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УДК 657.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
У статті обгрунтовано необхідність організації обліку витрат на якість
сільськогосподарської продукції в системі управління підприємств АПК.
Сформовано перелік витрат на якість сільськогосподарської продукції.
Запропоновано послідовність процесу організації обліку витрат на якість
сільськогосподарської продукції. Для успішної конкуренції сільськогосподарської
продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку підприємствам АПК доцільно
проводити аудит якості продукції.
Ключові слова: організація обліку, якість продукції, витрати,
сільськогосподарська продукція, система НАССР, аудит.

Andrushko R., Lysa O., Myronchuk Z.
ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND AUDIT COSTS OF
QUALITY AGRICULTURAL PRODUCTS
In the article the necessity of accounting expenses on the quality of agricultural
products in the management of the company.
Cost accounting on product quality is based on risk analysis and control of
critical points in the manufacturing process (HACCP system - Hazard Analysis and
Critical Control Points). Agricultural production is a specific type of product, which has
a long production cycle. Hazard may zyavytysya on any part of the food chain, to secure
food, keep in mind the danger in all areas of feed manufacturers for catering and related
organizations. This system identifies, evaluates, analyzes and monitors risks that are
important for food safety. Each stage has its own production quality. Under the Quality
Score realize quantitative expression of one or more properties of homogeneous products
that meet the specific needs of consumers in relation to its purpose and conditions of use.
The State Standard of Ukraine DSTU ISO 9000-2007 sets out the main
provisions of quality management system. Practice shows that enterprises do not costing
value "quality" due to lack of the typical cost accounting techniques for the purpose of
quality costing produktsiyi.Oskilky final cost depends on the size of the profitability of
the company, the effective management of costs, particularly the cost of quality, which
involves minimizing their the total value is extremely important. Therefore, the system
of cost management on quality should be implemented in an integrated manner,
providing interconnected tasks.

Андрушко Р.П., Лиса О.В., Мирончук З.П.
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Every company, which aims to introduce a system of continuous quality control
of finished products should develop its own system of measures for arranging funding,
accounting and calculation of quality costs, which in turn will improve the quality of
products, the level of competitiveness and efficiency of the enterprise as a whole.
Because the cost depends on the size of the profitability of the enterprise, the effective
management of costs, particularly the cost of quality, which involves minimizing their
overall value is extremely important. Therefore, the system of cost management on
quality should be implemented in an integrated manner, providing interconnected tasks.
The structure of expenditure in support of improving the quality and offer
classified, information services, marketing research; Fees for receiving codes; payment
certification; metrological support of production and evaluation of product quality ;,
payment of development and valuation of the quality system; wage costs of personnel
engaged posting and determining the quality of purchased goods; payroll taxes; cost of
purchased educational books in production; the cost of checking product samples; costs
of staff training quality issues; the cost of quality assurance samples; staff travel related
to the improvement of skills; the cost of providing consumers with evidence of
conformity of product to determined requirements.
Keywords: organization of accounting, quality products, costs, agricultural
products, system HACCP, audit.

Андрушко Р.П., Лыса О.В., Мырончук З.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АУДИТ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье обоснована необходимость организации учета затрат на качество
сельскохозяйственной продукции в системе управления предприятий АПК.
Сформирован перечень затрат на качество сельскохозяйственной продукции.
Предложена последовательность процесса организации учета затрат на качество
сельскохозяйственной
продукции.
Для
успешной
конкуренции
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынке предприятиям
АПК целесообразно проводить аудит качества продукции.
Ключевые слова: организация учета, качество продукции, расходы,
сельскохозяйственная продукция, система НАССР, аудит.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Щоб
успішно конкурувати на ринку, необхідно виробляти якісну
продукцію. Якість продукту - ступінь досконалості властивостей та
характерних рис продукту, які здатні задовольнити потреби
(вимоги) та побажання тих, хто споживає або використовує цей
продукт [1].
Якість продукції являє собою функцію від рівня розвитку
науково-технічного прогресу та ступеню реалізації його результатів
у виробництво.
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Але виробництво якісноі продукціі, зазвичай, несе за собою
додаткові витрати. Витрати на якість – це внутрішня економічна
основа всієї системи якості, так як їх облік, аналіз та оцінка
створюють передумови для прийняття ефективних управлінських
рішень.
На даний час, у підприємствах АПК, існують невирішені
проблеми, які пов’язані з практичною організацією обліку витрат
на якість сільськогосподарської продукції.
Для успішної конкуренції сільськогосподарської продукції як
на внутрішньому так і на зовнішньому ринку підприємствам АПК
доцільно проводити аудит якості продукції.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженням теоретичних та прикладних
аспектів управління якості продукції та витрат на якість займались
такі вчені-економісти, як В.М. Пархоменко, Г.Ю.Макаренкова,
А.М. Нестеренко, І.Ю. Тимрієнко, І.М. Чернуха та інші
А.М. Нестеренко виокремлює витрати на якість як складову
трансакційних витрат, класифікуючи трансакційні витрати
наступним чином [2, 305-306]:
витрати на пошук інформації (по пошуку товарів і
продавців, по вивченню репутації, по пошуку покупців);
витрати оцінки і контролю якості;
витрати ведення і укладення договорів;
витрати специфікації і захисту прав власності;
витрати захисту від опортуністичної поведінки.
Так, І.М. Чернуха та Г.Ю. Макаренкова вважають, що під
витратами на забезпечення досягнутого рівня якості слід розуміти
весь комплекс періодичних витрат підприємства, направлених на
випуск безпечної продукції, що має стабільні якісні характеристики
в межах прийнятного рівня для даної групи продукції.
На нашу думку сформульовані визначення не повною мірою
відображають зміст категорії «витрати на якість». Слід зазначити,
що на сьогоднішній день є необхідність створення єдиного
національного стандарту та якісного нормативно-правового
забезпечення щодо організації обліку витрат на якість продукції.
Цілі статті. Метою статті є дослідження проблемних питань
організації обліку та аудиту витрат на якість сільськогосподарської
продукції в системі управління підприємств АПК.
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Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Сільськогосподарська продукція має різного роду цільові
призначення. Згідно з цим критерієм вона поділяється на три типи:
кінцевого споживання, проміжну і сировину. До продукції
кінцевого споживання відносять ту продукцію, яка завдяки своїм
біологічним
якісним
характеристикам
безпосередньо
використовується для особистого споживання (свіжі овочі, фрукти,
ягоди, незбиране молоко тощо). Продукція, призначена для
подальшого використання в сільськогосподарському виробництві в
наступних циклах відтворення, називається проміжною (насіння,
садивний матеріал, корми). Сільськогосподарська сировина
(сировинні ресурси) представлена тими видами продукції, які
використовуються для промислової переробки (цукровий буряк,
технічні сорти картоплі, значна частка зерна, льонопродукція,
соняшник, ріпак тощо).
Кожному з цих типів продукції притаманні свої показники
якості. Під показником якості розуміють кількісний вираз однієї
або кількох однорідних властивостей продукції, що задовольняють
певні потреби споживачів стосовно до її цільового призначення й
умов використання. Відношенням фактично досягнутого показника
якості до його нормативного (базового) значення визначають рівень
якості продукції.
Економічне суперництво підприємств АПК, окремих
об’єднань, боротьба їх за ринки збуту зосереджуються не тільки на
ціні, а й значною мірою на нецінових факторах. Серед цих факторів
- реклама, створення сприятливих умов для реалізації продукції,
забезпечення (за необхідності) після продажного обслуговування
покупців - особливе місце займає якість продукції.
Зрозуміло, що за однакової ціни більшим попитом
користуватиметься продукт, який має вищу якість.
У Державному стандарті України ДСТУ ISO 9000-2007
викладено основні положення системи управління якості [4]. Як
показує практика підприємства АПК не проводять калькуляції
вартості «якості» через відсутність типової методики обліку витрат
на якість з метою калькулювання собівартості готової продукції.
Оскільки від величини витрат залежить прибутковість
підприємства, то ефективне управління витратами і, зокрема,
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витратами на якість, яке передбачає мінімізацію їхньої загальної
величини є надзвичайно важливим. Тож, систему управління
витратами на якість потрібно впроваджувати на комплексній
основі, забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених
завдань.
Оскільки витрати на якість є одним з елементів собівартості
готової продукції, то виникає потреба у організації їх обліку. На
міжнародному рівні облік витрат на якість продукції ведеться на
підставі аналізу ризиків і контролю в критичних точках
технологічного процесу (система НАССР - Hazard Analysis and
Critical Control Points - Аналіз ризиків і критичні точки контролю)
[5, с.4].
Ця система ідентифікує, оцінює, аналізує та контролює
ризики, що є важливими для безпечності харчових продуктів.
Впровадження системи НАССР у промислових (харчових)
підприємствах України розпочалося з 1 липня 2003 року, а у
сільськогосподарських – лише у 2013 році. Суть цієї системи
грунтується на таких принципах: проведення аналізу ризиків,
ідентифікація критичних точок контролю, встановлення критичних
меж для кожної точки, встановлення вимог до моніторингу
критичних точок контролю, розробка коригувальних дій,
встановлення процедури ведення записів перевірки системи
HACCP [5].
Враховуючи відсутність чіткого нормативно-правового
регулювання в Україні витрат на якість, процес організації їх обліку
є не простим і вимагає особливої уваги.
В українському законодавстві та у діючих положеннях
стандартах бухгалтерського обліку відсутні будь-які рекомендації
щодо даного питання, тому кожне підприємство має можливість
організовувати облік витрат на якість готової продукції на власний
розсуд та відповідно до своїх потреб.
На нашу думку, облік витрат на якість сільськогосподарської
продукції вести на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» на
окремому субрахунку 914 «Витрати на якість». Це збірнорозподільний рахунок для витрат на якість сільськогосподарської
продукції, за дебетом якого протягом місяця будуть відображатися
всі витрати, пов’язані з якістю, а після закінчення місяця з кредиту
вони будуть списані на рахунок «Основне виробництво», «Брак у
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виробництві», «Витрати майбутніх періодів» та інші.
До складу витрат на якість пропонуємо відносити:
- інформаційні послуги;
- маркетингові дослідження;
- оплата за одержання кодів;
- метрологічне забезпечення виробництва та оцінки якості
продукції;
- виплати по сертифікації продукції;
- оплата розробки і оцінки вартості системи якості;
- витрати на заробітну плату персоналу, які займаються
оприбуткуванням і визначенням якості придбаних товарів;
- нарахування на заробітну плату;
- вартість придбаних навчальних книг по виробництву
продукції;
- витрати на перевірку зразків продукції;
- витрати, пов’язані із навчанням персоналу питання якості;
- витрати на підтвердження якості зразків;
- відрядження працівників пов’язані із вдосконаленням
навиків;
- витрати на надання споживачам доказів відповідності
продукції встановленим вимогам.
З метою підвищення ефективності діяльності підприємства та
можливості прийняття управлінським персоналом обґрунтованих
рішень, пропонуємо процес організації обліку витрат на якість
сільськогосподарської продукції здійснювати у наступній
послідовності (рис. 1).
Всі розглянуті нами етапи повинні бути закріплені в
обліковій політиці підприємств АПК. А саме в Наказі про облікову
політику, в якому повинен міститися розділ щодо обліку витрат на
якість або розроблене окреме Положення про витрати на якість
продукції.
Для малих підприємств не є доцільним створення окремого
Положення про витрати на якість, для них достатнім буде
включення до Наказу про облікову політику даних елементів.
А для великих підприємств, які мають значні обсяги
реалізації та орієнтуються на збільшення своєї ринкової частки
шляхом підвищення якості продукції та здобуття на цій основі
конкурентних переваг, доцільним є розробка та затвердження
12
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окремого Положення про витрати на якість продукції.
У даному Положенні необхідно зібрати всю інформацію, як
облікового, так і загального управлінського спрямування щодо
витрат на якість сільськогосподарської продукції.
Для успішної конкуренції сільськогосподарської продукції як
на внутрішньому так і на зовнішньому ринку підприємствам АПК
доцільно проводити аудит якості продукції.

Рис. 1. Процес організації
сільськогосподарської продукції

обліку

витрат

на

якість

Вважаємо, що зовнішній аудит якості необхідно проводити
незалежними акредитованими організаціями, які здійснюють
сертифікацію на відповідність вимогам ДСТУ.
Внутрішній аудит якості сільськогосподарської продукції
здійснювати для визначення можливостей її покращення та для
декларування відповідності своєї продукції нормам якості. Сферу
внутрішнього аудиту характеризують такі стандарти: 310
"Достовірність і повнота інформації", 330 "Збереження активів",
340 "Раціональність і ефективність використання ресурсів", 350
"Досягнення цілей операційної діяльності і програм" [6]. Об'єкти
внутрішнього аудиту якості продукції підприємства є умовнопостійними. Вони можуть змінюватися відповідно до того, як
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змінюється номенклатура продукції підприємства, тобто в процесі
зміни його діяльності, на якому здійснюється внутрішній аудит.
Висновки. Виробництво якісної продукціі, зазвичай, несе за
собою додаткові витрати. Витрати на якість є складовою
трансакційних витрат.
Практика останніх років доводить, що існуючий рівень
організації обліку на підприємствах АПК не здатний задовольнити
всі вимоги щодо обліку витрат на якість сільськогосподарської
продукції та надати необхідну інформацію у повному обсязі.
Тому кожне підприємство, яке має на меті впровадити
систему суцільного управління якістю готової продукції повинно
розробити власну систему заходів по організації фінансування,
обліку та калькулюванні витрат на якість, що в свою чергу
сприятиме
підвищенню
якості
продукції,
рівню
її
конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємства
в цілому.
Оскільки від величини витрат залежить прибутковість
підприємства, то ефективне управління витратами і, зокрема,
витратами на якість, яке передбачає мінімізацію їхньої загальної
величини є надзвичайно важливим. Тож, систему управління
витратами на якість потрібно впроваджувати на комплексній
основі, забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених
завдань.
Аудит якості має грунтуватися на кількісному оцінюванні
процедур з якості, які б містили вимоги до виконання робіт
безпосередньо на підприємстві, до постачання виробничих
ресурсів, до моніторингу виконання та вдосконалення процесів.
Запропонована методика дозволить оцінити якісні показники
продукції, встановити їх єдину комплексну оцінку. На підставі
результатів аудиту доцільно проводити маркування продукції, яке б
відображало рівень її якості.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА
НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто основні аспекти обліку зобов’язань за національними
та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Надана порівняльна
характеристика поняття «зобов'язання», їх класифікаціїї, визнання, оцінки та
відображення в обліку та звітності.
Ключові слова: міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, національні
стандарти бухгалтерського обліку, забезпечення, зобов’язання, бухгалтерський
облік.

Asmolova T., Syrtzeva S.
FEATURES OF THE ACCOUNTING OF COMMITMENTS WITH
NATIONAL AND INTERNATIONAL ACCOUNTING
STANDARDS: A COMPARATIVE ASPECT
Accounting payable in Ukraine, as part of the balance of liabilities, primarily
regulated by the Law of Ukraine «On Accounting and Financial Reporting in Ukraine».
Methodological requirements for formation and reflection in the accounting and
financial reporting obligations and the principles reflected in the financial statements
defined by the Regulations (standard) accounting (R(S)A) 11 «Commitments». But
because national accounting standards are based on international and must not contradict
them, it is impossible not to draw attention to International Accounting Standards (IAS).
Established national standards were developed based on international, so P (S) 11
«Commitments» ta IAS 37 «Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets»
have the following common points: terms used in the standards - liabilities , support; the
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definition of «commitment».
However, between P (S) and IAS are some differences.
So, if we consider the liabilities, it should be noted that the national standards, in
this case, considering the commitment and international - support.
Under IAS 37 provision is reflected in the balance sheet as part of short-term or
long-term commitments. In the accounting practice of our state is not provided at the
separation collateral the time of their engagement, although the term of these
commitments is different.
In addition, not shown, that the assessment made provisions for taxes. In n. 18 P
(S) 11 stressed that the provision are reviewed at each balance sheet date. But it is said
that increasing the amount of provisions is reflected as financial expenses (borrowing
costs), which is essential.
Liabilities of enterprises and according to P (S) 11 can be divided into long-term,
short-term and contingent and deferred income.
In international practice long-term and short-term liabilities relate to the actual,
those arising from contracts or contracts based on the law and their value can be
accurately determined. Contingent liabilities include contingent - a non-existing
obligations but they are potential because it depends on future events that may occur as a
result of a past event.
Thus, we can conclude that the issue of unification of P (S) 11, IAS 37 requires
significant improvements and additions to the direction of their adaptation to the specific
economic conditions, to improve the accounting system in Ukraine.
Keywords: international accounting standards, national accounting standards,
provision, obligation, accounting.

