомості із запасів до інвестиційної
нерухомості, що відображається за справедливою вартістю, будь-яка
різниця між справедливою вартістю нерухомості на цю дату та її
попередньою балансовою вартістю повинна визнаватися в прибутках
або збитках.
Коли суб’єкт господарювання завершує будівництво або
поліпшення інвестиційної нерухомості, що буде обліковуватися за
справедливою вартістю, будь-яка різниця між справедливою вартістю
нерухомості на цю дату та її попередньою балансовою вартістю
повинна визнаватися в прибутках або збитках.
Визнання інвестиційної нерухомості слід припиняти (виключати
зі звіту про фінансовий стан) при вибутті або коли інвестиційна
нерухомість вилучається з використання на постійній основі і не
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очікується жодних економічних вигід від її вибуття.
Прибутки або збитки, що виникають через вибуття або
ліквідацію інвестиційної нерухомості, слід визначати як різницю між
чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу і
визнавати їх в прибутку або збитках у періоді вибуття чи ліквідації.
Облік інвестиційної нерухомості ведеться на рахунку 100
«Інвестиційна нерухомість», на якому за дебетом відображається
надходження інвестиційної нерухомості на баланс підприємства, а
також збільшення справедливої вартості об'єкта, за кредитом –
вибуття інвестиційної нерухомості внаслідок продажу або
невідповідності критеріям визнання активом, а також зменшення
справедливої вартості об’єкта.
Аналітичний облік інвестиційної нерухомості ведеться щодо
кожного об'єкта окремо.
Висновки. Отже, питання особливостей відображення активів і
зобов’язань в фінансової звітності за МСФЗ та підтвердження
достовірності такої фінансової звітності потребує ретельного вивчення
і є дуже актуальним.
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Розглянуто нормативно-правові акти обліку оренди земель, хто є суб’єктами
оренди землі, форми орендної плати, складові договору оренди землі та недоліки при
оформленні та реєстрації, відображення оренди земельних ділянок в бухгалтерському
обліку. Акцентовано увагу на проблеми, які на практиці виникають між суб’єктами
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орендних відносин. Запропоновано поправки до Типового договору, та висвітлені
аспекти обліку оренди земельних ділянок, значення для ведення бухгалтерського
обліку на підприємствах.
Ключові слова: оренда, орендар, орендодавець, Типовий договір оренди,
операційна і фінансова оренда.
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PROBLEMS ACCOUNTING OF LAND LEASE
Considered regulations accounting lease land who are the subjects of land lease,
rental forms that make up the lease of land and shortcomings in the design and registration,
display land lease accounting. Attention is focused on the problems that arise in practice
between actors lease. Proposed amendments to the Model Agreement, and highlight aspects
of accounting lease land value for accounting in enterprises.
Keywords: rent, tenant, landlord, lease default, the operating and financial leases.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Рассмотрены нормативно-правовые акты учета аренды земель, кто субъектами
аренды земли, формы арендной платы, составляющие договора аренды земли и
недостатки при оформлении и регистрации, отображения аренды земельных участков
в бухгалтерском учете. Акцентируется внимание на проблемы, которые на практике
возникают между субъектами арендных отношений. Предложены поправки в Типовой
договор, и освещены аспекты учета аренды земельных участков, значение для ведения
бухгалтерского учета на предприятиях.
Ключевые слова: аренда, арендатор, арендодатель, Типовой договор аренды,
операционная и финансовая аренда.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На практиці
виникає багато запитань, пов’язаних із обліком оренди земельних
ділянок, зокрема земельних паїв. Основна їх маса стосується порядку
оформлення та реєстрації договорів, виплати орендної плати в грошовому
вираженні і в натуральній формі, переоформлення договорів у разі заміни
однієї із сторін, відображення об’єкта оренди на рахунках тощо. Саме ці
питання і викликали потребу у дослідженні даної проблеми.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням питання обліку оренди земель займаються такі
вчені, як М. Й. Малік, Т. Г. Маренич, В.М. Жук, В. Кобилянський,
О.В. Шебаніна та інші науковці. Та низка питань з обліку оренди
земельних ділянок все ж таки потребує більш детальнішого вивчення і
перегляду деяких моментів.
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Цілі статті. Метою статті є виявлення недоліків щодо обліку
оренди земельних ділянок та встановлення шляхів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
До початку
економічних перетворень в Україні земля перебувала виключно у
державній власності. Тепер відносини між власником землі та її
користувачем регулюються багатьма нормативними документами,
такими як Земельний кодекс, Закон України «Про оренду землі», Закон
України «Про Державний земельний кадастр», Указами Президента,
Постанови Кабінету Міністрів України та багатьма іншими.
Основним же документом між власником землі і користувачем, що
є джерелом інформації для здійснення обліку орендованих земельних
ділянок (паїв) є договір. Договір оренди землі – це договір, за яким
орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну
ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар
зобов’язаний використати земельну ділянку відповідно до умов договору
та вимог земельного законодавства. Форми орендної плати зображено на
рис.1.

Рис.1 Форми орендної плати
До орендарів відносять громадян, юридичних осіб (у т.ч. іноземці,
особи без громадянства), міжнародні об’єднання, організації та іноземні
держави. Орендодавцями виступають власники земельних ділянок або
уповноважені ними особи. Але незалежно від того, хто виступає
сторонами договору оренди земельної ділянки, сам договір укладається,
обов’язково, в письмовій формі і за бажанням однієї з сторін може бути
завірений нотаріально. Однією з істотних умов договору оренди виступає
орендна плата[3, с.10].
Також невід’ємною частиною договору оренди землі є:
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Схема (план) земельної ділянки;
Кадастровий план земельної ділянки;
Акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
Акт-приймання передачі об’єкта оренди;
Проект відведення земельної ділянки.
Але важливим в цьому ланцюжку є не реєстрація договору, а саме
його виготовлення. Із переліку документів, які потрібно подати на
реєстрацію, власник землі може подати тільки копію державного акта та
копію паспорта з реєстраційним номер платника податку
(ідентифікаційним номером), а всі інші виготовляються або
територіальним відділом ДП «Центр державного земельного кадастру»,
або приватними структурами, вартість послуг яких не регулюється ні
одним законодавчим актом.
Як показує практика, складанням та реєстрацією договорів
займається користувач, період проходження договору від моменту подачі
його на виготовлення до його реєстрації займає до року, а часом і більше,
а загальна вартість до 900 грн. за один договір. Так, як середній розмір
одного паю по Україні складає близько чотирьох гектарів, середній
термін договору оренди до п'яти років, то користувач (орендар) додатково
несе витрати до 45 грн. на один гектар в рік, не беручи до уваги витрати
на утримання персоналу по супроводженню договорів протягом їх дії.
Тобто це питання потребує вирішення в сторону зменшення вартості і
збільшення комфортності при оформленні і реєстрації договору.
Часто виникають сперечання між орендарем та орендодавцем з
приводу оформлення договорів оренди земельних часток, тому
пропонуємо дещо змінити Типовий договір. Можна доповнити деякі
пункти. Наприклад, орендар та орендодавець повинні домовитися про
збереження стану земельної ділянки. Або може бути прописано, що
надається гарантія щодо збереження якості об’єкта оренди. В разі
погіршення якості ґрунту в договорі треба зробити графувідповідальність та розмір штрафу.
Одним з найважливіших питань в договорі оренди виступає
орендна плата. Треба чітко прописати форму орендної плати. Наприклад,
якщо це грошова, то треба виплачувати тільки в грошовій формі. На
практиці бувають різні ситуації, і коли настає час платити за оренду
орендар не спроможний заплатити грошима орендну плату, тому
намагається заплатити її хоча б продукцією (натурою). Тому такі ситуації
потрібно чітко прописувати зміну або умови форми орендної плати. В
договорі треба зазначити розмір штрафу при нецільовому використанні
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земельної частки.
Термін дії короткострокової оренди земельної частки (паю) треба
встановити на рівні 9–10 років. Такий термін дасть змогу проводити
орендарю раціональні сівозміни, проводити заходи щодо поліпшення
якості землі на перспективу.
В бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 14 «Оренда» та
МСБО 17 «Оренда», оренду земельних ділянок (паїв) слід розглядати як
операційну та фінансову.
Згідно з п. 8 П(С)БО 14, земельні ділянки (паї), що перебувають в
операційній оренді, включаються до складу позабалансових об'єктів
бухгалтерського обліку та відображаються за вартістю, зазначеною в
договорі оренди. Такий об’єкт оренди відображають в орендаря на
позабалансовому рахунку 01 за вартістю, яку містить угода про оренду.
Збільшення залишку рахунка 01 «Орендовані необоротні активи»
відбувається при прийнятті на облік активів, отриманих в оперативну
оренду, зменшення – при їх поверненні орендодавцю. Фінансова оренда
земельних ділянок передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод,
пов'язаних з правом користування та володіння орендованим активом.
Такі земельні ділянки обліковують за правилами П(С)БО 7 та МСБО 16
«Основні засоби». Разом з тим, якщо земельну ділянку передано в
оренду, але підприємство планує в подальшому використовувати таку
земельну ділянку самостійно, вона не може бути визнана об'єктом
інвестиційної нерухомості [1].
Документальне оформлення операцій з надходження власних та
орендованих земельних ділянок й паїв в агропідприємствах здійснюється
на загальних засадах обліку основних засобів, тобто за Наказом
Міністерства аграрної політики «Про затвердження спеціалізованих
форм первинних документів з обліку основних засобів та інших
необоротних активів сільськогосподарських підприємств і Методичних
рекомендацій щодо їх застосування» та Наказом Міністерства статистики
України «Про затвердження типових форм первинного обліку» [2].
Як зазначалося вище, договір оренди землі, який регламентує,
майже, всі правові і облікові аспекти, є основою орендних земельних
відносин. На його основі складається акт приймання-передачі та інші
первинні документи. Саме тому ці питання дуже важливі і потребують
детального аналізу і вивчення для правильного та зручного ведення
бухгалтерського обліку та складання звітності.
Висновки. Підсумовуючи, можна зробити наступні висновки по
вдосконаленню обліку оренди земельних ділянок:
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1. Питання по оформленню і реєстрації договору повинне бути
розглянуте на державному рівні. Позитивним результатом стане
зменшення витрат для суб’єктів оренди земельних ділянок.
2. Сам типовий договір також потребує поправок в деяких
пунктах в сторону зручності при виявленні розбіжностей між орендарем і
орендодавцем.
3. Обов’язково треба зазначати форму орендної плати, її розміри
та розмір штрафу при невиконанні своїх зобов’язань суб’єктами
орендних відносин.
4. В обліку важливо чітке розмежування оренди на операційну і
фінансову для правильного відображення в обліку. Для цього потрібне
знання бухгалтерської нормативної бази.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» // Все про
бухгалтерський облік. – 2012. – №8–9. – С. 77–84.
2. Про затвердження спеціалізованих форм первинних документів з обліку основних
засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств та
Методичних рекомендацій щодо їх застосування: Наказ Міністерства аграрної
політики від 27.09.2007 р. N 701 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.4236.0.
3. Шебаніна О. В. Орендні земельні відносини: сучасний стан та основні напрями
удосконалення /О. В. Шебаніна // Економіка АПК. — 2008. — № 7. — С. 7—13.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Cучасні
умови господарювання актуалізують питання, пов’язані з
достовірністю даних бухгалтерського обліку та повнотою їх
представлення користувачам для прийняття управлінських рішень.
Одним із проблемних аспектів є формування фінансових результатів в
обліку і звітності підприємства. Особливо гостро це питання постало
після введення в дію Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
(надалі − НП(С)БО 1). Традиційно новації у бухгалтерському обліку
викликають чимало дискусій та обговорень, поглиблюються
дослідження у напрямку організаційних та методичних аспектів
складання фінансової звітності. Особливу увагу привертає звіт про
фінансові результати (звіт про сукупний дохід), як основне джерело
інформації про результативність діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Важливий внесок у розгляд питання
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доцільності формування фінансової звітності підприємств , зокрема і
звіту про фінансові результати, відповідно до вимог Міжнародних
стандартів фінансової звітності ( надалі − МСФЗ) у різні періоди
розкривали у своїх дослідженнях М. Білуха, Ф. Бутинець, С. Голов,
Н. Горицька, В. Жук, Г. Кірейцев, М. Кужельний, Н. Малюга, Є. Мних,
В. Пархоменко, О. Петрук, В. Сопко, Л.Сук Н. Ткаченко, В. Швець та
інші науковці. Концептуальні основи міжнародної системи обліку та
звітності досліджували також зарубіжні вчені: Дж. Вейгант,
Я. Вільямс, Х. Гернон, Х. Грюнінг, Ж. Дішар, Б. Нідлз, Я. Соколов,
О. Соловйова, Т. Уорфілд, Л. Чайковська, О. Чипуренко та інші.
Цілі статті. Метою статті є дослідження проблемних питань
організації і методики складання звіту про фінансові результати в
контексті законодавчих змін та упровадження в практичну діяльність
господарюючих суб’єктів МСФЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З 1 січня 2012
року згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" усі публічні акціонерні товариства,
банки, страховики, підприємства, що здійснюють господарську
діяльність за видами, перелік яких установлюється Кабінетом
Міністрів України, зобов'язані складати фінансову звітність та
консолідовану фінансову звітність безпосередньо за МСФЗ. Такий
крок є необхідним, оскільки фінансова звітність, як джерело
інформації про економічний розвиток підприємства, вимагає постійної
гармонізації з метою використання її зовнішніми іноземними
користувачами.
Серед головних позитивних сторін застосування МСФЗ і для
суб'єктів господарювання, що складають фінансову звітність, і для її
користувачів слід виділити наступні :
1)забезпечення
порівнянності
звітності
з
іншими
господарюючими суб’єктами, незалежно від того, на якій території
відбувається їх фінансово-господарська діяльність;
2) можливість залучення іноземних інвесторів, партнерів та
позикового капіталу;
3) підвищення можливостей виходу на зарубіжні ринки;
4) прозорість показників звітності та можливість перевірки їх
достовірності міжнародними аудиторськими компаніями [5];
Відмінною рисою МСФЗ від національної системи
бухгалтерського обліку є те, що звітність за МСФЗ формується не
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ґрунтуючись на законодавчих нормах, а виходячи з конкретних
фінансових реалій. Таким чином, пріоритет віддається економічному
змісту, а не формі, що відповідає принципу превалювання сутності над
формою, задекларований у концептуальних основах МСФЗ та у
вітчизняному законодавстві (зокрема, в Законі України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»).
НП(С)БО 1 містить додатки з формами фінансової звітності та
переліком додаткових статей фінансової звітності. Оновлені форми
фінансової звітності, зокрема і Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід), складають та подають юридичні особи усіх форм
власності (крім банків та бюджетних установ), що ведуть облік за
національними стандартами, так і ті підприємства, котрі застосовують
міжнародні стандарти фінансової звітності. Винятком лише є суб’єкти
малого підприємництва. Вони (за винятком тих, що ведуть
бухгалтерський облік за міжнародними стандартами) звітують за
формами із П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкту малого
підприємництва».
Звіт про фінансові результати (звіт про скупний дохід) є
джерелом інформації для здійснення оцінки потенційних змін
економічних ресурсів господарюючого суб’єкту, прогнозування
майбутніх грошових потоків та здійснення інших видів прогнозів.
Відповідно до п. 4 р. І НП(С)БО 1 кількість статей Звіту про фінансові
результати не регламентована, Підприємства можуть не наводити
статті, за якими відсутня інформація до розкриття за виключенням тих
випадків, коли така інформація була в попередньому звітному
періоді). Складання звітності за оновленими формами, в тому числі і
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) передбачає
можливість додавати статті з переліку додаткових статей фінансової
звітності, зберігаючи при цьому їх назву й код рядка, однак такі
додаткові статті повинні відповідати двом критеріям:
1) інформація в них є суттєвою, тобто відсутність якої може
вплинути на рішення користувачів фінансової звітності;
2) оцінка статті може бути достовірно визначена.
Такий підхід, визначений національними положенням
відповідає рекомендаціям МСБО 1, за яким, кожний суттєвий клас
подібних статей повинен бути представлений у фінансовій звітності
[1].
У графі 4 Звіту про фінансові результати наводять показники за
аналогічний період попереднього року. Заповнюючи проміжні звіти за
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І квартал, півріччя та 9 місяців 2013 року, необідно було привести
дані за аналогічні періоди 2012 року. Однак в оновленій формі звіту
про фінансові результати не збігаються не лише коди рядків, але й
змістове наповнення більшості статей. Тому бухгалтерам-практикам
необхідно було докласти чимало зусиль та провести технічну роботу
по трансформаціїї й виокремленню ряду показників для заповнення
графи 4 у 2013 році.
У новій формі № 2 у рядку 2000 «Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається дохід (виручка) від
реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі платежі від
оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) за вирахуванням наданих
знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за
договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і
зборів. Також потребує уваги рядок 2300 «Витрати (дохід) з податку
на прибуток», у якому відображається сума витрат (доходу) з податку
на прибуток, визначена згідно з Положенням (стандартом) 17.
Чинна форма Звіту про фінансові результати включає показники
нового розділу «Сукупний дохід». Згідно з п. 3 р. 1 НП(С)БО 1,
сукупний дохід — це зміни у власному капіталі протягом звітного
періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за
винятком змін капіталу за рахунок операцій із власниками) [2].
Очевидно, появу нового розділу можна розглядати знову ж таки, як
спробу зблизити між собою сутність фінансової звітності за
вітчизняними П(С)БО та МСФЗ. Інші три розділи звіту про фінансові
результати (р. І «Фінансові результати», р.ІІІ «Елементи операційних
витрат» та р. IV «Розрахунок показників прибутковості акцій») є
звичними для вітчизняних бухгалтерів з попередньої форми.
У розділі ІІ "Сукупний дохід" розкривають інформацію про:
– дооцінку (уцінку) необоротних активів (р. 2400) – наводять
суму дооцінки об’єктів основних засобів і нематеріальних активів,
зменшену на суму уцінки таких об’єктів протягом звітного періоду в
межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до
нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);
– дооцінку (уцінку) фінансовихінструментів (р. 2405) –
показують суму зміни балансової вартості об’єктів хеджування в
порядку, визначеному П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»;
– накопичені курсові різниці (р. 2410) – наводять суму курсових
різниць, які відповідно до п. 9 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних
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курсів», відображаються в складі власного капіталу та визнаються в
іншому сукупному доході;
– частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств (р. 2415) – наводиться частка іншого сукупного доходу
асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, облік фінансових
інвестицій, у які ведеться за методом участі в капіталі (п. 12 та п. 21
П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»);
– інший сукупний дохід (р. 2445) – наводиться сума іншого
сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості не
можна було виділити окрему статтю або який не може бути
включений в інші статті, наведені в цьому розділі);
– інший сукупний дохід до оподаткування (р. 2450) –
визначається як алгебраїчна сума дооцінки (уцінки) необоротних
активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, накопичених
курсових різниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств та іншого сукупного доходу [4].
Розглядаючи зміст рядка 2445 «Інший скупний дохід», слід
відмітити нечіткість у визначенні його змісту. Натомість МСБО 1
«Подання фінансової звітності» чітко визначає склад і структуру
іншого сукупного доходу. У бухгалтерів-практиків, які не мають
досвіду застосування МСФЗ, при формуванні звітності за 1 квартал
2013 року виникало чимало питань щодо розкриття показника
сукупного доходу.
Слід також відмітити, що у оновленому Звіті про фінансові
результати (звіті про сукупний дохід) немає рядків "Податкові різниці"
та "Узгодження фінансового результату та податкового прибутку
(збитку)", затверджені ПБУ "Податкові різниці" та які з 01.01.2013 р.
пропонувалося розкривати в окремому розділі Ф. № 2.
Висновки. Як свідчить проведений аналіз, відбувається
поступове впровадження Міжнародних стандартів фінансової
звітності у вітчизняну систему бухгалтерського обліку України.
Одним із підтвердженням цьому є зміст форми звіту про фінансові
результати, яка максимально враховує вимоги міжнародних
стандартів. Однак для господарюючих суб’єктів, які не працюють за
міжнародними стандартами, зміст окремих статей Звіту про фінансові
результати (звіту про сукупний дохід) вимагає додаткових роз’яснень
у вигляді докладного порядку заповнення кожного рядка форми з
наведенням прикладів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
Проаналізовано сучасні підходи до класифікації складових економічної безпеки
підприємства. У статті досліджено структуру економічної безпеки підприємств з
урахуванням сучасних умов функціонування вітчизняних акціонерних товариств.
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Lebid I.
STUDY OF ECONOMIC SECURITY JOINT STOCK COMPANY
The analysis of existing approaches to the classification of economic security
components of the companies. The article investigates the structure of the economic security
of enterprises taking into account the modern conditions of national joint stock companies.
Keywords: economic security, classification, structure, component.
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Лебидь И.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
Проанализированы современные подходы к классификации составляющих
экономической безопасности предприятия. В статье исследована структура
экономической безопасности предприятий с учетом современных условий
функционирования отечественных акционерных обществ.
Ключевые слова: экономическая безопасность, классификация, структура,
составляющая.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний етап
економічного розвитку характеризується загостренням конкуренції на
ринках збуту та сировини, особливо в умовах фінансової кризи, яка
змінила багато тенденцій попередніх років. Внаслідок відсутності
зовнішніх джерел фінансування перед більшістю українських
акціонерних товариств гостро стоїть питання щодо необхідності
залучення додаткового капіталу. При цьому одним із найважливіших
чинників виступають питання, пов'язані з розробкою та реалізацією
ефективної системи економічної безпеки. З урахуванням цього
комплексне дослідження структури економічної безпеки акціонерних
товариств є особливо актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв'язання проблеми. У фаховій літературі багато уваги приділяється
висвітленню різних аспектів проблем економічної безпеки підприємства.
У наукових працях таких зарубіжних та вітчизняних економістів як
С. Ф. Покропивний, С. Н. Ілляшенко, А. М. Турило, С. В. Капітула,
В. Л. Ортинський,
С. Б. Довбня,
Н. Ю. Гічова,
О. В. Нусінова,
Н. В. Зачосова, О. М. Молодецька досліджуються питання класифікації
складових економічної безпеки підприємств. При цьому відсутній єдиний
підхід до визначення структури економічної безпеки підприємств, адже
різні автори виділяють різні ознаки класифікацій. Вітчизняні акціонерні
товариства вимушені адаптуватися до складних умов економічної,
політичної та соціальної нестабільності і вести пошук адекватних рішень
цих проблем, тому система складових їх економічної безпеки потребує
подальших досліджень.
Цілі статті. Дослідити структуру економічної безпеки вітчизняних
акціонерних товариств та узагальнити її складові.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Аналіз існуючих
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підходів до визначення структури економічної безпеки підприємств
показав, що кожний автор серед інших складових відокремлює фінансову
або фінансово-економічну безпеку підприємства, як невід’ємну
характеристику діяльності будь-якого підприємства.
На думку С. Ф. Покропивного [1], існує сім складових економічної
безпеки, зокрема фінансова, інтелектуальна, техніко-технологічна,
правова, екологічна, інформаційна та силова. До наведених складових
економічної безпеки С. Н. Ілляшенко [2] додає ринкову та інтерфейсну,
яка характеризує надійність взаємодії підприємства з його економічними
контрагентами. На нашу думку, інтерфейсна складова економічної
безпеки відображає один із аспектів фінансової складової, адже
погіршення взаємовідносин із партнерами в першу чергу вплине на
фінансові результати підприємства.
У роботі [3] до складових економічної безпеки, відокремлених
С. Ф. Покропивним, додаються ресурсна, соціальна безпека, а замість
силової – кримінальна. Окрім розглянутих складових (ринкова,
інформаційна, фінансова) С. В. Глущенко [4] акцентує увагу на
культурній та виробничій безпеці.
За видами діяльності підприємства класифікують складові
економічної безпеки у роботі [5]. Так, автори [5] виділяють виробничу
безпеку
(техніко-організаційна,
безпека
матеріально-технічного
забезпечення, кадрова, безпека збуту товарів і послуг), фінансову безпеку
(безпечний фінансовий стан підприємства, безпека на ринку цінних
паперів, кредитна (боргова) безпека) та інвестиційну безпеку (безпека
фінансових та реальних інвестицій). На наш погляд, для вітчизняних
акціонерних товариств заслуговує особливої уваги інвестиційна складова
економічної безпеки внаслідок гострої необхідності фінансування їх
діяльності.
Слід зазначити, що у роботі [5] недостатньо приділено увагу
соціальним аспектам економічної безпеки, що є невід'ємною умовою
сталого розвитку акціонерних товариств.
Н. Ю. Гічова у роботі [6] розглядає економічну безпеку та
відповідно її складові за трьома рівнями:
– поточна безпека (безпека фінансово-економічного стану);
– тактична безпека (виробничо-технічна, інтелектуально-кадрова,
комерційна);
– стратегічна
безпека
(ринкова,
соціальна,
інноваційнотехнологічна, сировинна та енергетична, екологічна).
На відміну від розглянутих підходів, О. М. Молодецька [7]
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відокремлює таку складову економічної безпеки як корпоративна, під
якою розуміє спрямованість на досягнення ефективного корпоративного
управління та контролю, що дозволяє запобігти загрозам настання
корпоративного конфлікту. На нашу думку, врахування саме
корпоративної складової економічної безпеки дозволяє більш повно
зрозуміти економічну безпеку акціонерних товариств та створити надійні
механізми удосконалення.
Таким чином, усі розглянуті авторські підходи до класифікації
складових економічної безпеки систематизовані у вигляді табл.
Однією із невід’ємних характеристик сучасного акціонерного
товариства є його репутація, яка виступає стимулюючим фактором щодо
зростання конкурентоспроможності та ринкової вартості товариства.
Таблиця
Узагальнення авторських підходів до класифікації складових
економічної безпеки
Складові економічної безпеки

На наш погляд, найбільш повне узагальнення та систематизація
складових економічної безпеки підприємства представлено у роботі
[8]. Відмінною особливістю є відокремлення автором [8] такої
складової економічної безпеки як безпека репутації, яка полягає в
забезпеченні бездоганної репутації підприємства та характеризується
відсутністю негативних інформаційних повідомлень про діяльність
підприємства, надійність його як партнера, що забезпечує підвищення
його ринкової вартості.
Висновки. У період динамічного розвитку вітчизняної
економіки та подальшої інтеграції у світовий економічний простір
перед акціонерними товариствами постає ряд проблемних питань,
вирішення яких неможливе без удосконалення механізмів управління
їх економічною безпекою. З цією метою особливого значення
набувають питання детальної структуризації економічної безпеки
підприємства.
На підставі дослідження існуючих підходів до класифікації
складових економічної безпеки відокремлено саме ті з них, які
характеризують найважливіші аспекти діяльності акціонерних
товариств (рис.).
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Рис. Складові економічної безпеки акціонерних товариств
Розроблено автором на основ [1–8]
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Таким чином, відокремлення найсуттєвіших складових
економічної безпеки, характерних для акціонерних товариств, дає
можливість поглибити дослідження щодо її оцінювання, яке дозволить
виробити ефективні заходи з підвищенням її рівня.
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Полтавська державна аграрна академія
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА
КОНСТРУКЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ
У статті досліджено сутність податкової звітності, як основного документа,
який розкриває користувачам інформацію про наявність зобов’язань за кожним
податком за звітний період. Проаналізовано норми чинних нормативно-правових актів
та прийнятого Податкового кодексу України щодо особливостей подання податкової
звітності.
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Lega O.
TAX DECLARATION AS A COMPONENT
STRUCTURES OF TAX REPORTING
In the article investigational, as basic a document which exposes essence of the tax
accounting users information about the presence of obligations after every tax for period
covered. The norms of operating are analysed normatively legal certificates and accepted
Internal revenue code of Ukraine in relation to the features of presentation of the tax
accounting.
Keywords: tax accounting, tax return, Internal
revenue code of Ukraine,
information, document.