Асмолова Т.В., Сирцева С.В.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА
НАЦИОНАЛЬНЫМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В статье рассмотрены основные аспекты учета обязательств за
национальными и международными стандартами бухгалтерского учета.
Предоставлена сравнительная характеристика понятия «обязательства», их
классификации, признания, оценки и отражения в учете и отчетности.
Ключевые слова: международные стандарты бухгалтерского учета,
национальные стандарты бухгалтерского учета, обеспечение, обязательство,
бухгалтерский учет.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У процесі
господарської діяльності практично у кожного підприємства
виникають зобов’язання. Проблема зростання кредиторської
заборгованості в пасиві балансу підприємства призводить до
пошуку нових методів мінімізації заборгованості, вдосконалення
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облікової
політики
підприємства
щодо
кредиторської
заборгованості. На сучасному етапі господарювання однією з
проблем є гармонізація ведення обліку зобов’язань вітчизняними
підприємствами з міжнародними стандартами та вимогами.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Методичним та прикладним питанням
проблеми гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової
звітності України за міжнародними та національними стандартами
обліку приділяють увагу такі вчені, як Д. Бондаренко [1],
Ф. Бутинець [2], С. Голов, В. Костюченко [3], Ю. Кузьмінський [4],
В. Сопко [5] та ін. Але ряд питань щодо гармонізації обліку
кредиторської заборгованості за міжнародними та національними
стандартами залишаються не вирішені повністю.
Цілі статті. Розглянути особливості обліку кредиторської
заборгованості підприємства згідно національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку та порівняти їх з
міжнародними
стандартами
задля
виявлення
основних
розбіжностей між ними.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Кредиторська
заборгованість – це заборгованість підприємства іншим юридичним
і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій
(подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують
зобов'язання її погашення в певний строк. Вона складає суттєву
частку поточних зобов’язань підприємства, а тому достовірність
цього показника необхідна для забезпечення достовірності
фінансової звітності в цілому.
Зміцнення економічної ефективності діяльності підприємств
вимагає підвищення достовірності даних бухгалтерського обліку
про стан кредиторської заборгованості. В першу чергу, це
стосується інформації аналітичного обліку, яка необхідна для
ефективного контролю за своєчасністю стягнення заборгованості і
списання її невідшкодованої частини [1].
Бухгалтерський облік кредиторської заборгованості в
Україні, як складової частини пасиву балансу, перш за все,
регламентовано Законом України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні» [6]. Методологічні вимоги щодо
формування та відображення в бухгалтерському обліку та
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фінансовій звітності зобов’язань, а також принципи відображення у
фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку (П(С)БО) 11 «Зобов’язання» [7]. Але,
оскільки національні стандарти обліку розроблені на основі
міжнародних i не повинні суперечити їм, неможливо не звернути
увагу на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).
Облік зобов’язань в міжнародній практиці регламентується
МСБО 1 «Подання фінансових звітів» [8], МСБО 32 «Фінансові
інструменти: розкриття та подання», МСБО 37 «Забезпечення,
непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» [9].
З метою аналізу спільних тa відмінних особливостей цих
положень, необхідно виконати їх порівняння, результати якого
наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика міжнародного тa національного
стандартів з обліку зобов’язань

Частково збігаються

МСБО 37 «Забезпечення,
непередбачені зобов’язання та
П(С)БО 11 «Зобов’язання»
Висновки
непередбачені активи»
1
2
3
Сфера застосування
Норми положення
Застосовується всіма
застосовуються
суб'єктами господарювання до
підприємствами, організаціями
обліку забезпечень, умовних
та іншими юридичними
зобов'язань і умовних активів,
особами незалежно від форм
за винятком тих, які є
власності (крім бюджетних
результатом контрактів, що
установ та підприємств, які
підлягають виконанню, крім
відповідно до законодавства
випадків, коли контракт є
складають фінансову звітність
обтяжливим; на які
за МСФЗ).
поширюється сфера
Застосовується з урахуванням
застосування іншого стандарту.
особливостей оцінки та
Застосовують до забезпечень
розкриття інформації щодо
реструктуризації (включаючи
зобов'язань, установлених
припинену діяльність)
іншими П(С)БО
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Частково збігаються
Не збігаються

Визначення зобов’язань
Зобов’язання - це теперішня
Зобов’язання - це теперішня
заборгованість суб’єкта
заборгованість суб’єкта
господарювання, яка виникає в
господарювання, яка виникає в
результаті минулих подій і
результаті минулих подій і
погашення якої, за
погашення якої, за очікуванням,
очікуванням, спричинить
спричинить вибуття ресурсів із
вибуття ресурсів із суб’єкта
суб’єкта господарювання, котрі
господарювання, котрі
втілюють у собі економічні
втілюють у собі економічні
вигоди
вигоди
Визнання зобов’язань
Забезпечення слід визнавати,
Зобов’язання визнається, якщо
якщо: 1) суб’єкт
його оцінка може бути
господарювання має
достовірно визначена та існує
теперішню заборгованість
ймовірність зменшення
(юридичну чи конструктивну)
економічних вигод у
внаслідок минулої події;
майбутньому внаслідок його
2) ймовірно, що вибуття
погашення. Якщо на дату
ресурсів, які втілюють у собі
балансу раніше визнане
економічні вигоди, буде
зобов’язання не підлягає
необхідним для погашення
погашенню, то його сума
заборгованості;
включається до складу доходу
3) можна достовірно оцінити
звітного періоду
суму заборгованості
Оцінка зобов’язань
1) довгострокові зобов’язання,
на які нараховуються відсотки,
відображаються в балансі за їх
Сума юридичних або
теперішньою вартістю;
конструктивних зобов’язань
2) поточні зобов’язання
має бути найкращою оцінкою
відображаються в балансі за
видатків, необхідних для
сумою погашення;
погашення теперішньої
3)непередбачені зобов’язання
заборгованості на дату балансу
відображаються на
позабалансових рахунках
підприємства за обліковою
оцінкою

Повністю збігаються

Продовження таблиці 1
2
3

1
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Класифікація зобов’язань
1) забезпечення;
1) довгострокові;
2) умовні зобов'язання;
2) поточні;
3) можливі зобов'язання;
3) непередбачені зобов'язання;
4) існуючи зобов'язання
4) доходи майбутніх періодів

Не збігаються

Продовження таблиці 1
2
3

1

Оскільки національні стандарти розроблялися на основі
міжнародних, тому П(С)БО 11 «Зобов’язання» тa МСБО 37
«Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені
активи»
мають
такі
спільні
моменти:
терміни,
що
використовуються в стандартах – зобов’язання, забезпечення;
визначення поняття «зобов’язання».
Проте, між П(С)БО тa МСБО існують певні відмінності.
Так, якщо розглядати визнання зобов'язань, то слід відмітити,
що національні стандарти, в даному випадку, розглядають
зобов'язання, а міжнародні – забезпечення.
Згідно з МСБО 37 забезпечення відображається в балансі в
складі короткострокових або довгострокових зобов’язань. У
бухгалтерській практиці нашої держави взагалі не передбачено
поділ забезпечень за часом їх залучення, хоча термін виконання цих
зобов’язань різний.
Аналізуючи відмінні риси П(С)БО 11 та МСБО 37, необхідно
також відмітити, що у П(С)БО 11 відсутні такі важливі терміни і
поняття, а також їх тлумачення, як: подія, що зобов’язує; юридичне
зобов’язання; конструктивне (фактичне, традиційне) зобов’язання;
теперішня заборгованість; достовірна оцінка зобов’язання;
найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення теперішньої
заборгованості на дату балансу.
Крім того, не відображено, що оцінка забезпечень
здійснюється до сплати податків. У п. 18 П(С)БО 11 підкреслено,
що забезпечення переглядаються на кожну дату балансу. Але при
цьому не сказано, що збільшення суми забезпечень відображається
як фінансові витрати (витрати на позики), що є суттєвим.
Зобов’язання підприємств і згідно з П(С)БО 11 прийнято
поділяти на довгострокові, короткострокові і непередбачені та
доходи майбутніх періодів.
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У міжнародній практиці довгострокові і короткострокові
зобов’язання відносять до фактичних, тобто таких, які виникають з
договорів, контрактів або на основі законодавства і їх вартість
можна точно визначити. Непередбачені зобов’язання відносять до
умовних – це неіснуючі зобов’язання, але вони є потенційними,
тому що залежать від майбутніх подій, які можуть виникнути в
результаті минулої події.
Висновки. Детально дослідивши положення, які містяться у
МСБО 37 та ПСБО 11 встановлено, що існує цілий ряд відмінних
ознак: у термінологічному словнику, у класифікації зобов’язань, у
їх оцінці у відображені інформації про зобов’язання у фінансовій
звітності.
Таким чином, можна зробити висновок, що питання
уніфікації П(С)БО 11 до МСБО 37 вимагає суттєвих доопрацювань
і доповнень в напрямку пристосування їх до конкретних умов
господарювання, з метою удосконалення системи бухгалтерського
обліку в Україні.
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Житомирський державний технологічний університет
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СПОСІБ
РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В
ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Актуальність дослідження даного проблемного питання полягає в
необхідності дослідження проблеми впливу інвестиційної політики на формування
облікової політики підприємства з метою забезпечення інвестиційної безпеки.
У праці використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання:
методи конкретизації, діалектичний метод, аналіз, синтез, абстрагування,
бібліометричний і бібліографічний методи та метод моделювання. Встановлено,
що інвестиційна політика підприємства повинна передбачати цілісність в обліку та
управління інвестиційними ресурсами та оцінювати методичний, технічний,
організаційний аспекти. А також слід зазначити, що облікова, податкова та
договірна політика впливають на формування та ведення інвестиційної політики
підприємства. Тому регламентація інвестиційної політики на підприємстві є
важливим завданням оптимізації діяльності підприємства, оскільки від аналізу
умов інвестування (що зазначаються в договорі) в результаті залежить порядок
облікового відображення даних операцій і фінансовий стан підприємства, що, в
результаті, впливає на фінансовий результат.
Ключові слова: інвестиційна безпека, інвестиційна політика, облікова
політика.

Belyak G.
ENTERPRISE INVESTMENT POLICY AS A METHOD OF
ACCOUNTING POLICIES ENTERPRISE THE SECURING
INVESTMENT SECURITY
The relevance of this research problematic issue is the need to study the impact
of the investment policy of the formation of accounting policies to ensure investment
security.

Берляк Г.В.
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The work uses general scientific and special methods of learning: methods of
specification, the dialectical method, analysis, synthesis, abstraction, bibliographic and
bibliometric methods and modeling techniques.
The regulation of the company's accounting policy is defined. Today, however,
the accounting policies focused more on the preparation and presentation of financial
statements than decision-making in various fields of business. Therefore, do not function
accounting policy reduced only to the process of preparation of the financial statements.
It should focus on the various components of economic activity, and include a set of
topical issues including the accounting, but due to other management functions, as these
functions are the overall economic value for the company. In the area of interest are not,
issues such as the assessment of alternatives attraction of investments in the business,
people responsible for this type of operations, analysis and monitoring of the assistance
and investment projects and others. The way these issues are resolved, and the state
depend commitment not only accounting but also management and financial
sustainability of the enterprise as a whole. Therefore, there is a need to develop a
common policy management that integrates a direction implementation of all the facts of
economic life. A definition of investment security as a specific object accounting system
provides an effective system of your display and its management of its formation and
use. This agreement has been confirmed by companies that demonstrate the
ineffectiveness of the investment policy and is a prerequisite for the development of a
common objective of the investment policy of the company.
Considering it is determined that the investment policy of the company should
provide integrity in accounting and management of investment resources and evaluate
methodological, technical, organizational aspects. Also it should be noted that the
accounting, tax and contract policies affecting the formation and maintenance of the
investment policy of the company. Therefore, regulation of investment policy the
company is an important task of optimization of the company as an analysis of
investment conditions (which are specified in the contract) as a result of the procedure
depends on your data mapping operations and financial condition that the resulting
impact on financial results.
Keywords: investment security, investment policy, the accounting policy.

Беляк А.В.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Актуальность исследования данного проблемного вопроса заключается в
необходимости исследования проблемы влияния инвестиционной политики на
формирование учетной политики предприятия с целью обеспечения
инвестиционной безопасности.
В работе использованы общенаучные и специальные методы познания:
методы конкретизации, диалектический метод, анализ, синтез, абстрагирование,
библиометрические и библиографический методы и метод моделирования.
Установлено, что инвестиционная политика предприятия должна предусматривать
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целостность в учета и управления инвестиционными ресурсами и оценивать
методический, технический, организационный аспекты. А также следует отметить,
что учетная, налоговая и договорная политика влияют на формирование и
реализацию инвестиционной политики предприятия. Поэтому регламентация
инвестиционной политики на предприятии является важной задачей оптимизации
деятельности предприятия, поскольку от анализа условий инвестирования
(которые указываются в договоре) в результате зависит порядок учетного
отражения данных операций и финансовое состояние предприятия, что, в
результате, влияет на финансовый результат.
Ключевые слова: инвестиционная безопасность, инвестиционная политика,
учетная политика.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах господарювання одним з завдань для будь-якого
підприємства є удосконалення процесу управління з метою
ефективного здійснення господарської діяльності, залучення
додаткових джерел фінансування активів, розподілу прибутку
тощо. Вдосконалення форм і методів управління має першочергове
значення для прийняття управлінських рішень, підвищення
ефективності виробництва, досягнення підвищення прибутковості
та рентабельності. Важливою складовою системи управління, яка
забезпечує досягнення цих цілей, є бухгалтерський облік та
економічний аналіз, а саме, раціональна їх організація як одна із
основних функцій загального процесу управління фактами
господарського життя, що відбуваються в основних сферах
діяльності підприємства – операційній, інвестиційній та фінансовій
– процесу, що об’єктивно існує і здійснюється щодо кожної окремої
сфери завдяки взаємозв’язку всіх функцій управління.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням формування облікової політики підприємства
присвячено дослідження ряду авторів. Зокрема дослідження
Разом з тим, з наукової і практичної точок зору залишається
недостатньо дослідженою проблема впливу інвестиційної політики
на формування облікової політики підприємства з метою
забезпечення інвестиційної безпеки.
Цілі статті полягають в обґрунтуванні необхідності розробки
на підприємстві політики господарювання, визначити місце в ній
інвестиційної політики підприємства та нормативно закріпити
основні положення інвестиційної політики підприємства як спосібу
реалізації облікової політики в частині забезпечення інвестиційної
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безпеки.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Зміст визначень
бухгалтерського
обліку
можна
звести
до
наступного:
бухгалтерський облік – це система збору, накопичення і
систематизації інформації про господарську діяльність з метою
складання звітності та обґрунтування управлінських рішень 1,
с. 23 . З визначення сутності бухгалтерського обліку можемо
зробити висновок, що бухгалтерський облік не може існувати сам
по собі, він повинен мати таку організацію, щоб взаємодіяти з усіма
підсистемами, що формують інформацію про діяльність
підприємства та забезпечують ефективне функціонування та
розвиток підприємства.
Сьогодні однією із складових, що регламентують облікову
діяльність на підприємстві є облікова політика підприємства.
Класичне філософське трактування терміну ―політика‖
означає (грец. рolitike – мистецтво управляти державою) –
діяльність, яка пов’язана з відношеннями між класами, націями та
іншими соціальними групами, ядром якої є завоювання, утримання
та використання державної влади 2, с. 285 . Однак цей термін з
часом набував більш широкого значення і почав застосовуватися в
різних сферах діяльності. Зокрема політика, за визначенням
В.П. Пугачова та О.І. Соловйова – це діяльність, спрямована на
досягнення спільної злагоди [3, с. 2].
Фактично, саме облікова політика повинна сприяти
формуванню та наданню інформації про діяльність підприємства,
та сприяти ефективному прийняттю управлінських рішень. Проте,
згідно ст. 1 ЗУ ―Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні‖ 4 під обліковою політикою слід розуміти сукупність
принципів, методів і
процедур, що
використовуються
підприємством для складання та подання фінансової звітності.
Отже, одним з вихідних моментів у формуванні облікової політики
є її регламентацій ний характер, що належить до її недоліків, через
який виникають інші спірні моменти. Тобто облікова політика
початково орієнтується ―не на пошук ефективних форм організації
облікового персоналу й розширення складу і поглиблення змісту
інформаційних облікових моделей, не на розвиток обліку в
інтересах системи управління‖ [5, с. 38], а на узгодження з чинним
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законодавством, що визначає її основною метою ―складання та
подання фінансової звітності‖. На думку професора М.Т. Білухи 6 ,
облікова політика повинна бути спрямована на розкриття творчих
здібностей
підприємців
у
підвищенні
ефективності
господарювання, впровадженні нових технологій для задоволення
власних потреб і виконання зобов’язань перед державою. Професор
М.В. Кужельний 7 зауважує, що у формуванні облікової політики
повинні брати участь майже всі економічні і технічні служби. В
свою чергу, П.Є. Житний акцентує увагу на тому, що не слід
функції облікової політики зводити лише до процесу складання
фінансових звітів. Звичайно, ці процеси є складовою облікової
політики, проте вони є продуктом тільки кінцевих господарських
подій минулого періоду. Для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень треба мати не тільки поточну оцінку
господарських процесів, а й попередню оцінку для здійснення
контролю та обґрунтування економічного рівня майбутнього стану
виробництва. Саме управлінська спрямованість облікової політики
має сенс, оскільки повною мірою може вплинути на процеси
господарювання [8, с. 62-63;9].
Такі погляди вчених засвідчують доцільність відображення в
обліковій політиці принципів управлінської спрямованості, що
підтверджує необхідність охоплення нею широкого кола завдань,
вирішення яких може стосуватися стратегічних напрямків
підвищення ефективності господарювання [10, с. 51].
Тобто, політика організації бухгалтерського обліку,
включаючи всі її елементи повинна орієнтуватися на різні складові
господарської діяльності підприємства, та охоплювати сукупність
актуальних проблемних питань у тому числі питання обліку, проте
у зв’язку з іншими функціями управління, оскільки ці функції
мають загальноекономічне значення для підприємства.
Коло ж проблемних питань, що визначають облікову
політику пов’язане з нарахуванням амортизації, методами оцінки та
списання об’єктів обліку, створенням резервів покриття майбутніх
витрат і платежів, забезпеченням техніки ведення обліку.
За даними дослідження Наказів (положень) про облікову
політику 25 підприємств Житомирської області встановлено
відсутність регламентування оцінки альтернативних можливостей
залучення інвестиційних ресурсів в діяльність підприємства,
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відповідальності осіб за даний вид операцій, організації та
здійснення аналізу та контролю тощо, що унеможливлює
забезпечення фінансової стійкості підприємства в цілому.
Визначення інвестиційної політики як частини загальної
фінансової стратегії підприємства передбачає побудову ефективної
системи облікового відображення даних операцій та управління
ними.
Проте за даними Державного комітету статистики станом на
30.06.2014 р. структура інвестицій у діяльність підприємств
України характеризувалася зменшенням їх обсягів за всіма
галузями промисловості. Лідируючу позицію серед видів
економічної діяльності за обсягами інвестування займає переробна
промисловість та будівництво.
Статистичні показники свідчать про неефективність
управління залученням, використанням інвестиційних ресурсів
підприємств та є об’єктивною передумовою розробки інвестиційної
політики на підприємстві, яка повинна бути узгоджена з діючою
обліковою політикою.
Відзначимо, що організаційна система може бути досконалою
лише за умови, що вона максимально сприятиме вирішенню питань
методики облікового процесу і дасть простір для створення
облікових інформаційних потоків, що сприяють системі управління
інвестиційною політикою в цілому 11 .
На рис. 1. зображено місце інвестиційної політики в політиці
господарювання підприємства. Варто зауважити, що перелік
складових політики господарювання, зображений на рис. 1 не є
вичерпним, оскільки залежить від галузевої приналежності та
особливостей діяльності підприємства.
На рис. 1 зображені складові політики господарювання
економічна політика та технологічна політика, а також їх елементи.
Необхідність даного розподілу пов’язана з тим, що, по своїй суті,
складові політики господарювання, які можна віднести до
економічної політики, торкаються процесів, що позначаються на
діяльності конкретних підрозділів, запланованих та одержаних
результатів, які, як правило, мають кількісну оцінку 12 .
Жодна з представлених елементів політики господарювання
не може працювати та розроблятися окремо одна від одної. Проте,
основою управління підприємства є фінансова політика
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підприємства як частина його економічної політики, що
виявляється у використанні фінансових ресурсів, регулювання
витрат і доходів, в управлінні грошового обігу, формуванні і
використанні грошових коштів 1, с. 27 .
Економічна
політика

ПОЛІТИКА
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Технологічнапол
ітика

Інвестиційна політика полягає у виборі і реалізації найбільш
ефективних форм реальних і фінансових його інвестицій з
метою забезпечення високих темпів розвитку підприємства і
постійного зростання його ринкової вартості