Лега О.В.
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КОНСТРУКЦИИ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье исследована сущность налоговой отчетности, как основного
документа, который раскрывает пользователям информацию о наличии обязательств
по каждому налогу за отчетный период. Проанализированы нормы действующих
нормативно-правовых актов и принятого Налогового кодекса Украины относительно
особенностей представления налоговой отчетности.
Ключевые слова: налоговая отчетность, налоговая декларация, Налоговый
кодекс Украины, информация, документ.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Однією з
найважливіших складових сучасної економічної політики України є
реформування системи оподаткування. Сьогодні триває черговий етап
удосконалення
податкових
механізмів,
втіленням
чинності
Податковим кодексом України [3]. Це викликало необхідність нового
осмислення низки категорій податкового законодавства, у тому числі і
податкової звітності.
Звітність за податками розкриває її користувачам інформацію
про наявність зобов’язань за кожним податком за звітний (податковий)
період, на підставі якого здійснюється сплата або регулювання
заборгованості платника податків за даним податком. Така звітність за
формами, встановленими податковими органами. періодично цим
органам подається [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв'язання проблеми. Дослідження теоретичних і
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практичних аспектів оподаткування та аналізу податкової звітності
висвітлено у працях М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва,
З.В. Гуцайлюка, В.П. Завгороднього, М.В. Кужельного, Я.Д. Крупки,
Ю.А.
Кузьмінського, В.О.
Ластовецького,
В.Г.
Линника,
Ю.Я. Литвина, М.Р. Лучка, О.І. Малишкіна, Є.В. Мниха,
М.С. Пушкаря, В.С. Рудницького, В.Ф. Усача та інших. Незважаючи
на значні здобутки у дослідженні вказаних проблем, ряд питань
потребує уточнення. Необхідно звернути увагу на дослідження
проблематики податкової звітності в інформаційній системі
підприємства, контролі та аналізі податкової звітності як підґрунтя
фінансово–економічних рішень в умовах розвитку ринкових відносин.
Цілі статті. Метою статті є розгляд невизначених питань
складання податкової звітності підприємства та системи відображення
інформації податкового обліку для прийняття рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Складовою
конструкції податкової звітності є податкові документи, зміст та форми
яких відображає систему зведених взаємопов’язаних обліковоподаткових показників. Для реалізації обов’язку з податкової звітності
податкові документи доцільно поділити на групи [1]:
1. Розрахунково-звітну документацію – документи, в яких
фіксуються податкові розрахунки і суми податків (декларація,
розрахунок, звіт та ін.). По кожному податку існує єдиний податковий
документ, в якому платник розраховує суму податку, що підлягає сплаті, і
який подає платник податків до податкового органу у встановлений
законодавством термін.
2. Супутню (чи довідкову) документацію – документи, які містять
довідкову інформацію, що деталізує дані для обчислення податків і
розшифровує чи обґрунтовує податкові розрахунки. Така документація
поділяється на: а) документи, необхідні для обчислення податків; б)
документи довідкового характеру, які безпосередньо не впливають на
обчислення сум податків;
3. Облікову документацію – це документи, що являють собою
зведені форми податкового обліку. Первинні документи бухгалтерського
обліку, які накопичуються і систематизуються в податковому обліку,
підлягають узагальненню за певний податковий період. Зокрема, у розділі
ІІІ „Податок на прибуток‖ зазначено, що доходи та витрати визначаються
на підставі первинних документів, що підтверджують їх отримання
платником податку, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено
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правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів. У
розділі V. „Податок на додану вартість‖ ст. 201 регулює складання
податкової накладної.
4. Податкові повідомлення – документи, які направляють податкові
органи платникам. П. 58.1 ПКУ регламентує порядок складання та
надсилання податкових повідомлень-рішень. Відповідно до ПКУ
податкове
повідомлення-рішення
–
письмове
повідомлення
контролюючого органу (рішення) про обов’язок платника податків
сплатити суму грошового зобов’язання, визначену контролюючим
органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими актами
законодавства, контроль за виконанням яких покладено на органи
державної податкової служби, або внести відповідні зміни до податкової
звітності.
У ПКУ відсутнє визначення категорії «податкова звітність». У ст.
75 ПКУ «Перевірки» об’єкти перевірок розмежовуються: податкові
декларації (розрахунки), фінансова, статистична та інша звітність,
регістри податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких
передбачено законом, первинні документи, які використовуються в
бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і
сплатою податків та зборів. В той же час, словосполучення «податкова
звітність» у ПКУ застосовується досить широко [4]. У податкових
кодексах держав-учасниць СНД категорія „податкова декларація‖ та
„податкова звітність‖ тісно переплітається, іноді замінюючи одна одну.
Дослідження категоріального апарату податкової звітності у
державах-учасницях СНД дає підстави вважати, що для Росії, Білорусії,
Грузії та Туркменистану найважливішою формою податкової
документації є податкова декларація, про що свідчать назви відповідних
статей ПК, тоді як ПК Киргизії, Казахстану, Узбекистану та
Таджикистану містять визначення податкової звітності, до складу якої
включено податкову декларацію. Натомість у ПК Молдови спеціального
розділу для визначення податкової звітності не має, у розділі V
„Податкове адміністрування‖, главі „Загальні положення‖ зазначено
поняття „податкова звітність‖ (будь-яка декларація, інформація,
розрахунок, довідка, інший документ про нарахуванні, сплаті, утриманні
податків) та „єдина податкова звітність‖ (декларація).
Найважливішою формою податкової документації є податкова
декларація. У більшості випадків податкова декларація має характер
податкового розрахунку, відповідно до якого повинна забезпечуватися
обґрунтована методика розрахунку бази оподаткування за даними
415

бухгалтерського обліку; точність і достовірність визначення податкового
зобов’язання; формування податкової звітності.
Форма податкової декларації повинна містити необхідні Податкова
декларація повинна бути підписана: керівником платника податків або
уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення
бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу
державної податкової служби; фізичною особою-платником податків або
його законним представником; особою, відповідальною за ведення
бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно із
договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції.
Податкова декларація подається до органу державної податкової
служби за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим
Кодексом, в один із таких способів: а) особисто платником податків або
уповноваженою на це особою; б) надсилається поштою з повідо-мленням
про вручення та з описом вкладення; в) засобами електронного зв’язку в
електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного
підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
Висновки. Отже, податкова звітність є підсумковою стадією
виконання податкового обов’язку. Однозначне тлумачення категорії
сприятиме посиленню основних засад законодавства щодо сплати всіх
податків та зборів. Застосування основних якісних характеристик
обліково-податкової інформації забезпечує складання податкової
звітності, яка дає достовірне об’єктивне уявлення про фінансовий стан та
розрахунки з бюджетом за податками та платежами підприємств, а також
підвищує якість і розширює сферу практичного застосування обліково–
податкової інформації в процесі прийняття вчасних управлінських
рішень.
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Криворізький національний університет
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ НА
ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТАХ МЕТІНВЕСТ
ХОЛДІНГУ
Розглянуто особливості організації обліку виплат працівникам, резервів на
додаткове пенсійне забезпечення та інші виплати персоналу, а також принципи
формування витрат на персонал для відображення у звітності гірничо-збагачувальних
комбінатів Криворізького басейну, які входять до Метінвест Холдингу.
Ключові слова: виплати працівникам, витрати на персонал, довгострокові та
короткострокові резерви, звітність, інші виплати персоналу, пенсійні плани.

Lyesko I.
FEATURES OF PAYROLL ACCOUNTING AT MINING
PROCESSING PLANTS OF METINVEST HOLDING
Features of payroll accounting management, provision for additional pension
contributions and other staff benefits are studied. Principles of costing for reflecting in
financial statements at mining processing plants of Kryvyi Rih iron-producing, which are the
part of Metinvest Holding, are analyzed.
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Леско И.А.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ НА
ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОМ МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГЕ
Рассмотрены особенности организации учета выплат работникам, резервов на
дополнительное пенсионное обеспечение и другие выплаты персоналу, а также
принципы формирования расходов на персонал для отражения в отчетности горно обогатительных комбинатов Криворожского бассейна, входящих в Метинвест
Холдинга.
Ключевые слова: выплаты работникам, расходы на персонал, долгосрочные и
краткосрочные резервы, отчетность, другие выплаты персоналу, пенсионные планы.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах трансформаційних перетворень в Україні перед вітчизняними
підприємствами гостро постають проблеми реформування системи
оплати праці, розробки та впровадження нових концепцій обліку
розрахунків з персоналом і побудови якісно нової моделі обліку, яка б
інформаційно забезпечувала механізм підтримки управлінських
рішень та засоби їх реалізації.
Порядок відображення витрат на персонал у звітності
підприємств, підготовленої у відповідності до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ), є однією з найменш
досліджених ділянок облікових процедур в контексті умов реальної
економіки, що обумовлює необхідність теоретичних та практичних
розробок з цього питання, із врахуванням досвіду вітчизняних
компаній.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженнями питань організації обліку та
відображення у звітності виплат працівникам і витрат на оплату праці
на підприємствах різних галузей економіки займалися такі вітчизняні
дослідники, як В.А. Домбровський, І.В. Жиглей, А.М. Колот,
Г.Т. Куликов, Т.Г. Мельник, О.І. Пацула, О.А. Петрик, І.В. Саух,
В.В. Сопко,
Н.М. Ткаченко,
Л.П. Шевчук,
М.М. Шигун,
К.В. Шиманська, О.Ю. Шоляк, Н.В. Шульга, М.Т. Щирба та ін. Із
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зарубіжних виділимо: С.А. Дятлова, Д.А. Єндовицького, Ю.Г. Одєгова,
Т.В. Ніконову, Р.А. Яковлєва та ін.
Однак окремі питання методики та аспектів практики обліку
розрахунків за виплатами працівникам відповідно до Міжнародних
стандартів
бухгалтерського
обліку
(МСБО)
залишаються
дискусійними. Додаткового вивчення вимагають процедури
аналітичного обліку витрат на персонал, оцінки та обліку виплат по
закінченні трудової діяльності, оцінки та нарахування резервів на
додаткове пенсійне забезпечення та інші виплати працівникам, а
також забезпечення виплат відпусток і за вислугу років. Доцільним є
вивчення
нормативно-методичної
документації,
розробленої
керівництвом компанії з метою застосування єдиних принципів при
відображенні інформації про витрати на персонал у фінансовій
звітності Метінвест Холдингу. Отже, дослідження наведених вище
питань є актуальним і вимагає свого продовження.
Цілі статті. Метою публікації є розкриття особливостей облікової
політики компанії щодо обліку виплат працівникам, визнання, оцінки та
обліку резервів на додаткове пенсійне забезпечення та інші виплати
персоналу, а також принципів формування витрат на персонал для
відображення
у
звітності
гірничо-збагачувальних
комбінатів
Криворізького басейну, які входять до Метінвест Холдингу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Група «Метінвест» - лідер у
гірничо-металургійному комплексі України, яка здійснює єдине
управління підприємствами вугільної, гірничорудної, коксохімічної,
металургійної та трубної галузей. До Групи входять 24 українських (в т.ч.
Північний, Центральний та Інгулецький гірничо-збагачувальні комбінати
(далі – ГЗК) і зарубіжних підприємства (далі - Компанії).
На ГЗК впроваджена багаторівнева система оплати праці,
розроблена за методикою компанії Hay Group, яка об'єднує сучасні
методи управління персоналом і визначає вплив посади на кінцевий
результат, та забезпечує:
- зацікавленість кожного працівника у виявленні та реалізації
резервів i можливостей підвищення результатів індивідуальної та
колективної праці;
- обґрунтованість співвідношень в оплаті праці різних груп i
категорій працівників, виходячи з їх ролі у виробничому процесі,
кваліфікаційно-професійного досвіду, складності виконуваних ними
робіт i функцій, рівня відповідальності i творчої активності;
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- співвідношення між розміром оплати праці i трудовими
зусиллями працівника, виходячи із результатів індивідуальної праці та
оцінки особистого внеску в кінцевий результат роботи підприємства.
Враховуючи обсяг інформації, необхідної для складання
консолідованої звітності, керівництвом компанії розробляється
нормативно-методична документація, яка сприяє тому, щоб облікові дані
своєчасно і максимально забезпечували інформаційні потреби
користувачів щодо стану підприємства, результатів його господарської
діяльності та планів розвитку у перспективі. Концептуальною основою
для підготовки фінансової звiтностi компанії є МСФЗ.
Наказ "Про затвердження облікової політики підприємства"
розроблено для розкриття основ, стандартів, правил і принципів
визнання, деталізації та оцінки об’єктів обліку, які необхідно
застосовувати для ведення бухгалтерського обліку.
Додатками до Наказу є: Облікова політика та Керівництво з обліку.
Розглянемо ті положення, що стосуються виплат працівникам (глава 3.12.
Облікової політики та розділ 4.9 Керівництва з обліку).
Метою гл. 3.12 "Виплати працівникам" є визначення підходу до
обліку виплат працівникам, в т.ч. підходи до визнання, оцінки та обліку
резервів на додаткове пенсійне забезпечення та інші виплати
працівникам.
Компанія здійснює чотири категорії виплат робітникам: поточна
заробітна плата та пов’язані з нею виплати; виплати по закінченні
трудової діяльності; інші довгострокові виплати; вихідна допомога.
Компанія визнає суму поточної заробітної плати та інших,
пов’язаних з нею виплат, впродовж звітного періоду:
- у складі зобов'язань - після вирахування виплаченої суми. Якщо
виплачена сума перевищує суму нарахованої заробітної плати та інших
виплат, Компанія визнає це перевищення як аванс;
- у складі витрат, за виключенням тих сум виплат, які
включаються до собівартості активів.
До виплат по закінченні трудової діяльності відносяться: пенсії,
одноразові винагороди та інші винагороди, такі, як страхування життя та
медичне обслуговування.
Пенсійні плани підрозділяються на плани зі встановленими
внесками (зобов’язання Компанії обмежується сумою, внесеною до
Пенсійного фонду, актуарний та інвестиційний ризики покладаються на
працівника) та плани зі встановленими виплатами (Компанія
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зобов’язується виплачувати обумовлені пенсійні виплати нинішнім и
бувшим працівникам, та несе актуарні та інвестиційні ризики).
Внески, що підлягають сплаті до пенсійного плану зі
встановленими внесками за надані працівниками послуги, Компанія
визнає впродовж звітного періоду:
- у складі поточних зобов'язань - за вирахуванням всіх раніше
сплачених внесків;
- у складі витрат, за виключенням тих сум винагород, які входять
до собівартості активів.
Для оцінки пенсійних планів зі встановленими виплатами
залучається фахівець-актуарій. Визначена сума відображається як резерв
з додаткового пенсійного забезпечення та інших виплат працівникам у
складі довгострокових резервів Компанії.
До виплат за планами із встановленими виплатами також
відносяться одноразові виплати по закінченні трудової діяльності та при
виході на пенсію, які залежать від стажу роботи, рівня заробітної плати,
умов праці.
У Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід)
Компанія визнає сумарну величину витрат, пов’язаних з обліком виплат
по закінченні трудової діяльності.
Згідно розділу 4.9 Керівництва з обліку Компанія може
нараховувати такі резерві, пов’язані з виплатами працівникам: на
додаткове пенсійне забезпечення, на забезпечення виплат відпусток та за
вислугу років, виплат персоналу при звільненні, виплат бонусів, на
забезпечення виплат податків та зборів на фонд оплати праці. Резерви
обліковуються на окремих балансових рахунках (табл. 1).
Таблиця 1
Витяг з Плану рахунків Компанії
Код
1
BS 47101
BS 47201
BS 47203
BS 47207

PL 90114

Назва
2
Резерви
Короткостроковий резерв на забезпечення виплат відпусток
та за вислугу років
Довгостроковий резерв на додаткове пенсійне забезпечення
та інші виплати працівникам
Короткостроковий резерв на забезпечення виплат персоналу
при звільненні
Короткостроковий резерв на виплату річного бонусу
Витрати діяльності
Блок 1 Заробітна плата
Собівартість реалізації: заробітна плата
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Продовження табл. 1
1
PL 90118
PL 93010
PL 92007
PL 97606
PL 94922
PL 90173
PL 90195
PL 93061
PL 92075
PL 97610
PL 94494
PL 90191
PL 93058
PL 92072
PL 94927
MR 000112
MR 000111

-------------------------MR000831
MR000832
MR000833

2
Собівартість реалізації: компенсаційні виплати
Витрати на збут: заробітна плата
Адміністративні витрати: заробітна плата
Соціальна сфера: заробітна плата
Інші: заробітна плата
Собівартість реалізації: Нарахування/сторно резерву інших
виплат робітникам
Блок 2 Резерви та страхування
Собівартість реалізації:
нарахування/сторно резерву на
Витрати на збут:
забезпечення інших виплат
Адміністративні витрати:
персоналу (відпустки, бонуси,
Соціальна сфера:
компенсації за вислугу років)
Інші:
Собівартість реалізації:
Витрати на збут:
страхування (ФОП)
Адміністративні витрати:
Інші та соціальна сфера
Блок 3 Затрати капіталізованих витрат на персонал
Заробітна плата працівників, рахунок 15
Заробітна плата працівників, рахунок 39
Блок 4 Витрати на персонал, які не входять до фонду оплати
праці
--------------------------------------------------------------------------Блок 5 Податки на заробітну плату
--------------------------------------------------------------------------Блок 6 Нещасні випадки
Кількість нещасних випадків
Кількість постраждалих у результаті нещасних випадків
Кількість загинувших у результаті нещасних випадків

Нарахування резерву відображається як збільшення зобов’язання
по резерву з одночасним визнанням витрат.
Ще одним нормативно-методичним документом Компанії, який
визначає підходи до відображення даних по витратам на персонал у
звітності є «Керівництво з відображення заробітної плати і витрат на
персонал у звітності».
Витрати на персонал для відображення у звітності формуються
за принципом «персоніфікації витрат», який полягає у можливості
«пов’язати» (персоніфікувати) витрати з конкретним співробітником.
Витрати, пов’язані з персоналом, які неможливо персоніфікувати
(наприклад, витрат на проведення свят і т. п.) не включаються до
витрат на персонал. Витрати на персонал відображаються за методом
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нарахування і розподіляються за видами затрат: собівартість
реалізованої продукції, витрат на збут, адміністративні витрати,
витрати соціальної сфери, витрати на інший персонал.
Звітність з відображення заробітної плати та витрат на персонал
підрозділяється на шість блоків:
- витрати на персонал, які входять до фонду оплати праці:
- Блок №1 – заробітна плата (заробітна плата, відпускні, премії,
компенсації за вислугу років). Для обліку передбачені відповідні
рахунки (див. табл. 1);
- Блок №2 – резерви (резерв відпусток, премій (бонусів), з
компенсації за вислугу років) і страхування (окрім медичного та
пенсійного страхування за рахунок підприємства). Для обліку
передбачені відповідні рахунки (див. табл. 1);
- Блок №3 – витрати на персонал, які капіталізуються на
рахунках 15 і 39 (дана інформація подається довідково). Для обліку
передбачені відповідні рахунки (див. табл. 1);
- витрати, які не входять до фонду оплати праці:
- Блок №4 – пенсійне забезпечення, медичне страхування,
витрати на відрядження, навчання, компенсації при звільненні та інші
витрати на персонал (включають тільки ті витрати, які можна
персоніфікувати);
- податки на заробітну плату:
- Блок №5 – податки на заробітну плату, нарахування/сторно
податків у складі резерву із забезпечення інших виплат персоналу
(враховуючи відпустки, бонуси, компенсації при звільненні,
компенсації за вислугу років;
- нещасні випадки:
- Блок № 6 – в даному блоці наводиться кількість нещасних
випадків, кількість постраждалих та загинувших у результаті
нещасних випадків. Для обліку передбачені відповідні рахунки (див.
табл. 1)
Висновки. Отже, Компанією розроблено та практично
апробовано забезпечення методологічної бази виплат працівникам, що
сприяє застосуванню єдиних принципів при відображенні інформації
про витрати на персонал у фінансовій звітності Метінвест Холдингу з
урахуванням вимог МСФЗ. Тому доцільно розглянути можливість
застосування даної практики на інших підприємствах гірничометалургійного комплексу.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТРАЖЕНИЯ
ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК НА ОТДЕЛЬНОМ
СИНТЕТИЧЕСКОМ СЧЕТЕ
Обоснована необходимость и исследованы возможности отображения
трансакционных издержек на отдельном затратном синтетическом счете
бухгалтерского учета по соответствующим субсчетам, что будет способствовать
улучшению информационного обеспечения управления затратами предприятия.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, институт, план счетов бухгалтерского
учета, счет бухгалтерского учета, трансакционные издержки.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Бухгалтерський облік є мовою бізнесу, а тому повинен об’єктивно
відображувати економічну інформацію для прийняття управлінських
рішень. Методичною основою бухгалтерського обліку є подвійний
запис та рахунки, які є важливим джерелом інформації для
оперативного управління і контролю за станом і рухом активів,
зобов’язань та власного капіталу підприємства.
На важливості рахунків бухгалтерського обліку наголошував ще
Л. Пачолі: «Рахунок – це належний порядок, встановлений купцем,
при вдалому застосуванні якого він отримує відомості про всі справи і
про те, чи йдуть вони успішно, чи ні» [3, с. 134].
Система
рахунків
бухгалтерського
обліку
повинна
відображувати реальний стан економічних показників підприємства,
при якому кожному важливому об’єкту обліку відповідає окремий
синтетичний рахунок.
Зміни умов господарювання призводять до зростання значення
нових об’єктів обліку, одним із яких є трансакційні витрати. У
економіках розвинених країн світу трансакційні витрати становлять
понад половину всіх витрат, в Україні – понад 20 %, проте дані
суттєво різняться залежно від обраної методики їх оцінки.
Не зважаючи на значний розмір трансакційних витрат, вони не
мають відокремленого відображення в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності. Вирішити дану проблему можливо шляхом
запровадження окремого витратного синтетичного рахунку для обліку
трансакційних витрат.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженню можливостей обліку і контролю
трансакційних витрат присвячені праці таких науковців як
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О. П. Власенко, П. І. Гайдуцький, Н. В. Гордополова, В. М. Жук,
О. В. Замазій, Г. Г. Кірейцев, Н. Т. Лабинцев, І. Г. Панженська,
О. М. Петрук, І. Б. Садовська, Ж. М. Ющак та інших.
Цілі статті. Метою статті є обґрунтування необхідності та
розробка методичних засад обліку трансакційних витрат на окремому
витратному синтетичному рахунку з відповідними субрахунками, що
сприятиме покращенню інформаційного забезпечення управління
витратами підприємства.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Трансакційні
витрати можна визначити як витрати, що забезпечують взаємодію
підприємства
із
зовнішнім
середовищем
(контрагентами,
комерційними посередниками) з метою здійснення трансакцій, як змін
прав власності і свобод, і включають витрати на пошук інформації,
проведення переговорів, укладання контрактів і забезпечення їх
виконання. Значним джерелом трансакційних витрат є опортуністична
поведінка контрагентів, адже необхідно вживати заходів для
попередження та мінімізації втрат від неналежного виконання умов
контрактів.
Рівень трансакційних витрат у значній мірі залежить від
інституціонального середовища, у якому функціонує підприємство,
тому трансакційні витрати є однією з провідних категорій у
дослідженнях
представників
інституціоналізму
та
неоінституціоналізму.
Дослідження показали, що більшість трансакційних витрат є
накладними витратами. Даний показник у сільськогосподарських
підприємствах України у середньому за 2008–2011 роки перевищував
20 % у загальній структурі витрат сільськогосподарських підприємств
і становив у 2011 році 25511,7 млн грн (табл. 1).
Проведені дослідження дають змогу стверджувати, що для
забезпечення відокремленого обліку трансакційних витрат у
сільськогосподарських підприємствах доцільно створити окремий
синтетичний рахунок у складі 9 класу рахунків з відповідними
субрахунками. Сьогодні стає очевидним, що класифікація витрат,
закладена у діючому плані рахунків, не відповідає ні структурі витрат
підприємств, ні сучасним підходам економічної теорії.
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Таблиця 1
Ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах1
Показник

2008 р.

2009 р. 2010 р.

Відхилення
(2011 р.
2011 р. порівняно з 2008
р.)
+, –

%

40704,4 51685,9 60382,8 73754,2

33049,8

81,2

Чистий дохід (виручка) від
реалізації продукції
46166,5 58805,9 73133,3 93680,2
сільського господарства,
млн. грн.

47513,7

102,9

13,6

х

43919,7

79,4

10869,9

74,2

–0,8

х

Повна собівартість
продукції сільського
господарства, млн. грн.

Рівень рентабельності, %
Всього витрат
сільськогосподарських
підприємств, млн. грн.

13,4

1
2

21,1

27,0

55346,2 61209,4 75009,6 99265,9

Накладні витрати, млн.грн.2 14641,8
Накладні витрати у
структурі витрат
сільськогосподарських
підприємств, %2

13,8

26,5

9523,5 14626,8 25511,7
15,6

19,5

25,7

Побудовано за даними Державної служби статистики України [2].
Розраховано автором.

Незважаючи на те, що останніми змінами у законодавстві з
питань бухгалтерського обліку із плану рахунків було вилучено
рахунок 99 «Надзвичайні витрати» [4], у межах даного дослідження
буде використовуватися для позначення рахунку обліку трансакційних
витрат у складі 9 класу рахунків рахунок 9х «Трансакційні витрати».
Для деталізації даних про трансакційні витрати до рахунку 9х
«Трансакційні витрати», на нашу думку, необхідно відкрити наступні
субрахунки:
9х1 «Витрати на пошук інформації». У його межах на
аналітичних рахунках нараховуються витрати: з оплати послуг зв’язку
(пошта, телефон, інтернет), на передплату спеціалізованих видань, на
придбання прав доступу до баз даних і таке інше.
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9х2 «Представницькі витрати». Відображатимуться витрати на
проведення переговорів, презентацій, прийомів, укладання контрактів
тощо.
9х3 «Витрати захисту прав власності та винагороди за
професійні послуги». Використовується для нарахування витрат на
врегулювання спорів у судових органах та інших витрат із захисту
прав власності. У межах цього субрахунку відображуються також
витрати за отримані юридичні, аудиторські, консалтингові й інші
подібні послуги.
9х4 «Організаційні трансакційні витрати». Відображуються
витрати на утримання підрозділів, які забезпечують здійснення
трансакцій (відділи маркетингу, зв’язків із клієнтами тощо).
9х5 «Витрати на проведення розрахунків». На аналітичних
рахунках цього субрахунку відображуються такі витрати, як плата за
розрахунково–касове обслуговування й інші платежі за здійснення
розрахункових операцій.
9х6 «Податки, збори та інші передбачені законодавством
обов’язкові платежі». Нараховуються суми податків, зборів та інших
податкових платежів, які відображуються на рахунках обліку
накладних витрат.
9х7 «Втрати від опортуністичної поведінки». Обліковуються
втрати від невиконання умов контрактів, у тому числі безнадійна
заборгованість, штрафи, пені, неустойки тощо.
9х8 «Витрати на рекламу та дослідження ринку». Обліковуються
витрати з оплати наданих підприємству рекламних послуг і витрати,
здійснені на дослідження ринкової кон’юнктури.
9х9 «Інші трансакційні витрати». У межах даного субрахунку на
аналітичних рахунках відображують трансакційні витрати, які не
можна віднести на рахунки інших субрахунків із обліку трансакційних
витрат.
Рахунок 9х «Трансакційні витрати» є активним. За дебетом
відбувається нарахування витрат у кореспонденції з кредитом таких
рахунків, як 20 «Виробничі запаси», 13 «Знос (амортизація)
необоротних активів», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 65
«Розрахунки зі страхування» й інші. Загальна сума витрат, накопичена
на дебеті рахунка 9х «Трансакційні витрати», у кінці звітного періоду
буде повністю списуватися в дебет рахунка 79 «Фінансові результати»
[1, с. 93].
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Запропонований підхід до обліку трансакційних витрат на
окремому синтетичному рахунку є достатньо універсальним, що
дозволяє відображувати усю різноманітність трансакційних витрат
суб’єктів господарювання.
Висновки. Ускладнення умов господарювання та взаємозв’язків
між економічними суб’єктами, що відбувається під впливом
глобалізації, призводить до зростання трансакційних витрат
підприємств. Вони стають важливим об’єктом обліку і контролю.
Проте окремий облік трансакційних витрат не передбачений чинним
законодавством. Для цього необхідно внести зміни до ряду
нормативно–правових документів із питань бухгалтерського обліку, а
саме: П(С)БО 16 «Витрати», Податкового кодексу України, Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій та деяких інших
документів з метою регламентації у них порядку обліку та контролю
трансакційних витрат.
Відображення трансакційних витрат на окремому синтетичному
рахунку у складі 9 класу рахунків покращить аналітичність і
оперативність інформації про трансакційні витрати та підвищить
ефективність управління витратами підприємства.
1. Кірейцев Г.Г. Облік, аналіз і контроль трансакційних витрат: Навч. посібник /
Г.Г. Кірейцев, В.С. Литвиненко. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 159 с.
2. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в
сільськогосподарських підприємствах за 2008–2011 роки – [Електронний ресурс] /
режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/publ7_u.htm.
3. Пушкар М. С. Історія обліку та контроль господарської діяльності : навч. посібник /
М. С. Пушкар, М. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль, 2003. – 223 с.
4. Про затвердження змін до деяких нормативно–правових актів Міністерства
фінансів України з бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів України
від 27.06.2013 р. № 627 // Офіційний вісник України. – 2013 – № 58. – С. 61.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті досліджено стан обліку праці та її оплати у сільськогосподарських
підприємствах та наведені пропозиції щодо його удосконалення шляхом гармонізації
інтересів держави, підприємства та працівників.
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Lytvinenko V., Solodka Ya.
ACCOUNTING PROBLEMS OF LABOR AND
PAYMENT AGRICULTURAL ENTERPRISES
The article examines the accounting work and its remuneration in agricultural
enterprises and provided suggestions for its improvement by harmonizing the interests of the
state, enterprises and workers.
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Литвиненко В.С., Солодкая Я.В.
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ТРУДА И ЕЕ ОПЛАТЫ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье исследовано состояние учета труда и его оплаты в
сельскохозяйственных предприятиях и приведены предложения по его
совершенствованию путем гармонизации интересов государства, предприятия и
трудящихся.
Ключевые слова: заработная плата, мера, учет, труд, сельскохозяйственные
предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Праця
відповідно до трудової теорії вартості є джерелом багатства. Її
дослідженням займалися такі провідні вчені-економісти як Вільям
Петті, Адам Сміт, Давид Рікардо, Карл Маркс та багато інших.
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Зростання продуктивності праці на основі її розподілу сприяє
глобалізації економіки.
У свою чергу заробітна плата є основним джерелом доходів
працівників і найкращим стимулом до продуктивної суспільно
корисної праці.
Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна
плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку
за трудовим договором власник або уповноважений ним орган
виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної
плати залежить від складності та умов виконуваної роботи,
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та
господарської діяльності підприємства [4].
Організація оплати праці в Україні здійснюється відповідно до
чинного законодавства, генеральної, галузевих та регіональних угод,
колективних, трудових договорів та внутрішніх документів
підприємства.
Витрати на оплату праці становлять значну частину витрат
сільськогосподарських підприємств, що зумовлює потребу точного,
своєчасного та деталізованого відображення зазначених витрат у
бухгалтерському обліку та звітності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми обліку праці та її оплати у своїх
роботах досліджували В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, А.М. Кузьмінський,
Л.В. Мельянкова, М.Ф. Огійчук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко
та інші.
Цілі статті. Метою статті є дослідження стану обліку праці та її
оплати у сільськогосподарських підприємствах та розробка
пропозицій щодо його удосконалення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Істотною
особливістю бухгалтерського обліку є те, що кожна господарська
операція реєструється у відповідному документі. Як зазначає
Я.В. Соколов, наявність документів є неодмінною умовою
правильності бухгалтерських записів. Від німецького бухгалтера
Вольфганга Швайкера йде твердження: немає бухгалтерських записів
без первинних документів – немає записів систематичних регістрів, не
виправданих записами в журналі (хронологічному регістрі). Згодом це
положення розвинули Себастьян Гаммерсфельдер і Ян Імпін. А також
було сформульовано правило Зомбарта: чого немає в облікових
431

регістрах, того немає взагалі [5, с. 83]. Тому важливе значення має
повне, правильне та своєчасне відображення затрат праці у первинних
документах і бухгалтерських регістрах.
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» первинний документ – це документ,
який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її
здійснення [3].
Первинні документи з обліку праці та її оплати повинні бути
складені у момент проведення кожної відповідної господарської
операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення.
Документальне оформлення господарських операцій, у тому
числі з праці та її оплати, може здійснюватись із використанням
виготовлених самостійно бланків, які повинні обов’язково містити
реквізити типових або спеціалізованих форм і відповідати основним
вимогам до їх складання:
– своєчасність складання;
– достовірність показників;
– заповнення всіх реквізитів;
– правильність оформлення.
Документи, створені засобами обчислювальної техніки на
машино–зчитуваних носіях, застосовуються у бухгалтерському обліку
за умови надання їм юридичної сили та доказовості [2].
Документування господарських операцій може здійснюватись з
використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні
обов'язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм.
На практиці у сільськогосподарських підприємствах часто
використовуються застарілі форми первинних документів та облікових
регістрів, а також заповнюються не всі передбачені в них реквізити, що
знижує достовірність та якість облікової інформації.

Для обліку праці та її оплати у сільськогосподарських
підприємствах застосовують ряд первинних документів. Зокрема, для
нарахування оплати праці на кінно-ручних роботах використовують
«Обліковий лист праці та виконаних робіт», який може бути
складений для бригади, де записується група працівників, що
виконували відповідні роботи, або індивідуальний.
Основним первинним документом для обліку польових,
стаціонарних та інших робіт, що виконуються тракторами,
комбайнами й самохідними машинами (крім транспортних робіт
тракторів) є «Обліковий лист тракториста-машиніста». Його
складають на кожного тракториста-машиніста на 5, 10, 15 днів, а в
432

період збирання врожаю – щоденно, тобто залежно від того, як це
передбачено планом документооберту.
У тваринництві (на фермі) для обліку праці та їх оплати
використовують «Розрахунок нарахування оплати праці працівникам
тваринництва». По кожному працівнику ферми вказують
відпрацьований час, обсяг одержаної продукції, розцінку і суму
нарахованої заробітної плати та кількість відпрацьованих на фермі
коне–днів.
Для заповнення форми використовують дані таких документів
як «Акт на оприбуткування приплоду тварин», «Розрахунок
визначення приросту живої маси тварин», «Акт на переведення тварин
із групи в групу», «Журнал обліку надою молока», «Акт настригу
вовни», «Щоденник надходження і відправки вовни на заготівельний
пункт», «Табель обліку робочого часу» та інші.
Первинним документом для обліку праці та нарахованої оплати
на транспортних роботах, виконаних вантажним автотранспортом, є
«Подорожній лист вантажного автомобіля». На одному боці
подорожнього листа записують завдання водію, характеристику
автомобіля, реєструють видачу палива, а на зворотному – результат
виконання завдання, що засвідчується підписом відправника й
одержувача вантажу, визначається обсяг виконаних робіт та
нараховується оплата праці. Підставою для нарахування оплати праці
водіям легкових автомобілів є «Подорожній лист легкового
автомобіля».
Облік відпрацьованого часу відображають у «Табелі обліку
робочого часу». Табельний облік у відділках, на фермах, у бригадах,
ремонтних майстернях та інших виробничих підрозділах ведуть
спеціально призначені працівники (обліковці, бухгалтери) або
керівники підрозділів (бригадири, завідуючі фермами, ремонтними
майстернями тощо). Для кожного працівника в табелі відводять
окремий рядок, у якому зазначають посаду працівника, його оклад,
вид оплати, табельний номер, записують кількість відпрацьованих
годин та суму заробітку. По закінченні місяця табель передають у
бухгалтерію, де його використовують для нарахування оплати праці.
Зведеним документом, який відображає розрахунки з
робітниками і службовцями у сільськогосподарських підприємствах, є
розрахунково-платіжна відомість. Вона складається щомісяця у розрізі
працівників.
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Наведена вище інформація свідчать про досить чітку систему
документального забезпечення обліку результатів праці та її оплати у
сільськогосподарських підприємствах. Проте на практиці часто має
місце приховування (не відображення в обліку) реального розміру
належної заробітної плати, що перш за все пов’язано із тим, що
заробітна плата є базою оподаткування із високими ставками податків.
У зв’язку із цим праця сприймається не як джерело багатства, а як
джерело значних витрат та збитків для підприємства. Така ситуація
створює передумови для мінімізації оплати і як наслідок затрат праці,
що спричиняє зростання безробіття, тоді як держава ставить за мету
його зниження.
Це свідчить про відсутність гармонії в забезпеченні інтересів
держави, підприємства та працівників. На думку професора
Г. Г. Кірейцева, місія, мета і задачі сучасного обліку спрямовані на те,
щоб сприяти гармонізації відносин людини до оточуючого природного
і соціального середовища, гармонізувати пріоритети соціального та
економічного аспектів діяльності; створювати інформаційні
можливості забезпечення національної економічної безпеки шляхом
розвитку методу обліку та підсилення його впливу на підвищення
прозорості економічної діяльності і забезпечення транспарентності
економіки як умови прояву довіри до сучасного підприємства та
демократизації економічного його життя [1, с. 17].
На даний час форми первинної документації з праці та її оплати
не дають можливості об'єктивно оцінювати склад трудових ресурсів
підприємства, ефективність їх використання, склад витрат на оплату
праці, міру негативних наслідків соціального та економічного
характеру. Тому при обчисленні показників у бухгалтерському обліку
необхідно ширше використовувати поняття міри.
Міра, як зауважує Г.Г. Кірейцев, втілює у собі принципи
науковості, положення права, складові здорової, визнаної людством
моралі та свобод. Як основа побудови та використання облікових
вимірників, вона забезпечує пізнання кількісних параметрів економіки
в тісному поєднанні із якісними її сторонами. У витоків інформації,
що характеризує реальну економіку, міра завжди є основою. Облікові
науки і менеджмент узгоджують свої позиції мірою. Вона уможливлює
пізнання змін у кількісному складі об’єктів обліку та управління,
створює інформаційні умови такого пізнання. Формують і
систематизують інформацію первинного її зрізу в процесах і
процедурах професійної облікової діяльності. Міра є основою
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сутнісного в інтелектуальному капіталі, до котрого ми відносимо
обліково–аналітичні економічні знання [1, с. 18].
Висновки. До важливих проблем обліку праці та її оплати у
сільськогосподарських підприємствах можна віднести використання
застарілих форм первинних документів та недостатній рівень
інформаційного забезпечення для прийняття управлінських рішень
щодо умов праці та її оплати.
Потрібно зокрема враховувати, що зниження затрат живої праці
у сільському господарстві часто призводить до виникнення
негативних екстерналій у суспільстві (призводить до зростання
трансакційних витрат та перевитрат енергоресурсів, використання
більшого обсягу хімічних засобів, що негативно позначається на
екології й у кінцевому підсумку на здоров’ї та якості життя людей).
Тому зниження витрат на оплату праці лише у певній мірі сприяє
підвищенню ефективності функціонування конкретного підприємства,
але може завдавати збитків іншим суб’єктам.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Становлення
ринкової економіки на базі різних форм власності створило умови для
розвитку нових форм організації виробництва. Однією із таких форм є
фермерське господарство. Останнім часом кількість фермерських
господарств зростає, що дає змогу покращити стан економіки України.
Тому досить важливо визначити основні особливості та проблеми
ведення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах і
запропонувати ряд заходів щодо їх усунення.

Лук’янчикова О.А., Материнська О.А.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв'язання проблеми. Проблеми та особливості
ведення бухгалтерського обліку в фермерських господарствах
висвітлені у підручниках багатьох науковців, які проводили їх аналіз.
Але незважаючи на велику кількість науковців, багато проблем та
питань залишаються невирішені і на сьогоднішній час. Зокрема серед
них слід виділити: В.П. Горьового, М.Ф. Огійчука, С.П. Азізова,
П.Т. Саблука, В.Б.Моссаковського, Палюх М.С., Пушкар М.С.,
Дерксен М.Ю., Хомин П.Я., Яремчук І.Г. та інші.
Цілі статті. Пошук проблем та шляхи вдосконалення ведення
бухгалтерського обліку у фермерських господарствах.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Фермерські
господарства в Україні функціонують на підставі Закону України ―Про
фермерські господарства‖.
За даним законом фермерські господарства є формою
підприємництва громадян, які виявили бажання виробляти товарну
продукцію, займатися її переробкою та реалізацією. Як юридична
особа вони повинні вести бухгалтерський облік результатів своєї
діяльності і подавати звітність до державних органів. Ведення
бухгалтерського обліку у фермерських господарствах має велике
значення. Це виходить з потреб
в інформації про наявне в
господарстві майно, обсяги виробництва продукції, доходи і витрати,
зобов’язання про надання у державні установи інформації про
результати фінансово– господарської діяльності.
Однією з умов, яка забезпечить успішне функціонування
фермерського
господарства
є
чітка
організація
ведення
бухгалтерського обліку. Згідно із Законом України "Про фермерське
господарство", від 19.06.2003 року№973–I, фермерське господарство є
формою підприємницької діяльності громадян із створенням
юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну
сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та
реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках,
наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до
закону [3].
Станом на 1 листопада 2012 року в Україні зареєстровано 40676
фермерських господарств із загальною площею 4389,4 тис. га. Зокрема
лідером із областей є Одеська область, в якій зареєстровано 5361
фермерське господарство із загальною площею 364,4 тис. га.
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Найменше фермерських господарств зареєстровано в Рівненській
області – 514 із загальною площею 34,5 тис. га.[1].
Ведення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах
має такі особливості:
 бухгалтерський облік у фермерських господарствах веде його
голова або як правило один із членів , але зазначені особи не досить
добре розуміються на обліку. Тому облік має бути максимально
спрощеним;
 для фермерського господарства властиве здійснення окремих
специфічних господарських операцій, які у інших підприємствах
проводяться не часто:
а) засновники фермерського господарства здебільшого вносять
до складеного капіталу не майно, а лише права користування ним;
б) членам господарства виплачується не заробітна плата, а певна
частка з отриманого господарством доходу;
 фермерське господарство займається сільськогосподарською
діяльністю.
Отже, при веденні бухгалтерського обліку господарство повинно
враховувати всю облікову сільськогосподарську специфіку [2, с.21].
За єдиною формою у фермерських господарствах облік вестися
не може з таких причин:
- вони відрізняються за розмірами сільськогосподарських угідь;
- своєрідна спеціалізація;
- своєрідними виробничими засобами;
- та інші;
Облік на фермерських господарствах ведеться згідно
методичних рекомендацій №190 від 2.07.2001 року однією із
наведених форм:
а) проста форма обліку (без використання подвійного запису) –
застосовується у тих господарствах, в яких працюють власник (голова)
та члени його родини (без залучення найманих працівників);
б) спрощена форма обліку – застосовують ті господарства, в
яких середня облікова чисельність працюючих за звітний період
становить 10 осіб включно (без врахування членів сім’ї) і обсяг
виручки за рік не менше 500 тис. грн;
в) господарства, середня облікова чисельність осіб за звітний
період від 10 до 50 осіб, обсяг виручки від реалізації від 500 тис. грн.
до 2,5 млн. грн – ведуть бухгалтерський облік за спрощеним Планом
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рахунків та складають фінансову звітність відповідно до П(С)БО 25
«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»;
г) інші господарства, які ведуть облік за звичайним Планом
рахунків і відповідно до методичних рекомендацій з організації та
ведення бухгалтерського обліку за журнально–ордерною формою на
підприємствах агропромислового комплексу [4].
Фермерські господарства, в яких відсутні складні технологічні
процеси як правило ведуть облік за спрощеною формою, в якій
головним документом, де будуть фіксуватись господарські операції, є
журнал–головна книга.
Через невелику кількість основних засобів у фермерських
господарствах, облікові записи будуть не по кожній групі. Але в будь–
якому випадку систематизація обліку сприяє не лише чіткості, але й
полегшує його ведення. Приблизно один раз на рік потрібно
вираховувати і записати в техпаспорти транспортних засобів обсяг
робіт, виконаних автомобілями, тракторами, комбайнами. Це нам
дасть своєчасно здійснювати профілактичні роботи автомобілів та
уникати зайвих витрат на їх непередбачуваний ремонт.
Проблемами
бухгалтерського обліку у фермерських
господарствах є:
 проблема визначення суми витрат при майбутньому продажі,
через негативну економічну ситуацію на ринку сільськогосподарської
продукції;
 потребує змін книга обліку доходів і витрат, яка надто
громіздка;
 оцінка біологічних активів та сільськогосподарської продукції;
 застарілі методичні рекомендації;
Вирішення даних проблем спростить ведення бухгалтерського
обліку у фермерських господарствах, та зменшить їх великі об’єми
ведення.
Зважаючи на те, що методичні рекомендації, якими регулюється
ведення бухгалтерського обліку фермерських господарств були
прийняті тоді, коли не було розмежування між фермерськими та
особистими селянськими господарствами, деякі з положень
потребують зміни. В обліку фермерських господарств не можна
застосовувати
загальні
принципи
організації
обліку
сільськогосподарських підприємств, тому що облік в них повинен
бути малозатратним та спрощеним.[5]
Виходячи з даних проблем, можна запропонувати заходи
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покращення ведення обліку у фермерських господарствах:
удосконалення орендних відносин;
створення комісії з покращення рівня кваліфікації бухгалтерів
у сфері аграрного виробництва;
удосконалення обліку біологічних активів фермерських
господарств;
спрощення ведення обліку, що дасть можливість спростити
звітність фермерських господарств та забезпечити всі потреби
управління;
удосконалення існуючих аналітичних та синтетичних регістрів
та розробка їх нових форм, які дозволять спростити облік;
застосовування новітніх енерго– та ресурсозберігаючих
технологій і ефективної взаємодії з ринковими суб'єктами;
Висновок. Фермерські господарства зайняли важливе місце в
суспільному виробництві. Поява нових фермерських господарств
допоможе відновити наше сільське господарство шляхом виробництва
сільськогосподарської продукції. Дивлячись на покращення в системі
обліку фермерських господарств в порівнянні з 2001 роком, ми
можемо сказати про позитивне зрушення процесу обліку, але даний
процес все ще не досконалий і потребує подальших кроків спрощення.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Малий бізнес є
основною складовою економіки будь–якої держави. Малі
підприємства мають деякі переваги порівняно з великими:
забезпечують великою кількістю робочих місць для населення, дають
надходження грошових коштів до державного бюджету шляхом
сплати податків. Для підняття економіки України, потрібно розвивати
дану сферу, яка дає 50–60% ВВП країни, це можна зробити шляхом
зниження суми сплати податків та державної підтримки, що не є
достатньою на даний час. Впливають на розвиток малого
підприємництва фактори різного характеру, які стримують їх
розвиток, найголовнішими серед них є економічні, правові,
інформаційні, соціально–психологічні. Держава повинна розуміти
важливість розвитку даного напряму, особливо в умовах подолання
фінансово–економічної кризи, адже на сьогодні підприємці малого
бізнесу України стикаються з низкою проблем, а саме з неефективною
системою державної влади та управління, що призводить до тіньової
економіки. Є також і низка проблем, які є спільними для малого,
середнього і великого бізнесу, а саме: слабкий захист прав власності,
великий регуляторний тиск із боку держави та надмірний державний
контроль, великі бар’єри на шляху започаткування багатьох видів
бізнесу та надмірна кількість дозволів і ліцензій.
Цілі статті. Пошук проблем розвитку малого бізнесу в Україні
та шляхи їх подолання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв'язання проблеми. Дослідженням економічних
аспектів розвитку малого бізнесу займалось багато вчених, зокрема:
Р. Рудик, А. Гринюк, З. Воронов, С. Румянцева, Б. Варналій,
В. Кредісов, М.Хурса, Г. Цегелик, В. Грушко, М. Дем’яненко та ін.
Такі науковці, як О. Благодарний, О. Карпова, які у своїх роботах
переважно аналізували окремі показники діяльності малих
підприємств. Проблеми та перспективи діяльності малого
підприємництва були розглянуті в працях таких українських вчених,
як В. Збарський, Т. Греджева, І. Максименко, А. Чухно, Т. Меркулова
та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З розвитком
ринкових відносин посилилась роль малого бізнесу в державі.
Становлення малого бізнесу України проходило в динамічних, часто
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змінюваних умовах. З переходом до економічних реформ в Україні,
відбувається швидке зростання недержавного сектора економіки,
однією з форм якого є малий бізнес. До малих підприємств
відносяться підприємства, в яких середня чисельність працівників,
зайнятих за звітний період на підприємстві не перевищує 50 осіб.
Більшість вчених під малим бізнесом розуміють діяльність, яка
здійснювана невеликою групою осіб, або підприємство, кероване
одним власником [2].
Одним із шляхів виходу із кризи малого підприємництва є
кредитування даної сфери. Але внаслідок кризи в банків виникла
проблема ліквідності, що спричинила зростання відсоткових ставок.
Високі відсоткові ставки за кредит, обов’язкова вимога застави,
вартість якої значно перевищує суму кредиту, практично
унеможливлюють доступність кредитних ресурсів для тих суб’єктів
малого підприємництва, які започатковують свою справу [2].
Частка малих підприємств в Україні, за офіційними даними
державного комітету статистики, складає 93,7 % від загальної
кількості усіх підприємств. А станом на кінець 2012 року їх число
склало 150,8 тис. підприємств [5].
Як розвивався малий бізнес в Україні впродовж 2009–2012 років
ми зможемо розглянути в нижче наведеній таблиці 1.
Таблиця 1
Показники діяльності малих підприємств в Україні
за 2009–2012 рр.
Показник
Роки
2009
2010
2011
2012
Кількість підприємств у
розрахунку на 10 тис. осіб
наявного населення, одиниць

75

Кількість зайнятих працівників,
тис. осіб

2152

2073,6 2070,8

2054,7

Кількість найманих
працівників, тис. осіб

2067,8

1992,5 1991,1

1990,5

Середня заробітна плата по
малих підприємствах, грн

950,21

1185,5 1317,7 1623,15
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70

70

63

Продовження табл. 1
Частка обсягу реалізованої
продукції малих підприємств до
загального обсягу реалізації, %
Частка підприємств, що
одержали збитки, до загальної
кількості малих підприємств, %

16,7

14,2

13,8

12,2

39,9

41,4

42,5

45,6

Дивлячись на показники цієї таблиці, ми бачимо значне
погіршення малого бізнесу в Україні. Покращення ми бачимо тільки
по заробітній платі, але на даний показник нам не потрібно звертати
велику увагу тому, що цей показник, на мою думку, зріс тільки за
рахунок підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. А за всіма
іншими показниками ми бачимо спад розвитку малого бізнесу,
зокрема спостерігається зменшення кількості малих підприємств на 10
тис. за досліджуваний період, підприємства, які одержали збитки,
зросли на 5,7% і становлять 45,6% від загальної кількості малих
підприємств [5].
Малий бізнес є засобом існування для мільйонів людей не тільки
в Україні, а й закордоном. Малий бізнес здатний вирішити проблеми з
зайнятістю населення, шляхом створення нових робочих місць і
поглинання надлишкової робочої сили. В Україні ця проблема
останнім часом дуже загострюється. Дивлячись на зарубіжний досвід,
мале підприємництво є більшим стабілізуючим фактором, ніж великі
підприємства. Створення великої кількості малих підприємств дає
поштовх в розвитку регіональної економіки. Розвиток здійснюється
через конкуренцію малих підприємств між собою [7].
Економіка України має великий потенціал економічного росту.
Аби даний потенціал використати, дуже важливо, щоб ресурси, ризик
та ініціатива були тісніше пов'язані між собою. Аналіз стану та
проблем розвитку малого бізнесу в Україні свідчить про те, що в
подальшому розвиток малого бізнесу без активного та позитивного
втручання держави може привести до згортання (в основному – через
подальшу «тіньову» бухгалтерію) даного сектора економіки з
відповідним загостренням економічних проблем та посиленням
соціальної напруги. Ось чому, для України на сьогоднішній день
особливо актуальним є розробка та реалізація обґрунтованої та
ефективної державної політики підтримки розвитку малого бізнесу та
стимулювання такої підприємницької діяльності, що є основою
економічного та соціального благополуччя держави. Завдання нашої
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влади має базуватись на цілях, які збільшать кількість малих
підприємств. І полягатиме в забезпеченні в подальшому зростання
зайнятості в даному секторі економіки на рівні 25–30% дієздатного
населення та виробництва до 25% ВВП. Це все можна зробити,
здійснивши наступні кроки :
створення відповідної нормативно–правової бази;
впровадження спрощеної системи бухгалтерського обліку та
звітності малих підприємств;
зробити єдину систему реєстрації та легалізації суб'єктів
підприємництва;
впровадити порядок кредитування малого підприємництва
комерційними банками під гарантії бюджетних коштів;
ввести пільгове оподаткування прибутку комерційних банків,
одержаного за рахунок кредитування малих підприємств та ін.[8].
Розглянемо фінансування регіональних програм України, дані
занесемо в таблицю 2.
Таблиця 2
Фінансування заходів регіональних програм України розвитку малого
підприємництва
Відсоток
Передбачено
Фактичне
Рік
використаних
фінансування
фінансування
коштів
2010
37656,1
6959,1
18,5
2011
42139,5
11094,7
26,3
2012
30708,7
14814,7
48,25
З даної таблиці, ми бачимо, як відрізняється планове фінансове
забезпечення збоку держави від фактичного. Результати знову ж таки
невтішні, тому що фактично в 2010 році було профінансовано лише
18,5% із запланованих коштів, що є недопустимим для малих
підприємств і точкою для банкрутства багатьох підприємців.
Життєвий цикл малих підприємств становить 3—5 років, після чого
підприємство змінює свій напрям діяльності, розширюється або
закривається [5].
Причиною недофінансування малих підприємств є, насамперед,
недопрацьована нормативна база, недостатнє кредитування, низька
платоспроможність
населення,
зниження
купівельної
платоспроможності громадян, тіньова економіка. тиск податкових
органів, недосконалість судової системи.
445