Виробнича
політика

Маркетингова
політика

Кадрова політика

Фінансова
політика

Інвестиційна
політика

Договірна
політика

Облікова
політика

Податкова
політика

Інші елементи

Дивідендна
політика
– елементи економічної політики підприємства
– елементи фінансової політики підприємства
– складові політики господарювання

Рис. 1. Місце інвестиційної політики у системі політики
господарювання підприємства
Виходячи із сутності та мети інвестиційної діяльності, надамо
наступне визначення інвестиційної політики підприємства.
Інвестиційна політика підприємства
система принципів та
методів розробки та реалізації рішень, пов’язаних з вибором та
реалізацією найбільш ефективних форм реальних і фінансових
інвестицій підприємства з метою забезпечення високих темпів його
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розвитку і постійного зростання ринкової вартості відповідно до
потреб та можливостей стратегії розвитку підприємства.
Відповідно до сутності інвестиційної політики підприємства
можна визначити її мету, яка полягає у забезпеченні надання
інформації про формування та реалізацію інвестиційних рішень,
операцій з інвестиціями, а також стан інвестування підприємства
для забезпечення здійснення контролю і управління ними.
Для будь-яких елементів політики характерні специфічні
ознаки, задачі та принципи існування. Вважаємо, що сутність
інвестиційної політики підприємства проявляється в реалізації
наступних задач, що забезпечують досягнення стратегії розвитку
підприємства:
– розробка стратегії і тактики економічної діяльності
підприємства на короткостроковий і довгостроковий період;
– пошук найбільш ефективних об’єктів для інвестування;
– вибір оптимального варіанта інвестиційного проекту;
– пошук і оцінка альтернативних джерел інвестиційних
ресурсів для здійснення інвестиційних проектів;
– досягнення максимального результату в процесі реалізації
інвестиційної політики при мінімально можливому обсязі капіталу,
тривалості експлуатації активів і докладених зусиль.
Ефективне
управління
інвестиційною
діяльністю
підприємства є одним із способів максимізації вартості
підприємства за рахунок мінімізації середньозваженої ціни
капіталу. Залучення підприємством інвестицій завжди пов’язане зі
зміною обсягу і структури капіталу.
Сьогодні для розробки інвестиційних політики підприємства
необхідна єдність методологічної та інформаційної бази, що
дозволяє впорядкувати підготовчий процес і полегшує надалі
моніторинг даних проектів і програм.
Виходячи з порядку організації облікової політики, доцільно
виділити таку систему організації інвестиційної політики
підприємства, та визначити її основні елементи (рис. 2).
Основу організації бухгалтерського обліку інвестиційних
операцій формують два види операцій: одержання інвестицій та
віддача від них. Тому інвестиційна політика підприємства повинна
передбачати цілісність в обліку та управління інвестиціями та
охоплювати методичний, технічний, організаційний аспекти.
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Рис. 2. Складові інвестиційної політики підприємства
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Методичний аспект визначає складові елементи інвестиційної
політики, що забезпечить їх відображення в системі бухгалтерського
обліку; визначення методів оцінки; оформлення документів та
своєчасне відображення в обліку інвестиційних операцій і контроль за
їх виконанням; обчислення податків, пов’язаних з проведенням
інвестиційних операцій та формування повної і достовірної інформації
в бухгалтерській звітності.
Технічний аспект інвестиційної політики передбачає
визначення в робочому плані рахунків рахунки обліку
інвестиційної діяльності; визначення порядку проведення
інвентаризації; формування графіку документообігу інвестиційних
операцій; розробку форм документів для відображення відповідних
операцій. В свою чергу, організаційний аспект інвестиційної
політики передбачає внесення до посадової інструкції обов’язків
працівників бухгалтерії, аналітичних підрозділів, управлінського
персоналу, щодо організації та ведення обліку операцій, пов’язаних
із інвестиційною діяльністю.
На інвестиційну привабливість підприємства та дивідендну
політику може впливати стан зобов’язань підприємства, що є
наслідком договірної політики. В зворотному напрямі, інвестувати
може лише підприємство, що є фінансово стійким та має вільні
кошти після сплати відсотків (вплив договірної та позикової
політики), виплати дивідендів (вплив дивідендної політики) тощо.
Облікова, договірна та податкова політики тісно пов’язані з
інвестиційною політикою та взаємопов’язані між собою. Даний
взаємозв’язок можемо прослідкувати на основі складових
інвестиційної політики, що зазначимо в табл. 1.
Таблиця 1
Взаємодія складових інвестиційної політики з елементами
облікової, договірної та податкової політики
№
з/п
1
2
3

Складові інвестиційної політики
Класифікація інвестицій
Визначення методів оцінки інвестицій
Оформлення документів та своєчасне відображення
в обліку операцій по надходженню інвестиційних
ресурсів та їх поверненню
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Облікова
Облікова
Облікова
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Продовження таблиці 1
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

Визначення термінів окупності інвестиційних
проектів
Обчислення податків, пов’язаних з проведенням
інвестиційних операцій
Формування повної і достовірної інформації в
бухгалтерській звітності
Визначення в робочому плані рахунків рахунки
обліку інвестиційної діяльності
Визначення порядку проведення інвентаризації
Формування графіку документообігу
Розробка форм первинних документів
Внесення до посадової інструкції обов’язків
працівників бухгалтерії щодо організації та ведення
обліку інвестиційних операцій
Розробка методики аналізу ефективності здійснення
інвестиційних проектів та визначення коефіцієнтів
ефективності
Визначення переліку осіб, які мають право підпису
при
прийнятті
рішення
щодо
управління
інвестиційною діяльністю

Договірна
Податкова
Облікова
Облікова
Облікова
Облікова
Облікова
Облікова
Облікова
Договірна
Податкова
Договірна

Слід зазначити, що облікова, податкова та договірна політика
впливають на формування та ведення інвестиційної політики
підприємства. Тому регламентація інвестиційної політики на
підприємстві є важливим завданням оптимізації діяльності
підприємства, оскільки від аналізу умов інвестування (що
зазначаються в договорі) в результаті залежить порядок облікового
відображення даних операцій і фінансовий стан підприємства, що, в
результаті, впливає на фінансовий результат.
Висновки.
Регламентація
діяльності
підприємства
визначається обліковою політикою. Проте сьогодні облікова
політика орієнтується більше на складання та подання фінансової
звітності ніж на прийняття рішень в різних сферах господарської
діяльності. Тому, не слід функції облікової політики зводити лише
до процесу складання фінансових звітів. Вона повинна
орієнтуватися на різні складові господарської діяльності
підприємства, та охоплювати сукупність актуальних проблемних
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питань у тому числі питання обліку, проте у зв’язку з іншими
функціями
управління,
оскільки
ці
функції
мають
загальноекономічне значення для підприємства. У сфері її інтересів
не знаходяться, такі питання, як оцінка альтернативних
можливостей залучення інвестиційних ресурсів в діяльність
підприємства, відповідальність осіб за даний вид операцій, аналіз та
контроль за залученням та реалізацією інвестиційних проектів та
інші. Від того, як будуть вирішені ці питання, залежать
цілеспрямованість і стан не тільки обліку, але й системи управління
та фінансової стійкості підприємства в цілому. Тому, необхідною є
розробка загальної політики господарювання, що інтегрувала б в
собі напрями здійснення всіх фактів господарського життя. А
визначення інвестиційної безпеки як специфічного об’єкта системи
бухгалтерського обліку передбачає побудову ефективної системи
його облікового відображення та управління його формуванням та
використанням. Ця необхідність підтверджується даними
підприємств, що свідчать про неефективність здійснення
інвестиційної політики та є об’єктивною передумовою розробки
єдиної інвестиційної політики на підприємстві.
Зважаючи на це визначено, що інвестиційна політика
підприємства повинна передбачати цілісність в обліку та
управління інвестиційними ресурсами та оцінювати методичний,
технічний, організаційний аспекти. А також слід зазначити, що
облікова, податкова та договірна політика впливають на
формування та ведення інвестиційної політики підприємства. Тому
регламентація інвестиційної політики на підприємстві є важливим
завданням оптимізації діяльності підприємства, оскільки від аналізу
умов інвестування (що зазначаються в договорі) в результаті
залежить порядок облікового відображення даних операцій і
фінансовий стан підприємства, що, в результаті, впливає на
фінансовий результат.
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Львівський національний аграрний університет
ОБЛІК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті досліджено сутність інновацій як об'єкта бухгалтерського обліку.
Розкрито особливості обліку інноваційної діяльності. Розглянуто відображення
об’єктів інновацій в обліку, враховуючи специфіку галузі сільського господарства.
Відображено шляхи вдосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення
інноваційних процесів на підприємстві.
Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційні процеси,
інноваційні витрати, облік інноваційної діяльності.
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Bryk G.
ACCOUNTING INNOVATION IN AGRICULTURAL
ENTERPRISES
For improving the efficiency of enterprises’ production activities and increase its
competitiveness emphasis on promotion of innovative activities. Particularly relevant
issue of innovation for our state now that due to increasing energy prices the cost of
production is growing. To effectively manage innovation processes at enterprises’ level
requires appropriate accounting information system that would allow to carry out
thorough analysis and evaluation of innovative processes.
Innovation processes in agriculture have its own specifics, because along with
industrial means of production in the manufacturing process actively involved plant and
animal potential. In addition, there is a problem when some expense directly attributable
to the cost, and the remaining implementation period of more than a year previously
recorded as biological asset, intangible assets and then written off to cost.
The current accounting system provides different ways to display the costs
associated with innovation. So according to the PSA 16 «Costs» can be attributed to a
number of overhead cost as part of those intended to improve the technology and
organization of production.
Another innovative way of accounting costs in agricultural enterprises is the use
of the account 94 «Other operating costs». Under the PSA «Costs» , this group belong
wipe on research and development. This understanding innovations close concerns the
agricultural activity. Another advantage of the second method of accounting innovation
costs is that all expenses of the account 94 are not included in the cost of production and
debited to the account 79 «Financial results».
Given the possibility of innovation through the development of new varieties is
appropriate provided accounting of innovation at sub-account 23 «Production», where
over a period of growing new product will meet all production costs.
Given the characteristics of the formation and development of innovative
processes in agriculture advisable to distinguish four types of innovation: breeding and
genetics; technical, technological and production; organizational, managerial and
economic; social and environmental. For a more detailed account of innovative
processes conducted ita analysis in the context of each of the four types of innovation.
Taking into account all above we have a number of accounts that show the cost
of innovation. Given this, it is appropriate to single out a specific account for cost
accounting for innovative processes, which have accumulated such kind of costs.
The analysis of the system accounting innovation gives grounds to assert the
need for clearer methods of regulation innovation activities. Thus, at the legislative level
to develop guidelines and adopt separate accounting standard on accounting for
innovation activities
Keywords: innovation, innovation activities, innovation processes, innovation
expenditure, accounting innovation
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Брык Г.В.
УЧЕТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье исследована сущность инноваций как объекта бухгалтерского
учета. Раскрыты особенности учета инновационной деятельности. Рассмотрены
отображения объектов инноваций в учете, учитывая специфику отрасли сельского
хозяйства. Отражены пути совершенствования системы учетно-аналитического
обеспечения инновационных процессов на предприятии.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационные
процессы, инновационные расходы, учет инновационной деятельности.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Для
підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності
підприємств та зростання їх конкурентоспроможності значна увага
приділяється активізації
інноваційної діяльності. Особливо
актуальне питання інновацій для нашої держави тепер, коли
внаслідок підвищення цін на енергоресурси собівартість продукції
постійно зростає. Для ефективного управління інноваціями на рівні
підприємства необхідна відповідна система облікової інформації,
яка б дозволяла здійснювати ґрунтовний аналіз та оцінювання
інноваційних процесів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. У вітчизняній літературі окремі аспекти
організації та методології обліку інновацій розглядалися в роботах
О.О. Ільченко [2], О. В. Кантаєвої [3], Я. Д. Крупки [4], М. C.
Пушкаря [5] та ін. Разом з тим, незважаючи на значну кількість
публікацій, багато теоретичних і практичних аспектів обліку
інноваційній діяльності сільськогосподарських підприємств
залишаються дискусійними і потребують подальшого вивчення.
Цілі статті. Основні напрями нашого дослідження пов’язні із
висвітленням особливостей обліку витрат інноваційної діяльності в
аграрних формуваннях.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Інноваційні
процеси у сільському господарстві мають свою специфіку, адже
поряд із промисловими засобами виробництва у виробничому
процесі активно задіяний рослинний і тваринний потенціал. Крім
того, виникає ряд проблем, коли одні витрати прямо відносяться на
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собівартість, а інші з періодом реалізації понад рік, попередньо
відображаються як активи (біологічні активи, нематеріальні активи)
і потім списуються на собівартість. До того, ж витрати інноваційної
діяльності можуть відображатися як витрати майбутніх періодів з
віднесенням у наступних звітних періодах до поточних витрат
операційної діяльності [3, c. 29].
Діюча система обліку передбачає різні способи відображення
витрат, пов’язаних з інноваційною діяльність. Так згідно з П(С)БО
16 «Витрати», їх можна зарахувати до числа загальновиробничих
витрат у складі тих, що призначені для вдосконалення технології
та організації виробництва [5].
Іншим
способом
обліку
інноваційних
витрат
в
сільськогосподарських підприємствах є застосування рахунку 94
«Інші витрати операційної діяльності». Згідно П(С)БО 16
«Витрати», до цієї групи належать витирати на дослідження і
розробку. Доцільно детально обґрунтувати поняття «дослідження» і
«розробка». Так, згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», йдеться
про заплановані підприємством дослідження, які проводяться
вперше з метою отримання нових і технічних знань. Під розробкою
мається на увазі застосування підприємством результатів
досліджень для планування і проектування нових
або
вдосконалених приладів, продуктів, процесів, систем або послуг
для подальшого виробництва чи використання [6, c.229].
Таке розумінні новацій близьке до того, що стосується
аграрної діяльності. Ще однією перевагою другого способу
відображення в обліку витрат інноваційної діяльності є те, що всі
витрати за рахунком 94 не зараховуються до собівартості продукції,
а списуються на рахунок 79 «Фінансові результати» [2, c. 44].
Враховуючи можливість отримання інновацій через
виведення нових сортів, доцільно за умови систематичності вести
облік інноваційної діяльності на одному із субрахунків рахунка 23
«Виробництво», де протягом періоду вирощування нового виду
продукції будуть збиратися всі витрати, що пізніше складатиме
собівартість винайденої продукції.
Враховуючи
особливості
формування
і
розвитку
інноваційного процесу у сільському господарстві
доцільно
виділити чотири типи інновацій: селекційно-генетичні; технікотехнологічні та виробничі; організаційно-управлінські та
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економічні; соціально-екологічні. Для більш детального обліку
інноваційних процесів необхідно провести їх аналіз в розрізі
кожного із чотирьох типів інновацій [4, c. 283].
До селекційно-генетичних інновацій слід віднести нові сорти
і гібриди сільськогосподарських рослин, нові породи, типи тварин
та птиці (відображення в обліку по дебету рахунків 16
«Довгострокові біологічні активи» і 21 «Поточні біологічні
активи»); створення рослин і тварин, стійких до несприятливих
факторів навколишнього середовища ( відображення в обліку по
дебету рахунків 23 «Виробництво» і 15 «Капітальні інвестиції»).
До техніко-технологічних та виробничих інновацій слід
віднести витрати на створення нових технологій вирощування
сільськогосподарських культур, індустріальні технології у
тваринництві (дебет рахунка 12 «Нематеріальні активи»); витрати
на добрива та засоби захисту рослин (дебет рахунка 23
«Виробництво»); біологізація і екологізація землеробства (дебет
рахунка 23 «Виробництво»); ресурсно-зберігаючі технології
виробництва та зберігання харчових продуктів (дебет рахунка 12
«Нематеріальні активи»).
До організаційно-управлінських та економічних інновацій
слід віднести: розвиток кооперації та формування інтегрованих
структур; форми технічного обслуговування та забезпечення
ресурсами; форми організації, мотивації праці та управління;
створення інноваційно-консультативних систем у сфері науковотехнічної та інноваційної діяльності (дебет рахунків 91
«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати»,93
«Витрати на збут»)
До соціально-екологічних інновацій відносять: формування
системи кадрів науково-технічного забезпечення АПК; поліпшення
умов праці, вирішення проблем охорони здоров'я, освіти та
культури трудівників села; оздоровлення та поліпшення якості
навколишнього середовища (дебет рахунків 949 «Інші операційні
витрати», 92 «Адміністративні витрати»).
З врахування усього вище сказаного маємо цілий ряд
бухгалтерських рахунків, на яких відображаються витрати
інноваційної діяльності. Таким чином, вважаємо доцільною
пропозицію О. Грицай виокремити конкретний рахунок для обліку
витрат на інноваційні процеси, на якому б накопичувалися такого
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виду витрати підприємства [1, c. 254]. Аналітичний облік витрат на
інноваційну діяльність, на нашу думку, доцільно вести за типами,
видами та напрямами інновацій.
Висновки. Проведений аналіз облікового забезпечення
інноваційної діяльності дає підстави стверджувати про необхідність
більш чіткішого методичного регулювання даної ділянки обліку.
Так, на нормативному рівні необхідно розробити методичні
рекомендації та затвердити окремий стандарт з бухгалтерського
обліку інноваційної діяльності. Часткове врегулювання зазначених
проблем буде сприяти формування комплексної обліковоаналітичної системи, підпорядкованої цілям стратегічного,
тактичного та оперативного управління інноваційними процесами
на підприємстві.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ З
ОПЛАТИ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
У статті розглянуто та узагальнено особливості організації оплати праці
сільськогосподарських підприємств України. Висвітлено сутність поняття «оплата
праці». Зазначено склад та форми оплати праці.
Ключові слова: оплата праці, сільськогосподарські підприємства, основна
та додаткова оплата праці, організація оплати праці, продуктивність праці.

Burkovska A.V., Stepanova V.P.
FEATURES OF WAGES’ PAYMENTS IN
AGRARIAN ENTERPRISES OF UKRAINE
The article reviews and summarizes the features of wages’ payments in agrarian
enterprises of Ukraine. The article deals with the essence of the concept of "wages’
payment". The composition and form of wages’ remuneration are defined. The issue of
wages’ payments organization in modern agrarian enterprises is important because labor
is an essential element of production costs and its efficient use improves productivity,
reducing production costs and increasing profits and enterprises’ efficiency.
The article proves that the organization of payments has a great influence on the
companies’ efficiency. Since worker’s wage despite the type of enterprise is defined by
his personal labor, depended on the final results of the company, and ruled by taxes
without maximum limitation.
The article states that the there two main types of wages - nominal and real
wages. Nominal wage means the amount of money which workers can get for their
labor. Real wage is certifying the amount of goods and services that workers can buy for
the earned money.
Remuneration of wages consists of basic and additional wages. Basic wage of an
employee is defined by tariff rates; salary, piece-rates, as well as additional payments in
the amount are prescribed by applicable law. Its size depends on the financial and
efficient results of the employee. The value of additional salary determines the final
results of the company and takes the form of bonuses, rewards, incentive payments and
additional payments in amounts that are exceed the applicable law. Due to the modern
conditions, today in Eastern Ukraine, the amount of additional wages is not increased. In
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practice, there are several forms and systems of remuneration among which there are
piecework, time-based and lump sum form of payment.
The article proves that the organization of labor payments in agrarian enterprises
has its own characteristics. Thus, some technological processes in crop farming require
optimal timing and appropriate quality (tillage, sowing, harvesting), because it will
determine the yield of future crops. Those special features require the use of current
bonuses and other incentives. In livestock production the wages of workers is calculated
on natural indicators, i.e. live weight of cattle, obtaining offspring, as well as obtaining
poultry eggs, honey apiaries, milk yield and etc.
The remuneration for mechanized work is performed by the worked time
according to established tariff rates; and allowances can be paid in accordance with the
qualification. Besides, it is obvious that the wage is the main mean of motivation
meeting the personal needs of employees, economic lever that encourages the
development of social production, increase productivity, reduce production costs, means
of redistribution of personnel by economic sectors.
Thus, the main features of the wages’ organization wages in the agrarian
enterprises is the possibility of remuneration, depending on the amount of performed
work or labour hours according to the tariff rates; and also depending on the yields and
quality indicators.

Бурковская А.В., Степанова В.П.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ПО
ОПЛАТЕ ТРУДА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ
В статье рассмотрены и обобщены особенности организации оплаты труда
сельскохозяйственных предприятий Украины. Освещена сущность понятия
«оплата труда». Указано состав и формы оплаты труда.
Ключевые слова: оплата труда, сельскохозяйственные предприятия,
основная и дополнительная оплата труда, организация оплаты труда,
производительность труда.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Питання
організації оплати праці на сільськогосподарських підприємствах
на сьогоднішній день залишається актуальним, тому що праця є
найважливішим елементом витрат виробництва, а ефективне
використання праці сприяє підвищенню продуктивності праці,
зниження собівартості продукції, підвищенню прибутку та
підвищення ефективності виробництва.
Варто зазначити, що оплата праці може бути підвищена
тільки за умов зростання продуктивності праці. До основних
факторів, що впливають на продуктивність праці, можна віднести
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мотиваційні механізми. Що стосується ефективності праці, то це
співвідношення між результативністю праці та величиною витрат,
що виражається в досягненні максимального ефекту за мінімальних
витрат. Отже, збалансування цих чинників і є результатом
ефективної організації оплати праці [1].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Теоретичні, методологічні та економікоорганізаційні аспекти організації оплати праці привертають увагу
багатьох вчених, зокрема: Андросової О.Ф, Бойчика І.М. [2],
Кантаєвої О.В., Гапоненко Н.Л., Сєкіріної Н.В. [3] та ін. Однак,
значна кількість теоретичних і практичних проблем залишаються
невирішеними, що і обумовило актуальність теми даної статті.
Цілі
статті.
Обгрунтувати
особливості
організації
розрахунків з оплати праці у сільськогосподарських підприємствах
України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
За
визначенням І. М. Бойчика [2], оплата праці (заробітна плата) —
грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виступає у формі
будь-якого заробітку, виплаченого власником підприємства
працівникові за виконану роботу.
Відповідно до Закону України «Про оплату праці» [4],
заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у
грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець
виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Заробітна плата працівника незалежно від виду підприємства
визначається його особистим трудовим вкладом, залежить від
кінцевих результатів роботи підприємства, регулюється податками
і максимальними розмірами не обмежується.
Основними видами заробітної плати є номінальна і реальна
заробітна плата. Номінальна означає суму грошей, яку отримують
працівники за свою працю. Реальна — засвідчує кількість товарів і
послуг, які працівник може придбати за зароблену суму грошей.
Оплата праці складається з основної і додаткової оплати
праці. Основна заробітна плата працівника визначається тарифними
ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками, а також
доплатами у розмірах, встановлених чинним законодавством. Її
розмір залежить від результатів роботи самого працівника.
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Величина додаткової заробітної плати визначається кінцевими
результатами діяльності підприємства і виступає у формі премій,
винагород, заохочувальних виплат, а також доплат у розмірах, що
перевищують встановлені чинним законодавством.
У зв’язку з умовами, які склалися сьогодні на Сході України,
розмір додаткової оплати праці не збільшується.
На практиці відомі кілька форм і систем оплати праці. До
них, насамперед, варто віднести відрядну, погодинну й акордну
форми оплати праці [2].
Законодавство передбачає також можливість оплати праці в
сільському господарстві поряд з грошовою формою і натуральну.
Підприємство
самостійно
розпоряджається
виробленою
продукцією і вирішує, яку її частину віддати на натуральну оплату,
про що зазначається в Положенні про оплату праці конкретного
сільськогосподарського підприємства, яке приймається загальними
зборами трудового колективу.
Говорячи про особливості організації оплати праці у
сільськогосподарських підприємствах, слід зазначити, що
натуральна форма оплати праці широко застосовується при
розрахунках з сезонними найманими працівниками при оплаті за
збирання врожаю сільськогосподарської продукції. Натуральна
оплата може здійснюватись не тільки рослинницькою продукцією,
а й продукцією тваринництва.
Слід вказати, що окремі технологічні процеси в рослинництві
потребують оптимальних агротехнічних строків і відповідної якості
(обробка грунту, сівба, збирання врожаю), бо це визначатиме долю
майбутнього врожаю. Такі особливості умов праці вимагають
застосування поточного преміювання, інших заохочень.
У тваринництві праця організується таким чином: поголів'я
худоби закріплюється за окремими тваринниками або за
відповідною бригадою, ланкою чи фермою. Залежно від форми
організації праці застосовуються індивідуальна або колективна
оплата праці, преміювання. Нараховується оплата за натуральними
показниками, тобто за живою вагою худоби, за одержання
приплоду і т. ін. Норми обслуговування визначаються згідно з
Правилами нормування праці. При цьому повинно враховуватися
раціональне використання кормів, конкретні умови праці,
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добросовісне ставлення до виконання своїх обов'язків,
безперервний стаж роботи.
Механізованим роботам належить провідне місце в усіх
сільськогосподарських процесах. У зв'язку з цим приділяється
більше уваги удосконаленню оплати праці трактористівмашиністів. Оплата праці на механізованих роботах проводиться за
виконаний обсяг робіт або відпрацьований час за встановленими
тарифними ставками. Всім механізаторам залежно від знань,
досвіду роботи, згідно з Положенням про атестацію трактористівмашиністів, надається кваліфікація — тракторист-машиніст І, II, Ш
класу з виплатою відсоткових надбавок, межі яких встановлені у
Галузевій угоді, відповідно до яких підприємство самостійно
визначає відсотки надбавки згідно можливостей підприємства та
зазначає їх у Колективному договорі. Виплачуються також
надбавки за: збирання врожаю з урахуванням якісних показників, за
економію паливно-мастильних матеріалів, за звання «Майстер», за
безперервний стаж роботи, за роботу на тракторі, комбайні
упродовж певного часу без капітального ремонту і т. ін.
Управлінсько-обслуговуючий персонал отримує винагороду
на основі посадових окладів або відповідно до умов контракту. З
метою підвищення зацікавленості керівників і спеціалістів
державного і колективного типів підприємств вважається за
доцільне проводити оплату їхньої праці за рахунок фонду оплати
праці, що затверджується власником підприємства або радою
трудового колективу.
Висновки. Отже, як соціально-економічна категорія
заробітна плата служить основним засобом задоволення особистих
потреб працюючих, економічним важелем, що стимулює розвиток
суспільного виробництва, ріст продуктивності праці, скорочення
витрат на виробництво, засобом перерозподілу кадрів по галузях
народного господарства.
До
особливостей
організації
оплати
праці
сільськогосподарських підприємств відносимо можливість оплати
праці в натуральній формі. Оплата праці залежить від виконаного
обсягу робіт або відпрацьованого часу за встановленими
тарифними ставками і також залежить від врожайності і якісних
показників.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ
КООПЕРАТИВНИХ УСТАНОВ У ВОЛИНСЬКОМУ
ВОЄВОДСТВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РОКІВ XX СТ.
У статті розкрито особливості функціонування кредитних кооперативних
товариств у Волинському воєводстві в другій половині 20-х років XX ст.
Висвітлено умови, в яких відбувався розвиток кредитної кооперації. Показано
кількісну і якісну динаміку становлення ощадно-позичкових та кредитних
кооперативів.
Ключові слова: кооперація, кооперативний рух, кредитна кооперація,
ощадно-позичкове товариство, кредитний кооператив, Волинь.

Visyn V., Visyna T.
FEATURES OF FUNCTIONING OF CREDIT CO-OPERATIVE
SOCIETIES IN THE VOLYN PROVINCE IN THE SECOND HALF
OF 20 TH OF XX C.
Transformation financial the sector of the Ukrainian economy predetermines the
necessity of scientific research of past experience of activity of credit co-operative
organizations. In this connection, an exposure of conformities to the law of activity of
Volin co-operative credit establishments of the second half of 20th of the XX с. is an
important scientific problem the study of which will help to avoid miscalculations in
activity of modern Ukrainian credit establishments.
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In the article the features of functioning of credit co-operative societies of the
Volyn province are exposed in the second half 20 th of XX c. Terms which development
of credit co-operation was in are reflected. The quantitative and high-quality dynamics of
becoming of credit cooperative stores is rotined.
With stopping of inflation in the second half of 20th of the XX с. on Volin, as
well as in all of the state, except for state participating, communal and private banks,
began active activity and co-operative credit-bank establishments. Rural credit cooperative societies which operated on principles of German societies of Rayffayzen
functioned at lower level. City credit cooperative stores also were the cooperative stores
of the first level, however much some of them had district character and were the
cooperative stores of the second level. These establishments (Ukrainbank, Folk jars,
district credit cashdesks, credit jars, discount jars but other) grounded the activity on
principles of Shulce-Delich. They targeted at maintenance of townsmen, but in the
conditions of Volin the members of banks were different categories of population: petty
bourgeois-merchants, habitants, with agriculture, and also peasants of suburban villages.
There were central associations of credit establishments or regional or national unions of
the second or third level is the Polish Central cashdesk of credit cooperative stores,
Ukrainian Centrobank et al on the higher stage of the system of credit co-operation.
Steady development of credit co-operation in the Volin province began from the
end of 1925 In this time on the walk of life of edge operated a 61 credit cooperative
store, from which 11 societies worked without holdings of population, and in other – 50
– concentrated holdings to the amount of 322 thousands of zl. In 1926 y. on Volin
already operated 95 credit co-operative establishments, which served trade, industry,
agriculture, and belonged to the different auditing unions. Most cooperative stores – 42 –
belonged to the Auditing union of the Polish agricultural cooperative stores. On the
second place is the Auditing union of Jewish co-operative societies in Poland (21). Also
on Volin operated Union of the Polish cooperative stores (11), Regional auditing union
in Lvov (The Ukrainian auditing union is in Lvov) (5). Regional patronage of
agricultural cooperative stores in Lvov (1), Union of the German agricultural cooperative
stores (1). 14 cooperative stores did not belong to the auditing unions.
Thus, in 1925–1929 in the Volin province credit co-operation grew in number
and high-quality. The Polish cashdesks of Stefchik prevailed among credit co-operative
establishments, the Ukrainian cooperative stores fallen behind considerably.
Keywords: co-operation, co-operative motion, credit co-operation, credit
cooperative store, Volyn.

Висин В., Висина Т.Н.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ
КООПЕРАТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ВОЛЫНСКОМ
ВОЕВОДСТВЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 20-Х ГОДОВ XX В.
В статье раскрыты особенности функционирования кредитных
кооперативных обществ в Волынском воеводстве во второй половине 20-х годов
XX в. Отражены условия, в которых происходило развитие кредитной кооперации.
Показана количественная и качественная динамика становления ссудосберегательных и кредитных кооперативов.

46

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). Ч. 1. – 2015.

Ключевые слова: кооперация, кооперативное движение, кредитная
кооперация, ссудо-сберегательное общество, кредитный кооператив, Волынь.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими
та
практичними
завданнями.
Трансформація
фінансово-кредитного
сектору
української
економіки зумовлює необхідність наукового дослідження минулого
досвіду діяльності кредитних кооперативних організацій. В зв’язку
з цим, виявлення закономірностей діяльності волинських
кооперативних кредитних установ другої половини 20-х років
ХХ ст. є важливою науковою проблемою, вивчення якої допоможе
уникнути прорахунків у діяльності сучасних українських
кредитних установ.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Означена проблема деякою мірою
відображена у вітчизняних дослідженнях. Однак досі відсутнє
дослідження розвитку кредитних кооперативних товариств на
Волині зазначеного періоду.
Цілі статті. Мета статті – розкрити процес відновлення та
розвитку установ кредитної кооперації Волинського воєводства в
другій половині 20-х років ХХ ст. Для цього необхідно вирішити
наступні завдання: розкрити умови, в яких відбувалося становлення
кредитної кооперації. Показати кількісну і якісну динаміку
розвитку ощадно-позичкових і кредитних товариств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Із
припиненням інфляції в другій половині 20-х років ХХ ст. на
Волині, як і у всій державі, крім державних, комунальних і
приватних банків, розпочали активну діяльність і кооперативні
кредитно-банківські установи. На нижчому рівні функціонували
сільські ощадно-позичкові кооперативні товариства, які діяли на
принципах німецьких товариств Райффайзена (українські
«райффайзенки», польські «каси Стефчика», єврейські безпроцентні
каси, кредитні каси «Самопоміч»). Міські кредитні кооперативи
також були кооперативами першого рівня, проте деякі з них мали
повітовий характер і були кооперативами другого рівня. Ці
установи (Українбанки, Народні банки, повітові кредитні каси,
кредитбанки, дисконтні банки та ін.) ґрунтували свою діяльність на
принципах Шульце-Деліча. Вони призначалися для обслуговування
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міських жителів, але в умовах Волині членами банків були різні
категорії населення: міщани-купці, жителі із сільським
господарством, а також селяни приміських сіл. На вищому щаблі
системи кредитної кооперації перебували центральні об’єднання
кредитних установ або регіональні або національні союзи другого
чи третього рівня – польська Центральна каса кредитних
кооперативів, український Центробанк й інші.
Сталий розвиток кредитної кооперації у Волинському
воєводстві почався з кінця 1925 р. У цей час на терені краю діяв 61
кредитний кооператив, із яких 11 товариств працювало без вкладів
населення, а в решті – 50 – зосереджувалося вкладів на суму 322
тис. зл. [9, s. 296]. У 1926 р на Волині вже діяло 95 кредитних
кооперативних
установ,
які
обслуговували
торгівлю,
промисловість, сільське господарство й належали до різних
ревізійних союзів [7, s. 20].
Найбільше кооперативів – 42 – належало до Ревізійного
союзу польських сільськогосподарських кооперативів (РСПСГК).
Це єдиний ревізійний союз, який мав свій відділ на Волині й
активно організовував нові товариства, переважно «каси Стефчика»
(назва походить від Францишка Стефчика, польського діяча в
галузі кредитної кооперації, який у 1890 р. в с. Черніхові біля
Кракова заснував першу кооперативну ощадно-позичкову касу, що
діяла на принципах Ф. Райффайзена) [8, s. 2].
На другому місці – (21 т-во) – Ревізійний союз єврейських
кооперативних товариств у Польщі (РСЄКТП), який обслуговував
дрібну торгівлю й промисловість. Проте це були найкраще
розвинуті товариства з оборотами понад 1 млн зл. Це пояснювалося
тим, що, обслуговуючи селян, каси Стефчика надавали позики на
тривалий період часу, а єврейські товариства, обслуговуючи
торгівлю та промисловість, видавали короткострокові позики й
швидше збільшували свої обороти. Також на території Волині діяли
Союз польських кооперативів (СПК) (11 т-в), Крайовий ревізійний
союз у Львові (Український ревізійний союз у Львові) (5 т-в).
Крайовий патронат сільськогосподарських кооперативів у Львові (1
т-во), Союз німецьких сільськогосподарських кооперативів
(СНСГК) (1 т-во). Не належало до ревізійних союзів 14
кооперативів.
Найкраще кредитна кооперація розвивалася в Рівненському й
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Луцькому повітах, найгірше – у Любомльському та Горохівському.
Найбільшу частку в кредитних кооперативах становили євреї
(11 635 осіб, або 38 %), далі – українці (9614, або 31,4 %), а за ними
– поляки (8546, або 27,5 %). Якщо порівняти, скільки членів
кредитних кооперативів припадало на кількість мешканців
відповідної національності, то вийде, що в євреїв це співвідношення
становить 1 до 13, у поляків – 1 до 30, в українців – 1 до 101. Тобто, на
першому місці в кредитній кооперації були євреї, на другому –
поляки, а українці – на третьому. Однак єврейські кооперативи
обслуговували переважно промисловість і торгівлю, надаючи
короткострокові кредити й отримуючи максимальний зиск. Цим
вони мало відрізнялися від приватних банків, які уникали
довгострокового кредитування, тим паче сільськогосподарської
галузі. Якщо від загалу відняти кооперативи, які обслуговували
торгівлю й промисловість, то помітимо зменшення кількості євреїв
у товариствах, які обслуговували рільництво, а також зменшення
показників їхньої господарської діяльності.
58 товариств, які кредитували сільське господарство,
належали таким ревізійним союзам: РСПСГК – 42; СПК – дев’ять;
Крайовому ревізійному союзу у Львові – п’ять; Союзу німецьких
сільськогосподарських кооперативів – одне; Крайовому патронату
сільськогосподарських кооперативів у Львові – одне. На них
припадало 59 % від загальної кількості членів усіх кредитних
товариств. Відсоток національностей у цих 58 кооперативах був
таким: українців – 53,6 %; поляків – 40,2 %; німців – 2,6 %; чехів – 1 %;
євреїв – 0,6 %; інших – 2,0 %. Тобто, у кредитних кооперативах, які
обслуговували сільське господарство, найбільше було українців і
поляків. Порівнюючи дані таблиць, відзначимо, що й більшість
кооперативів також належала українцям та полякам. Українців в
усіх кредитних кооперативах було 31 %, поляків – 27, 5%; серед
товариств, що обслуговували сільське господарство, їх відсоток був
ще більшим – 53,6 %, поляків – 40,2 %. Найбільше поляків – у
товариствах Рівненського, Володимирського й Луцького повітів,
найменше – Горохівського та Любомльського. Українці переважали
в кредитівках Рівненського й Кременецького, найменше їх у
Любомльському й Горохівському повітах.
Господарська діяльність кредитних кооперативів, які
обслуговували сільське господарство, була ще дуже слабкою. Їх
49

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). Ч. 1. – 2015.