Висновок. Після проведеного аналізу основних показників, які
супроводжують діяльність малих підприємств, можна спостерігати,
що рівень фактичного фінансування малого бізнесу в Україні відчутно
нижчий за планову фінансову підтримку. Також бачимо різке
зменшення планового фінансування 2012 року в порівнянні із 2011,
але це супроводжується покращенням в плані використаних коштів і в
свою чергу відсотком використаних коштів, який склав 48,25% в
порівнянні з 2011 роком і становив 26,3%. Розглянувши проблеми, які
існують і заважають веденню малого підприємництва, запропонували
шляхи їх подолання, використання яких призведе до покращення
умов підтримки малих підприємств і навіть з подальшим їх переходом
до складу середніх та великих підприємств, якщо підприємці будуть
виконувати державні умови і приймати правильні управлінські
рішення.
1. Аналіз діяльності підприємств малого бізнесу та шляхи підвищення їх прибутковості
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2028
2. Аналітичний центр «Академія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.academia.org.ua/?p=635
3. Атамас П.Й. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу [Електронний ресурс].
–
Режим
доступу:
http://pidruchniki.ws/12250719/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/nedoliki_malogo_biznesu
4. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://pidruchniki.ws/15840720/ekonomika/male_pidpriyemnitstvo_osnovi_teoriyi_i_praktiki_–
_varnaliy_zs
5. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., № 2755–VI. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755–17
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Розроблено механізм формування та реалізації рекламної діяльності
молокопереробними підприємствами, який охоплює комплекс заходів, що
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МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Разработан механизм формирования и реализации рекламной деятельности
молокоперерабатывающими предприятиями, который охватывает комплекс
мероприятий, используемых для формирования, планирования и реализации
рекламных кампаний и оценки социально–экономического эффекта от их внедрения.
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молокоперерабатывающими предприятиями и обозначены ключевые составляющие
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Ключевые слова: механизм рекламных кампаний, перерабатывающие
предприятия, социально–экономический эффект, рекламная кампания.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
глобалізації
ринку
рекламна
діяльність
розглядається
як
найефективніший засіб конкурентної боротьби молокопереробних
підприємств. З огляду на це виникає потреба щодо розробки
ефективних рекламних кампаній молокопереробних підприємств в
системі організації їх маркетингової діяльності за умов нестабільного
бізнес–середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв'язання проблеми. Розгляду питань управління
рекламною діяльністю присвячені дослідження вітчизняних та
закордонних вчених, зокрема: С. Бака, М. Бакстера, Л. Баттерфілда, Д.
Девіса, Ф. Джефкінса, Ф. Котлера [1], Є. Ромата [2], П. Фалда, Д. Яффе та
ін. Однак процес рекламування постійно змінюється і потребує
відповідної наукової оцінки. Відсутність дієвого механізму організації
рекламних кампаній спонукає досліджувати нові різнопланові підходи
формування, планування і реалізації рекламних кампаній та оцінки
соціально–економічного ефекту від їх впровадження. Все це зумовлює
необхідність проведення даного дослідження.
Цілі статті. У процесі дослідження рекламної діяльності
молокопереробних
підприємств
було
використано
метод
соціологічного опитування, системний підхід, метод індукції і
дедукції, абстракції, монографічний метод.
Об’єктом дослідження є механізм формування рекламної
діяльності молокопереробних підприємств в контексті забезпечення їх
конкурентоспроможності
за
умов
нестабільного
ринкового
середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ґрунтуючись на
результатах проведених досліджень, можна стверджувати, що
молокопереробні підприємства витрачають величезні кошти на
рекламу, адже підприємство, яке володіє інформацією, повністю буде
розуміти значення реклами для аналізу ринку, просування
торговельної марки і, як результат, – використовуватиме всі
можливості для досягнення успіху в бізнесі. Водночас, зарубіжний і
вітчизняний досвід в області реклами показує, що комплексне і
послідовне проведення рекламних заходів, розроблених з урахуванням
маркетингової стратегії, дає значно більший ефект, ніж окремі, не
пов'язані між собою загальною метою і відокремлені в часі. Тому
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заходи в рекламній кампанії повинні мати одну форму, гаму кольорів
і, зрештою, складати разом єдине ціле. Конструювання образу (імідж–
білдінг) – один з найефективніших прийомів сучасної реклами.
Брендинг можна розглядати як один із синтетичних засобів системи
маркетингових комунікацій [5], що включає деякі елементи всіх
основних засобів системи маркетингових комунікацій: реклами, паблік
рілейшнз, директ–маркетингу і сейлз–промоушн.
Отже, для того, щоб обґрунтовано визначити перспективи
функціонування та розвитку молокопереробного підприємства,
необхідно комплексно оцінити його стратегічну позицію, тобто
насамперед виявити вплив на діяльність підприємства факторів
зовнішнього середовища (економіка, політика, соціальний стан), одні з
яких породжують потенційні можливості для підприємства, а інші
призводять до появи ринкових загроз. Проблема полягає в тому, що
сукупність цих факторів може виявитися досить великою і
неоднорідною, що проаналізувати вплив кожного з них є неможливим,
тому доцільним є визначити пріоритетні, найбільш вагомі фактори та
їх вплив на діяльність підприємства. Ці фактори містять головні
напрями змін у певній сфері й визначають корпоративну стратегію
розвитку молокопереробних підприємств – суб’єктів цієї сфери
діяльності.
Ключовими стратегічними напрямами проведення досліджень
ринку молокопродукції повинен бути аналіз конкурентів, продукції,
цінової політики, посередників з метою ідентифікації існуючих
тенденцій для формування цілей рекламної стратегії, обґрунтованої
визначенням цільової аудиторії споживачів, потреби якої найбільше
впливають на актуальність продукції та формують її концепцію з
метою позиціонування торгової марки на ринку, а також
усвідомленням того, які засоби комунікації є оптимальними для
цільової аудиторії споживачів. При їх виборі доцільно керуватися
такими критеріями: ступінь престижності ТМ у цільової аудиторії;
рівень рекламного впливу, відповідність форми рекламного засобу
його передачі.
Відтак, для формування успішної реалізації та комплексного
аналізу рекламної діяльності молокопереробних підприємств
запропоновано механізм рекламної діяльності (рис. 1), який
спрямований на підвищення ефективності рекламних заходів. Процес
прийняття рішень, згідно механізму охоплює дослідження всіх
предметів та об'єктів і включає такі основні складові: ситуаційний
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аналіз на основі маркетингових досліджень; розробка рекламної
стратегії; планування рекламної діяльності молокопереробних
підприємств; реалізація рекламної кампанії.
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Рис.1. Механізм
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Джерело: власні дослідження.

Зокрема, планування рекламної кампанії – це план показу
рекламного звернення до цільової аудиторії та його розроблення. На
його етапах визначають принципи створення тексту рекламного
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звернення, обирають засоби масової інформації для його поширення,
розробляють план проведення рекламних заходів, проводять медіа
планування в заданому часі. Ключове значення при плануванні
рекламної діяльності надається обґрунтуванню бюджету просування
товарів. При плануванні і прийнятті рішень з рекламування основну
увагу необхідно приділити аналізу ринку, мотивації поведінки
споживача щодо вибору пропонованої продукції, яку необхідно
рекламувати. При оцінці ефективності конкретних рекламних засобів
застосовують комунікаційний підхід, де враховується дія реклами на
цільову аудиторію, а саме: як сприймається реклама, запам’ятовується
споживачами тощо. Сприйняття, відчуття, увага, емоції, пам'ять,
мотивація – ось основні критерії в комунікаційному аспекті.
Так, прийняття рішень при рекламуванні молокопродукції
передбачає вибір одного з кількох варіантів планів рекламних
кампаній [4]. При цьому дослідження представляється – способом
аналізу ринку, а рекламна кампанія – це засіб, за допомогою якого
підприємство спілкується з ринком. Водночас планування рекламної
кампанії по суті вимагає створення й деталізації багатьох її варіантів,
наступного вибору таких, які можна здійснити, та поєднати їх на
основі бюджету рекламування як складової маркетингу. Процес оцінки
ефективності рекламної діяльності охоплює дослідження всіх етапів,
предметів та об'єктів прийняття рішень та включає такі основні етапи:
формування цілей рекламної діяльності, розробка рекламної стратегії;
планування рекламної діяльності та реалізація рекламної кампанії.
При цьому, переглядаючи товарні портфелі молокопереробних
підприємств було встановлено, що існує незаповнена ніша щодо
виробництва і реалізації молокопродукції для дітей. В зв’язку з цим
пропонується методика розробки і комунікаційного супроводження
продуктового ряду молокопродукції з медом під новим брендом. При
цьому слід врахувати, що більшість виробників молокопродукції
прагнуть підвищити обсяги продажів за рахунок створення
позитивного іміджу продукції та стимулювання збуту [3 c7]. Оскільки
ключовим інструментом просування нового бренду на ринку
об’єктивно є комплекс рекламних комунікацій, методика розробки
нового бренду, планування та реалізація рекламної кампанії здійснена
на основі розробленого механізму. Відповідно до запропонованих
теоретико–методичних засад формування рекламної кампанії
молокопереробного підприємства обґрунтованими вбачаються такі
завдання щодо просування на цільовому ринку ТМ «Молочний
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МЕДведик»:
1. Можливість для виробника молокопродукції створити нову
ТМ „Молочний МЕДведик‖ і спозиціонувати її як основну
кисломолочну продукцію для дітей на кожен день.
2. Створити позитивний образ виробника та продукції.
3. Інформування потенційних споживачів про широкий спектр
якісної продукції підприємства і створення мотивації для її придбання
посередницькими організаціями та приватними особами.
4. Задовольнити дітей і їх батьків появою в місті затишного
місця для відпочинку
Основна категорія споживачів нової ТМ «Молочний МЕДведик»
– діти віком від 3 до 12 років, спеціально для яких розробляється смак
та дизайн продукції.
Характерні особливості нової ТМ «Молочний МЕДведик»:
1. поєднання в продукції корисних властивостей молока та меду;
2. оригінальна форма продукції;
3. якісна та цікава упаковка;
4. спеціалізована для дітей;
5. широкий асортиментний ряд.
Розробка рекламної кампанії ТМ «Молочний МЕДведик»
повинна мати риси цілісного логічного процесу, відправною точкою
якого є аналіз ситуації. В результаті проведеного опитування,
отримано вихідну інформацію для формування рекламної кампанії ТМ
«Молочний МЕДведик» на ринку молокопродукції. Встановлено, що
метою рекламної кампанії є виведення на ринок нової торгової марки
молочної продукції для дітей віком від 3 до 12 років.
Цілі рекламної кампанії ТМ та«Молочний МЕДведик»:
інформування населення міста про випуск нової продукції;
формування у споживачів стійкого уявлення про продукт, його
переваги;
переконання цільової аудиторії в корисності та необхідності
придбання товару;
забезпечення стійкого збуту продукції.
Тривалість рекламної кампанії – 1 місяць. Місце проведення – м.
Житомир. Виведення продукції на ринок відбуватиметься у новому
форматі, а саме – шляхом презентацій та дегустування на відкритті у
місті розважального кафе–центру для дітей у стилі „Молочний
МЕДведик‖. Цільова аудиторія – діти та підлітки віком 3–12 років,
жінки; рівень доходу – середній. Адже, за результатами попереднього
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дослідження частота споживання молокопродукціїї найбільша саме
серед виділеного сегмента споживачів і склала 7 разів на тиждень.
На
першому
етапі
рекламної
кампанії
необхідно
проінформувати батьків та їх дітей про відкриття кафе–центру для
дітей та випуск нової молокопродукції:
протягом тижня перед відкриттям в робочі дні роздавати біля
дитячих садків та шкіл інформаційні листівки батькам та школярам,
повітряні кульки з логотипом ТМ маленьким діткам;
протягом місяця перед відкриттям дитячого розважального
закладу у вихідні дні роздавати інформаційні листівки батькам та
підліткам, повітряні кульки з логотипом ТМ – маленьким діткам по
вул. Старий Бульвар та в парку культури і відпочинку ім. Гагаріна;
розмістити рекламні повідомлення на сіті–лайтах у всіх
районах міста;
в день відкриття – переодягнені у великі іграшки актори по
місту роздаватимуть запрошення дітям;
висвітлити інформацію про відкриття рекламними статтями у
місцевій пресі. Найпопулярнішими серед місцевих видань
залишаються ―Ехо‖ (43%),―Субота‖ (31%) та газета ―20 хвилин‖ (27%).
Отже, графік–схема проведення рекламної кампанії матиме
вигляд (рис. 2).
Для просування ТМ «Молочний МЕДведик» доцільно
використовувати пульсуюче рекламування, згідно з яким найбільша
інтенсивність рекламування має місце на початку сезону, тобто перед
відкриттям дитячого кафе, у подальшому поступово зменшуючись.
На другому етапі рекламної кампанії рекомендується періодично
проводити неординарні рекламні акції, спрямовані на всі сегменти
споживачів молокопродукції:
1. Надавати безкоштовно продукцію молокопереробного
підприємства у дитячі будинки, дітям сиротам та багатодітним сім’ям.
Організовувати тематичні вечори, запрошуючи до співпраці видатних
людей міста (лікарів, акторів, письменників, художників та інших).
2. На свята запускати повітряну кулю, що містить рекламу ТМ
«Молочний МЕДведик».
3. Святкувати «День народження підприємства». З розробленням
дитячих запрошень, фуршету, фірмових сувенірів, розважальних
програм.
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Рис. 2. Схема проведення рекламної кампанії
Джерело: власні дослідження.
Ці заходи дозволять відмежуватися від конкурентів та
розширити коло споживачів молокопродукції, стимулювати пробні
покупки та збільшити обсяги продажу. Обсяги реалізації прямо не
залежать від ефективності рекламних заходів, водночас значний вплив
справляє їх залежність від сезонності, моди, мережі постачальників,
смаків споживачів, тощо.
Існують загальні правила розподілу бюджету рекламної
кампанії. Він складається з чистого бюджету, агенської комісії, ПДВ.
Розмір агенської комісії визначається у процесі підписання договору і
часто складає 15 % на виробництво і значно менше – на розміщення,
через більшу частку прибутку. При розміщенні рекламних акцій в
регіонах, необхідно використовувати цільовий підхід бюджетування,
який передбачає врахування завдань рекламування для кожного
регіону окремо.
Відтак, при формуванні рекламних кампаній основою для
прийняття рішень на всіх стадіях є якісні і кількісні дослідження,
результати яких постійно супроводжуються оцінкою ефективності
рекламної діяльності. Вона вбачає досягнення кінцевих цілей в
рекламній діяльності молокопереробних підприємств, є інструментом
економічного управління результатами на стадії формування
рекламної стратегії, планування рекламної діяльності та реалізації
рекламних кампаній. На основі її результатів за потреби приймається
рішення про корегування елементів механізму рекламної діяльності з
метою приведення їх у відповідність поставленим стратегічним цілям
підприємства.
При цьому, застосування механізму формування рекламних
кампаній дозволить розробити нову торгову марку на базі сильних
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сторін молокопереробного підприємства з врахуванням базових
цінностей споживачів. Підприємство отримає необхідні конкурентні
переваги за рахунок застосування інструментів маркетингових
комунікацій, тобто забезпечить довгострокові вигоди в галузі, позицію
лідера на ринку та збільшить прибуток, за рахунок зростання
продажів.
Висновки. Отже, реалізація рекламної діяльності на основі
організаційно–економічного механізму передбачає ідентифікацію
стратегічної позиції підприємства, формування різних варіантів
рекламних кампаній при плануванні, а також обґрунтування
комплексу ефективних засобів її реалізації. Ці складові механізму
рекламної діяльності молокопереробних підприємств становлять
цілісну систему на засадах взаємозалежності та компліментарності.
Складність та багатоваріантність реалізації механізму рекламної
діяльності зумовлює необхідність розробки методичних засад
обґрунтування вибору оптимального варіанта рекламних засобів за
критерієм максимізації охоплення споживачів при мінімізації витрат.
1. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. / Ф. Котлер. – М.: Прогресс, 1992. – С.
458–465.
2. Ромат Е. Мировые тенденции развития рекламы / Е. Ромат // Маркетинг и реклама.
– 2007. – №5. – С. 14–19.
3. Рубина Н. Мировые тенденции на ринке молока / Н. Рубина // Молочна
промисловість. – 2007. – №5. –С. 7.
4. Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В. Маркетинг: учебное пособие для магистрантов /
Таганрог: ТРТУ, 1999. – 430с.
5. Зозульов О. Моделі брендингу: класифікація та стисла характеристика / О.Зозульов,
Ю. Нестерова // Маркетинг в Україні. – 2006. – №5. – С. 44–49.
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В статті обґрунтовано необхідність забезпечення економічної безпеки аграрної
галузі як складової національної безпеки. Визначено об’єктно–суб’єктні відносини в
системі економічної безпеки галузі. Запропоновано класифікацію загроз економічної
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METHOD AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO
ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL SECTOR
This article substantiates the necessity of ensuring economic safety of the agricultural
sector as a component of national safety. The object and subject relations in the system of
the economic safety of agrarian industry are defined. Classification of threats to the
economic safety of the agricultural sector is suggested. The methods of evaluation of the
economic safety of the agricultural sector are considered.
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АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ
В статье обоснована необходимость обеспечения экономической безопасности
аграрной отрасли как составляющей национальной безопасности. Определены
объектно–субъектные отношения в системе экономической безопасности отрасли.
Предложена классификация угроз экономической безопасности аграрной отрасли.
Рассмотрены методы оценки экономической безопасности аграрной отрасли.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Внаслідок
глобалізації національна економіка, хоча і зберігає свою специфіку,
стає все більш відкритою для зовнішнього світу і відчуває суттєвий
вплив процесів, що протікають у ньому. Тому галузева політика є
важливим інструментом підвищення рівня економічної безпеки.
Розвиток аграрного виробництва є життєво важливим для
України. До конкурентних переваг сільського господарства України
можна віднести майже унікальне поєднання ресурсів для виробництва
сільськогосподарської продукції й близькість до міжнародних ринків,
а також те, що забезпеченість земельними ресурсами в господарствах
України в середньому значно вища, ніж у європейських країнах. Без
ефективної системи економічної безпеки неможливо забезпечити
реальний успіх вітчизняної аграрної галузі, досягнення провідних
позицій на світовому ринку та забезпечення довготривалого
ефективного функціонування в конкурентному ринковому середовищі.
Забезпечення економічної безпеки аграрної галузі є гарантією
продовольчої безпеки країни, розвитку інших галузей, а також
сільських територій.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання забезпечення економічної безпеки
держави, регіону розглядаються багатьма вченими, як вітчизняними,
так і зарубіжними. Однак на галузевому рівні ця проблема
досліджується слабо. Серед закордонних вчених питанням
забезпечення економічної безпеки галузі присвячені наукові праці
С. Басалая, С. Волкова, Н. Кулагіної, М. Мясниковича, С. Полоніка,
В. Пузікова, А. Семіна, А. Свєтлакова та інших.
Питанням
економічної
безпеки
аграрної
галузі
та
агропромислового комплексу в цілому присвячені праці вітчизняних
вчених В. Богачова, О. Гривківської, В. Жмуденко, О. Кириченка,
М. Маліка, В. Ткаченко та інших. Однак на сьогодні проблема
забезпечення безпеки аграрної галузі як елемента соціально–
економічного спрямування найважливіших макроекономічних і
фінансових процесів представляється методологічно та програмно
слабкозабезпеченою.
Цілі статті. Метою статті є дослідження методологічних і
методичних підходів забезпечення економічної безпеки аграрної галузі
держави.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. При побудові
системи забезпечення економічної безпеки білоруські науковці
Мясникович М.В., Полоник С.С., Пузиков В.В. пропонують виділяти
безпосередньо об'єкти економічної безпеки і об'єкти впливу,
забезпечення (захисту) економічної безпеки. До перших відносяться
інтереси і система економічних відносин, до других – елементи
економічної системи. І через вплив на об'єкти забезпечення (захисту)
здійснюється вплив загроз на об'єкти економічної безпеки [1, с.23].
Об’єктом економічної безпеки є те, що безпосередньо потребує
захисту і на що спрямовані дестабілізуючі дії. При визначенні об'єкта
економічної безпеки необхідно в обов'язковому порядку враховувати
два аспекти: його структурний рівень і функціональну приналежність.
Виділення об'єктів забезпечення економічної безпеки (об'єктів
захисту) виглядає правомочним, оскільки дозволяє в теоретичному
плані врахувати всі аспекти функціонування економічних відносин і
реалізації економічних інтересів, а в практичному плані – більш
детально визначити загрози економічній безпеці.
З методологічних позицій економічну безпеку галузі в
структурному розрізі слід визначати як стан системи економічних
відносин між виробниками і споживачами, суб'єктами господарювання
галузі і державними інститутами (у рамках національної економіки і в
сфері зовнішньоекономічної діяльності), який забезпечує можливість
повної реалізації і захищеність життєво важливих економічних
інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз через досягнення
збалансованості інтересів кожного з учасників відносин.
У функціональному плані економічна безпека галузі повинна
розглядатися як процес забезпечення, досягнення єдності життєво
важливих інтересів; виявлення та попередження загроз; протидія
суб'єктам загроз, що фактично буде забезпечувати створення і
зміцнення умов надійного функціонування галузі національної
економіки в ході її розвитку.
В якості суб'єктів, тобто джерел загроз інтересам в економічній
сфері, можуть виступати окремі особистості, групи людей, громадські
організації, політичні партії, владні структури як даної держави, так і
інших держав, а також природа, різні технічні системи та інші
результати науково–технічної діяльності людини.
Під загрозою економічній безпеці галузі національної економіки
Басалай С.І. розуміє сукупність факторів та умов, що створюють
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небезпеку для нормального функціонування галузей національної
економіки відповідно до їх цілей і завдань [2].
Оцінка загроз і ризиків економічній безпеці передбачає
ідентифікацію негативних впливів, визначення змін сили впливу
негативних впливів на економічну безпеку в періоді, а також
виявлення можливих змін економічної системи адекватних впливу
негативних впливів. Загрози, як і економічна безпека в цілому, мають
комплексний характер і виявляються на різних рівнях системи.
Можна класифікувати загрози економічній безпеці за такими
ознаками: місцем виникнення; залежно від джерела виникнення
загрози; ступенем ймовірності виникнення; рівнем прогнозованості;
ступенем ймовірності реалізації загроз; залежно від поширення дії
негативного впливу на галузь; тривалістю дії загрози; характером
спрямування загроз (рис. 1).
Таким чином, загрози для системи економічних відносин та
інтересів аграрній галузі тільки ззовні проявляються як загрози для її
матеріальних об'єктів. Насправді, під загрозою галузі перебуває
система її інтересів. Для мінімізації загроз аграрній галузі та створення
умов та реалізації її інтересів суб'єкти управління, наявними в їх
розпорядженні методами (економічними, правовими тощо) формують
економічне середовище та контролюють виконання всіма учасниками
системи "правил поведінки". О. Кальмук стверджує, що в механізмі
забезпечення економічної безпеки об'єктивно мають поєднуватися
ринкові й державно–адміністративні методи й важелі. Таке поєднання
проявляється у використанні економічних важелів управління
забезпеченням економічної безпеки. Економічні (ринкові) важелі
регламентуються адміністративно–правовими методами. У свою
чергу, адміністративні методи спираються на певну правову базу й
використовують ринкові важелі регулювання процесу забезпечення
економічної безпеки [3, с.42].
Підходи до оцінки рівня забезпечення економічної безпеки
аграрної галузі повинні будуватись на комплексному використанні
сучасних методів, таких як системний, ресурсно–функціональний,
індикаторний, проблемно–цільовий.
Системний підхід, заснований на врахуванні особливостей
функціонування аграрної галузі як структурного елементу
національної економіки. Як зазначено в Стратегії розвитку аграрного
сектора економіки (на період до 2020 року), яка розроблена
Міністерством аграрної політики та продовольства України разом з
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Національною академією аграрних наук України, аграрний сектор
України з його базовою складовою, сільським господарством є
системоутворюючим в національній економіці, що формує фактори
збереження суверенності держави – продовольчу та у визначених
межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку держави,
забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної
економіки, утворює ринок сільськогосподарської продукції та
продовольства [4].

Рис. 1. Класифікація загроз економічній безпеці аграрній галузі
Отже, системний підхід дає можливість врахувати роль держави
у регулюванні розвитку аграрного сектора економіки регіонів. Також
використання системного підходу дозволяє визначити "характер
взаємозалежності і взаємозв'язків окремих видів сільськогосподарської
діяльності, які забезпечують виробництво, зберігання, переробку, а
також реалізацію сільськогосподарської продукції населенню" [5].
Ресурсно–функціональний підхід дозволяє оцінити рівень стану
складових економічної безпеки аграрної галузі та ефективність
використання її ресурсного потенціалу. Такий метод передбачає
визначення рівня економічної безпеки аграрної галузі з використанням
сукупного критерію, що розраховується на основі висновків
кваліфікованих експертів. Однак як зазначає Т.Г. Васильців,
ефективність використання ресурсів підприємств тільки до певної
міри характеризує економічну безпеку, оскільки відображає не стільки
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міру гармонізації їх інтересів із інтересами суб’єктів зовнішнього
середовища, скільки такі внутрішні особливості діяльності, як рівень
прогресивності технологічного процесу, управління ним і персоналом
[6, с.85]. Твердження автора можна безпосередньо застосувати до
економічної безпеки галузі. Ресурсно–функціональний підхід до
оцінки рівня економічної безпеки аграрної галузі є досить широким і
спроба охопити всі функціональні її складові може призвести лише до
"певного розмивання" проблеми.
При індикаторному підході рівень економічної безпеки
визначається за допомогою так званих індикаторів. Формування
системи індикаторів і розрахунок інтегрального індикатора
економічної безпеки передбачені Концепцією економічної безпеки
України [7] і наведені в Методиці розрахунку рівня економічної
безпеки України, затвердженої Міністерством економіки України в
2007 р. [8]. Система індикаторів економічної безпеки дозволяє
завчасно виявити небезпеку галузі та вжити заходів щодо її
попередження. Найвища ступінь безпеки досягається за умови, якщо
весь комплекс показників перебуває в межах допустимих меж своїх
порогових значень.
Російський науковець Т.Ю. Феофілова стверджує, що коли
система забезпечення економічної безпеки виявилася нездатною
чинити опір, то необхідно застосовувати заходи з мінімізації впливу
негативних впливів на економічну систему в цілому. І тут слід
виділити два етапи:
перший спрямований на формування порогових значень
показників, що характеризують стан соціально–економічної системи;
другий – розробка та реалізація заходів щодо недопущення
відхилень фактичних значень від порогових або їх відновленню до
необхідного діапазону [9, с. 20].
Під пороговими значеннями розуміють граничні значення
величин, недотримання яких перешкоджає нормальному ходу
розвитку різних елементів відтворення, призводить до формування
негативних, руйнівних тенденцій в галузі економічної безпеки.
Методологічною основою визначення кількісних параметрів
порогових значень економічної безпеки є вибір індикатора,
прийнятого в якості вихідного для розрахунку. Оскільки головним
національним інтересом країни в галузі економіки є забезпечення
гідного життя кожного громадянина, тому цей індикатор має бути
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вихідним для визначення порогового значення величини ВВП і ряду
інших пов'язаних з ним показників.
Як стверджує Сенчагов В.К., порогові значення реального
сектора та його галузевого рівня – це подальша деталізація
національних інтересів в галузі виробництва і загроз економічній
безпеці в цій сфері. Вони характеризують такі сторони економічної
безпеки, як продовольча, паливно–енергетична, інфраструктурна,
технологічна тощо. Значною мірою тут відображаються проблеми
життєзабезпечення. У цю ж групу мають увійти, на думку автора,
порогові значення, що характеризують загрози, які стоять на межі між
економічними та іншими аспектами безпеки, наприклад,
демографічним, оборонно–промисловим, а також загрозу у вигляді
недостатності стратегічних запасів тощо. Деякі порогові значення цієї
групи, включені у відповідні доктрини безпеки (наприклад,
енергетичну, продовольчу, оборонно–промислову), затверджуються
тими органами, які приймають самі доктрини [10, с.123].
Також галузеві аспекти забезпечення державних інтересів у
рамках запобігання загроз розвитку економіки пов'язані, по–перше, з
рівнем конкурентоспроможності окремих галузей і попитом їх
продукції на ринку, по–друге, з техніко–технологічним рівнем стану
галузі, по–третє, з наявністю потенціалу розвитку (рівнем ресурсного
забезпечення, інвестиційною привабливістю галузі).
У Стратегічних напрямах розвитку аграрного сектора
економіки до 2020 року за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель–Веселяка
зазначено, що ефективний розвиток даної галузі економіки призваний
забезпечити продовольчу безпеку держави, виробництво високоякісної
сільськогосподарської продукції в обсягах, достатніх для задоволення
потреб населення і переробних галузей, та надійну економічну основу
соціально–економічного розвитку українського села [11, с.7–8].
Отже, економічна безпека аграрної галузі – це в кінцевому
рахунку продовольча насиченість і збалансоване харчування
українського населення, забезпеченість ресурсами для виробництва, і
здатність до динамічного економічного розвитку сільських територій.
Тому система індикаторів економічної безпеки аграрної галузі
повинна відображувати оцінку забезпечення фінансової стійкості та
платоспроможності сільськогосподарських підприємств; забезпечення
конкурентоспроможності виробленої продукції; продуктивності
тварин та урожайності сільськогосподарських культур з метою
самозабезпечення
за
видами
продукції;
ступеня
зносу
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сільськогосподарської техніки; темпів змін продуктивності праці
порівняно з темпами змін її оплати; рівень державної підтримки у
покритті виробничих витрат галузі; рентабельність у розрізі галузей
без і з урахуванням рівня державної підтримки.
Оцінити стан забезпечення економічної безпеки аграрної галузі
можна також проблемно–цільовим методом. Так, В. Забродський
запропонував використовувати для оцінки економічної безпеки підхід,
що відображає принципи та умови програмно–цільового управління і
розвитку. Згідно такої методики оцінка економічної безпеки
ґрунтується на інтеграції сукупності показників, що визначають її
рівень. При цьому використовується декілька рівнів інтеграції
показників і такі методи їх аналізу, як кластерний та багатовимірний
[12, с.36]. Однак підхід відрізняється високим рівнем складності і
реалізується, як правило, з використанням методів математичного
аналізу.
Отже, слід зауважити, що яким би методом не проводилася
оцінка безпеки галузі, отриманий результат буде носити дещо
суб'єктивний характер, оскільки вибір порогових значень індикаторів
безпеки, використання експертних оцінок та оцінка ймовірності
майбутніх небажаних подій в галузі та завданої їй шкоди здійснюється
суб’єктом.
Висновки. Таким чином, сільськогосподарське виробництво в
Україні можна віднести до ризикованих видів господарської
діяльності. Функціонування галузі здійснюється в умовах жорсткої
конкуренції з подібними галузями у глобальному масштабі, що
підвищує загрозу її економічній безпеці, а також посилює необхідність
регулювання умов функціонування суб'єктів галузі на макрорівні.
Економічна безпека галузей формує економічну безпеку держави і
суспільства. Безпека галузі сільського господарства забезпечується з
метою ефективного використання потенціалу сільських територій,
підвищення конкурентоспроможності галузей національної економіки,
забезпечення продовольчої безпеки держави.
Моніторинг зовнішніх загроз і ризиків аграрної галузі
дозволить вчасно реагувати на них і підвищити її інвестиційну
привабливість,
конкурентоспроможність
вітчизняної
сільськогосподарської продукції, розвинути внутрішній ринок,
покращити інфраструктуру сільських територій і зберегти трудовий
потенціал села. Правильно обрана ефективна галузева політика
повинна базуватися на розробленій національній програмі розвитку
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галузі сільського господарства, в основі якої програмно–цільовий
підхід багаторівневого розвитку з орієнтацією на стійкий розвиток
сільських територій та пріоритетних галузей аграрного виробництва,
їх модернізацію, що забезпечить розвиток відтворювальних процесів
аграрного
виробництва,
досягнення
фінансової
стійкості
товаровиробників, регулювання ринків аграрної продукції, сировини і
продовольства, державну підтримку і захист економічних інтересів
сільських товаровиробників і забезпечення їх економічної безпеки.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний
етап розвитку національної економіки характеризується становленням

Любар О.О., Фогель Т.О.