незначні обороти зумовлені певною мірою тим, що майже всі вони
виникли в період стабілізації злотого, коли кредит у землеробстві
був неможливий, на відміну від торгівлі та промисловості, яким
видавалися короткотермінові позики навіть на кілька днів. Обігові
кошти кооперативів, що кредитували сільське господарство, були
значно меншими від оборотів кооперативів, які обслуговували
торгівлю й промисловість. Крім того, зібрані власні капітали
товариств були незначні. У жодному з повітів воєводства вони не
перевищували 100 тис. зл. Межу в 50 тис. зл. подолали лише
кооперативи Луцького й Рівненського повітів. Власні капітали
товариств не могли бути високими, оскільки селяни робили мізерні
вклади. За таких умов кооперативи брали кредити в державних
установах. Однак і цих джерел для кредитування населення було
недостатньо. Лише Луцький повіт завдяки близьким стосункам із
владою фінансувався сумою 325 000 зл. Серед виданих населенню
позичок найбільші суми видали товариства Луцького, Рівненського
й Кременецького повітів, найменші – Любомльського,
Горохівського та Здолбунівського. Найгірше кредитування відбувалася в
Любомльському, Горохівському й Здолбунівському повітах. Суму
100 000 зл. подолали чотири повіти, 200 000 зл. – один і 300 000 зл.
– один повіт [2, арк. 19].
Серед кооперативних товариств вирізнялися польські каси
Стефчика (по-іншому – кооперативні каси, або кооперативні банки),
які надавали дрібним і середнім селянським господарствам
оборотні кредитні засоби й належали Польському ревізійному
союзу сільськогосподарських кооперативів. Фонди цих кас
формувалися з ощадних вкладів сільського населення, однак
додатково
надходили
кошти
з
Центральної
каси
сільськогосподарських спілок. Відтак основну частину обігових
засобів кас Стефчика формували державні джерела, оскільки
ощадні вклади населення зростали досить повільно. У Волинському
воєводстві перші каси виникли в 1923 р. з ініціативи осадників і
розміщувалися в повітових містах. Однак скоро цей рух поширився
на села й охопив широкі верстви населення. У кооперативних касах
переважали поляки, проте українці чисельно їм майже не
поступалися. У 1926 р. серед членів кас було 5461 поляки та 3428
українців [10, s. 37]. Українське населення не мало можливості
брати необхідну суму кредиту у своїх національних банках і тому
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вступало до товариств інших ревізійних союзів, у яких умови
кредитування були значно вигіднішими. Зокрема, Польський
ревізійний союз сільськогосподарських кооперативів відразу при
250–300 зл. власного капіталу кооперативу надавав позику в сумі
2000–3000 зл. Із поширенням операцій та збільшенням власних
фондів унаслідок вступу нових членів кредити кооперативам ще
більше зростали. У Кременецькому повіті на початку 1928 р. діяло
22 таких кооперативи, а загалом у північно-західних землях
функціонувало 58 кас, які об’єднували три тисячі господарств і за
складом були українськими [6, c. 489]. За 1930 р. кількість кас
Стефчика збільшилася на 2,3 %, а кількість членів – на 14 %. Пайовий
капітал на одного члена залишився на рівні 27 зл. Однак запасний і
спеціальний капітал у розрахунку на одного члена кооперативу
збільшився з 2566 зл. у 1930 р. до 3070 зл. у 1931 р. Вклади
сільських кас зменшилися, оскільки із Союзу вийшла одна
кредитна спілка із сумою 115 000 зл. Хоча сума вкладів
зменшилася, проте кількість вкладників збільшилася, відбувся
приріст ощадних книжок і на 1 січня 1931 р. їх кількість становила
15 505 [5, c. 6].
На Волині на кооперативних засадах працювали і єврейські
безпроцентні кредитні каси. Вони належали до Центрального
товариства підтримки безвідсоткового кредиту та пропаганди
продуктивної праці серед єврейського народу «Cekabe» [4, арк. 1,
3]. При професійних установах, громадських товариствах,
релігійних парафіях діяли каси самодопомоги під назвою
«Християнська каса безпроцентного кредиту» [4, арк. 1–7]. У
сільських кредитних кооперативах, на відміну від міських
кредитних кооперативів, були відсутні векселеві позики (векселі
були надто дорогими й ризикованими для селян, тому вони
користувалися звичайними квитанціями), існувала необмежена
відповідальність, а позики надавалися на довший термін, зазвичай до
нового урожаю. Членами товариств мали бути жителі одного села,
однак на практиці об’єднувалося до 10 сіл. Ці кредитні установи
були ефективними в господарському житті села: по-перше,
кооперативна система кредитування охопила дрібних ремісників і
селян, які не мали доступу до банківських позик; по-друге, кредит
для сільських жителів став доступним і дешевим; по-третє,
зменшився лихварський кредит на селі.
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У Волинському воєводстві діяли також кооперативні банки
регіонального значення («Народні банки», або «Всестанові банки»),
які входили до Унії кооперативних союзів Речіпосполитої
Польської. Зазвичай, ці банки розміщувалися в містах, діяли на
шульце-делічевських принципах й обслуговували не лише
сільськогосподарську клієнтуру, а й купців, ремісників та інших.
Основна діяльність цих установ ґрунтувалася на класичних
банківських операціях із надання купецьких і торговельних
рентабельних кредитів, чим відрізнялася від кас Стефчика, які були
виключно сільськогосподарськими й намагалися забезпечити
потреби та умови праці землероба в обмежених теренах діяльності.
Кооперативні банки мали більше можливостей для активізації своєї
діяльності, оскільки ними опікувалася польська влада. Зокрема,
завдяки такій опіці й розпочав свою діяльність Володимирський
повітовий кооперативний банк як кредитний кооператив з
обмеженою відповідальністю. Як і всі банківські установи Другої
Речіпосполитої, кредитний кооперативний банк Володимирського
повіту найрентабельніше працював у 1927–1928 рр. Членам
кредитного кооперативу виплачували дивіденди на паї, які зросли із
6 % у 1926 р. до 10 % у 1927 р. [1, арк. 19]. Членами банку були
фізичні та юридичні особи різного соціального походження.
Німецька
громада
в Луцьку користувалася послугами
кооперативного банку «Кредит-Луцьк», який належав Союзу
німецьких кооперативів у Львові [3, арк. 7].
Висновки. Таким чином, у 1925–1929 рр. у Волинському
воєводстві кредитна кооперація зросла кількісно та якісно. Серед
кредитних кооперативних установ домінували польські каси
Стефчика, українські ж кооперативи значно відставали.
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ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ ПРЯМИХ
ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО НА ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті досліджено аспекти обліку прямих витрат на виробництво,
методику формування собівартості продукції, особливості галузі хлібопекарної
промисловості, що впливають на визначення собівартості продукції. Зазначено
мету аналізу прямих витрат на виробництво, концептуальні особливості
зарубіжного досвіду обліку витрат. Обґрунтовано доцільність обліку витрат за
наведеними статями калькуляції, класифікацію виробничих запасів як складової
матеріальних витрат підприємства.
Ключові слова: облік, прямі витрати, собівартість, статті калькуляції.

Volkovytska O.M.
DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE ACCOUNTING
DIRECT COSTS OF FACTORY PRODUCTION
In the article the accounting aspects of direct production costs, methods of
forming the cost of production, especially the field of baking industry, affecting the
definition of production costs. Specify the purpose of the analysis of direct production
costs, conceptual features of international experience cost accounting. Expediency cost
accounting for the calculation of these items, classification of inventory as part of
material costs. Costs that have an important place in the process of production of
production costs and the price to play a central role in the research areas of increasing
profitability of production. The lack of a common approach to the selection method of
cost accounting in modern conditions require prompt resolution of this problem. In
Ukraine, theoretical principles of accounting costs by national standards, which,
however, are not taken into account sectoral characteristics, and this leads to different
views and approaches to accounting.
Key words: accounting, direct costs, cost, costing article.
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Волковицкая О.М.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УЧЕТА
ПРЯМЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье исследованы аспекты учета прямых затрат на производство,
методика формирования себестоимости продукции, особенности отрасли
хлебопекарной промышленности, влияющие на определение себестоимости
продукции. Указано цель анализа прямых затрат на производство, концептуальные
особенности зарубежного опыта учета затрат. Обоснована целесообразность учета
расходов
по
приведенным
статьям
калькуляции,
классификацию
производственных запасов как составляющей материальных затрат предприятия.
Ключевые слова: учет, прямые расходы, себестоимость, статьи
калькуляции.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Витрати,
які мають вагоме місце в процесі формування виробничої
собівартості продукції та встановленні ціни, відіграють центральне
місце у дослідженнях напрямів підвищення прибутковості та
рентабельності виробництва. Відсутність єдиного підходу до
вибору методу обліку витрат в сучасних умовах вимагає
якнайшвидшого розв’язання даної проблеми. В Україні теоретичні
засади організації обліку витрат визначені національними
стандартами, в яких, однак, не взято до уваги галузеві особливості,
а це призводить до появи різних поглядів і підходів щодо обліку.
Не дивно, що за таких умов є потреба у розробленні нових підходів
щодо організації та методики обліку і контролю витрат
виробництва хлібопекарної продукції, визначення фінансового
результату підприємства, обліку позавиробничих витрат, їх
розподілу при визначенні повної собівартості продукції.
Разом із введенням в дію національних стандартів обліку
змінився підхід до формування виробничої собівартості
хлібопекарної продукції, однак, на наш погляд, суттєвих чи
принципових змін загального складу прямих витрат на
виробництво та реалізацію це не викликало.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. На думку Ю. Іванова та Є.Котлярова
стосовно того, що проблема впливу реформи на планування
діяльності підприємства і, зокрема, на планування та
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калькулювання собівартості окремих видів продукції (робіт,
послуг), практично залишається поза полем зору аналітиків,
економістів, бухгалтерів, хоча б у суто теоретичному плані (адже,
як зазначалося вище, на практиці продовжують застосовувати певні
специфічні неофіційні методи розрахунку собівартості, що є
необхідним для економічних служб і для прийняття управлінських
рішень, з метою сприяння оптимізації виробництва). Сопко В.В.,
Ткаченко Н.М. та Ільєнко П.А. пропонують розрізняти економічну і
технічну класифікацію, наводять опис побудови технічної
класифікації. Незважаючи на значний науковий доробок
вітчизняних вчених і практиків з даної теми, ряд проблемних
питань організації та методики обліку витрат хлібопекарних
підприємств вимагають подальших досліджень, глибшого вивчення
і формування нових підходів та напрямів їх удосконалення.
Цілі статті. Мета дослідження полягає у виробленні науково
обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення методики й
організації обліку та витрат хлібопекарних підприємств,
обґрунтування необхідності удосконалення існуючої системи
обліку матеріальних та інших витрат на виробництво та внести
пропозиції щодо їх практичної реалізації на основі вітчизняного і
зарубіжного досвіду.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Важливою
умовою ефективного функціонування, а також управління
підприємством є повнота, достовірність і оперативність отримання
інформації про витрати, які виступають основою формування
собівартості хлібобулочної продукції. Основним нормативним
документом, що регламентує відображення витрат хлібопекарного
підприємства в бухгалтерському обліку, виступає П(С)БО 16
―Витрати‖. Як свідчить облікова практика підприємств для потреб
управління здійснюється розрахунок повної фактичної собівартості
продукції. При цьому використовується традиційна методика
розподілу непрямих витрат, в тому числі, тих, котрі згідно
рекомендацій національних стандартів списуються на фінансові
результати діяльності (адміністративні витрати, витрати на збут
тощо). При цьому основою повної фактичної собівартості виступає
виробнича собівартість, відображена в даних бухгалтерського
обліку та підсумки рахунків непрямих витрат.
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Склад прямих витрат хлібопекарної промисловості
визначається пунктами 12-15 П(С)БО 16 ―Витрати‖. Згідно даного
нормативного акту до прямих витрат слід відносити:
- прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати, що формують виробничу собівартість.
До прямих витрат на виробництво належать матеріальні
витрати. Матеріальні витрати – це сума витрачених на виробництво
сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, енергії. Матеріальні
витрати у хлібопекарному виробництві є найбільш суттєвими.
Вивчення зарубіжного досвіду щодо питань становлення
оптимального складу (переліку) статей витрат, в тому числі і
матеріальних, дозволяє стверджувати, що одним із можливих
варіантів для вітчизняних хлібопекарних підприємств є досвід
Данії. Облік прямих витрат в Данії, як зазначається в економічній
літературі ведуть за такими статтями:
а) матеріали;
б) оплата праці, в тому числі:
- заробітна плата робітників;
- винагороди робітникам;
- інші види оплати.
в) оплата за оренду виробничих приміщень;
г) маркетингові витрати;
д) амортизація;
е) інші витрати.
Ознайомлення з діючою практикою обліку на вітчизняних
хлібопекарних
підприємствах
свідчить,
що
можливості
застосування позитивного зарубіжного досвіду є достатньо
широкими. Багато спільних рис забезпечують безболісний перехід
до ведення обліку витрат за методикою зарубіжних країн.
Одночасно, виділення, наприклад, в складі витрат такої статті, як
маркетингові витрати (у практиці вітчизняних хлібопекарних
підприємств така стаття відсутня), забезпечить належний рівень
пошуку каналів збуту, що, в свою чергу, сприятиме зростанню
прибутковості виробництва.
Найбільш суттєвий вплив на витрати здійснюють
функціональні
фактори
пов’язані
із
його
успішним
функціонуванням. До цих факторів ми відносимо:
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а) задіяння додаткової робочої сили;
б) комплексне управління якістю – впевненість, що якість
продукції є одним із головних факторів, що забезпечують
конкурентну перевагу;
в) раціональне використання потужностей – вибір
найкращого варіанту із наявних на підприємстві;
г) ефективність планування підприємства з точки зору
внутрішньозаводської логістики;
д) використання зв’язків із постачальниками і замовниками в
контексті ланцюжка цінностей і витрат підприємства.
Таким чином, до складу статті маркетингові витрати ми
пропонуємо відносити витрати на формування маркетингових
комунікацій, які були коротко списані нами вище. Більш доцільно
вважати ці витрати непрямими та включати їх до собівартості
окремих виробів шляхом розподілу пропорційно до обсягів
реалізації. У моделі витрати в обліку класифікуються за двома
підходами. Перший підхід спрямований на удосконалення
управління і контролю витрат на кожний окремий вид готової
продукції за повними витратами. Відповідно тут витрати
поділяються на прямі (індивідуальні) та непрямі (загальні). Другий
підхід спрямований на удосконалення методики прийняття
управлінських рішень, вміння коригувати їх залежно від змін
ринкової кон’юнктури, зовнішніх факторів. Цей підхід ґрунтується
на базі неповних витрат. Всю сукупність витрат за даними
підходами доцільно, поділити на чотири блоки, в залежності від
мети та функції управління:
- класифікація для планування, нормування та прийняття
рішень;
- класифікація для обліку і контролю;
- класифікація для оцінки і аналізу господарської діяльності;
- класифікація для регулювання витрат.
У доповнення класифікації витрат за функціями управління в
обліковій
практиці хлібопекарних
підприємств
доцільно
розробляти і використовувати класифікацію за місцями виникнення
витрат і центрами відповідальності.
Класифікація витрат для планування, нормування та
прийняття управлінських рішень дає можливість згрупувати всі
види витрат відповідно до поставленої мети. Витрати за цією
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класифікацією групуються за наступними ознаками:
- за відношенням до планування;
- за роллю у виробництві;
- за важливістю при підготовці рішень;
- за доцільністю;
- за залежністю від кон’юнктури;
- за рівнем усереднення;
- за окупністю витрат;
- за відношенням до нормування;
- за відношенням до обсягів діяльності;
- за періодами виникнення.
Такий поділ дозволяє більш обґрунтовано вивчити процес
формування витрат і управляти ними на підставі нормативів,
розроблених з урахуванням особливостей конкретних виробництв і
приймати ефективні рішення щодо активного впливу менеджерів на
відхилення фактичних витрат від нормативних. З метою управління
виробничі витрати доцільно класифікувати також за іншими
ознаками,
які
дозволяють
мати
вичерпні
економічні
характеристики, придатні для оцінки ролі витрат і можливості їх
регулювання.
У даному випадку, на наш погляд, із статей матеріальних
витрат доцільно виділити в окремі статті: витрати на сировину;
основні і допоміжні матеріали; вода для технологічних потреб;
транспортні витрати. Окремими статтями необхідно обліковувати
прямі витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи від
прямих витрат на оплату праці, втрати від браку.
Загальновиробничі витрати доцільно поділити на такі статті:
змінні витрати на обслуговування виробництва; змінні витрати на
управління виробництвом; умовно-постійні на обслуговування
виробництва і умовно-постійні на управління виробництвом.
Додатково необхідно ввести статті: змінні комерційні витрати;
умовно-постійні комерційні витрати.
Така класифікація, по-перше, забезпечить можливість
виявлення впливу витрат, що були здійснені на управління на
собівартість виробленої продукції (як правило, ці витрати можна
знижувати шляхом оптимізації апарату управління одночасно з
використанням можливостей автоматизованих інформаційних
систем управління), а по-друге, виділення комерційних витрат (як
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це запропоновано), може бути використане з метою забезпечення
впливу на них (адже такі витрати також можна знижувати).
Класифікація витрат

Ознаки класифікації

Оцінка та
аналіз

ВИДИ ВИТРАТ

Облік і
контроль рівня
витрат

Місця
виникнення
витрат

Центри витрат

Центри
відповідальності

Регулювання

За місцями виникнення витрат і центрами відповідальності

На базі часткових витрат

Планування
(нормування та
прийняття
рішень)

Ознаки класифікації

За функціями управління

На базі повних витрат

Рис. 1.3. Модель класифікації виробничих витрат для потреб
управління
Запропонований поділ витрат за переліченими статтями дасть
змогу легко здійснювати перехід у необхідних випадках до
управління і контролю витрат як на базі повної, так і часткової
собівартості продукції. Позитивним моментом Національних
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку є те, що в них
передбачено поділ загальновиробничих витрат на розподілені та
нерозподілені постійні витрати, з віднесенням перших у склад
виробничої собівартості продукції, а других – у склад собівартості
реалізованої продукції. Результатом такого розподілу є те, що певна
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частина загальновиробничих витрат швидше відноситься на
результати основної діяльності, ніж та, яка може на певний час
затриматися у залишках незавершеного виробництва й готової
продукції.
Висновки. Облік витрат в даний час супроводжується цілою
низкою проблемних питань, які, в першу чергу, пов’язані з
категорійним визначенням суті виробничих витрат і їх
групуваннями. Відповідно до визначених проблемних аспектів
здійснено конкретизацію таких понять, як прямі та непрямі
витрати, постійні й змінні витрати, загальновиробничі витрати
тощо, розроблено авторську позицію щодо складу статей витрат і
калькулювання собівартості продукції з урахуванням специфіки
хлібопекарної галузі та запропоновано уточнити ці витрати у
діючих нормативно-правових актах України з метою забезпечення
більш точного калькулювання собівартості хлібопекарної продукції
в контексті національної реформи бухгалтерського обліку.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ
КОНТРОЛЮ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто теоретико-методичні основи організації оперативного
контролю за формуванням і використанням оборотних активів підприємства,
запропоновано напрями покращення управління ними.
Ключові слова: контроль, оборотні активи, управління, ефективність.