465

системи ринкових відносин і створенням адекватного їй
господарського механізму та інфраструктури. Цей процес вимагає
розробки принципово нових підходів до управління підприємством,
спрямованих на формування та забезпечення успішної реалізації
конкурентної тактики і стратегії підприємницької діяльності. Розробка
і введення управлінського обліку на підприємствах – це частина
загального процесу реформування системи бухгалтерського обліку в
Україні. На сьогодення ця тематика є актуальною, адже будь–яке
підприємство бажає знати, яка продукція користується найбільшим
попитом, які витрати необхідні на її випуск, який дохід принесе її
реалізація в майбутньому.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення
проблеми.
Проблеми
побудови
управлінського
(внутрішньогосподарського) обліку розглядалися багатьма вітчизняними
та зарубіжними фахівцями, серед яких: Ентоні Р., Ріс Дж.,
Хорнгрен Ч.Т., Голов С.Ф., Сопко В.В., Чумаченко М.Г., Палій В.Ф.,
Воляник Г.М., Колінько Н.І., Стендер С.В., Вольська В.В.,
Нападовська Л.В., Лишиленко О.В., Волкова О.Н., Камінська М.Б.,
Безверхня Ю.В., Бондарчук Н.В., Щирба М.Т., Скрипник Н.В.,
Скрипник М.Є., Белова І.М., Калініна О.М., Каширіна О.В.,
Післігіна С.В., Вербило О.Ф., Коробова Н.М., Лаговська О.А. та ін.
Проте питання раціональної організації та методики
застосування внутрішньогосподарського (управлінського) обліку на
підприємствах вимагають додаткового дослідження, оскільки
зарубіжний досвід не може бути прямо перенесений у діяльність
вітчизняних підприємств, а власний досвід вимагає адаптації до
ринкових реалій.
Цілі статті. Метою статті є обґрунтування необхідності
управлінського обліку та основних принципів організації його системи
на підприємстві з метою забезпечення ефективного функціонування.
Завдання дослідження:
- розглянути та визначити важливість управлінського обліку;
- виявити проблеми його впровадження в сучасних умовах
господарювання;
- визначити шляхи упровадження системи управлінського
обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Процес прийняття управлінських рішень потребує постійного
466

удосконалення організаційно–методичних основ управлінського
обліку. Ефективність реалізації цих прийнятих управлінських рішень
залежить не лише від досвіду керівництва в конкретних сферах
діяльності, але і від представленої інформації про альтернативи,
адекватно оцінені в реальному режимі часу та з врахуванням
динамічних умов розвитку економіки [3]. Орієнтуючись на цю
інформацію, керівництво може приймати ті чи інші міри для
підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг та
підприємства зокрема, в умовах ринкової економіки. Для
налагодження ефективної системи інформаційного забезпечення
керівників необхідною інформацією доцільно впроваджувати систему
управлінського обліку.
Вітчизняні та зарубіжні фахівці по різному трактують поняття
управлінського обліку та його сутності, що зумовлює необхідність
проведення аналізу різних точок зору вчених–економістів щодо цього
питання.
Р. Ентоні і Дж. Ріс вважають, що управлінський облік є
процесом у рамках організації, який забезпечує управлінський апарат
інформацією, що використовується для планування, управління і
контролю за діяльністю організації [1].
Голов С.Ф. наводить дещо ширше та змістовніше визначення,
вважаючи, що управлінський облік є процесом виявлення,
вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та
передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для
планування, оцінки і контролю всередині організації та для
забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів [5].
На думку Ч.Т. Хорнгрена управлінський облік – це
ідентифікація, вимірювання, збір, систематизація, аналіз, розкладання,
інтерпретація і передача інформації, необхідної для управління будь–
якими об’єктами [1].
Чумаченко М.Г. дотримується іншої точки зору і стверджує, що
за своїм змістом управлінський облік значно ширший від власне
обліку і є системою управління собівартістю продукції [5].
В свою чергу В.Ф. Палій йде ще далі у своїх дослідженнях і
розглядає управлінський облік, як своєрідну підсистему управління
підприємством, яка за умов ефективної організації реалізує всі функції
управління: планування, обліку, контролю, аналізу та оцінки
діяльності, регулювання, обміну інформацією, мотивації та
стимулювання, прийняття управлінських рішень [1].
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Волкова О.П. під управлінським обліком розуміє систему
інформаційного обміну в організації, призначену для ухвалення
управлінських рішень, направлених на досягнення цілей всієї
організації [5].
На думку Л.В. Нападовської управлінський облік – економічна
система, пов’язана з підготовкою та забезпеченням системи
управління інформацією при здійсненні інвестиційної, операційної та
фінансової діяльності, яка дозволяє розробляти та в комплексі
приймати найбільш ефективні оперативні, тактичні і стратегічні
рішення на різних рівнях управління підприємством [1].
Ми погоджуємось із точкою зору Калініна О.М., Каширіна О.В.
та Післігіна С.В. які вважають, що управлінський облік – це система
внутрішнього обліку і обробки інформації фінансово–господарської
діяльності підприємства, необхідною для виконання всіх функцій
управління на оперативному, тактичному та стратегічному рівнях, а
саме: планування та прогнозування, оцінювання, регулювання,
координації, мотивації, організації, обліку та контролю діяльності
підприємства в цілому та його структурних підрозділів в цілях
підвищення ефективності поточних операцій в майбутньому
(орієнтація на цілі підприємства) [5].
З прийняттям Закону № 996 – ХIV, відбулося законодавче
закріплення поняття «внутрішньогосподарський (управлінський)
облік» та визначення порядку його організації. Згідно даного
нормативно–правового
акту,
внутрішньогосподарський
(управлінський) облік — система обробки та підготовки інформації
про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі
управління підприємством. Відповідно до статті 8, п.5. Закону № 996 –
ХIV зазначається, що «підприємство самостійно розробляє систему
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та звітності» [6],
цим самим залишаючи підприємство наодинці з виконанням цього
складного завдання.
Правила, якими слід керуватись при вимірюванні, оцінці та
реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у
звітності називають «принципами управлінського обліку» (табл. 1).
Таблиця 1
Принципи управлінського обліку
№
1

Принципи
2

1.

Відособленості

Сутність принципу
3
Вимагає розгляду кожного економічного
суб`єкта окремо від інших
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Продовження табл. 1
2.

Безперервності

3.
4.

Повноти
Надійності

5.

Своєчасності

6.

Зіставності

7.

Зрозумілості

8.

Періодичності

9

Економічності

Безперервне формування інформаційного поля
облікових даних
Інформація повинна бути максимально повною
Інформація має бути обґрунтованою
Інформація повинна бути представлена тоді,
коли вона необхідна
Однакові показники за різні періоди часу
повинні бути сформовані відповідно до одних і
тих же принципів
Інформація,
представлена
в
будь–якому
обліковому документі, повинна бути зрозуміла
користувачеві цього документа
Внутрішні звіти та внутрішня інформація мають
надаватися з певною періодичністю
Витрати на підтримку системи управлінського
обліку повинні бути істотно менше витрат на її
функціонування

Дотримання перерахованих вище принципів дозволяє
побудувати таку систему управлінського обліку, яка б максимально
відповідала головній меті цього виду діяльності.
Система управлінського обліку на підприємстві діє за
допомогою ряду функцій (Рис. 1).
Функції управлінського обліку

Рис. 1. Функції управлінського обліку
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планів

Контроль за виконанням

Мотивація персоналу

Координація діяльності

Визначення змісту інформаційних
потоків

Планування діяльності

Аналіз інформації

Розробка і впровадження
систем обміну інформацією

Забезпечення інформаційних
потоків

Мета управлінського обліку досягається в рамках вказаних
функцій за допомогою вирішення ряду завдань.
У цілому на організацію управлінського обліку, а отже і на
формування собівартості сільськогосподарської продукції впливають
велика кількість факторів, які можна розділити на 3 групи:
1. контрольовані (матеріальні ресурси, технологія та сезонність
виробництва, різноманітність продукції і виробництв, біологічні
активи);
2. ті, які важко контролюються (трудові ресурси, тривалість
операційного циклу, ринки збуту продукції);
3. непідконтрольні (природно – кліматичні ресурси, земля).
Крім специфічних властивостей сільського господарства на
організацію управлінського обліку впливають і інші фактори, такі як
наявність кваліфікованих працівників на всіх рівнях управління та
умови реалізації продукції, яка є нерівномірною тощо [2].
Частковими завданнями управлінського обліку займаються такі
працівники, як економіст, бухгалтер з обліку витрат, головний
бухгалтер, а за потреби і керівник. При цьому вони є недостатньо
компетентними в питаннях обліку, аналізу, планування і контролю
витрат, що в першу чергу пов’язано з недосконалою нормативно–
методичною базою обліку.
Сьогодні бухгалтерам для реалізації функцій управлінського
обліку недостатньо інформації, що подається в методичних
рекомендаціях з планування, обліку і калькуляції собівартості
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств.
Що стосується упровадження системи управлінського обліку, то
для успішного здійснення цього процесу необхідні три невід’ємні
складові:
1) спеціальні ресурси для реалізації цієї задачі: якщо
підприємство зважилося на виконання поставленої задачі, йому
знадобиться багато як грошових витрат, так і витрат часу;
2) фахівці: керівництву слід усвідомлювати, що для постановки
управлінського обліку йому слід наймати не бухгалтерів, а саме
спеціалістів, у яких є такий досвід. Однак варто розглянути ідею про
залучення власних фахівців, а не тимчасових консультантів;
3) участь у процесі постановки: часто керівництво вважає, що не
слід втручатися у ту сферу, де є власні спеціалісти. Проте на це можна
поглянути з іншого боку: як консультант чи фахівець будуть знати без
470

активної участі керівництва про те, яку інформацію вони хотіли б
бачити у себе на столі, щоб мати змогу приймати правильні
управлінські рішення [4].
Висновки.
1. Відсутність законодавчих вимог щодо ведення управлінського
обліку та теоретичної бази і практичного його досвіду в
сільськогосподарських підприємствах, призвели до неналежного його
функціонування, як системи. Відповідно до реалізації норм Закону
України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність‖,
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку повинні б включати
окремі положення, що стосуються його організації та порядку ведення
в практиці обліку суб’єктів господарювання.
2. Враховуючи функції управління та задачі обліку,
послідовність створення системи управлінського обліку на
підприємстві було б доцільно доповнити їх розділами:
- бюджетування і контроль на сільськогосподарських
підприємствах;
- облік за центрами відповідальності;
- порядок складання і подання внутрішньої звітності.
3. Для широкого впровадження управлінського обліку на
сільськогосподарських підприємствах необхідно розробити відповідні
методичні рекомендації з організації управлінського обліку, структура
яких пропонується у роботі, які доповнять чинні методичні
рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Це
дозволить систематизувати в одному нормативному документі основні
теоретичні, методичні та організаційні положення управлінського
обліку.
Реорганізація системи управління виробничою діяльністю
підприємства завдяки впровадженню системи управлінського обліку
відкриває принципово нові можливості для українських підприємств і
дає змогу не тільки одержувати інформацію про виробничі процеси,
але й оперативно використовувати її при прийнятті управлінських
рішень.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Запровадження ефективних методів діяльності та управління на
підприємствах залежить від різноманітних факторів, основне місце
серед них займає раціональна організація бухгалтерського обліку.
Вона забезпечує виваженість і обґрунтованість прийнятих
управлінських рішень шляхом надання об’єктивної і достовірної
облікової інформації про активи, власний капітал, зобов’язання,
доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства.
Раціональна організація обліку фінансових результатів та
відображення їх у фінансовій звітності підприємства аграрного
сектора економіки займає центральне місце у системі бухгалтерського
обліку і звітності та постійно потребує вдосконалення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Серед останніх досліджень сутності
фінансових результатів підприємства привертають увагу праці таких
науковців, як О.В. Гаращенко, Я.В. Лебедзевич, С.Л. Червінька,
Ю. Шара, Л.М. Янчева, І.О. Гладій та ін. [1]. Проблеми організації
обліку доходів, витрат, формування й відображення у фінансовій
звітності результатів діяльності підприємств досліджені у працях
вітчизняних учених, зокрема М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, В. В. Сопка,
Л. М., Мниха, М. Г. Чумаченка, В. О. Шевчука. При цьому існує ряд
проблем щодо організації обліку фінансових результатів, які
потребують вдосконалення, а саме необхідність уточнення підходів
щодо віднесення витрат та доходів до конкретної їх складової,
уточнення і конкретизація методичних засад класифікації та обліку
доходів і витрат звітного періоду, забезпечення витрат наступних
періодів, витрат майбутніх періодів і зменшення доходу та власного
капіталу [2].
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Цілі статті. Метою статті є теоретичне обґрунтування положень
та розробка практичних рекомендацій з удосконалення організації
обліку фінансових результатів діяльності на підприємствах аграрного
сектора економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Фінансовий
результат – це приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу
підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької
діяльності за звітний період. Фінансовим результатом діяльності
підприємства може бути прибуток або збиток.
Позитивним фінансовим результатом діяльності підприємства є
прибуток, збільшення якого означає примноження фінансових
ресурсів та зростання фінансових результатів. Збиток підприємства
навпаки означає втрату фінансових ресурсів підприємств, якщо збитки
носять регулярний характер, то врешті–решт будуть витрачені всі
фінансові ресурси і підприємство збанкрутує.
Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві залежить від
ефективності його організації. Оскільки фінансовий результат –
прибутки або збитки – є арифметичним результатом порівняння доходів
із затратами, організація обліку фінансового результату залежить уже від
конкретних умов двох попередніх об’єктів організації: доходів та витрат.
Достовірність формування фінансового результату є основою
принципів і правил бухгалтерського обліку, обов'язкове дотримання
яких вимагає законодавча база, зокрема концептуальні основи
складання та подання фінансових звітів, міжнародні стандарти
фінансової звітності, Закон України ―Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні‖, План рахунків, Інструкція про
застосування плану рахунків, національні Положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, накази Міністерства статистики тощо.
Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку згідно
з вимогами П(С)БО 15 "Дохід".
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій
звітності визначає положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16
"Витрати".
Діюча нормативно–правова база передбачає, що методика обліку
в багатьох питаннях визначається обліковою політикою, яка
обирається кожним підприємством самостійно. Тому від правильно
сформованої облікової політики залежать кінцеві результати
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діяльності підприємства та стратегія його розвитку в майбутньому.
Облікова політика – це сукупність облікових принципів,
методів, процедур та заходів для забезпечення якісного, безперервного
проходження інформації від етапу первинного спостереження до
узагальнюючого – складання фінансової звітності.
Наказ про облікову політику – це документ внутрішнього
користування, який має повно відображати особливості організації та
ведення обліку і складання звітності на підприємстві.
Що стосується фінансових результатів, то в наказі про облікову
політику слід розкрити, на нашу думку, чіткий і ефективний алгоритм
визначення фінансових результатів в розрізі видів діяльності –
звичайної й надзвичайної.
Підприємство, обираючи конкретну облікову політику на
поточний фінансовий рік, забезпечує організацію бухгалтерського
(особливо аналітичного) обліку відповідно до показників форм річної
фінансової звітності, знижує трудомісткість і тривалість формування
фінансової звітності, забезпечує використання оптимальних методів
облікових робіт із метою отримання очікуваних результатів
фінансово–економічної діяльності підприємства [4].
При дослідженні впливу методів облікової політики, облікових
оцінок на фінансовий результат доведено, що облікова політика
сформована адміністрацією підприємства, відкриває можливості для
обрання методологічних прийомів, що може радикально змінити
фінансовий стан підприємства. Вибір методу амортизації, методу
оцінки вибуття запасів, нарахування резерву сумнівних боргів змінює
фінансовий стан, що відображений у балансі чи у звіті про фінансові
результати [2].
Отже, вибір конкретних методів щодо елементів облікової
політики обумовлює те, що рівень фінансових результатів можна
змінити через методи оцінки. У кінцевому підсумку це призводить до
того, що на розмірі прибутку позначається суб’єктивний характер,
оскільки він залежить від вибору процедур і методів обліку[3].
Обліковий процес стає можливим лише за належної організації
таких об’єктів як: облікові номенклатури, носії облікових
номенклатур, технологія облікового процесу.
Вихідна номенклатура первинного обліку фінансових
результатів визначається характером надходження доходу та
складовими затрат з відповідного виду діяльності: виробничої,
комерційної, фінансової тощо.
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Основу організації поточного обліку фінансових результатів
формують дані аналітичного і синтетичного обліку.
Розроблення номенклатур поточного обліку фінансових
результатів здійснюється загальноприйнятим методом відбору
показників (даних) шляхом складання таблиці.
Основними носіями поточного обліку фінансових результатів є
облікові реєстри аналітичного та синтетичного обліку, де фінансові
результати відображаються за відповідними даними.
Для раціональної організації бухгалтерського обліку фінансових
результатів, своєчасного і повного відображення в обліку всіх його
об’єктів на підприємстві повинен бути чітко організований
документообіг.
Рух документів у процесі їх оперативного використання і
бухгалтерського опрацювання з моменту складання або одержання
документа від інших підприємств до передачі на зберігання в архів
називається документообігом.
З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для
записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом
керівника підприємства повинен бути розроблений графік
документообігу, в якому вказуються дата створення або одержання від
інших підприємств документів, прийняття їх до обліку, передача в
обробку та до архіву.
Порядок документообігу залежить від характеру й особливостей
господарських операцій та їх облікового оформлення, а також від
структури підприємства і його облікового апарату. Такий порядок
розробляє бухгалтерська служба підприємства і затверджує керівник
підприємства при визначенні облікової політики підприємства.
Для ефективної організації обліку фінансових результатів будь–
яке підприємство аграрного сектора економіки повинно розробити
власний робочий план рахунків.
При складанні робочого плану рахунків необхідно максимально
забезпечувати потрібною фінансово–економічною інформацією
управлінські структури підприємства, гарантувати прозорість
фінансового обліку та фінансової звітності, сприяти збереженню
комерційної таємниці.
Відзначимо, що відповідно до Інструкції про застосування
Плану рахунків визначення фінансових результатів проводиться через
закриття субрахунків за окремими видами діяльності рахунку 79
«Фінансові результати», а разом з тим, визначення кінцевого сальдо,
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яке списують на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)».
Таким чином, до Робочого плану рахунків підприємства слід
включити рахунки 7 класу «Доходи і результати діяльності», рахунки
9 класу «Витрати діяльності » та рахунок 44 «Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)».
Узагальнюючою формою фінансової звітності, в якій
формуються фінансові результати є форма № 2 «Звіт про фінансові
результати», який складають відповідно до затвердженого НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності», яке визначає мету, склад і
принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і
розкриття її елементів.
Отже, правильне і достовірне визначення фінансового
результату у системі бухгалтерського обліку забезпечується через
використання загальноприйнятих принципів визнання доходів, витрат
і їх розподілу за звітними періодами.
Висновки.
1. Всі елементи облікової політики підприємства впливають так
чи інакше на його фінансові результати. Правильна організація обліку
фінансових результатів позитивно вплине на зміцнення економічного
стану будь–якого підприємства аграрного сектора економіки.
2. Для раціональної організації обліку фінансових результатів
необхідно здійснити чітку класифікацію доходів і витрат, так як вони є
головними складовими саме фінансового результату підприємств
аграрного сектора економіки.
3. Для того, щоб облік фінансових результатів був максимально
ефективним, кожне підприємство повинне приділити велику увагу
організації документообігу на підприємстві та розробити власний
робочий план рахунків для полегшення організації синтетичного та
аналітичного обліку фінансових результатів.
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Досліджено роль прибутку торговельних підприємств, забезпечення інтересів
його власників і персоналу в необхідності ефективного та безперервного управління
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Реальна
дійсність свідчить, що в умовах ринкової економіки основною
структурною ланкою державного господарського механізму стає
підприємство. Саме на рівні підприємства створюється необхідна
суспільству продукція, проводяться певні види робіт, надаються
різноманітні послуги. Кризові явища в економіці змушують
адміністративно-управлінський
апарат
сучасних
суб’єктів
господарювання (підприємств) проводити серйозну роботу щодо
раціоналізації своєї діяльності для поліпшення фінансових результатів
та зміцнення конкурентної стійкості на ринку.
В
існуючому
соціально–економічному
середовищі
найважливішою фінансовою категорією, яка відображає успіх
підприємства є позитивний фінансовий результат діяльності –
прибуток.
Різноманітність підходів до визначення поняття прибутку
свідчить про розмаїття його трактування. Вважаємо, що в ринковому
механізмі господарювання прибуток доцільно розглядати не тільки як
кінцевий фінансовий результат ефективної діяльності підприємства,
але і як основну стратегічну його мету, стимул до подальшого
розвитку через грошові заощадження.
Невизначеність у конкурентному просторі ринкових відносин
призводить до того, що досить суттєве значення в діяльності
підприємства має обсяг отриманого прибутку. Величина прибутку
впливає не тільки на формування фінансових ресурсів підприємства,
збільшення його ринкової вартості та підвищення ефективності, але й
на економічний розвиток держави. Отже, значна роль прибутку в
розвитку підприємства і забезпеченні інтересів його власників і
персоналу, а також держави визначають необхідність дослідження
питання ефективного управління розподілом і використанням
прибутку в інформаційній системі підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення
проблеми.
Проблеми
вдосконалення
напрямів
використання прибутку підприємств торгівлі, їх прибуткової
діяльності в різних аспектах досліджували вчені України та
зарубіжжя, зокрема: М.Т. Білуха, І.А. Бланк, І.К. Балабанов, Л.В. Бадалов,
Ф.Ф. Бутинець, Б.В. Данилишин, С.Р. Дорогунцов, І.М. Кац,
Г.П. Крамаренко, М.К. Коробів, Л.О. Лігоненко, А.Р. Мазаракі,
А.В. Маршалова, Н.С. Менк’ю, М.А. Мельникова, Л.Р. Омелянович,
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А. Поддерегін, В.В. Сопко, Г.В. Солоу, А.С. Садеков, Г.В. Сайфулін,
О.М. Стоянов, Н.А. Ушаков, Н.В. Чумаченко, А.Р. Шеремет. Як у
радянські часи, так і в період ринкових трансформацій, ці проблеми
залишаються актуальними і не до кінця вирішеними. За межами
сучасних досліджень залишаються співвідношення кількісної та
якісної характеристик прибутку, що поширює не тільки систему якості
об’єктів, але і просуває показник прибутку на принципово новий
рівень і місце в фінансовому механізмі підприємства. Актуальним на
сучасному етапі є дослідження інформаційної системи управління
використанням прибутку, що спрямована на забезпечення розвитку
підприємства за рахунок капіталізації прибутку, підвищення вартості
його ефективної дивідендної політики та підвищення соціальних
стандартів для працівників.
Цілі статті. Вивчення особливостей формування і використання
прибутку торговельного підприємства та побудова структурної схеми
ефективного управління ним.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретично
прибуток у період нестабільності виступає як об’єкт та інструмент
управління, у якому сконцентровані інтереси майже всіх суб’єктів
економічної діяльності, тобто є джерелом фінансових ресурсів
суб’єктів господарювання і держави. Як особливе джерело
формування і поповнення фінансових ресурсів підприємницьких
структур, прибуток у ринковій економіці є частиною грошових
заощаджень підприємства, яка сприяє розширенню виробництва і
підвищенню добробуту акціонерів. У цьому полягає відтворювальна
та стимулююча функції прибутку. Як важливий показник оцінки
фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання, його
фінансового стану та перспектив розвитку прибуток є показником
ефективності функціонування підприємства в цілому та фінансових
можливостей держави. Саме тому він виконує контролюючу функцію і
сигналізує про необхідність заходів щодо зменшення собівартості
продукції, нарощування обсягів виробництва, доцільність змін у
ціновій політиці, розширення асортименту товарів [1].
Комплексний характер управління формуванням прибутку відображає
необхідність управління всіма його складовими, тому запропоновано
розширену модель, яка характеризує роль прибутку підприємства в ринкових
умовах (рис. 1).
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Головна мета
підприємницької
діяльності

База економічного
розвитку держави

Прибуток підприємства в ринкових
умовах господарювання

Основне внутрішнє джерело
формування фінансових
ресурсів, що забезпечують
розвиток підприємства4

Головне джерело
зростання
ринкової вартості
підприємства

Критерій еффективності
торговельної діяльності

Основний захисний
механізм від загрози
банкрутства підприємства

Важливе джерело
задоволення
соціальних потреб
суспільства

Рис. 1. Характеристика ролі прибутку торговельного підприємства
в умовах ринкової економіки України [2]
Процес управління прибутком підприємства має відбуватися в
певній послідовності і забезпечувати реалізацію головної мети і
основних завдань цього управління. З цією метою процес управління
прибутком підприємства наведено у вигляді структурно–логічної
схеми (рис. 2).
До об’єктів системи управління прибутком віднесені: по-перше,
управління формуванням прибутку; по-друге, управління розподілом і
використанням прибутку.
Управління
розподілом
та
використанням
прибутку
підприємства доцільно здійснювати поетапно.
Перший етап – формування інформаційної бази для аналізу
ефективності використання підприємства.
Другий етап – визначення об’єктивної оцінки позицій
використання прибутку підприємства.
Третій етап – дослідження внутрішніх і зовнішніх факторів, що
впливають на ефективність використання прибутку підприємства.
Четвертий етап – це визначення напрямків розподілу прибутку в
поточному періоді з урахуванням стратегічних та тактичних цілей
підприємства.
П’ятий етап – розробка системи управлінських рішень по
забезпеченню повного і ефективного використання розподіленого
прибутку.
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Формування прибутку
Формування прибутку в
процесі
операційної
діяльності
Формування
прибутку в
процесі
інвестиційної
діяльності
Формування
прибутку в
процесі
фінансової
діяльності
Управління: доходами;
витратами;
податковими
платежами;
ресурсами; ризиками

Розподілення
прибутку
Організаційнометодична система
управління прибутком

Організаційне
забезпечення
Інформаційне
забезпечення
Системи та
методи аналізу
прибутку

Системи та
методи
планування
прибутку

Управління
виплатою
податкових
зобов’язань з
прибутку
Оптимізація
розподілу
прибутку, що
капіталізується
та використовується
Управління
- часткою
прибутку, яка:
- капіталізується;
- використовується