Voloshina V.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL HARMONIZATION
CONTROL OF CIRCULATING ASSETS OF ENTERPRISES
In the article described the theoretical and methodological basis for operational
control over the formation and use of current assets, directions improve management.
The development of market relations and Ukraine's integration into the world economic
community require new approaches to economic management both at the macro level
and at the level of individual enterprises. Of particular importance is the problem of
creating such mechanisms of financial management companies that meet market
conditions and provide an adequate level of solvency, liquidity and profitability. In this
context it is important to the effective management of current assets. The effectiveness
of control systems current assets is largely dependent on the ability of gathering,
processing, and transmission timely information to authorities. The purpose of
accounting controls operations of current assets is validation, feasibility, legality of
transactions involving the movement, formation, use of assets. Control of current assets
should be organized at all levels of government. In modern conditions, when increased
amounts of relevant information necessary to organize such a method of control of
current assets, which will help control professionals to effectively address the situation
while anticipating the consequences of not occurred. In carrying out monitoring of
current assets to apply economic analysis determine that a system of indicators that will
characterize the presence, movement, the effectiveness of current assets. These
indicators are: indicators of the availability and use of current assets, liquidity and
turnover. This makes it possible to compare the figures with the planned and if necessary
develop recommendations to bring them to a set of values. To improve security
management and formation of assets necessary determine their optimal structure under
which to conduct a detailed analytical account of the receipt and expenditure data assets.
For the improvement of the management of turnaround assets economist’s enterprises
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need more diverse analytical studies, paying particular attention to the specific industry
in which the entity operates. Equally important is the implementation of forecasting
performance of working assets. Following the planned indicators can be seen whether
there has been deterioration of the company, and to identify the reasons that caused it. In
this case, task management will eliminate factors that adversely affected the operation of
the enterprise.
Keywords: control, current assets, management efficiency.

Волошина В.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКТЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ГАРМОНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТНЫМИ
АКТИВАМИ ПРИДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены теоретико-методические основы организации
оперативного контроля за формированием и использованием оборотных активов
предприятия, предложены направления улучшения управления ими.
Ключевые слова: контроль, оборотные активы, управление, эффективность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими
науковими
і
практичними
завданнями.
Бухгалтерський облік є основою для управління суб’єктом
господарювання. Однак без організованої системи контролю не
можливо досягти цілей управління навіть при чіткій організації
бухгалтерського обліку. Контроль є важливою складовою та
умовою ефективного здійснення будь-якої діяльності, одержання
інформації про процеси, які відбуваються на підприємстві,
прийняття найбільш раціональних та оперативних рішень щодо
загальних і специфічних питань розвитку підприємства. Важливе
місце у системі господарського контролю займає внутрішній, у
складі якого, в залежності від об’єктів, можна виділити контроль
необоротних та оборотних активів, контроль пасивів підприємства,
контроль доходів, витрат, результатів діяльності.
Оскільки основою діяльності кожного господарюючого
суб’єкта є майново-ресурсний потенціал, вважаємо за необхідне
приділити увагу дослідженню питання контролю оборотних активів
підприємства, які виступають одними з основних економічних
ресурсів виробничої діяльності підприємств. Вони формуються з
конкретною метою здійснення господарської діяльності відповідно
до фінансової стратегії розвитку підприємства і ефективність їх
використання позначається на фінансових результатах діяльності
підприємства.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Загальним питанням контролю були
присвячені роботи наступних вчених: Ф.Ф. Бутинця, М.Т. Білухи,
О.А. Шпіга, В.М. Мурашка, Б.Ф. Усача, С.Г. Суков та інших. Однак
неузгодженими та не визначеними залишаються питання
господарського контролю та його складових, що визначає
актуальність проведеного дослідження.
Ціль статті. Метою написання статті є дослідження
теоретико-методичних основ організації обліку і контролю
оборотних активів на підприємствах.
Викладення основного матеріалу дослідження з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для
одержання об’єктивної оцінки здійснення контролю за
використанням оборотних активів необхідно визначити основні
складові та умови його організації. Тому доцільно дослідити
контроль оборотних активів з точки зору організації
контролюючого процесу на підприємстві.
Відповідно до Закону України ―Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні‖ [1] організація внутрішньогосподарського контролю належить до компетенції власника
підприємства або уповноваженого ним органу. Суб’єктами
організації обліку і контролю оборотних активів підприємства є
власник, керівник та головний бухгалтер.
Основними завданнями організації контролю оборотних
активів є:
1. Визначення відповідних повноважень суб’єктів в сфері
контролю за оборотними активами.
2. Розробка організаційно-розпорядчих документів, які
будуть регламентувати порядок проведення контролю.
3. Організація правового, технічного та методологічного
забезпечення роботи суб’єктів контролю оборотних активів.
4. Розробка форм звітності за результатами проведення
контролю оборотних активів.
5. Організація юридичної відповідальності.
Ефективність системи контролю оборотних активів в багато
чому залежить від можливості збору, обробки, передачі своєчасної
інформації до органів управління. Отримання такої інформації
залежить від надійності і якості технічних засобів для виміру,
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підрахунку, обміру та ін., що буде складати технічне забезпечення
контролю оборотних активів. Наприклад, для контролю запасів
можуть
використовуватись
графічні
прибори,
датчики,
вимірювальні прибори, різноманітні лічильники, автоматизовані
системи та ін., які дають можливість отримувати інформацію про
кількість виготовленої продукції, використаних виробничих запасів
за годину, робочий день, неділю.
Контроль оборотних активів необхідно організовувати на всіх
рівнях управління. В результаті чого він отримує певну ієрархію:
- нижній рівень – безпосередньо контроль за виробничими
запасами, МШП, незавершеним виробництвом, напівфабрикатами,
готовою продукцією, товарами,
- середній – до вище перерахованих об’єктів контролю
відносяться грошові кошти, розрахунки з дебіторами та ін. (цехи,
служби, відділи),
- вищий рівень – здійснюється контроль за всіма видами
оборотних активів (керівник та заступники).
Така ієрархічна організація контролю оборотних активів
зумовлена тим, що всі перераховані органи приймають участь чи
забезпечують господарську діяльність та використовують ресурси
підприємств.
В сучасних умовах, коли зросли обсяги потрібної інформації,
необхідно організувати таку методику контролю оборотних
активів, яка буде допомагати спеціалістам ефективно вирішувати
контрольні ситуації, при цьому передбачаючи наслідки, що не
настали [4].
Юридичне забезпечення контролю оборотних активів
пов’язане зі встановленням юридичної відповідальності за
здійсненням контролю, вибором форм, методів і процедур
контролю, які забезпечують повноцінну доказовість результатів
контролю, однозначність у визначенні вини працівників, колективів
у відхиленнях використання оборотних активів [6].
Від виконання цих завдань залежить ефективність контролю
оборотних активів. Раціональна організація контролю оборотних
активів надає інформацію управлінському персоналу, яка є
підставою для пошуку шляхів підвищення їх використання.
Метою бухгалтерського контролю операцій з оборотними
активами є перевірка достовірності, доцільності, законності
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здійснення операцій пов’язаних з рухом, формуванням,
використанням активів підприємства.
Основними завданнями бухгалтерського контролю операцій з
оборотними активами є:
– вивчення законності і доцільності проведення операцій з
оборотними
активами, своєчасності і повноти оприбуткування та
витрачання;
– перевірка фактичної наявності оборотних активів;
– визначення правильності ведення синтетичного та
аналітичного обліку оборотних активів;
– оцінка, повноти та правильності відображення
господарських операцій
з оборотними активами в бухгалтерському обліку та
звітності;
– перевірка дотримання підприємством податкового
законодавства по операціях пов’язаних з оборотними активами;
– перевірка організації обліку придбання, виробництва та
витрачання запасів;
– перевірка повноти оприбуткування запасів при належності
документів, які підтверджують їх придбання;
– перевірка стану збереження готівки в касі;
– виявлення напрямів використання коштів, що зберігаються
на банківських рахунках, оцінка правильності проведення
взаємозаліків з кредитною установою;
–
вивчення
законності
операцій
з
дебіторською
заборгованістю та її відображення в обліку;
– перевірка правильності створення резерву сумнівних боргів
[2].
При здійсненні контролю оборотних активів необхідно
застосувати економічний аналіз, тобто визначити систему
показників, які будуть характеризувати наявність, рух,
ефективність використання оборотних активів. До таких показників
слід віднести: показники наявності та використання оборотних
активів, ліквідності та оборотності. Це дає можливість порівняти
показники з плановими і при необхідності розробити рекомендацій
по їх доведенню до встановлених значень.
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Висновки. Проведене дослідження дозволяє виокремити
певні шляхи підвищення ефективності обліку і контролю
використання оборотних активів. Для покращення забезпечення
управління формування і використання оборотних активів
підприємства необхідно визначити їх оптимальну структуру,
відповідно до якої вести детальний аналітичний облік надходження
і витрачання даних активів. Задля удосконалення процесу
управління оборотними активами економістам підприємства
потрібно проводити більш різноманітні аналітичні дослідження,
звертаючи особливу увагу на специфіку галузі, в якій працює
підприємство. Не менш важливим є здійснення прогнозування
показників ефективності використання оборотних активів.
Дотримуючись запланованих показників, можна простежити, чи
відбулося погіршення роботи підприємства, а також визначити
причини, що його викликали. В такому випадку завданням
управління стане усунення факторів, які негативно вплинули на
роботу підприємства.
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто теоретичні аспекти та особливості обліку й аналізу
формування та змін власного капіталу на підприємствах України та внесено
пропозицій і рекомендації щодо удосконалення системи управління власним
капіталом в Україні з огляду на сучасні підходи.
Ключові слова: власний капітал, інвестиції, методика, організація,
бухгалтерський облік, ефективність, фінансовий аналіз, оцінка фінансового стану
підприємства.

Garasym P.M., Loboda N.O., Garasym М.Р.
EQUITY CAPITAL OF ENTERPRISE AS OBJECT OF
ACCOUNT&ANALYSES ACTIVITY
In the article the theoretical aspects and features of accounting and analyses of
changes in equity were examined. Sufficient equity capital is a prerequisite for the
successful operation of the enterprise, is the main source of prosperity of any company
and the main driver of its financial and economic activity. Studied, given the sources of
and directions intended use, function equity company, since equity is one of the most
significant and the most important indicators. Management structure forming equity as
part of general management is a system of principles and methods for developing and
implementing management decisions related to setting optimal parameters of its volume
and structure. In order to ensure effective management of the formation of the equity
structure in the article the method of optimizing the structure of equity was used. The
process of optimizing the capital structure is an integral element of the capital
management which contributes to the performance of the company.
Key words: joint-stock capital, investment, methodology, organization,
accounting, efficiency, financial analysis, assessment of the financial situation of an
enterprise.

Гарасим П.Н., Лобода Н.О., Гарасим Н.П.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТ
УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются теоретические аспекты и особенности учѐта и
анализа формирования и изменения собственного капитала на предприятиях
Украины
и
внесены
предложения
и
рекомендации
относительно
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совершенствования системы управления собственным капиталом в Украине с
учѐтом современных подходов.
Ключевые слова: собственный капитал, инвестиции, методика,
организация, бухгалтерский учет, эффективность, финансовый анализ, оценка
финансового состояния предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
переходом до ринкових відносин та зміною форми власності перед
більшістю підприємств надзвичайно актуальною проблемою стала
важливими науковими та практичними завданнями. З організація
обліку власного капіталу. Проблема полягає в тому, що власний
капітал виступає не лише як одне з джерел фінансових ресурсів
підприємства, а й служить індикатором того, хто і в якій мірі є
власником даного підприємства, а отже хто і наскільки може
впливати на процес прийняття стратегічних управлінських рішень.
Останній аспект набуває значної ваги у зв’язку з необхідністю
реструктуризації більшості підприємств, що в багатьох випадках
означає зміну власників, або зміну структури власників.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми системи управління власним
капіталом досліджуються в працях провідних вчених-економістів.
Серед іноземних учених, які здійснили внесок в удосконалення
обліку власного капіталу на різних історичних етапах, слід назвати
таких: Андре Ж., Н. де Анастасіо, Ануфрієв В.Е., Батардон Л.,
Беста Ф., Герстнер П., Дюмарше Ж.Б., Ляйтнер Ф.,
Медведєв М.Ю., Пачолі Л., Рігер В., Ришар Ж.. Із вітчизняних
науковців слід назвати: Алексеєнко М.Д., Бутинець Ф.Ф.,
Куцик П.О., Мосійчук М.М., Прокопенко Н.Д., Поклонський Ф.Є.,
Пітель С.В., Ткаченко Н.М., Сопко В.В., Чабанюк О.М. та інші.
Проте низка проблем організації обліку і аналізу власного капіталу й
ефективності його управління в ринкових умовах потребують
подальших досліджень та наукових розробок.
Цілі статті є розкриття теоретичних аспектів та особливостей
обліку й аналізу формування та змін власного капіталу на
підприємствах України та внесення пропозицій і рекомендацій у
напрямі удосконалення системи управління власним капіталом в
Україні з огляду на сучасні підходи.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Діяльність
будь-якого
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підприємства починається з формування його капіталу. Будучи
джерелом формування активів підприємства, капітал забезпечує
виробничу діяльність суб’єктів господарювання, перебуває в
постійному русі, потребує управління ним для досягнення мети та
цілей створення підприємства. Для ефективного управління
власним капіталом необхідно чітке розуміння його економічної
сутності.
Економічна суть та визначення капіталу залишається
дискусійним питанням протягом сторіч. Перша згадка про власний
капітал, як об’єкта обліку була в Італії в 1491 році. На той час під
власний капітал розуміли особисті засоби власника, які він мав у
власності, вкладав в підприємство та отримав в процесі
підприємницької діяльності. Для відображення інформації про
власний капітал створювався відповідний рахунок, який називали
"капітал". Цей рахунок разом з результатними рахунками
використовували також для визначення прибутків і збитків
підприємства. За дебетом якого відображалися активи
підприємства, а кредитом – джерела їх створення, тобто пасиви.
З часом сутність власного капіталу змінювалась, проте не
суттєво. В залежності від ступеню розвитку суспільства
представники економічної думки вкладали в поняття "власний
капітал" своє значення та сутність.
У доіндустріальній економіці були поширені ідеї
меркантилізму (Т. Мен, В. Стаффорд, С. Фортрей, Д. Стюарт, Ж.-Б.
Кольбер, Монкретьєн де Ваттевіль та інші), відповідно до яких
гроші прирівнювались до капіталу, однак цю думку критикували їх
наступники починаючи з Адама Сміта. З фізіократів Ф. Кене
перший в теорії економічної думки досить глибоко обґрунтував
положення про капітал. Ф. Кене започаткував традицію розглядати
капітал як такий, що складається із послідовності авансів. Якщо
меркантилісти ототожнювали капітал, як правило, з грішми, то Ф.
Кене вважав, що гроші самі по собі безплідне багатство, яке нічого
не виробляє. У теорії капіталу А. Сміта очевидна його більш
прогресивна позиція порівняно з фізіократами. За А. Смітом
капітал – це, по суті, запас напівфабрикатів, що дає виробникові
можливість заповнити часовий проміжок від використання
факторних затрат до випуску кінцевої продукції. Д. Рікардо
охарактеризував капітал як частину багатства країни, котра
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використовується у виробництві і складається з їжі, одягу,
інструментів, сировини, машин та іншого, що необхідне, щоб
привести в рух працю і показав що через нерівність прибутку на
вкладений капітал останній переміщується із однієї діяльності в
іншу [1]. К. Маркс визначає капітал, як самозростаючу вартість,
створену додатковою працею робітників. Він звертає увагу на те,
що капітал – це не річ, а характеристика певних виробничих
відносин у рамках буржуазного суспільства [2]. Ще в ХІХ ст.
професор Оксфордського університету Н. Сеніор писав: „ ...
капітал отримав настільки різноманітні визначення, що можна
запитати себе: чи має це слово значення, яке було б сприйняте
всіма?‖ [3, с. 203].
Поява поняття "власний капітал" в бухгалтерській
термінології має об’єктивний характер, в основі якого лежить
узагальнення багатовікової практики бухгалтерського обліку.
Визначення власного капіталу для цілей бухгалтерського обліку
різними авторами подається з певними відмінностями. Є.М. Мних
та інші вчені зазначають, що власний капітал с основою для
здійснення діяльності підприємств, показує ступінь незалежності та
впливу його власників на підприємство, формується за рахунок
внесків власників та накопичення сум доходу від діяльності
підприємства [4]. Варто також відзначити внесок В.В. Сопко у
теоретичні основи категорії "власний капітал", який в своїй
монографії запропонував виділити три підходи до визначення
поняття власний капітал, а саме: бухгалтерський підхід, правовий
та економічний. Вчений подає визначення власного капіталу, як
власних джерел підприємства, які без визначення строку
повернення внесені засновниками або залишені ними на
підприємстві з уже оподаткованого прибутку [5].
Розглядаючи економічну сутність, потрібно відмітити
важливі характеристики капіталу, які полягають у тому, що він:
виступає основним чинником виробництва;
характеризує фінансові ресурси підприємства, які приносять
прибуток;
використовується як головне джерело формування
добробуту його власників;
є головним виміром ринкової вартості підприємства.
Його динаміка є важливим показником ефективності
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господарської діяльності. Сума власного капіталу, відображена у
фінансовій звітності, показує лише облікову, а не ринкову вартість
прав власників підприємства, оскільки цілком залежить від
застосованих методів оцінки активів та зобов’язань підприємства.
Власний капітал є основою для початку і продовження
господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним із
найістотніших і найважливіших показників, оскільки виконує такі
функції:
самостійності та влади – розмір власного капіталу визначає
ступінь незалежності та впливу його власників на підприємство;
відповідальності і захисту прав кредиторів – відображений в
балансі підприємства власний капітал є для зовнішніх користувачів
мірилом відносин відповідальності на підприємстві, а також
захистом кредиторів від втрати капіталу;
довготермінового
кредитування
–
перебуває
в
розпорядженні підприємства необмежений час;
фінансування ризику – власний капітал використовується
для фінансування ризикових інвестицій, на що можуть не
погодитись кредитори;
кредитоспроможності – у разі надання кредиту, за інших
рівних умов, перевагу надають підприємствам з меншою
кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом;
компенсації понесених збитків – тимчасові збитки мають
погашатись за рахунок власного капіталу;
розподілу доходів і активів – частки окремих власників у
капіталі є основою у розподілі фінансового результату та майна у
разі ліквідації підприємства.
Реалізація даних функцій дозволяє досягнути досить високу
ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства.
Отже, дослідивши різні підходи визначення сутності
власного капіталу, можна стверджувати, що, власний капітал – це
сукупність фінансових ресурсів (отриманих з різних джерел), які
мобілізовані в процес економічних відносин з метою підвищення
прибутковості та рентабельності власного капіталу підприємства.
Всі компоненти власного капіталу мають відповідне функціональне
призначення та забезпечують ефективну господарську діяльність
підприємства.
В умовах ринкової економіки в Україні процеси, пов’язані з
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вдосконаленням системи управління власним капіталом набувають
особливого значення, оскільки правильна їх побудова та ефективне
здійснення є основним шляхом підвищення ефективності діяльності
будь-якого підприємства.
Управління капіталом – це управління структурою і вартістю
джерел фінансування (пасивів) з метою підвищення рентабельності
власного капіталу та здатності підприємства платити дохід
кредиторам і співвласникам підприємства. Мета управління
власним капіталом – забезпечення стійкого і ефективного розвитку
бізнесу [6]. Управління власним капіталом пов’язано не тільки із
забезпеченням ефективного використання вже накопиченої його
частини, але й з формуванням власних фінансових ресурсів, які
забезпечують майбутній розвиток підприємства. Підприємства у
процесі управління капіталом для прийняття ефективних і зважених
управлінських рішень повинні володіти інформацією щодо того,
яким капіталом володіє підприємство, у які сфери діяльності
вкладений капітал, чи є оптимальною його структура.
Досліджуючи літературні джерела [6, 7, 8] управління
власним капіталом спрямоване на вирішення низки основних
завдань:
у процесі розвитку підприємства забезпечення: постійної
фінансової рівноваги; фінансової гнучкості підприємства;
своєчасного реінвестування капіталу; достатнього рівня
фінансового контролю з боку засновників;
для
необхідності
темпів
економічного
розвитку
підприємства, сформувати достатній обсягу власного капіталу;
при запланованому рівні та мінімізації фінансового ризику,
забезпечення умов досягнення максимальної доходності капіталу;
оптимізація: обігу капіталу; розподілу сформованого
капіталу за видами діяльності та напрямами використання.
Управління формуванням власних фінансових ресурсів
складає основу управління власним капіталом підприємства. Одна
із складових елементів системи управління капіталом є процес
оптимізації структури капіталу, проведення якого сприяє
підвищенню результативності діяльності підприємства. Визначення
оптимальної структури капіталу (такого співвідношення власних і
позикових коштів, яке забезпечує максимізацію ринкової вартості
підприємства) є одним із головних питань управління власним
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капіталом підприємства.
Методику оптимізації структури власного капіталу доцільно
здійснювати у такі етапи:
І етап - проведення фінансово-економічного аналізу та оцінки
ефективності формування і використання власного капіталу
підприємства;
ІІ етап - виявлення інтегрованих шляхів оптимізації
структури власного капіталу підприємства;
ІV етап - надання інформаційної підтримки у прийнятті
управлінських рішень щодо шляхів оптимізації структури власного
капіталу підприємства;
ІІІ етап - розробка ефективної парадигми збереження
власного капіталу підприємства;
Висновки.
Ефективність
функціонування
будь-якого
підприємства залежить від правильної стратегії управління
капіталом підприємства, важливою складовою якого є оптимізація
структури капіталу. Тому питання підвищення ефективності
використання капіталу є актуальним як для підприємства
(завданням кожного керівника має бути формування найбільш
прийнятної структури капіталу підприємства для його подальшої
ефективної діяльності), так і для держави в цілому.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Дж.Р. Хикс Стоимость и капитал / Дж.Р. Хикс ; пер. с англ. Р.М. Эитова. –
М.: Прогрес, 1993. – 488 с.
Маркс К. Капітал. Друга книга / К. Маркс, Ф. Енгельс. - Твори. -Т.49. – К.:
Держполітвидав України, 1984. – 518 с.
Лопатников Л. Экономико-математический словарь / Лопатников Л. –
[4-е изд.]. – М.: АВF, 1996. – 701 с.
Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / [Мних Є.В.,
Бутко А.Д., Большакова О.Ю., Кравченко Г.О., Никонович Г.І.]; за ред.
Є.В. Мниха. – К.: КНЕУ, 2005. – 232 с.
Сопко В.В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів):
[навч. посібник] / В.В. Сопко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. –
312 с.
Бланк И. А. Управление формированием капитала / Бланк И. А.. – К.: Ника –
Центр, 2000. – 512 с.
Колас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы,
концепции и методы: [учеб. пособие] / Бернар Колас; пер. с фр.
Я.В. Соколова. - М.: Финансы , 1997. - 576 с.
Хореев А. И. Эффективное управление капиталом и источником его
формирования на перерабатывающих предприятиях АПК в условиях
сезонности. / А.И. Хореев, Л.Н. Чайникова. – Воронеж: ВГТА, 2001. – 226 с.

73

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). Ч. 1. – 2015.

УДК 657.6
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Хаймьонова Н.С.
Львівська комерційна академія
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Визначено місце та значення внутрішнього контролю витрат у системі
управління підприємством. Узагальнено організаційну структуру внутрішнього
контролю, щоскладається із п’яти взаємопов’язаних компонентів: середовище
контролю, оцінка ризиків, контролююча (управлінська) діяльність, інформаційне
забезпечення, моніторинг. Визначено склад методичної моделі внутрішнього
контролю витрат підприємства. Сформовано об'єкти ти систематизовано
інформаційні джерела, методичні прийоми та способу узагальнення результатів
внутрішнього контролю витрат підприємства.
Ключові слова: витрати, внутрішній контроль, об'єкти контролю, джерела
інформації, методичні прийоми контролю, модель.

Holovatskа S., Haymonova N.
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL MODEL OF
INTERNAL CONTROL COSTS OF THE COMPANY
In modern conditions of economic development one of the ways of increasing the
efficiency of financial and economic activity of enterprises is to optimize system
integration upravlinnyashlyahom its main functions - planning, accounting, analysis and
control.
Proper organization of internal control is one of the most effective measures,
which enables enterprises to carry out continuous monitoring of the implementation
costs, timely detect and prevent violations farm level to reduce risk, improve the quality
and efficiency of decision-making on the effective use of enterprise resources.
Internal control - a set of actions, policies and measures taken leadership of the
entity's respective economic sector that is constantly used in the organization to ensure
confidence in achieving its set of common objectives: performance of , economical and
efficient use of resources; consistent with applicable legal and regulatory documents,
policies and procedures ; independence and reliability of information; asset protection
from losses.
Internal control consists of five interrelated components: control environment ,
risk assessment, controlling ( management ) activities , information , monitoring.
Environment control - this is typical for processes , operations, and division of
responsibilities for implementation aimed at ensuring the implementation of legally
binding for the organization functions.
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Risk assessment - the process of determination ( identification) and risk analysis
of the company , the development and introduction of control procedures to prevent
them or limit risks (risk management ). Identification of risk is to identify the most risky
areas , focusing available resources to manage the most significant of them , the
establishment of responsible employees on risk management in their respective areas.
Management and control procedures include: authorization and confirmation ;
distribution of duties and powers; control of access to resources and their accounting ;
monitoring the reliability of operations ; verify the credentials of actual , estimate the
overall results of the company; evaluation of individual operations , processes and
activities; supervision.
Information management - a system for collecting, documenting, transfer and use
of the information for management decisions .
Monitoring - an ongoing process of assessing the quality of the system of internal
control which should ensure adequate and prompt implementation of the
recommendations and proposals to eliminate existing and prevent possible its
shortcomings.
Methodical model of internal cost control company includes: objects ,
information sources, instructional techniques and methods of implementation
summarizing the results of internal control.
Keywords: costs, internal control monitoring facilities , information sources,
methods of teaching control model.

Головацкая С.И., Хайменова Н.С.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Определено место и значение внутреннего контроля расходов в системе
управления
предприятием.
Сформировано
организационную
структуру
внутреннего контроля, состоящую из пяти взаимосвязанных компонентов: среда
контроля, оценка рисков, контролирующая (управленческая) деятельность,
информационное обеспечение, мониторинг. Определен состав методической
модели внутреннего контроля расходов предприятия. Сформированы объекты и
систематизированы информационные источники, методические приемы и способа
обобщения результатов внутреннего контроля расходов предприятия.
Ключевые слова: расходы , внутренний контроль, объекты контроля,
источники информации , методические приемы контроля, модель.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У
сучасних умовах економічного розвитку одним із напрямів
підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності
підприємств є оптимізація системи управлінняшляхом інтеграції
основних її функцій – планування, обліку, аналізу та контролю.
При цьому функція контролю за зворотнім зв’язком забезпечує
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інформацією суб’єкт управління і суттєво впливає на своєчасність
прийняття управлінських рішень. Отже, належна організація
системи внутрішнього контролю є одним із найбільш ефективних
заходів, який дозволяє підприємствам здійснювати суцільне
спостереження за здійсненням витрат, своєчасно виявляти і
попереджати
порушення,
знижувати
рівень
внутрішньогосподарських
ризиків,
підвищувати
якість
і
оперативність прийняття рішень щодо ефективного використання
ресурсів підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідження окремих аспектів і проблем
внутрішнього контролю прово- дили такі вітчизняні і закордонні
вчені, як: І.А. Бєлобжецький, М.Т. Білуха, В.В. Бурцев,
Т.А. Бутинець [1], А.М. Герасимович, Є.В. Калюга [2], Т.В. Ковтун
[3], , М.В. Кужельний, В.І. Лишиленко, В.Ф. Максімова,
Н.М. Малюга, М.Л. Маренков, М.В. Мельник [4], Л.В. Нападовська,
М.А. Поукок, В.М. Родіонова, В.С. Рудницький, В.В. Сопко,
Л.В. Сотнікова, Л.К. Сук, А.Х. Тейлор, Д. Хан, В.О. Шевчук,
М.М. Шигун та ін.
Незважаючи на високий рівень дослідження проблем,
пов’язаних із внутрішнімконтролем, недостатньо вирішеними
залишаються питання розробки методичних підходів до організації
системи внутрішнього фінансового контролю витрат підприємства,
формування інформаційного забезпечення контролю з урахуванням
формалізації нормативно-правових актів, удосконалення його
процедур та їх регламентації, застосування автоматизованих
інформаційних технологій та економіко-математичних методів на
етапах контрольного процесу.
Цілі статті. Метою роботи є систематизація організаційних і
методичних аспектів побудови моделі внутрішнього контрою
витрат у системі інформаційного забезпечення управління
підприємством.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Внутрішній
контроль є одним із важливих факторів, що визначає ефективність
діяльності суб'єктів господарювання. Необхідність посилення
сталого розвитку внутрішнього контролю на різних рівнях
управління сучасним підприємством в кризових умовах економіки,
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викликана посиленням конкурентної боротьби, загальною
макроекономічною нестабільністю, відсутності стратегічного
планування та, як наслідок ризикованою господарською політикою
і неефктивністю управління.
Внутрішній контроль – це комплекс дій, правил та заходів,
запроваджених
керівництвом
суб’єкта
господарювання
відповідного сектору економіки, що постійно застосовуються в ході
діяльності організації з метою забезпечення впевненості у
досягненні нею поставлених загальних цілей: результативності
діяльності, економності та ефективності використання ресурсів;
відповідності чинним нормативно-правовим та регулюючим
документам, політиці та процедурам; незалежності та надійності
інформації; захисту активів від втрат, зокрема тих, які виникли
через зловживання, неврегульованість чи корупцію.
Внутрішній контроль – це постійний управлінський процес,
який охоплює всі операції кожного структурного підприємства. При
цьому, внутрішній контроль має забезпечувати визначення й аналіз
ризиків його діяльності з метою запобігання їм чи обмеження.
Внутрішній контроль складається із п’яти взаємопов’язаних
компонентів: середовище контролю, оцінка ризиків, контролююча
(управлінська) діяльність, інформаційне забезпечення, моніторинг.
Середовище контролю – це характерні для підприємства
процеси, операції та розподіл повноважень щодо їх виконання,
спрямовані на забезпечення реалізації законодавчо закріплених за
організацією функцій. Оцінка ризиків – це процес визначення
(ідентифікації) й аналізу ризиків діяльності підприємства, розробка
та запровадження контрольних процедур з метою запобігання
ризикам чи їх обмеження (управління ризиками). Ідентифікація
ризиків здійснюється з метою визначення найбільш ризикових сфер
діяльності, зосередження наявних ресурсів для управління
найбільш істотними з них, встановлення відповідальних
працівників за управління ризиками у відповідних сферах.
Контрольні процедури мають постійно функціонувати на всіх
рівнях управління та включають: авторизацію та підтвердження;
розподіл обов’язків та повноважень; контроль за доступом до
ресурсів та їх обліком; контроль за достовірністю проведених
операцій; звірку облікових даних із фактичними; оцінку загальних
результатів діяльності підприємства; оцінку окремих операцій,
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процесів та видів діяльності; нагляд. Інформаційне забезпечення –
це система збору, документування, передання інформації та
користування нею для прийняття управлінських рішень.
Моніторинг – це постійний процес проведення оцінки якості
функціонування системи внутрішнього контролю, який має
забезпечити адекватне та невідкладне запровадження рекомендацій
і пропозицій для усунення наявних та запобігання можливим його
недолікам.
Методична
модель
внутрішнього
контролю
витрат
підприємства включає: об'єкти, інформаційні джерела, методичні
прийоми здійснення та способи узагальнення результатів
внутрішнього контролю (таблиця 1).
Таблиця 1
Склад методичної моделі внутрішнього контрою витрат
підприємства
№

Елемент моделі

Загальна характеристика

1

1. Дотримання чинного госодарського законодавства
при здійсненні витрат підприємства.
2. Правильність
документального
оформлення
формування витрат підприємства.
3. Дотримання норм, нормативів та бюджетних
(прогнозних) показників при здійсненні витрат
Об'єкт контролю підприємства.
4. Раціональність вибору методу обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції.
5. Правильність методиуки відображення витрат
підприємства у системі бухгалтерського обліку.
6. Достовірність відображення витрат у внутрішній,
фінансовій, статистичній та податковій звітності.

1. Нормативно-правові акти, що регулюють організацію

2

Інформаційні
джерела

та
методику
бухгалтерського
обліку
витрат
підприємства.
2. Облікова політика підприємства.
3. Первинні документи формування витрат відповідно
до галузевої спрямованості діяльності підприємства.
4. Облікові реєстри відповідно до обраної форми
бухгалтерського обліку.
5. Бюджети, кошториси, звіти про їх виконання та
внутрішня звітнсть підприємства.
6. Фінансова, статистична та податкова звітність
підприємства.
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Продовження табл. 1
7. Узагальнюючі документи результатів попереднього
внутрішнього контролю.
3

4

Методичні
прийоми

Нормативно-правова,
формальна,
арифметична,
взаємна, експертна, зустрічна, логічна перевірка

Методи
(способи)
узагальнення
результатів

1. Накопичувальні відомості та таблиці виявлених
недоліків і порушень та інші робочі документи
внутрішнього контролю;
2. Акти, довідки та інші узагальнюючі документи
внутрішнього контролю;
3. Пропозиції та рекомендації щодо усунення виявлених
недоліків і порушень

Висновки. Дослідження питання організації системи
внутрішнього контролю витрат дає змогу визначити основні
напрямки вдосконалення організації та методики внутрішнього
контролю на підприємствах:
1. Успішне виконання поставлених завдань повинно
будуватись на нижче визначених принципах, які мають
фундаментально-методологічне значення для побудови системи
внутрішнього контролю на підприємстві (відповідальність,
збалансованість контрольних дій, безперервність, взаємодія й
координація,
комплексність,
делегування
повноважень,
пріоритетність, дієвість, інтеграція, підконтрольність, цільоваї
спрямованіость, превентивність контрольних дій), дотримання яких
дозволяє грамотно побудувати систему внутрішнього контролю
незалежно від організаційно-правової форми, розмірів, видів і
масштабів діяльності економічного суб’єкту.
2. Організація контрольного процесу і реалізація його на
практиці потребує дотримання в обов’язковому порядку цілого
ряду вимог: розробку системи прогнозних (бюджетних) показників
і системи стандартів за напрямами діяльності; конкретизацію за
кожним окремим об’єктом управління етапів контрольного
процесу; встановлення гранично допустимих показників відхилень
для всіх об’єктів контролю витрат підприємства.
1. Бутинець Т. А. Внутрішній контроль: суть і зміст / Т. А Бутинець // Вісник
Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. –
Житомир: 2008. – № 2(44). – С. 31– 42.
2. Калюга Є.В. Система внутрішньогосподарського контролю та удосконалення її
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операційної системи підприємства / Т.В. Ковтун // Вісник Хмельницького
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ
У статті розкриті аспекти використання хмарних технологій в
бухгалтерському обліку, проведений аналіз їх застосування в світовій практиці та
українським бізнесом. Значна увага приділена характеристиці переваг та недоліків
застосування хмарних технологій в бізнесі та в бухгалтерському обліку, зокрема.
Ключові слова: хмарні обчислення, інформаційні технології, бізнес
бухгалтерський облік.

Holyachuk N.V., HolyachukS.E.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ACCOUNTING
CLOUD TECHNOLOGIESIN
The article reveals aspects of cloud technologies in accounting, analysis of their
use in international practice and Ukrainian business. The above accounting software
developers to work in the clouds.Named the major benefits of cloud technologies in
business.Indicated that while maintaining the security of data - absolute priority for any
enterprise, so high reliability and safety are the main reason for choosing cloud services.
Emphasized that when dealing with the clouds, users have the ability to work in the
program from the office, home or anywhere where there is Internet. Named the major
disadvantages of cloud technologies in business and accounting, among others.
The result of the study is that the overwhelming number of respondents who use
cloud computing in practice, satisfied. As well as the use of "cloud" version of the
accounting program reduces financial and time costs, protects data from loss and
interference, eliminating the difficulties associated with updating information and
technical support.
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Голячук Н.В., Голячук С.Е.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕТЕ
В статье раскрыты аспекты использования облачных технологий в
бухгалтерском учете, проведен анализ их применения в мировой практике и
украинским бизнесом. Значительное внимание уделено характеристике
преимуществ и недостатков применения облачных технологий в бизнесе и в
бухгалтерском учете, в частности.
Ключевые слова: облачные вычисления, информационные технологии,
бизнес бухгалтерский учет.