Системи та методи
внутрішнього
контролю

Рис. 2. Схема управління прибутком торговельних підприємств
України [3]
Шостий етап – забезпечення контролю виконання управлінських
рішень щодо розподілу та використання прибутку підприємства.
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Сьомий етап – коригування окремих управлінських рішень за
результатами внутрішнього контролю та з урахуванням стратегії
розвитку підприємства [4].
Висновок. Отже, прибуток підприємства є економічною категорією,
яка представляє кінцеву мету діяльності будь–якого підприємства. Тому,
дуже важливо під час стратегічного планування врахувати всі фактори і
аспекти подальшого розвитку для повного й обґрунтованого визначення
величини прибутку та забезпечення певного рівня. Інформаційна система
управління прибутком повинна бути органічно інтегрована із загальною
системою інформаційного управління підприємством, так як прийняття
зважених управлінських рішень у будь–якій сфері діяльності підприємства
прямо або побічно впливає на рівень прибутку, який у свою чергу є
основним джерелом фінансування розвитку підприємства та зростання
доходів його власників і працівників.
Під час формування інформаційної системи управління важливим є
системний підхід, заснований на обліку тактичних і стратегічних аспектів
управління, спрямованих на максимізацію кінцевого результату як у
коротко–, так і в довгостроковому періодах.
Таким чином, політика управління формуванням прибутку в
інформаційній системі підприємства повинна бути направлена на
максимізацію розміру позитивного фінансового результату через виконання
комплексу завдань щодо забезпечення зростання обсягів діяльності,
ефективного управління витратами, підвищення ефективності використання
матеріально–технічної бази, оптимізації складу та структури обігових
коштів, підвищення продуктивності праці та системи управління суб’єктом
господарювання.
Внутрішній контроль використання прибутку є одним із
завершальних етапів загальної системи управління прибутком торговельного
підприємства. Його сутність можна визначити як комплекс дій, спрямованих
на реалізацію управлінських рішень по забезпеченню повного і ефективного
використання розподіленого прибутку на цілі розвитку торговельного
підприємства. Впровадження на підприємстві системи внутрішнього
контролю прибутку дозволить суттєво підвищити ефективність всього
процесу управління ним.
У перспективі подальших досліджень актуальним є визначення
основних елементів формування механізму внутрішнього контролю за
використанням прибутку торговельних підприємств та обґрунтування
рекомендацій щодо побудови окремих елементів системи внутрішнього
контролю з урахуванням специфіки діяльності торговельних підприємств.
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У даній статті розглянуто проблемні питання щодо ухилення від сплати
податків, недоліки податкового контролю в цьому напрямі і визначення ефективних
засобів боротьби з правопорушеннями в сфері тіньової економіки, а також пошук
ефективних методів податкового контролю для боротьби з неправомірним ухиленням
від оподаткування.
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TAX CONTROL: CHALLENGES AND SOLUTIONS
This article deals with the problematic issue of tax evasion, tax control deficiencies
in this area and to identify effective means of combating offenses in the shadow economy
and the search for effective methods of tax control to combat illegal tax evasion under.
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Маркив Г.В.
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ
В данной статье рассмотрены проблемные вопросы относительно уклонения от
уплаты налогов, недостатки налогового контроля в этом направлении и определение
эффективных средств борьбы с правонарушениями в сфере теневой экономики, а
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также поиск эффективных методов налогового контроля для борьбы с неправомерным
уклонением от налогообложение.
Ключевые слова: налоговый контроль, теневая экономика.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Нині одним із
пріоритетних напрямів наукових розвідок у науці фінансового права є
розв’язання проблем адміністрування податків. Податкові платежі як
джерело наповнення дохідної частини бюджетної системи регулюють
формування централізованих грошових фондів і тим самим впливають
на соціально–економічні процеси в державі. Отже, функціонування
податкової сфери неможливо без єдиного механізму податкового
контролю, важливою умовою дієвості якого є його достатньо повна та
чітка правова регламентація.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми взаємодії теорії та практики, а також
ефективність податкового контролю досить активно розглядаються у
роботах як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, таких як:
А. Бризгаліна, О. Василика, Л. Воронова, О. Воронкової, М. Весельського,
Л. Зазвонової, Г. Пухальської, Т. Литвинчук, Л. Касьяненко, М. Кучерявенко,
А. Козиріна, Л. Савченко, О. Судакової, І. Орешкіна, О. Чернявського,
Ю. Цал–Цалко,С. Шохіна та ін. Однак від цього тема податкового
контролю не втратила своєї актуальності. Її важливість полягає в тому,
що вдосконалення та ефективна організація податкового контролю за
своєчасністю сплати та правильністю нарахування податкових
платежів здатна забезпечити розв’язання основної проблеми держави –
наповнення дохідної частини державного бюджету України, що
особливо актуально під час фінансової кризи та зростання бюджетного
дефіциту.
Цілі статті. Мета даного дослідження полягає у визначенні
причин ухилення від сплати податків легальними та нелегальними
способами, недоліків податкового контролю в цьому напрямі і
визначення ефективних засобів боротьби з правопорушеннями в сфері
тіньової економіки, а також пошук ефективних методів податкового
контролю для боротьби з неправомірним ухиленням під
оподаткування.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Першочерговою
потребою сьогодення є забезпечення збалансованого розвитку всіх
підсистем суспільства, гармонізації інтересів різноманітних верств
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населення, створення міцного економічного підґрунтя для інтеграції
України у світову економічну систему. Все це в значній мірі залежить
від ефективної контрольної функції податків. Контрольна функція
податків проявляється через податковий контроль. Щільне місце у
цьому процесі займає реформування податкової системи, яка
забезпечує державу необхідними фінансовими ресурсами. Податковий
контроль, як складова податкової системи, повинен вирішувати
завдання щодо зменшення податкової заборгованості та легалізації
усіх доходів учасників ринку.
Ухилення від сплати податків шляхом порушень податкового
законодавства на сьогодні є одним із основних каналів незаконного
збагачення. Більшість цих порушень пов’язана з недосконалістю,
перевантаженістю податкового законодавства і постійними його
змінами та численністю податків. Дійсно, для більшості українських
підприємців, особливо малих та середніх, які починають свою
діяльність, передбачено занадто багато податків.
Дослідження питань, пов’язаних із протидією злочинності, у
тому числі організованій, у сфері оподаткування зумовлена тим, що на
тлі динамічних і складних процесів, які сьогодні відбуваються в
Україні, своєчасне та повне стягнення податків до бюджету держави є
однією із найгостріших проблем сучасного соціально–економічного
життя країни. Значно складнішою стала структура операцій, які
здійснюються злочинцями, особливо організованими злочинними
групами та організаціями, з метою ухилення від оподаткування,
отримання надприбутків та приховування джерел походження цих
коштів [1].
Розглянемо основні сегменти тіньової економіки (рис. 1), адже
розширення сфери тіньової економіки є реальною загрозою
національній безпеці держави.
Як засвідчує практика, обсяг тіньової економіки в Україні нині
за деякими експертними операціями перевищує більш як половину
внутрішнього валового продукту.
Аналіз практики діяльності вітчизняних підприємств дає змогу
виокремити найбільш загальні способи ухилення від сплати податків:
неподання документів, пов’язаних із обчисленням і сплатою
податкових зборів і обов’язкових платежів до бюджетів чи державних
цільових фондів (наприклад, декларацій, бухгалтерських звітів і
балансів тощо);
приховування об’єктів оподаткування;
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заниження об’єктів оподаткування;
заниження сум податків, зборів, обов’язкових платежів, які
підлягають сплаті у відповідний бюджет чи фонд;
приховування втрати підстав на пільги з оподаткування [4,
с. 26].

Немає чіткого механізму
контролю за укладанням
експортно-імпортних
договорів

Корупція

Причина

Розробити та впровадити
механізм контролю за
укладенням експортноімпортних договорів, ведення
їх експертної оцінки.
Причина

Незахищеність громадян і підприємств
від зазіхань злочинних формувань

Законодавство ускладнює
процедуру по боротьбі з
корупцією, призводить до
порушення строків
притягнення винних осіб
до адміністративної
відповідальності

Вирішення
Переглянути та
вдосконалити Закон
України «Про боротьбу
з корупцією»

Вирішення

Вирішення
Всім правоохоронним і
контролюючим органам
необхідно розробити та
здійснити спільні заходи
щодо закриття таких
формувань, приділяти
більшу увагу захисту
громадян і підприємств
Існує загальна потреба у
створенні в ДПА області Єдиної
бази даних про сумнівні
фінансово-майнові операції

Фінансове шахрайство

Рис. 1. Сегменти тіньової економіки.
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Кримінальні злочини

Нелегальний експорт/імпорт товарів
Причина
Вирішення

Поряд із загальними способами ухилення від сплати податків
існує і низка специфічних способів здійснення злочинів у сфері
підприємництва:
1. ухилення від сплати податків при інвестуванні будівництва
житла;
2. ухилення від сплати податку на прибуток необґрунтованим
збільшенням процентів за вкладами фізичних осіб;
3. використання дочірніх структур для переведення частини
капіталу за кордоном і зменшення у такий спосіб реальної суми
прибутку [3, с. 17].
У фундаментальній книзі «Фінансова політика та податково–
бюджетні важелі її реалізації» правильно стверджується, що «в
Україні великим є ризик неефективного використання державних
фінансових ресурсів, відсутності відпрацьованих механізмів відбору
ефективних напрямів вкладення державних коштів та контролю за їх
використанням» [1, с. 155]. Цю тезу можна поширити на систему
податкового контролю, роль та значення якого зростає. Зростання
вимог до організації податкового контролю та підвищення його
ефективності зумовлено такими причинами:
уникнення податків та ухилення від їх сплати, що набуло
загрозливих масштабів;
зростання обсягів податкових пільг, передусім індивідуальних;
збільшення невчасного виконання чи невиконання податкових
зобов’язань перед державою.
Загалом можна сказати, що на результативність податкових
перевірок впливає досконале знання податкового і юридичного
законодавства, законодавчої і нормативної бази з бухгалтерського
обліку і звітності.
Висновки. Здійснений аналіз причин існування правопорушень
у сфері оподаткування свідчить, що на сьогодні залишаються
нерозв’язаними проблеми переорієнтації чинної податкової системи в
напрямі гармонізації відносин платників податків із податковими
органами, а стан справ, що склався у сфері податків і податкової
політики, суперечить принципам ефективної роботи щодо контролю
податкових органів. Використовуючи світовий досвід адміністрування
податків, який віддає перевагу добровільній їх сплаті платниками
податків, пропонуються заходи, які сприятимуть не тільки розв'язанню
проблеми гармонізації відносин контролюючих органів у сфері
оподаткування та платників податків, а й встановленню між ними
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партнерських засад діяльності. До таких пропозицій належать:
 удосконалення законодавства, яке орієнтоване на розвиток
регулюючої функції, спрощення, стабільність і передбачуваність
податкового законодавства, введення обов’язкової перевірки
ефективності запропонованих законів за допомогою імітаційної
моделі;
 розширення бази оподаткування, яке дасть змогу зменшити
податковий тиск на платників податків та підвищити добровільну
сплату податків, що збільшить надходження до бюджету;
 інформаційне забезпечення, розширення якого для кожної
ланки податкової служби надасть можливість автоматизувати процес
оподаткування, ефективніше використовувати наявні людські ресурси,
погоджувати дані з різних джерел з метою виявлення ухилень від
сплати податків;
 підвищення ефективності перевірок, що дасть можливість за
рахунок автоматизованого відбору платників для документальних
перевірок
підвищити ймовірність
виявлення
ухилень
від
оподаткування при загальному зменшенні кількості перевірок та
перевіряючих;
 залучення до оподаткування «тіньових» коштів через
відстеження товарно–грошових потоків, контроль за використанням
готівки; прогнозування надходжень;
 скорочення та ліквідація недоїмки для поліпшення роботи
платниками податків, заохочення їх до добровільної сплати та
скорочень заборгованості перед бюджетом за рахунок реалізації майна
боржників.
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усовершенствованию учета для повышения эффективной деятельности предприятия
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Поняття
«трансакційні витрати» в економічній теорії існує вже досить давно.
Вперше воно було введене представниками інституційної школи.
Поступово дослідження, які проводилися в сфері трансакційних
витрат, вивели дане поняття на новий теоретичний і практичний
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рівень, показали їх вагомий вплив як на формування витрат окремої
господарської одиниці, так і національної економіки загалом.
На сьогодні проблема обліку трансакційних витрат є актуальною
оскільки:
– немає законодавчої та нормативної бази, що слугувала б
підґрунтям для обліку трансакційних витрат;
– недостатнє вивчення складу цих витрат;
– відсутність у менеджерів інформації про ці витрати, що
забезпечило б ефективне управління ними та контроль за їх обсягом.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням питань трансакційних витрат присвячено
праці вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як Д. Алена,
С. Архієреєва,
О. Вільямсона,
Т. Еггертссона,
В. Жука,
Р. Капелюшнікова, Г. Кірейцева, Дж. Коммонс, Р. Коуза, Г. Клейнера,
К. Менара, П. Мілграма, Д. Норта, Дж. Уолліса, Е. Фуруботна.
Цілі статті. Узагальнення поглядів вчених–економістів щодо
сутності трансакційних витрат та удосконалення їх класифікації для
потреб їх облікового відображення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Першоосновою
трансакційних витрат є витрати, які пов’язані з укладанням різних
контрактів, але дані витрати вимагають також інші види діяльності –
пошук потрібної інформації, правовий захист, наукове забезпечення,
правовий захист тощо.
Вперше економічне визначення «трансакційні витрати» було
використане Р.Коузом у статті «Природа фірми», який вважається
основоположником даної категорії. У даній своїй відомій праці автор
висвітлює їх суть : « Продавці і покупці мають знаходити один одного;
покупці повинні вивчити те. Що продавці можуть їм запропонувати, а
продавці – що покупці хочуть придбати; обидві сторони мусять
вивчити ціни, за якими інша сторона погодиться здійснювати
операції, сторони повинні вести переговори, виробляти контракти,
забезпечувати їх виконання і так далі. Створюватимуться ринки і
з’являтимуться спеціалісти – дилери і брокери – для забезпечення
процесу обміну. Саме витрати такої діяльності я називаю
трансакційними витратами».
Всі трансакції можна поділити на такі групи:
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1. Трансакція угоди – здійснення фактичного відчуження та
присвоєння прав власності, коли взаємне погодження ґрунтується на
взаємній зацікавленості агентів даної угоди.
2. Трансакція управління – передбачає управлінську взаємодію
підлеглості, коли право приймати економічне рішення має той, хто
володіє інформацією.
3. Трансакція раціонування – передбачає перерозподіл
матеріального багатства, ресурсів колективним управлінським
органом [1].
Також, Р. Коуз зазначає те, що для здійснення ринкової
трансакції потрібно визначити, з ким бажано укласти дану угоду, її
умови, провести попередні переговори, підготувати контракт про
укладання даної угоди, щоб задовольнити умови всіх сторін, зібрати
відомості про виконання даного контракту. Дана класифікація
трансакційних витрат була визначена економістами не досконалою і
не досить широко розкриває зміст витрат, тому виникла ще низка
різних підходів інших економічних вчень до їхньої класифікації.
За науковими дослідженнями американського вченого
О. Вільямсона трансакційні витрати – це вартість проектування
обговорення та страхування гарантій умов угоди, витрати пов’язані з
поганою адаптацією до непередбачуваних подій і мають місце з
порушенням відповідності механізму угод обставинам їх реалізації
організаційні та експлуатаційні витрати пов’язані з використанням
певних структур управління з метою усунення конфліктних ситуацій
витрати пов’язані зі страхуванням точного виконання контрактних
зобов’язань
Вчений О. Вільямсон стверджував, що доцільно було б поділити
трансакційні витрати на два види – витрати понесені до укладання
угоди( ex ante) і витрати після укладання угоди (ex post).
До витрат ex ante слід віднести витрати на пошук інформації
включаючи витрати на збір даних про потенційного партнера, про
ситуацію на ринку, а також витрати, пов’язані з неповнотою й
недосконалістю такої інформації; витрати на проведення переговорів
щодо умов обміну; витрати необхідні для визначення якості товарів та
послуг.
Витрати ex post: витрати на моніторинг, витрати пов’язані з
контролем дотримання умов угоди та попередження ухилення від цих
умов; витрати, пов’язані із захистом прав власності, включаючи
витрати на утримання судів, арбітражу, витрати часу і ресурсів,
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потрібних для відновлення порушених у процесі виконання контракту
прав, а також втрати через незалежну специфікацію прав власності та
ненадійний захист; витрати на захист від третіх осіб потрібні для
захисту від претензій держави, злочинних угруповань на частину
прибутку, отриманого в результаті угоди[2].
На думку Г. Клейнера трансакційні витрати – це витрати на
пристосування фірми до мінливих ринкових умов.
Для Д. Алена трансакційні витрати – це витрати на встановлення
і забезпечення прав власності. До елементів захисту прав власності
належать: інспекція, примус, охорона. Якщо права власності є
захищеними і їх дотримуються, то транзитні витрати дорівнюють
нулеві, але, якщо виникає потреба захищати або відвойовувати права
власності, то виникають трансакційні витрати.
Отже, з усього вищесказаного, можна узагальнити, що
трансакційні витрати – витрати по здійсненню операцій – дій фізичних
і юридичних осіб, спрямованих на встановлення, зміну та припинення
цивільних прав та обов’язків. Включають витрати на одержання
необхідної інформації про ціни та якість товарів, а також витрати,
пов’язані з веденням переговорів, оформленням контрактів та
укладенням угод, контролем за їх виконанням і юридичним захистом
прав власника у разі їх порушення [4].
Метою обліку трансакційних витрат є надання користувачам
необхідної детальної та своєчасної інформації про трансакційні
витрати у встановлені строки, а за необхідності робити аналіз
трансакційних витрат у короткі терміни
Завданнями обліку трансакційних витрат є:
– облік господарських операцій пов’язаних з виникненням
трансакційних витрат;
– правильність, повнота і своєчасність відображення у
спеціальних відомостях трансакційних витрат;
– отримання достовірних і своєчасних облікових аналітичних
даних;
– організація обліку аналізу та контролю трансакційних витрат;
– вибір пріоритетних напрямків розвитку діяльності;
–
визначення
та запобігання
збільшенню
величини
трансакційних витрат заходи щодо їх зменшення контроль за
виконанням поставлених завдань.
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Трансакційні витрати існують не лише у операційній діяльності,а
й у фінансовій та інвестиційній, оскільки договірні відносини пошук
інформації відбуваються на всіх етапах життєвого циклу підприємства
Отже, доцільним є виокремлення даних витрат на рахунках
обліку від рахунку 92 «Адміністративні витрати» і до 99 «Надзвичайні
витрати».
Головним
у
відображенні
трансакційних
витрат
в
бухгалтерському обліку є чітке відокремити переліку цих витрат в
наказі про облікову політику. А оскільки законодавчої бази відносно
цього питання немає тому це зробити важко[2].
Можна запропонувати такі етапи щодо перспективного розвитку
обліку трансакційних витрат:
- внесення змін у законодавчу базу бухгалтерського обліку;
внесення змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку та
Інструкції щодо їх застосування;
- здійснення
фундаментальних
досліджень
в
теорії
бухгалтерського обліку щодо визначення;
групування трансакційних витрат та позиціонування їх, як
окремого об’єкту бухгалтерського обліку;
розроблення механізму та інструментарію первинного;
- синтетичного та аналітичного обліку трансакційних витрат;
- розробка методики аналізу і контролю даних витрат для
прийняття;
- управлінських рішень щодо вибору чи змін ринкової
взаємодії підприємства
Висновки. Отже, поняття трансакційних витрат не визначено до
сьогоднішнього дня, тому воно залишається відкритим і вимагає
здійснення наукових досліджень в напрямку вдосконалення
методології бухгалтерського обліку щодо цих витрат.
1. Архієреєв С. І. Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації / С. І.
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підходу [Електронний ресурс].– http://xn––e1aajfpcds8ay4h.com.ua
3. Гришко Н.В. Сучасні концепції управління витратами промислових підприємств
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lukyanenko.at.ua
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Методологія
обліку витрат здебільшого, не відповідає нинішнім вимогам. Вибір
методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції є
головним питанням, яке описує ефективність інформаційного
забезпечення системи управління витратами. На величину собівартості та
розподіл витрат впливає класифікація витрат, що визначена методами
калькулювання. Дані про формування собівартості продукції слугують
для прийняття управлінських рішень, спрямованих на регулювання
виробничого процесу, а також обчислення кінцевого фінансового
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результату діяльності підприємств. Собівартість є визначним
синтетичним показником, який виражає різні сторони виробничого
процесу. Це один із факторів, що формує цінову політику підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Значний внесок у вдосконалення обліку
виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції зробили
такі вчені: Ф.Ф. Бутинець, Г.Г Кірейцев, Л.Н. Литвиненко,
Ю.Я. Литвин, В.К. Радостовець, П.Т. Саблук, І.Б. Садовська, Л.К. Сук,
М.Ф. Огійчук та ін.
Цілі статті. Метою дослідження є огляд наявних ознак
класифікації витрат, що застосовуються в управлінському обліку, а
також систем та методів калькулювання собівартості продукції,
визначення найкращих методів обліку витрат та калькулювання
собівартості продукції для ефективного їх застосування на практиці.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У процесі
виробництва продукції здійснюються найрізноманітніші витрати.
Вони не однорідні за своїм складом і економічним змістом. Згідно
П(С)БО 16 «Витрати» за способом віднесення на собівартість
продукції витрати поділяють на прямі й непрямі. Більшість витрат на
підприємстві є прямими (оплата праці, витрачання сировини, палива
тощо). Ці витрати під час виникнення прямо відносять на відповідні
об’єкти обліку. Особливої уваги потребують непрямі витрати. Вони
пов’язані з виробництвом декількох видів продукції. Дані витрати
обліковують окремо і відносять на конкретні об’єкти шляхом
розподілу.
Собівартість продукції є одним з найважливіших показників
економічної ефективності виробництва і являється економічною
категорією. Собівартість продукції – це грошовий вираз поточних
витрат підприємства на виробництво продукції, що об’єднує всі
витрати підприємства.
Під методом обліку витрат розуміють: сукупність прийомів
організації документування і облікового відображення виробничих
витрат, які дозволяють визначити фактичну собівартість продукції та
подають необхідну інформацію для контролю над процесом
формування собівартості продукції.
Крім методів обліку витрат існують і методи калькулювання, що
являють собою сукупність способів і прийомів, необхідних для
розрахунку собівартості конкретного виду продукції калькулювання.
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Калькулювання (від лат.calculatio – рахунок, підрахунок) – це
система розрахунків, за допомогою яких визначається собівартість
усієї проданої продукції та її частин, собівартість конкретних видів
виробів, сума витрат окремих підрозділів підприємства на
виробництво та продаж продукції.
На практиці використовуються позамовний, попередільний та
нормативний методи для обліку витрат і калькулювання собівартості
сільськогосподарської продукції, яка має свої особливості.
Підприємства, на яких витрати легко ідентифікувати з
конкретною продукцією або роботами (послугами) застосовують
позамовний метод обліку. Ним користуються у промисловості,
будівництві, експериментальних і ремонтних виробництвах.
Об'єктом обліку при цьому є виробниче замовлення на
виготовлення визначеної кількості виробів. При створенні великих
об'єктів облік організовують за кожним із них (будівля, корабель), а
при створенні дрібних виробів – за кожним замовленням або видом
виконуваних робіт (ремонт тракторів, прання білизни та ін.).
Простий попроцесний метод обліку витрат застосовують на
підприємствах з одним видом створюваної продукції та незначним
обсягом незавершеного виробництва або за його відсутності. За
допомогою такого методу аналітичний облік ведуть шляхом відкриття
рахунків за видами виробництв. Собівартість одиниці продукції
розраховують шляхом ділення підрахованих витрат на кількість
одержаної продукції.
На тих підприємствах, де перетворення сировини в готову
продукцію відбувається в умовах безперервного і короткого
технологічного процесу чи низки послідовних виробничих процесів,
кожний з яких або група яких становлять окремі самостійні переділи
(фази, стадії) виробництва, використовують різновид попроцесного
методу, так званий попередільний метод обліку. Він є у двох
варіантах: напівфабрикатний і безнапівфабрикатний.
Витрати обліковують за окремими технологічними переділами
при напівфабрикатному варіанті. За допомогою даних такого обліку
можна визначати собівартість напівфабрикатів, які оприбутковують із
одного переділу (цеху, бригади) і передають у наступний переділ.
Підсумовуючи, можна сказати, що собівартість напівфабрикатів за
кожним переділом визначається сумою витрат по даному цеху
враховуючи вартість напівфабрикату, який надійшов з попереднього
переділу. На останній стадії його виробництва, тобто на останньому
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переділі вираховується фактична собівартість готового виробу.
Безнапівфабрикатний варіант передбачає на кожній стадії
накопичення витрат лише за конкретним підрозділом, не включаючи
вартості напівфабрикатів. Для вирахування собівартості готової
продукції при цьому варіанті додають витрати на всіх стадіях
виробництва. Напівфабрикати із цеха в цех передають у натуральних
вимірниках.
Ще в 1968 р. прибічниками розрахунку нормативної собівартості
в сільському господарстві були науковці: В.К. Радостовець,
Ю.Я. Литвин, та ін. Зокрема, на думку В.К. Радостовця, «при
тривалому калькуляційному періоді особливо важливо знати вже в
ході виробництва відхилення від норм, їх причини та винуватців.
Застосування нормативного методу дозволяє економічній службі
підприємства одержувати точні відомості про зміни на виробництві і
разом з керівником та відповідальними спеціалістами вживати
необхідних заходів щодо їх усунення». Ідею впровадження
нормативного обліку у практику вітчизняних підприємств
підтримують такі вчені, як А.Ф. Аксененко, Я.В. Соколов,
П.С. Безруких, О.С. Бородкін, С. Ф. Голов, А.М. Кузьмінский,
Л.В. Нападовська, І.А. Басманов, А.П. Рудановський, О.Ф. Палій,
М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко та інші.
Найбільш доцільним методом обліку для галузі з порівняно
стабільним процесом виробництва (рослинництво) є нормативний
метод. Він дозволяє організувати оперативний контроль за витратами
виробництва.
Разом з тим, використовуються й методи калькулювання, а саме:
метод прямого віднесення витрат на об’єкти обліку (простий метод
обліку витрат), при якому витрати списуються прямо на об’єкти
обліку, а потім на підставі облікових даних обчислюється собівартість
продукції; коефіцієнтний, пропорційний; виключення побічної
продукції та комбінований.
До виробничої собівартості не включаються та списуються на
витрати періоду (витрати виробництва, обігу), в якому вони були
здійснені, такі витрати: понаднормативні відходи, витрати на
зберігання, крім тих, які необхідні у виробничому процесі, що
передував наступній стадії виробництва, адміністративні накладні
витрати, витрати на збут. Це традиційний метод при якому виробничі
витрати не відокремлюються від витрат діяльності.
Висновки. Отже, проаналізувавши методи обліку витрат і
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калькулювання собівартості продукції, що наведені в економічній
літературі, можна зробити висновок, що вибір методів обліку витрат
повинен відповідати інтересам прийняття рішення і може
використовуватися незалежно від прийнятих методів у фінансовому та
податковому обліку, а можливість їх вибору залежить від цілей
управління і рішень керівника та оцінюється їх ефективністю.
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ НА РИНКУ B2B (НА
МАТЕРІАЛАХ ПАТ «ІВАЦЕВІЧДРЕВ»)
У статті розглядається маркетингова стратегія, розроблена для підвищення
рівня якості та конкурентоспроможність продукції, що випускається. Крім того, дана
стратегія спрямована на вирішення таких завдань як розширення асортименту
виробленої продукції, вдосконалення заходів по збуту продукції, утримання існуючих
ринків збуту і вихід на нові ринки; нарощування експортного потенціалу. Отримані
результати мають практичну значимість і можуть бути використані представниками
бізнесу та органами регіонального управління для вдосконалення маркетингової
діяльності
на
рівні
підприємств
і
регіону,
а
також
підвищення
конкурентоспроможності продукції.
Ключові слова: маркетингові комунікації, ринок, B2B, преса, реклама.

Міскевич Є.В.

499

Miskevich E.
MARKETING COMMUNICATIONS MARKET B2B
(ON THE MATERIAL OF PJSC "IVATSEVICHDREV")
The article discusses the marketing strategy designed to improve the quality and
competitiveness of products. In addition, this strategy aims to address such problems as the
expansion of the range of products, improve product sales activities, retain existing markets
and enter new markets, increase the export potential. The results are of practical importance
and can be used by the business community and the regional administration for the
improvement of the marketing activities at the enterprise level and the region, as well as
improve the competitiveness of products.
Keywords: marketing communications, market, B2B, media, advertising.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА РЫНКЕ B2B
(НА МАТЕРИАЛАХ ОАО «ИВАЦЕВИЧДРЕВ»)
В статье рассматривается маркетинговая стратегия, разработанная для
повышения уровня качества и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Кроме того, данная стратегия направлена на решение таких задач как расширение
ассортимента производимой продукции, совершенствование мероприятий по сбыту
продукции, удержание существующих рынков сбыта и выход на новые рынки;
наращивание экспортного потенциала. Полученные результаты имеют практическую
значимость и могут быть использованы представителями бизнеса и органами
регионального управления для совершенствования маркетинговой деятельности на
уровне предприятий и региона, а также повышения конкурентоспособности
продукции.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, рынок, B2B, пресса, реклама.

Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Життя
сучасного суспільства неможливо уявити без реклами. Реклама – це
динамічна сфера людської діяльності, яка швидко трансформуються.
Вже багато століть, будучи постійною супутницею людини, вона
змінюється разом з нею. Характер реклами, її зміст і форма зазнає
кардинальних метаморфоз разом з розвитком продуктивних сил
суспільства, зміною соціально–економічних формацій. Роль реклами в
сучасному суспільстві не обмежується ні рамками комерційних
комунікацій, ні навіть всією ринкової діяльністю. Значення реклами
зростає практично у всіх галузях економіки та суспільного життя.
Зовнішньоекономічна роль реклами реалізується в тому, що вона
забезпечує налагодження зв'язків між суб'єктами господарювання, між
виробниками і споживачами товарів.
500

Тим самим реклама сприяє зростанню ділової активності,
підвищенню обсягів капіталовкладень і кількості робочих місць
громадського виробництва. Наслідком цього є загальне розширення
суспільного виробництва.
Цілі статті. Розкрити особливості маркетингових комунікацій
на ринку B2B.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженням питань маркетингових
комунікацій на ринку B2B займалися багато вчених. Серед них можна
відзначити таких відомих вчених як Дж. Барнетт, С. Моріарті,
І.К. Біляївський, І.С. Березін, К.А. Бокшто, П. Вінкельманн,
Т.А. Гайдаєнко, М.М. Глазов, І.П. Фірова, Є. Голубєв, Л.А. Данченок,
Н.Г. Каменєва, В.А. Поляков, А.В. Коротков, Ф.Котлер, Д.В. Мінаєв,
С.В. Земляк, А.Г. Голова, Є. Ганаева і багато інших.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
ПАТ
«Івацевічдрев» – одне з найбільших деревообробних підприємств
Республіки Білорусь, входить до складу білоруського виробничо–
торгового концерну лісової, деревообробної та целюлозно–паперової
промисловості «Беллесбумпром».
Проводити комунікаційну політику підприємству слід за
допомогою участі в спеціалізованих виставках і ярмарках в Республіці
Білорусь, країнах СНД і далекого зарубіжжя («Меблі. Дизайн.
Компоненти», «Деревообробка», «Будекспо», «Меблевий форум» та
інші). Участь у виставково–ярмарковій діяльності сприяє:
укладенню контрактів на поставку продукції;
встановленню контактів з потенційними покупцями та
партнерами;
вивченню конкурентів;
вивченню ситуації на ринку і галузі;
вивченню нових технологій і продукції;
підвищенню іміджу компанії.
Встановлено, що більшість контрактів укладається або
безпосередньо на виставці, або через кілька днів після її закінчення.
Пряме спілкування з партнерами на виставках і ярмарках –
найкоротший шлях до розвитку ділової комунікації, ефективний
інструмент маркетингу і збуту.
Крім того, ПАТ «Івацевічдрев» у своїй політиці просування має
активно використовувати рекламу, до якої відносяться такі
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інструменти: реклама в Інтернеті, зовнішня реклама, реклама в пресі,
Public relations, директ–маркетинг і стимулювання продажів. Ці
інструменти є найбільш дієвим для просування продукції на ринку
B2B.
Сьогодні рекламі в Інтернеті приділяється велика увага. За
останній рік Інтернет–сайт ПАТ «Івацевічдрев» зазнав величезних
змін в кращу сторону. Підвищилася його відвідуваність. Тим не менш,
необхідно модернізувати сайт і постійно оновлювати його. На
сьогоднішньому Інтернет–сайті працює оновлена версія каталогу,
більш зручного для пошуку, користування інформацією сайту.
З метою підвищення ефективності від використання реклами в
Інтернеті підприємству необхідно створити власний Інтернет–магазин,
де б розміщувався повний перелік продукції з характеристиками,
цінами, і надавалася б можливість доставки товарів покупцеві.
Створення магазину в Інтернет–просторі сприятиме просуванню
бренду компанії, дозволить наблизити товар до покупця, а також
зберегти конкурентоспроможний рівень цін на ринку.
На думку багатьох аналітиків, у найближчі роки, Інтернет буде
забирати найбільш значущі сфери сучасних рекламних технологій, і, в
кінцевому рахунку, захопить весь ринок реклами. Майбутнє мережі
Інтернет на ринку реклами – це безперечний лідер поза конкуренцією.
Сьогодні розвиток соціальних мереж, блогів, електронних
файлообмінних сайтів, ділової Інтернет–преси тощо робить цю сферу
найбільш привабливою для встановлення особистого контакту із
споживачами. Подібний особистий контакт можна організувати за
допомогою створення форуму на сайті, блогу, онлайн–консультанта.
Можливості подібного спілкування безмежні, враховуючи низькі
матеріальні витрати на організацію такого сервісу. При цьому, варто
відзначити, що при подібному контакті, здійснювати облік
ефективності такого ресурсу не становить особливих труднощів, так
як проведення досліджень в Інтернеті найбільш легкий і зручний
спосіб отримання необхідної інформації про своїх клієнтів і їх
переваги.
Реклама у друкованих виданнях користується великою
популярністю. Таким чином , для удосконалення товаропровідної
схеми ПАТ «Івацевічдрев» і посилення продажів, необхідно
розміщення статей в центральній пресі (газетах: «Республіка»,
«Економічна газета», «Комсомольська правда», «Народна газета»,
«Експрес Новини», «Вечерний Минск», «Білоруський ринок» та інші;
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журналах: «Економіка Білорусі», «Директор», «Імпорт–Експорт»,
«Дело», «Експорт та інвестиції» та інші), у регіональній пресі (обласні
та районні видання: «Ефективна торгівля», «Все відразу», «Інфобаза»),
а також у спеціалізованій пресі (газетах: «БСГ», «Меблі», «Комерсант
ЕКСПО» та інші; журналах: «Майстерня», «Меблі та Інтер'єр»,
«Хороший ремонт», «Що почім» та багато інших); і крім того,
публікація в бізнес–довідниках та на Інтернет–порталах («mebel.by»,
«salon.by», «obstanovka.by», «b2b.by», «b–info.by» та інші).
Public relations (зв'язки з громадськістю) – один з головних
елементів розвитку компанії [1]. З метою створення позитивного
іміджу підприємства шляхом PR–компаній, спонсорської діяльності,
організації конференцій, інтерв'ю, роботи зі ЗМІ, необхідно
впорядкувати систему налагодження контактів з громадськістю.
Важливо зміцнити існуючі відносини з пресою, журналістами,
впливовими особистостями. Сюди має входити: організація ділових
зустрічей, обідів, сніданків, конференцій, складання прес–матеріалів
для роботи зі ЗМІ, організація участі вищого керівництва у міських
заходах, організація інтерв'ю на телебаченні та радіо і так далі.
У напрямку Public relations повинна здійснюватися наступна
діяльність:
1) підтримка зовнішнього іміджу компанії;
2) збір даних про актуальних і потенційних споживачів;
3) розробка матеріалів офіційних повідомлень у пресі;
4) участь у виставках, акціях і презентаціях, які організовуються
компанією;
5 ) класифікація споживачів за цільовими направленнями та
систематизація інформації про споживачів;
6) проведення моніторингу електронних та друкованих ЗМІ для
інформаційного аналізу;
7) організація спонсорської діяльності компанії;
8) здійснення постійної взаємодії і встановлення дружніх
контактів зі ЗМІ;
9) налагодження зв'язків з громадськістю не тільки на території
Республіки Білорусь, а й в інших країнах СНД.
Також можна здійснювати поштову розсилку існуючим і
потенційним клієнтам комерційних пропозицій та інформаційних
повідомлень.
Прямі продажі або direct marketing – один з найефективніших
інструментів комунікацій і продажів на ринку товарів промислового
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призначення [1]. Він забезпечується створенням найбільш докладної
клієнтської бази, в якій повинна відображатися повна інформація про
постійних клієнтів, починаючи від їх загальної характеристики,
закінчуючи даними про їх особисті уподобання.
Стимулювання продажів – заходи, які відіграють важливу роль у
залученні потенційних споживачів та підвищенні лояльності клієнтів.
Існують два основних рівня стимулювання: стимулювання збутової
мережі та стимулювання споживачів [1].
Заходи щодо стимулювання покупців включають: організацію
системи лояльності споживачів, проведення різних промо–акцій,
реалізація сувенірної продукції, застосування знижок та інших
стимулюючих акцій.
Особливу увагу ПАТ «Івацевічдрев» слід звернути на внутрішні
комунікації, так як побудова ефективних внутрішніх комунікацій
дозволяє удосконалювати організацію роботи з клієнтами
підприємства, вивчати клієнтів і створювати сприятливий образ фірми.
Для досягнення цих цілей фірмі необхідно:
1) підвищувати рівень знання продавців і менеджерів про товар і
основні його характеристики;
2) розробити єдину корпоративну легенду і постійно
інформувати співробітників про діяльність фірми (проведення
семінарів);
3) поліпшити рівень сервісного і технічного обслуговування;
4) використовувати метод перетворення випадкового відвідувача
в постійного покупця;
5) виявляти потенційних покупців;
6) розробити програму формування іміджу ПАТ «Івацевічдрев»,
як підприємства, що випускає якісну, а головне недорогу продукцію.
Для забезпечення стійкого становища підприємства на ринку
крім вищенаведених пропозицій рекомендується проведення
наступних заходів, спрямованих на підвищення функціонування
системи маркетингових комунікацій:
1) встановлення інформаційних та рекламних щитів;
2) здійснення ретельної обробки будь–якої вхідної інформації
для подальшого прийняття правильного рішення;
3) своєчасне реагування на всі дзвінки, листи, повідомлення та
звернення клієнтів;
4) прийняття і здійснення на практиці рішень щодо усунення
виникаючих конфліктних ситуацій;
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5) зміцнення іміджу підприємства, що підкреслює його
орієнтацію на клієнта;
6) формування
унікальних
ціннісних
пропозицій,
що
відповідають потребам клієнтів і створюють відмінні переваги як
економічного, так і психологічного характеру;
7) участь в інформаційному просуванні на ринки товарів і
послуг;
8) перехід від успішних «угод» до створення довгострокових
відносин, заснованих на взаємній довірі.
Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що в даний час
проведення маркетингових заходів дозволяє підприємствам вижити в
умовах складної економічної обстановки. Однак не всі підприємства в
змозі застосовувати весь комплекс маркетингових комунікацій. Тому
найчастіше застосовується тільки комплекс заходів для формування і
стимулювання збуту.
Використовуючи
запропоновані
рекомендації
щодо
удосконалення
системи
маркетингових
комунікацій
ПАТ «Івацевічдрев» значно збільшить число потенційних покупців,
обізнаних про діяльність підприємства його продукції та послугах. Це
допоможе підприємству досягти поставлених рекламних цілей і
розширити обсяги реалізованої продукції як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках.
А головне, що запропонована маркетингова стратегія
ПАТ «Івацевічдрев» спрямована на реалізацію першочергових завдань
підприємства, серед яких:
розширення асортименту виробленої продукції;
вдосконалення заходів по збуту продукції;
підвищення рівня якості та конкурентоспроможності
продукції, що випускається;
утримання існуючих ринків збуту і вихід на нові ринки;
нарощування експортного потенціалу.
1. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер // [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.bibliotekar.ru/biznes–42/50.htm. – Дата доступу: 12.07.2012 р.
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Мыхальская В.В.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ САДОВОДСТВА
КАК ОБЪЕКТЫ УЧЕТА
Рассмотрены и сделан сравнительный анализ объектов учета биологических
активов садоводства для бюджетных и хозрасчетных предприятий. Предложено и
обосновано детализацию объектов учета биологических активов садоводства.
Ключевые слова: долгосрочные и текущие биологические активы садоводства,
учетная политика, объекты учета.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В Україні
існує значний природно–ресурсний потенціал для розвитку
садівництва, вона здатна забезпечити споживання фруктів і ягід у
межах країни і має можливості для їх експорту. Проте вони повинні
бути конкурентоспроможними на світових ринках, зокрема за
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якісними показниками. У зв’язку з цим серед усіх виробників
плодово–ягідної продукції варто виокремити дослідні станції та
дослідні господарства Інституту садівництва Національної академії
аграрних наук (далі – дослідні станції та дослідні господарства ІС
НААН), що є експериментально–виробничою базою для проведення
досліджень і наукових розробок із виведення нових сортів плодових і
ягідних культур. Варто зазначити, що, за даними статистичної
звітності підприємств ІС НААН, протягом 2006–2012 років у
більшості з них спостерігались інтенсифікація виробництва внаслідок
значного зростання урожайності плодово–ягідних культур, скорочення
площ насаджень і збільшення валових зборів плодів і ягід. Отже,
виникає потреба у розробці раціонально організованої й ефективної
системи управління діяльністю підприємств ІС НААН, насамперед
витратами на закладання та вирощування біологічних активів
садівництва. А основою для прийняття оперативних і стратегічних
управлінських рішень повинна бути повна, достовірна і неупереджена
інформація про біологічні активи садівництва, джерелом якої є дані
бухгалтерського обліку.
При цьому варто зазначити, що організація обліку біологічних
активів садівництва здійснюється починаючи з визначення об’єктів і
завдань обліку до відображення інформації у звітності, обумовлюється
обліковою політикою та регламентується Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [7]. Згідно зі
ст. 1 Закону, облікова політика – це сукупність принципів, методів і
процедур, що використовуються підприємством для складання і
подання фінансової звітності [7]. Проте при формуванні облікової
політики щодо біологічних активів підприємства ІС НААН керуються
різними нормативно–правовими актами, оскільки дослідні станції є
бюджетними
установами,
а
дослідні
господарства
–
госпрозрахунковими. Водночас, варто зауважити, що національне
положення (стандарт) бухгалтерського обліку для державного сектора,
яке повинно регламентувати облік біологічних активів відповідно до
вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 41 «Сільське
господарство» [3], не затверджено, тому біологічні активи садівництва
і досі є об’єктами основних засобів і запасів. Отже, в першу чергу
необхідно визначити об’єкти обліку біологічних активів садівництва
для бюджетних підприємств ІС НААН із метою можливості
віднесення витрат на закладання, вирощування, списання та
відтворення безпосередньо на конкретні об’єкти обліку та, як
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наслідок, правильного розрахунку собівартості окремих сортів плодів,
ягід і саджанців.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Істотний внесок у вивчення біологічних
активів сільськогосподарських підприємств зробили такі науковці, як:
Т. О. Бондур, О. В. Богданюк, Т. І. Вовчук, В. М. Жук, І. В. Замула,
П. М. Кузьмович, М. Ф. Огійчук, О. В. Остапчук, В. В. Пасенко,
Н. В. Перевозник, С. Є. Пиріжок, Л. К. Сук, П. Л. Сук та інші.
Проблеми обліку діяльності бюджетних установ розглянуті в працях
М. Т. Білухи,
С. Ф. Голова,
Р. Т .Джоги,
С. Я. Зубілевича,
Т. В. Канєвої, С. В. Свірко, О. О. Сунцевої, Н. І. Сушко, Т. І. Ткаченко,
О. О. Чечуліної й інших. Водночас, науковцями приділено
недостатньо уваги дослідженню об’єктів обліку біологічних активів
садівництва, а для бюджетних установ об’єкти обліку взагалі не
досліджені. Тому питання це актуальне і потребує подальшого
вивчення й удосконалення.
Цілі статті. Метою дослідження є визначення об’єктів обліку
біологічних активів садівництва для бюджетних підприємств та їх
уточнення для госпрозрахункових.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Аналіз чинного
законодавства (табл. 1) свідчить про невідповідність об’єктів обліку
біологічних активів садівництва в бюджетних і госпрозрахункових
підприємствах ІС НААН.
Наприклад,
у
Національному
положенні
(стандарті)
бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»
[4] і в Положенні з бухгалтерського обліку необоротних активів
бюджетних установ [5] (далі – Положення 611) не згадуються об’єкти
обліку довгострокових біологічних активів садівництва (надалі – ДБА
садівництва), оскільки вони включаються до складу об’єктів основних
засобів, а точніше –багаторічних насаджень. Інформація про склад
багаторічних насаджень є лише в Додатку до Положення 611 «Норми
зносу на необоротні активи бюджетних установ» [5]. Проте в ньому
про об’єкти обліку багаторічних насаджень можна лише
здогадуватись. Аналіз інформації (див. табл. 1) також свідчить, що
суницю в бюджетних установах не відносять до багаторічних
насаджень.

508

Таблиця 1
Об’єкти обліку ДБА садівництва *
Дослідні
станції
ІС НААН
(бюджетні)
додаток до
Положення
№ 611
«Норми
зносу на
необоротні
активи
бюджетних
установ»

Культури
ягідні (крім
суниці),
плодові

Дослідні господарства
ІС НААН
(госпрозрахункові)
п. 6 П(С)БО
30
«Біологічні
активи»

Окремий вид
довгостроко–
вих
біологічних
активів або
їх група

п. 3.3. та п. 3.5
Методичних
рекомендацій № 1315 та
розділ 2 Методичних
рекомендацій № 73

додаток до
методичних
рекомендацій №
1315 «Приклади
біологічних
активів і
сільськогоспода
рської продукції

Види рослин – плодові і
ягідні культури
Однорідні групи
біологічних активів, які
складаються з підвидів
сільськогосподарських
рослин – кісточкові,
насіннячкові,
горіхоплідні
Окремі культури
Для незрілих – види
багаторічних насаджень

Насіннячкові
культури

Кісточкові
культури

Ягідники
х

* Джерело: розроблено автором на підставі [5; 6; 1; 2;]

При цьому чинними нормативно–правовими актами, що
регламентують
облік
ДБА
садівництва
госпрозрахункових
підприємств, визначені об’єкти, які підлягають обліку. Наприклад,
згідно з п. 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30
«Біологічні активи» об’єктами обліку є окремий вид ДБА або їх група
[6]. У пунктах 3.3 і 3.5 Методичних рекомендацій із обліку
біологічних активів [1] (надалі – Методичні рекомендації 1315) і
розділі
2
Методичних
рекомендацій
щодо
застосування
спеціалізованих форм первинних документів із обліку довгострокових
та поточних біологічних активів [2] вказано, що до об’єктів обліку
ДБА садівництва належать види, підвиди рослин та окремі культури в
садівництві, а для незрілих – види багаторічних насаджень [1; 2].
Однак у Додатку до Методичних рекомендацій 1315 «Приклади
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біологічних активів і сільськогосподарської продукції» [1] наведена
інша інформація про об’єкти обліку ДБА садівництва: зерняткові
культури замінено на насіннячкові, вилучено групу горіхоплідних,
водночас додано ягідні культури. Разом із тим, у Додатку до
Методичних рекомендацій 1315 [1] відсутнє розмежування по галузях
рослинництва – всі багаторічні насадження наводяться разом і не
зазначено, які з них слід відносити до садівництва.
Водночас, об’єкти обліку поточних біологічних активів
садівництва (далі – ПБА садівництва) в бюджетних установах чинним
законодавством не визначено, оскільки вони є об’єктами запасів. Та й
у Методичних рекомендаціях 1315 [1], якими керуються
госпрозрахункові підприємства, ПБА садівництва також відсутні,
оскільки розсадники плодових і ягідних культур включено до об’єктів
обліку квітникарства [1].
Проаналізувавши об’єкти обліку ДБА та ПБА садівництва,
передбачені чинними нормативно–правовими актами для бюджетних і
госпрозрахункових підприємств, вважаємо за доцільне уточнити та
деталізувати їх (табл. 2 на прикладі ДБА садівництва).
Насамперед, пропонуємо уточнити об’єкти обліку біологічних
активів садівництва для госпрозрахункових підприємств:
включити до складу об’єктів обліку ДБА садівництва всі
визначені законодавством групи, окрім виноградників і плантацій
хмелю, оскільки вони належать до таких галузей, як виноградарство і
хмелярство, та горіхоплідні культури;
зазначити в Додатку до Методичних рекомендацій 1315 [1]
галузі вирощування ДБА: садівництво, виноградарство та хмелярство;
відображати плодові й ягідні розсадники у складі ПБА
садівництва, а не квітникарства.
При визначенні об’єктів обліку біологічних активів садівництва
в бюджетних установах пропонуємо:
взяти за основу об’єкти госпрозрахункових підприємств із
урахуванням уточнень;
додати до об’єктів обліку ДБА садівництва суницю, оскільки це
багаторічна трав’яниста культура, тобто строк її використання понад
12 місяців, і від таких насаджень протягом декількох років можна
отримувати сільськогосподарську продукцію (ягоди) та додаткові
біологічні активи.
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Таблиця 2
Деталізація об’єктів обліку ДБА садівництва*
Об’єкти
обліку
Види
багаторічних
насаджень
(для незрілих)

Види рослин
Однорідні
групи або
підвиди
рослин
Окремі
культури

Окремі сорти

Деталізація об’єктів обліку залежно від:
методики визначення вартості
мети використання
молоді живцево–маточні сади плодових культур і ягідники, в
тому числі:
оцінені за вартістю:
призначені для цілей:
первісною справедливою виробничих
науково–
дослідних
плодові й ягідні культури, в тому числі:
оцінені за вартістю:
призначені для цілей:
первісною справедливою виробничих
науково–
дослідних
зерняткові, кісточкові, горіхоплідні й ягідні, в тому числі:
оцінені за вартістю:
призначені для цілей:
первісною справедливою виробничих
науково–
дослідних
яблуня, груша, слива, абрикос, персик, смородина, суниця
садова тощо, в тому числі:
оцінені за вартістю:
призначені для цілей:
первісною справедливою виробничих
науково–
дослідних
Аскольда, Амулет, Радогость, Едера і т.д. (на прикладі
яблуні), в тому числі:
оцінені за вартістю:
призначені для цілей:
первісною справедливою виробничих
науково–
дослідних

* Джерело: розроблено автором
Водночас як для бюджетних, так і госпрозрахункових
підприємств пропонуємо деталізувати об’єкти обліку біологічних
активів садівництва в розрізі сортів, залежно від методики визначення
вартості та мети використання.
Деталізація об’єктів обліку біологічних активів садівництва є
доцільною та необхідною, оскільки майже всі підприємства ІС НААН
спеціалізуються виключно на вирощуванні продукції садівництва.
Облік біологічних активів садівництва за окремими сортами дасть
можливість розподілити витрати на вирощування плодових і ягідних
культур кожного сорту, що є основою для визначення собівартості
плодів і ягід за сортами, а в подальшому шляхом порівняння витрат на
вирощування продукції різних сортів допоможе визначити, які з них є
найбільш економічно ефективними.
Розмежування об’єктів обліку біологічних активів садівництва
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залежно від методики визначення вартості є також доцільним і
зумовлено вимогами П(С)БО 30 «Біологічні активи», в якому
передбачено два альтернативні варіанти визначення вартості (оцінки)
біологічних активів. Запропоноване розмежування є необхідним, тому
що методика визначення вартості впливає на структуру витрат на
закладання і вирощування біологічних активів садівництва та порядок
включення до виробничої собівартості плодів і ягід, а також
додаткових біологічних активів – саджанців і розсади. Наприклад, на
ДБА садівництва, які оцінені за справедливою вартістю, не
передбачено нарахування амортизації, відповідно ця калькуляційна
стаття при визначенні собівартості плодів і ягід буде відсутня.
Виокремлення об’єктів обліку біологічних активів садівництва
залежно від мети використання є необхідним для підприємств ІС
НААН, оскільки частина продукції садівництва, а також садивного
матеріалу є товарною, тобто призначена для реалізації, а інша –
науково–дослідною, тобто використовується з метою проведення
наукових досліджень і розробок. У зв’язку з цим необхідним є
розподіл витрат на закладання і вирощування біологічних активів
садівництва між товарною та науково–дослідною продукцією та
додатковими біологічними активами садівництва. Водночас, при
вирощуванні біологічних активів садівництва з метою отримання від
них виключно науково–дослідної продукції та садивного матеріалу
виникають додаткові витрати, що підлягають виокремленню з–поміж
інших і включенню до калькуляційних статей при обчисленні
собівартості 1 ц науково–дослідних плодів і ягід чи 1 тис. шт.
саджанців і розсади.
Висновки. Результати дослідження свідчать про невідповідність
об’єктів обліку біологічних активів садівництва в бюджетних і
госпрозрахункових підприємствах у зв’язку з відсутністю єдиної
нормативно–правової бази, незавершеністю процесів реформування
обліку в бюджетних установах з метою його наближення до вимог
міжнародних стандартів. Порівняльний аналіз об’єктів обліку дав
можливість уточнити визначені законодавством об’єкти обліку ДБА та
ПБА садівництва для госпрозрахункових підприємств, визначити на їх
основі об’єкти обліку цих активів для бюджетних установ і
запропонувати їх деталізацію в розрізі сортів, залежно від методики
визначення вартості та мети використання, що є доцільним і
необхідним як для бюджетних, так і госпрозрахункових підприємств
ІС НААН для правильного розподілу, визначення структури витрат і
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порядку їх включення до собівартості плодів, ягід і садивного
матеріалу. Водночас, на нашу думку, в подальшому дослідження
необхідно спрямувати на вивчення й удосконалення організації та
методики документування, відображення інформації про біологічні
активи садівництва на рахунках і в регістрах синтетичного й
аналітичного обліку, а також у фінансовій звітності та примітках із
урахуванням деталізації об’єктів обліку.
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У публікації розглянуто сутність маркетингового аудиту, підходи до його
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pointed in modern conditions.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ: СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
В публикации рассматривается сущность маркетингового аудита, его
определение, содержание и задачи. Представлены направления дальнейщего развития
маркетингового аудита в современных условиях.
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Постанова проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сучасному
етапі розвитку ринкової економіки та загострення конкуренції, вижити
та забезпечити прибуткову діяльність підприємства можуть лише за
рахунок максимального задоволення попиту споживачів якісною та
конкурентоздатною продукцією. При цьому кожне підприємство
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функціонує за високого економічного ризику і правильно визначена
стратегія, у тому числі маркетингова, є ключовою умовою його
економічного успіху. Важливе значення при цьому має незалежний
контроль (аудит) маркетингового середовища, цілей, стратегій і
діяльності з точки зору виявлення проблем і прихованого потенціалу
суб’єктів господарювання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. У розробку питань теорії та практики аудиту вагомий
внесок зробили вітчизняні науковці: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, З.В.
Гуцайлюк, Г.М. Давидов, Н.І. Дорош, С.Я. Зубілевич, Є.В. Калюга, А.М.
Кузьмінський, М.В. Кужельний, Л.П. Кулаковська, О.А. Петрик, І.І.
Пилипенко, О.Ю. Редько, В.С. Рудницький, В.Я. Савченко, В.В.
Сопко, Л.О. Сухарєва, Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук. Водночас важливим є
вивчення кращих аспектів теорії та практики аудиту, що узагальнені в
працях: Р. Адамса, Х. Андерсона, Е.А. Аренса, Р. Доджа, Ф.Л. Дефліза,
Г.Р. Дженіка, Д. Кармайкла, Дж.К. Лоббека, Р. Монтгомері, Дж. К.
Робертсона.
Безпосередньо дослідженню маркетингового аудиту приділяли
увагу Л.В. Балабанова, А.В. Балабаниць, І.С. Воронецька, О.Є. Сичова,
А.Б. Гур’янов, А.І. Корнієнко, К.А. Файзулаєва та ін.
Віддаючи належне проведеним дослідженням, слід зазначити,
що ряд актуальних питань застосування маркетингового аудиту
залишаються вивченими фрагментарно, не мають достатнього
наукового обґрунтування. Зокрема, існують різновекторні підходи
щодо понятійного апарату, відсутній цілісний науково–обгрунтований
перелік складових маркетингового аудиту та його завдань,
недостатньо досліджені потенційні можливості впливу результатів
маркетингового аудиту на стратегічні та тактичні цілі підприємства.
Потребує подальшої розробки механізм проведення маркетингового
аудиту та використання його результатів.
Цілі статті. Метою нашого дослідження є з’ясування сутності
маркетингового аудиту, його змісту та завдань, оцінка перспектив
використання у практичній діяльності суб’єктів господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З поширенням та
ускладненням функцій маркетингу на підприємствах виникає
необхідність оцінки ефективності маркетингової діяльності. Для
забезпечення успішної діяльності та формування економічно стійкого
функціонування підприємства у довгостроковому періоді необхідна
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така система контролю маркетингу, яка дозволить заздалегідь
виявляти проблеми та засоби мінімізації їхнього впливу.
Маркетинговий аудит виділяють за ознакою функціонального
змісту. За цією ж ознакою прийнято виділяти технологічний,
організаційний, правовий, екологічний, соціальний аудиторський
контроль. Свідченням того, що єдиного підходу до визначення
маркетингового аудиту немає, може слугувати здійснений за
літературними джерелами аналіз, представлений в таблиці 1.
Таблиця 1
Визначення поняття «маркетинговий аудит»
Автори
1

Котлер Ф.

Уилсон О.

Багиев Г.Л.,
Тарасович В.М.

Балабанова Л.В.,
Балабаниць А.В.

Левків Г.Я.,
Минів Р.М.,
Батюк Б.Б.

Павленко А.Ф.,
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Дефініція
2
Маркетинговий аудит – це незалежне періодичне
всебічне дослідження компанією (або її підрозділами)
маркетингового середовища, цілей, стратегій і
діяльності з точки зору виявлення проблем і
прихованого потенціалу, а також розробки плану дій
щодо поліпшення реалізації маркетингу
Маркетинговий аудит – це метод самостійного аналізу і
визначення
недостатньо
використовуваних
маркетингових ресурсів
Маркетинг–аудит, або стратегічний контроль системи
маркетингу − це всеосяжна, систематична, незалежна і
періодична ревізія (перевірка) зовнішнього середовища
маркетингу, цілей, стратегій і окремих видів
маркетингової діяльності фірми та її підрозділів
Маркетинговий аудит – комплексна перевірка і оцінка
результатів
маркетингової
діяльності
шляхом
всебічного, періодичного та незалежного аналізу
системи маркетингу підприємства з метою визначення
вузьких місць, а також розробки рекомендацій щодо
підвищення її ефективності
Комплексне системне, неупереджене і регулярне
дослідження маркетингового середовища фірми і
завдань, стратегій і оперативної діяльності з метою
виявлення виникаючих проблем і можливостей, що
відкриваються, і формування рекомендацій щодо плану
дій по вдосконаленню маркетингової діяльності фірми
Маркетинговий аудит − це компетентне, незалежне,
періодичне та всебічне дослідження основних чинників
зовнішнього і внутрішнього середовища, цілей,
стратегій і діяльності підприємства з метою
превентивного виявлення
проблем і прихованого
потенціалу,
а
також
розроблення
адекватної
маркетингової стратегії
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Продовження табл. 1
Маркетинговий аудит в ідеалі являє собою процес
Сичова О.Є.,
регулярного та критичного дослідження, аналізу та
Гур’янов А.Б.
контролю за маркетинговою діяльністю підприємства,
Корнієнко А.І.
від якої залежить успішність функціонування його як
комерційної організації
Маркетинговий аудит являє собою систематизоване,
критичне та об’єктивне вивчення середовища, цілей та
Хруцкий В.Е.,
стратегій діяльності підприємства у сфері маркетингу
Корнеева І.В.
для виявлення можливостей, проблем та розробки
плану розвитку, за допомогою якого можливо засобами
маркетингу покращити становище підприємства
Джерело: Узагальнено за [1, 2, 4, 5, 7–10]

Проаналізувавши наведені визначення, слід зазначити, що
автори вважають маркетинговий аудит методом, перевіркою,
дослідженням
або
вивченням
маркетингового
середовища
(маркетингової діяльності). Вважаємо, що використання терміна
«метод» є не зовсім коректним, враховуючи те, що аудит є видом
контролю, який має свою систему методів. Також, на наш погляд,
недоречно застосовувати до маркетингового аудиту термін «ревізія»,
так як за своєю сутністю ревізія є формою наступного
документального контролю, тоді як маркетинговий аудит передбачає
оцінку маркетингової стратегії, тобто цей контроль носить
превентивний характер.
Детальний аналіз об’єктів та завдань маркетингового аудиту
здійснено К.А. Файзулаєвою. За результатами вивчення літературних
джерел встановлено, що найбільш поширеними серед науковців
об’єктами маркетингового аудиту є наступні: комплекс маркетингу чи
його окремі елементи; маркетингові цілі, стратегія ефективність та
результативність маркетингової діяльності; маркетингове середовище;
організація служби маркетингу; системи маркетингу; інформаційна
база планування; персонал; методи, прийоми, технології маркетингу;
забезпечення інформацією [11, с.241]. На її думку, предметом
маркетингового аудиту є цілісна система маркетингу на підприємстві,
а об’єктами – елементи системи маркетингу на підприємстві.
Погоджуємось, що завдання маркетингу та маркетингового аудиту
слід розмежувати, зокрема в частині виявлення проблем та
можливостей підприємства, формування маркетингової стратегії.
Згідно зі ст. 3 Закону України «Про аудиторську діяльність»
аудиторська діяльність – це підприємницька діяльність, яка включає в
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себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне
виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших
аудиторських послуг.
Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські
послуги, пов’язані з їх професійною діяльністю, зокрема, по веденню
та відновленню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки
стану фінансово–господарської діяльності та інших видів економіко–
правового
забезпечення
господарської
діяльності
суб’єктів
господарювання [].
Аудитори і аудиторські фірми не мають права безпосередньо
брати участь у виробничому процесі на підприємстві або впливати на
нього. Ця законодавча норма обумовлює існування двох форм
проведення аудиту, які мають різну мету – внутрішнього і
зовнішнього.
Зовнішній маркетинговий аудит або аудит маркетингового
середовища, досліджує макросередовище і середовище цілей
підприємства. Зовнішній аудит досліджує всі аспекти діяльності
компанії. Він проводиться сторонніми організаціями або незалежними
аудиторами на основі договорів (замовлень) з організаціями.
Внутрішній аудит – це регламентована внутрішніми
документами діяльність спеціального підрозділу підприємства з
контролю всіх ланок управління та різних сторін функціонування
підприємства, спрямована на вдосконалення його управління.
Метою внутрішнього аудиту є допомога органам управління
підприємства (загальним зборам, наглядовій раді, виконавчому
органу) в підтриманні ефективного стану системи внутрішнього
контролю для досягнення стратегічних та оперативних цілей
підприємства доцільними і результативними способами.
Згідно з міжнародним стандартом 610 «Використання роботи
внутрішніх аудиторів» внутрішній аудит здійснюється за такими
напрямками:
– аналіз системи обліку внутрішнього контролю;
– вивчення бухгалтерської й операційної інформації;
– вивчення економічності й ефективності управлінських рішень
на різних рівнях господарювання;
– аналіз ефективності політики у сфері менеджменту;
– оцінка якості інформації;
– розроблення проектів управлінських рішень;
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– проведення стратегічного аналізу;
– розроблення фінансових прогнозів [6].
Внутрішній маркетинг–аудит – це незалежна діяльність в
організації (на підприємстві) з перевірки та оцінки її роботи в її
інтересах. Мета внутрішнього аудиту – допомогти членам організації
ефективно виконувати свої функції. Внутрішні аудитори надають
своїй організації (підприємству) дані аналізу і оцінки, рекомендації та
іншу необхідну інформацію, що є результатом перевірок.
Завданнями внутрішньою маркетингового аудиту є визначення
мети і стратегії ціноутворення, стимуляція обсягів реалізації,
оптимізація конкурентної стратегії, забезпечення динамічної
відповідності продукції підприємства поточним і потенційним
вимогам покупців.
Внутрішній аудит аналізує ситуацію ризику і застерігає від
банкрутства, використовує ноу–хау для збільшення прибутку й
ефективності нових технологій, вживає заходів, що сприяють
фінансовій діяльності підприємства.
Перевагою внутрішнього аудиту, на відміну від зовнішнього, є
те, що він системний – складається з попереднього, поточного та
наступного, є безперервним, суцільним, що має дуже важливе
значення для успішного функціонування підприємства.
Висновки. Нерозуміння сутності переваг маркетингового аудиту
як способу підвищення ефективності маркетингової діяльності веде до
занадто обмеженого його застосування. Сучасні тенденції розвитку
економіки зумовлюють концентрацію уваги менеджменту та власників
підприємства на концепціях їх внутрішнього контролю. Для
забезпечення успішної діяльності та формування економічно стійкого
функціонування підприємства у довгостроковому періоді необхідна
така система контролю маркетингу, яка дозволить заздалегідь
виявляти проблеми та засоби мінімізації їхнього впливу.
Подальші дослідження мають бути спрямовані на вирішення
практичних проблем маркетингового аудиту, зокрема у сфері
внутрішнього контролю суб’єктів господарювання.
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Розкрито сутність внутрішнього аудиту. Проаналізовано проблемні аспекти
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В УКРАИНЕ
Раскрыта сущность внутреннего аудита. Проанализированы проблемные
аспекты его становления в Украине. Определены необходимость внедрения
внутреннего аудита на отечественных предприятиях.
Ключевые слова: внутренний аудит, законодательное регулирование, контроль.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Враховуючи
інтеграційні процеси та розвиток міжнародних зв’язків, в Україні
стрімко зросла кількість акціонерних товариств і корпорацій.
З’явилась потреба у контролі функціонування вкладеного капіталу та
діяльності найманих працівників з боку власників. Це зумовило появу
та розвиток поняття «внутрішнього аудиту».
На сьогоднішній день застосування системи внутрішнього
аудиту виступає діючим інструментом ринкових змін в діяльності
суб’єктів господарювання, адже основним його завданням є пошук
відхилень в діяльності організації та розробка рекомендацій задля їх
усунення. В результаті виконання цього завдання визначається
ефективність функціонування внутрішнього аудиту, що залежить від
рівня його організації на підприємстві.
На жаль в Україні цей вид контролю ще не набув достатнього
розвитку і поширеного застосування суб’єктами підприємницької
діяльності, насамперед через відсутність в потрібному обсязі
інформації щодо методики створення, об’єктів, значення, функцій,
засобів та прийомів внутрішнього аудиту.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Значний внесок у розвиток внутрішнього аудиту зробили
такі вчені, як Т. Каменська, С. Касаткін, Л. Ліщинська, О. Філозоп та
інші. Суть та завдання внутрішнього аудиту по різному розглядається
цими авторами, проте всі вони погоджуються із твердженням, що
внутрішній аудит виступає одним із основних інструментів рішення
проблем, пов’язаних із з’ясуванням, оцінкою і наданням відповідних
рекомендацій щодо усунення майбутніх ризиків.
Цілі статті. Метою статті є розкриття поняття внутрішнього
аудиту, його мети, основних завдань та функцій, дослідження проблем
становлення внутрішнього аудиту та його розвитку в Україні.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Грамотна
побудова та ефективне функціонування системи обліку на
підприємстві більшою мірою залежить від присутності організованого
внутрішньогосподарського контролю. Проте дуже часто існуюча на
підприємстві
система
внутрішньогосподарського
контролю
виявляється недостатньо ефективною внаслідок різноманітних причин.
Досвід країн із розвиненою ринковою економікою дає зрозуміти,
що для проведення певної перевірки в організації, необхідно створити
спеціальну службу внутрішнього аудиту, працівники якої мають
досконало знати специфіку підприємства, його організаційно–
економічну структуру, коло питань, що мають бути висвітлені при
перевірках, об’єкти контролю, володіти методикою і технікою
проведення перевірок, добре знати законодавчі та нормативні акти,
вміти визначати шляхи попередження та ліквідації недоліків і втрат [1,
с. 73].
Із визначення міжнародного Інституту внутрішніх аудиторів
витікає, що внутрішній аудит є діяльністю з надання об’єктивних і
незалежних гарантій та консультацій, які спрямовані на удосконалення
діяльності організації. Внутрішній аудит виступає помічником
підприємства у досягненні поставлених цілей, використовуючи
послідовний та систематизований підхід до оцінки та підвищення
ефективності процесів контролю, управління ризиками, а також
корпоративного управління [2].
Роль, організацію та функції внутрішнього аудиту визначає
керівник або власник підприємства в залежності від організаційно–
правової форми, системи управління, специфіки та обсягів діяльності
підприємства.
Головна мета внутрішнього аудиту полягає в пошуку шляхів
підвищення ефективності діяльності підприємства. Об’єкти
внутрішнього аудиту з’ясовуються в залежності від виду діяльності
суб’єкта господарювання.
На українських підприємствах функціонують й інші
контролюючі структури – ревізійні комісії, які зазвичай виконують
наступні типи перевірок: планова перевірка – здійснюється з метою
контролю за виконанням внутрішнього регламенту у вигляді
розпоряджень, внутрішніх інструкцій, наказів та ін.; позапланова
перевірка – проводиться за замовленням керівництва підприємства,
результати якої необхідні для отримання доказів фактів зловживань,
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шахрайства та інших порушень.
Внутрішні аудитори також здійснюють подібну роботу, проте
між роботою внутрішнього аудитора та роботою ревізійної комісії
існують суттєві розбіжності. Під час розробки стратегічного плану
роботи внутрішньому аудитору заздалегідь позначають основні зони
ризику для підприємства, а вже потім розподіляють фахівців та
ресурси часу так, щоб в першу чергу були перевірені найбільш
ризиковані сфери діяльності. Фахівці контрольно–ревізійних відділів
під час розробки плану перевірок зазвичай не беруть до уваги ризики
підприємства.
Ще однією значною відмінністю між службою внутрішнього
аудиту та контрольно–ревізійною службою виступають методи
перевірки. Контрольно–ревізійні служби працюють здебільшого з
первинними документами, не використовуючи у своїй діяльності такі
методи, як наприклад ознайомлення з виробничими процесами,
проведення анкетування з керівниками і працівниками підрозділів, що
є невід’ємною частиною внутрішнього аудиту з метою досконального
з’ясування суті проблеми [3].
Отже, при створенні служби внутрішнього аудиту необхідно
враховувати існування на підприємстві інших контрольних структур
та їх функціональні обов’язки.
Створення на підприємстві служби внутрішнього аудиту
призводить до виникнення додаткових витрат, які розподіляють між
видами виробленої продукції, наданих послуг або виконаних робіт.
Такі витрати можуть бути досить відчутними, оскільки служба
внутрішнього аудиту має складатися із висококваліфікованого
персоналу, забезпеченого відповідними матеріально–технічними
ресурсами [4, с. 42]. Однак витрати на утримання служби
внутрішнього аудиту неможливо порівнювати з тим позитивним
ефектом, що є наслідком її роботи.
В економічно розвинених країнах значна увага приділяється як
зовнішньому, так і внутрішньому аудиту. В Україні становлення
зовнішнього аудиту вже відбулось, тоді як внутрішній аудит перебуває
в початковому стані розвитку, як в законодавчому, так і в
професійному аспектах. Одна з головних причин цього полягає у
відсутності законодавчого регулювання процесу. Проте з іншого боку
відсутність обмежень на зміст та форму проведення внутрішнього
аудиту спонукає суб’єктів господарювання розробляти власні форми
реалізації його функцій.
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За умови створення служби внутрішнього аудиту на
підприємстві виникає необхідність в розробці Положення про
внутрішній аудит, в якому мають бути зазначені організаційні,
методичні та документальні вимоги до проведення аудиту.
При
наявності
необхідної
нормативно–правової
бази,
методичних розробок, внутрішніх нормативів аудиту організована
служба внутрішнього аудиту на підприємстві забезпечить ефективне
функціонування, стабільність та відповідний розвиток підприємства за
умов ринкової конкуренції; надасть змогу зберігати та продуктивно
використовувати потенціал і ресурси підприємства; зможе своєчасно
виявити і мінімізувати фінансові, комерційні та інші ризики в
управлінні
підприємством;
сформувати
сучасну
систему
інформаційного забезпечення, що надасть змогу швидко реагувати на
зміни зовнішнього і внутрішнього середовища та вчасно адаптувати
функціонування підприємства до таких змін [2].
Відтак, ефективно організована робота фахівців внутрішнього
аудиту є гарантією виявлення порушень і помилок, що були допущені,
дотримання законності господарських операцій, а також прийняття
правильних управлінських рішень.
Висновки. Наявність ефективного внутрішнього аудиту сьогодні
є
невід’ємною
складовою
успішного
розвитку
суб’єкта
господарювання в умовах постійних змін зовнішнього середовища та
ускладнення процесів управління. З його допомогою здійснюється
нагляд за дотриманням законодавства, внутрішніх норм та правил,
контроль за оптимальним використанням ресурсів, визначення та
попередження ризиків, забезпечення вірогідності інформації у
звітності та інше.
На сьогодні практика використання внутрішнього аудиту в
Україні недостатньо розвинена, що, перш за все, пов’язано з
відсутністю законодавчого регулювання цього процесу, єдиних вимог
до професійного рівня внутрішніх аудиторів та професійних
стандартів. З огляду на перспективність впровадження внутрішнього
аудиту у практику управління вітчизняних суб’єктів господарювання,
актуалізується необхідність його законодавчого забезпечення та
теоретичного
обґрунтування.
Таким
чином
впровадження
внутрішнього аудиту мине без помилок і буде максимально
ефективним за своїми наслідками.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Інтеграція
України у світову економічну систему стала підставою для широкого
використання бухгалтерської інформації. Для обґрунтування своїх
рішень і іноземні, і вітчизняні інвестори потребують достовірної
інформації про майновий і фінансовий стан підприємства.
Важливим складовим елементом ресурсного потенціалу будь–
якого господарюючого суб’єкта є основні засоби. Їх наявність та рух
потребують належної організації та методики бухгалтерського обліку.
Актуальність цих питань особливо підвищилася після реформування
облікової системи у відповідності до міжнародних стандартів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Вагомий внесок у розробку теоретичних
положень та методологічних підходів до проблеми обліку основних
засобів зробили провідні вчені–економісти: Ф.Ф. Бутинець,
С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський,
В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук, М.С. Пушкар, В.В. Сопко,
Л.К. Сук, В.Я. Савченко, Л.С. Шатковська та інші. Однак питання
обліку основних засобів із урахуванням оновлених законодавчих
вимог у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності
та особливостей їх використання в практичній діяльності вітчизняних
підприємств потребують поглибленого дослідження.
Цілі статті. Метою дослідження є порівняння та критичний
аналіз вітчизняної та міжнародної практики ведення бухгалтерського
обліку основних засобів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Умови
функціонування сучасних підприємств значно розширюють коло
операцій, що проводяться з основними засобами: купівля–продаж,
нарахування амортизації, страхування, реалізація, безоплатна
передача, обмін. На удосконалення існуючої методики обліку операцій
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з основними засобами позитивно впливає використання закордонного
досвіду.
Поняття ―необоротні активи‖ в зарубіжній обліковій практиці
визначається різними термінами: постійні активи; власність, споруди і
обладнання; матеріальні активи тощо. Так, у Швейцарії в балансі
необоротні активи об’єднані в одну групу – основні засоби; в Росії –
позаоборотні активи, які включають нематеріальні активи, основні
засоби, доходні вкладення в матеріальні цінності; в Німеччині –
основний капітал та фінансові активи; в країнах англо–американської
групи – це довгострокові активи, що об’єднують в основні засоби або
власність, будівлі і обладнання, невідчутні активи, інвестиції, інші
непоточні (позаоборотні) активи [2]. Загалом, у більшості країн
необоротні активи можна поділити на такі групи: матеріальні
довгострокові
активи;
нематеріальні
довгострокові
активи;
довгострокові фінансові інвестиції [2].
Відомо що, одним з головних нормативних документів, яким
керуються бухгалтери українських підприємств є положення
бухгалтерського обліку (П(C)БО). Світова облікова практика
опирається на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).
З 1 січня 2012 року окремі господарюючі суб’єкти формують
фінансову звітність за міжнародними стандартами.
Відповідно до концептуальної основи МСФЗ, як і у П(С)БО 7
―Основні засоби‖, будь–який актив для відображення в обліку повинен
відповідати таким критеріям: приносити в майбутньому вигоду
підприємству та мати можливість достовірної оцінки.
Крім зазначених, основні засоби повинні відповідати ще
декільком критеріям. Так, згідно з п. 6 МСФЗ 16 ―Основні засоби‖
основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує для
використання у виробництві або постачанні товарів і наданні послуг,
для надання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей та
будуть використані, як очікується, більше одного періоду [2].
В кожній країні світу існують свої вартісні критерії віднесення
активів до складу основних засобів. Так в Республіці Білорусь
виділяють вартість активу, яка повинна перевищувати 30
встановлених законом мінімальних заробітних плат, у Російській
Федерації – більше 100–кратного розміру встановленої законом
мінімальної заробітної плати, в Китаї – більше 2000 юанів, в Чехії –
більше 10000 чеських крон [1].
Необхідною умовою достовірних облікових даних про стан
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ресурсів підприємства та результати його фінансово–господарської
діяльності є адекватне застосування принципу грошової оцінки.
Відповідно до П(С)БО 7 „Основні засоби‖ вирізняють декілька видів
оцінок: первісна, залишкова, ліквідаційна, чиста вартість реалізації,
переоцінена [6]. Кожен із цих видів має свої особливості і свою сферу
застосування. Так, первісна оцінка основних засобів показує
собівартість їх придбання або створення власними силами. У П(С)БО
7 „Основні засоби‖ чітко визначено перелік витрат із яких вона
складається: суми, що сплачують постачальникам активів та
підрядникам за виконання будівельно–монтажних робіт (без непрямих
податків); реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі,
що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт
основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у
зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не
відшкодовуються підприємству); витрати зі страхування ризиків
доставки основних засобів; витрати на транспортування, установку,
монтаж, налагодження основних засобів; інші витрати, безпосередньо
пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони
придатні для використання із запланованою метою. Згідно з
міжнародними стандартами, до первісної вартості основних засобів
включають: ціну придбання за вирахуванням отриманих знижок, митні
збори, невідшкодовані податки, витрати, що прямо відносяться до
приведення основних засобів до робочого стану. В окремих країнах
дозволено включати до первісної вартості основних засобів суму
відсотків по позиках, пов’язаних з придбанням об’єктів. В Німеччині
відсотки за кредит дозволяється включати до витрат на будівництво
основних засобів тільки в тих випадках, коли існує тісний
взаємозв’язок між засобами та позиковим капіталом [2].
Так, наприклад, в Італії первісна вартість основних засобів
включає основні витрати і витрати по встановленню основних засобів
для їх подальшої експлуатації. Також застосовуються коефіцієнти
переоцінки відповідно до поточних цін при переоцінці основних
засобів. У Португалії, у випадку, якщо необоротний актив має
обмежений строк використання та протягом цього строку його
ринкова ціна залишалася нижче балансової, а така втрата ―цінності‖
передбачається постійною, її списують на рахунок прибутків та
збитків. Якщо ринкова ситуація зміниться, така операція може бути
здійснена і в протилежному напрямку.
Щодо обліку подальших витрат на основні засоби, то відповідно
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до МСФЗ, такі визнаються як активи тільки тоді, коли вони
покращують стан активу, підвищуючи оцінений спочатку рівень його
продуктивності. Відповідно до міжнародних стандартів визнані
витрати, пов’язані з об’єктом основних засобів, повинні збільшувати
балансову вартість цього активу, якщо є ймовірність того, що
майбутні економічні вигоди надходитимуть на підприємство. За
П(С)БО 7 «Основні засоби» підставою для визнання капітальними
інвестиціями витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів (до
таких робіт відносять модернізацію, модифікацію, добудову,
дообладнання, реконструкцію тощо) є збільшення строку корисного
використання об'єкта, підвищення кількості та/або якості продукції
(робіт, послуг), яка виробляється (надається) цим об’єктом. Тобто у
бухгалтерському обліку такі витрати включаються до собівартості
шляхом нарахування амортизації (п.8 П(С)БО 16 ―Витрати‖).
Усі інші подальші витрати слід визнавати як витрати того
періоду, в якому вони понесені. МСФЗ 16 ―Основні засоби‖, як і
П(С)БО 7 (п.15) рекомендують витрати, що здійснюються для
підтримання об’єкта в робочому стані та одержання первісно
визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання
(технічний огляд, технічне обслуговування, ремонт тощо), включати
до складу витрат звітного періоду.
Міжнародні та вітчизняні стандарти, окрім основної
рекомендованої оцінки основних засобів за первісною вартістю,
дозволяють альтернативний підхід: основні засоби можуть
відображатись у звітності за переоціненою вартістю.
Ті основні засоби, по яких здійснена переоцінка, відображаються
за переоціненою вартістю. У світовій практиці існує два способи
переоцінки основних засобів:
здійснення індексації їх балансової вартості на індекс товарних
цін (General Price Level Accounting — GPL);
прямий перерахунок балансової вартості окремих видів
основних засобів відповідно до рівня цін, який склався на ринку на
цей основний засіб (Current Cost Accounting — CCA). Цей метод
забезпечує більш точну переоцінку основних засобів, хоч і є більш
трудомістким [5].
Що стосується амортизації основних засобів, то в міжнародному
обліку використовуються такі методи нарахування амортизації:
прямолінійного списання, зменшення залишку, метод суми одиниць
продукції. В обліку Польщі амортизація нараховується за певною
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схемою з використанням терміну та коефіцієнтів для конкретних груп
основних засобів [2].
У вітчизняній практиці популярністю користується зручний для
використання метод нарахування амортизації – прямолінійний. Але
його застосування на всіх підприємствах України є недоцільним,
особливо на тих підприємствах, виробництво яких характеризується
сезонністю.
Отже, суттєві відмінності відсутні щодо наступних питань:
сфера застосування стандарту; визначення понять: амортизація;
вартість, яка амортизується (в МСФЗ – сума, яка амортизується); група
основних засобів (в МСФЗ – клас основних засобів); ліквідаційна
вартість; основні засоби; порядок та умови їх визнання; строк
корисного використання (експлуатації), формування первісної вартості
об'єкта та перелік витрат, які не включаються до первісної вартості;
формування первісної вартості при обміні об'єкта основних засобів на
подібні та неподібні активи; проведення переоцінки об'єкта основних
засобів і відображення її результатів в обліку [1].
Висновки. Стратегія застосування міжнародних стандартів
передбачає реформування системи бухгалтерського обліку та
впровадження методології поширення інформації з економічних
питань згідно з міжнародними стандартами для забезпечення
відкритості, прозорості та зіставлення показників фінансової звітності
суб'єктів господарювання.
Узагальнюючи проведений аналіз, можна зробити висновок, що
облік необоротних активів в Україні має багато спільного із
зарубіжною практикою. Існування певних відмінностей зумовлено
специфічністю вітчизняної економіки. Інтеграція України в світове
господарство вимагає відповідності організації обліку основних
засобів Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. Безумовно,
власникам підприємств самостійно вирішувати, чи застосовувати
міжнародні стандарти для ведення обліку, чи дотримуватись
національних. Однак процес інтеграції вітчизняного обліку до
міжнародних вимог є очевидним.
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