Постановка проблеми у загальномувигляді та їїзв’язок з
важливиминауковими й практичнимизавданнями. Хмарні
технології набувають все більшої популярності. Це пов'язано з тим,
що практично вся людська діяльність сьогодні має своє
"відображення" у віртуальному світі. На підприємствах процеси
обліку і контролю проводяться з використанням спеціальних
програм. При цьому частина співробітників підприємств працюють
віддалено, передаючи інформацію в компанію через Інтернет.
Програмне забезпечення не доцільно встановлювати на мобільному
телефоні або домашньому комп'ютері для того, щоб здати звіт або
занести інформацію в загальну базу даних. До того ж далеко не всі
співробітники, за родом своєї діяльності, зобов'язані розбиратися в
тонкощах роботи програмного забезпечення. В цьому випадку і
приходять на допомогу хмарні технології.
Хмарні технології надають споживачам рішення, повністю
готові до роботи. Досить мати будь-який пристрій, здатний
з'єднатися з Інтернетом, і можна отримати доступ до віддаленої
бази.
Аналіз останніх досліджень в яких започатковано
вирішення проблеми. Теоретичні й практичні аспекти хмарних
технологій вивчали Різ Дж., Фінгар П., Склейтер Н., Леонов В.,
Дрозд І.К., Соколенко В.А., Мачуга Р.І. та інші. Практичними
впровадженнями рішень в галузі хмарних обчислень займаються
компанії «VMware», «Amazon.com», «Google», «Microsoft»,
«Hewlett-Packard», «Intel», «IBM».
Цілі статті. Мета статті є розкриття переваг та недоліків
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хмарних технологій та дослідження процесу застосування їх в
обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Хмарні
обчислення - це концепція, за якої масштабовані IТресурсинадаються зовнішніми користувачами в якості сервісу за
допомогою Інтернет-технологій. «Хмара» - це навіть не технологія,
це підхід, при якому величезна кількість серверів об'єднуютьсяв
один потужний обчислювальний механізм з використанням
технологій віртуалізації, а ресурсиодного сервера поділяються на
віртуальні
машини
і
застосовуються
багатьма
користувачамиодночасно. Інтерфейс, за допомогою якого працює
користувач, дозволяє використовувати ресурсив той момент, коли
вони необхідні, і позбавлятися від них, якщо вони не потрібні [10].
На даний момент «хмарні обчислення» - це ефективний
інструмент підвищення прибуткута розширення каналів продажів
для виробників програмного забезпечення і операторів зв'язку.Цей
підхід дозволяє організувати динамічне надання послуг, коли
користувачі можутьпроводити оплату за фактом і регулювати обсяг
своїх ресурсів залежно від реальних можливостей без
довгострокових зобов'язань.
Індустрія «хмарних обчислень» незважаючи на світову
економічну кризу стрімко розвивається. За прогнозами
Gartnerочікується, що до 2017 р. рівень поширення хмарних
технологій сягатиме 33%, а до 2020 р. цей показник становитиме
60%. Хмарними технологіями буде користуватись майже 700 млн.
компаній у світі. За даними звіту GlobalCloudIndexу 2015 р.
хмарний трафік зросте у 12 разів і становитиме 1,6 зеттабайт на рік.
За прогнозами аналітичної групиForresterResearchсвітовий рівень
хмарних обчислень зросте у 2020 р. до 241 млрд. доларів, порівняно
з 35 млрд. у 2011 р. Одним з ключових, зокрема для зростання
глобального ІТ-ринку, постане сегмент хмарних послуг для малого
бізнесу, річний обіг якого в 2015 р. становитиме 95 млрд. доларів
[1].
Поінформованість українських бізнес-користувачів про
хмарні технології знаходиться на низькому рівні. За даними
дослідження, проведеного GfKUkraine спільно з компанією
DeNovo, 47% представників ІТ-служб мають про них досить
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поверхневі знання. Бізнес-користувачі, ті ж керівники компаній,
взагалі не знайомі з хмарними обчисленнями[7].
Хмарні технології дозволяють надавати користувачам як
Інтернет-сервіс бухгалтерські та управлінські системи, корпоративну
електронну пошту, документообіг. Бухгалтери давно користуються
хмарними сервісами. До них відносяться: клієнт-банки,електронна
пошта, програми здачі бухгалтерської звітності. Тепер настала черга
для бухгалтерських програм.
Розробники пропонують програми, в тому числі і бухгалтерські,
з якими є можливість працювати через Інтернет. Вже зараз реалізовані
хмарнітехнології фірм «1С», "Парус", «БухСофт».
До переваг застосування хмарних технологій в бухгалтерському
обліку відносяться [2,3,4,6]:
1. Економія. Це прийнятне рішення для бізнесменівпочатківців, бо дозволяє значно знизити накладні витрати на
початку відкриття бізнесу. Перехід на використання хмарних
технологій принесе відчутну вигоду, тому що вартість вже включає
оновлення, інформаційно-технічну підтримку, а також консультації
фахівців з будь-яких питань пов’язаних з роботою програми. Окрім
цього сервіс дозволяє суттєво знизити часові витрати.
2. Безпека. Бухгалтерія для підприємства — це платформа, на
якій базується вся його організаційно-економічна діяльність. Тому
її безпека — безумовний пріоритет для будь-якого керівника.
Робота з ―хмарною‖ версією програми відбувається по захищених
SSL каналах, що виключає перехоплення даних. Вся інформація
зберігається на віддалених серверах, розташованих закордоном.
Сервери мають
додатковий фізичний захист (системи
протипожежної безпеки, додатковий захист від перебоїв живлення
тощо), а також захист від хакерських і вірусних атак. Регулярно
створюються резервні копії баз.Але найголовніше: доступ до всіх
даних, що зберігаються на сервері, буде тільки у визначених осіб, ні
інші співробітники, ні представники силових структур не зможуть
дістатися до бази без відома та дозволу керівництва фірми. Навіть
вилучення системного блоку гарантує неможливість вилучення
інформації.
3. Зручність. Досвідчені бухгалтери чудово знають, наскільки
важливо періодично копіювати базу даних і вести архів. Вихід з
ладу техніки, термінова необхідність перенести всю інформацію на
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інший комп’ютер вимагають переустановлення бухгалтерської
програми. А хмарна технологія повністю вирішує цю
проблему.Завжди є можливість повернути інформацію за
попередній період, щодня відбувається резервне копіювання
бухгалтерської бази. І при бажанні можна додатково зберігати її на
комп’ютері або флешці.
4. Регулярні оновлення. Користувач хмарного сервісу першим
отримує актуальні оновлення в автоматичному режимі. Більше не
потрібно нікуди дзвонити і чекати, коли у фахівців з
супроводження програми з’явиться час.
5. Мобільність. У користувача є можливість працювати в
програмі з офісу, будинку або звідки завгодно, де є Інтернет. Сервіс
дозволяє легко відкривати філії, точки продажів, виробничі цехи в
єдиній системі.
6. Визначеність - наявність чітко специфікованого переліку
сервісів у вигляді сервісного каталогу, наданого відповідно до SLA
(сервісної угоди з вимірними параметрами).
7.Масштабованісьть рішень - можна легко збільшувати і
зменшуватикількість користувачів, додавати нові рішення. Просто
підключити зовнішніхкористувачів (постачальників, клієнтів), так
як встановлення програмного забезпечення не вимагається.
Незважаючи на очевидні переваги, навколо хмарних сервісів
існує величезна кількість міфів. Найчастіше користувачів хвилює
питання надійності захисту даних у хмарі. За результатами
опитування, проведеного аналітичною компанією Ipsos на
замовлення Microsoft, 91% компаній, які ще не використовують
хмарні сервіси, відзначили, що питання безпеки даних у хмарі
хвилює їх найбільше. Однак, саме висока надійність та безпека
стали основною причиною вибору хмарних сервісів серед
українських компаній, які вже перейшли у хмару, про що заявили
90% нинішніх користувачів[8].
Питання інформаційної безпеки при використанні хмарних
обчислень для малих і середніх підприємств, що обробляють
власну інформацію, є не надто критичними. Зовсім інакше справа
йде з великими компаніями або компаніями, яким необхідно суворо
дотримуватися нормативних документів в галузі інформаційної
безпеки, наприклад держустановами, кредитно- фінансовими
організаціями, медичними установами, операторами персональних
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даних тощо. На даний момент це дійсно один з основних факторів,
що заважають запропонувати хмарні сервіси організаціям, що
обробляють інформацію обмеженого доступу[9].
На ринок хмарних технологій мають вийти страхові компанії
і запропонувати свої послуги зі страхування ризиківзахисту даних у
хмарі.
Недоліками хмарних технологій є:
необхідність постійного підключення до мережі Інтернет. У
населених пунктах віддалених від інформаційно-комунікаційних
центрів, ймовірність технічних і технологічних проблем доступу в
мережу Інтернет може бути великою. З іншого боку, c розвитком
технологій 3G, 4G, супутникових і мобільних транспортних
середовищ даний недолік в майбутньому буде практично
виключений;
відсутність чітких угод щодо рівнів обслуговування
ускладнює процес оцінки клієнтами міри безпеки та розробку
власних заходів з забезпечення виконання своїх стандартів та
стандартів контролюючих організацій;
зростаннякількостіпідключень до сервісів. ІТ-менеджерам
доцільноорганізувати
централізованийпроцесавторизації,
при
якомукожний
запит
відбізнес-підрозділу
в
першу
чергупотраплятиме в ІТ-відділ.
Але, як показує практика, застосування хмарних технологій
дає позитивний результат. За даними[7], переважна кількість
респондентів (81%), які застосовують на практиці хмарні
обчислення, задоволені результатом.
Концепцію моделі хмарних обчислень часто розглядають
двояко, деякі в ній бачать ризики для безпеки і нові «вектори
загрози», але разом з тим дана система має в своєму розпорядженні
нові можливості для підвищення безпеки. Покращення
інфраструктури, автоматизація та стандартизація - всі ці
можливості підвищують рівень захищеності інформації. Наприклад,
якщо використовувати заздалегідь заданий набір Cloud-інтерфейсів
паралельно з централізованим управлінням ідентифікаційною
інформацією, поряд з політикою управління доступом, то при
цьому на порядок зменшується ризик доступу клієнтів до
небажаних ресурсів. Такі заходи безпеки, як виконання
обчислювальних сервісів в ізольованих доменах, використання
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шифрування до даних, значно підвищують збереження інформації,
зменшуючи її втрати. Варто додати, що використання автоматичної
ініціалізації і відновлення виконуваних образів скоротять простір
для атак, дозволивши вирішувати ряд правових аспектів[5].
Висновки.
Отже,
використання
«хмарної»
версії
бухгалтерської програми дозволяє скоротити фінансові та часові
витрати, захищає дані від втрати і стороннього втручання,
позбавляє від труднощів, пов’язаних з оновленням і інформаційнотехнічною підтримкою. При цьому робота з віддаленою версією
програми нічим не відрізняється від звичайної версії програми,
дозволяє виконувати той же набір функцій з будь-якого місця, де є
комп’ютер і доступ до Інтернет.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
В статті наведені ключові проблеми розвитку фінансового сектору України.
Проведений аналіз деяких показників сучасного макроекономічного розвитку
країни . Показані основні напрямки реформування системи публічних фінансів для
збалансування фінансової системи країни і забезпечення її макроекономічного
розвитку.
Ключові слова: фінанси, банківська система, макроекономіка, податкова
система, пенсійне страхування, реформи, дерегуляція, монетарна політика,
фінансовий сектор.

Grubinka I.
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF REFORMING FINANCIAL
SECTOR FOR ENSURING MACROECONOMIC
DEVELOPMENT UKRAINE
The article presents the key problems of the financial sector in Ukraine. Realized
he analysis of some macroeconomic indicators of modern contryis development. Show
main directions of reforming the system of public finances to balance the financial
system and ensure its macroeconomic development.
Indicated that the crisis in the economy, despite all its negative effects makes it
possible reform that during development is unpopular, though necessary. That is we have
the opportunity to those changes, including the financial sector, the needing for which
arose in the time of independence. In this situation, public financial agencies facing
challenges that require the one hand immediate action and the other competent
miscalculation in the future they are expected to effect. Important is constant
communication with society, which should be understood not only causes a sharp rise in
prices, and therefore costs, but also be oriented in actions for improvement and terms at
least possible improvement. Meanwhile, it should be noted that the experience of
monetary measures of macroeconomic stabilization in conditions similar to this in
Europe are, it have Cyprus, Moldova and Georgia and this thought already has expressed
in the publications of Ukrainian scholars. And how can we ensure the most effective
thing they were held in the first and third cases. And this experience is that the key to the
positive effects of macroeconomic stabilization and further growth is deregulation of
business, strengthening controls some indicators of the banking system to saturate the
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available financial resource economy, increasing monetization of the economic system,
the liberalization of the tax system. In our publication we’ll try to show the positive
effects of such monetary measures especially for Ukraine in this difficult time, and
compare them with those measures which are carried out by relevant state bodies now.
On the deregulation of business says a lot, mainly concerning permits, order
opening and closing a business, inspection of economic activity, the order of workflow,
the implementation of payment transactions, property rights and contractual obligations.
As this still relatively short list of all measures of deregulation can be roughly reduced
into two groups: control and licensing and legal nature. In our opinion, changes in the
past is a priority as they are the basis of a market economy without effective protection
of property rights, fair judicial system that would protect not only them, but also
compliance with contractual obligations, and any other measures deregulation and
improving the investment climate will be ineffective. One of the key questions of
stabilizing the state system is to reduce the pension fund deficit. The existing system
certainly not solve it, because of the principles of its construction, the lack of interest of
policyholders and age structure of the population. Forming conditionally funded system,
as personified the transition to a fully funded, which will gradually solve the problem of
the deficit of the Pension Fund of Ukraine.
Proved that the key directions of financial sector reform for ensuring
macroeconomic development for Ukraine is the liberalization of the tax system,
deregulation of business, transparency of ownership and increasing liquidity in the
banking system, monetization and pension reform, to the personification of pension
accounting. These measures will reduce the deficit of public finances and balance
financial system of Ukraine.
Key words: finance, banking, macroeconomics, tax system, pension insurance
reform, deregulation, monetary policy, financial sector.

Грубинка И.И.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МАКРОЕКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
В статье приведены ключевые проблемы развития финансового сектора
Украины.
Проведен
анализ
некоторых
показателей
современного
макроэкономического развития государства. Показаны основные направления
реформирования системы публичных финансов для сбалансирования финансовой
системы державы и обеспечения ее макроэкономического развития.
Ключевые слова: финансы, банковская система, макроэкономика,
налоговая система, пенсионное страхование, реформы, дерегуляция, монетарная
политика, финансовый сектор.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Кризова
ситуація в економіці, незважаючи на всі її негативні наслідки дає
можливість проведення реформ, які в період розвитку є
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непопулярними, хоча й необхідними. Тобто зараз в нас є
можливість провести ті зміни, в тому числі і в фінансову секторі,
потреба в яких виникла ще в часи здобуття Незалежності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблемі реформування фінансового
сектору присвячені праці В. Базилевича, З. Варналій[1], Л.
Гайдук[2], Ю. Ганущака[3], В. Гонтарєвої[6], Т. Єфименко, Т.
Смовженко[7]та інших.
Цілі статті. Показати важливі напрями реформування
фінансового сектору, для забезпечення макроекономічного
розвитку країни.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Виклики
перед якими постала макроекономічна політики в Україні є
безумовно найскладнішими за останні 20 років. Показники
макроекономічного розвитку показують негативні значення,
зменшення ВВП в 2014 році на 15%, зростання рівня цін (інфляції)
на 25%, падіння промислового виробництва на 23%, будівництва на
34%[4], зростання безробіття, значний дефіцит бюджету, 200%
девальвація національної грошової одиниці, зростання державного
боргу, різке зменшення золотовалютних резервів країни
(див. таб. 1).
Звісно такий стан речей є наслідком в тому числі і
об’єктивних причин: зовнішня агресія, втрата частини промислово
розвинутих територій, відповідно зменшення сум податків,
зростання правоохоронних і оборонних витрат в структурі і без
того дефіцитного бюджету. Всі ці фактори поза сумнівом дуже
негативно відобразилися на економіці країни, призвели до її
фактичної стагнації.
В такій ситуації державні фінансові органи постали перед
викликами, які вимагають з одного боку негайних дій, а з іншого
грамотного прорахунку на перспективу очікуваного від них ефекту.
Важливим є постійна комунікація з суспільством, котре повинно
розуміти не тільки причини різкого зростання цін, а відповідно і
витрат, але і бути зорієнтованим у діях, щодо їх подолання і
термінах хоча б можливого поліпшення ситуації.
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Таблиця 1
Динаміка золотовалютних резерві України протягом
2009-2014 років
Відхилення

Рік

Сума резервів,
млн дол

Млн. дол

%

2009

26505

х

х

2010

34576

+8071.0

+30.45%

2011

31794,6

-2781.4

-8.04%

2012

24546,2

-7248.4

-22.79%

2013

20415,7

-4130.5

-16.82%

2014

9966,1

-10449.6

-51.18%

* Розраховано на основі даних Міністерства фінансів України[5]

А між тим слід відзначити, що досвід проведення монетарних
заходів макроекономічної стабілізації в подібних до наших умов в
Європі є, його мають Кіпр, Молдова і Грузія і ця думка вже
висловлювали в публікаціях українських вчених. І як ми можемо
переконатись найбільш ефективно вони були проведені саме в
першому і третьому випадках. І саме цей досвід показує, що
ключем до позитивних наслідків макроекономічної стабілізації і
подальшого зростання є дерегуляція ведення бізнесу, посилення
заходів контролю деякими показниками банківської системи для
насичення економіки доступним фінансовим ресурсом, збільшення
монетизації економічної системи, лібералізація податкової системи.
В нашій публікації ми спробуємо в міру своїх скромних
можливостей показати позитивні наслідки від таких, особливо
монетарних заходів для України в цей нелегкий час, і порівняти їх з
тими заходами які здійснюються відповідними державними
органами зараз.
Про дерегуляцію ведення бізнесу говориться дуже багато, в
основному це стосується дозвільної документації, порядку
відкриття і закриття власної справи, здійснення перевірок
господарської діяльності, порядку ведення документообігу,
здійснення розрахункових операцій, дотримання прав власності і
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договірних зобов’язань. Як видно з цього, ще відносно короткого
переліку всі заходи з дерегуляції можна умовно звести у дві групи:
дозвільно-контрольного і правового характеру. На нашу думку,
саме зміни в останніх є першочерговими, оскільки вони є базисом
побудови ринкової економіки, без ефективного захисту прав
власності, справедливої судової системи, яка б захищала не тільки
їх, але і дотримання договірних зобов’язань, будь-які інші заходи з
дерегуляції і поліпшення інвестиційного клімату будуть
неефективними.
З цим пов’язане і потреба у поліпшенні контролю за
банківською діяльністю. Особливої уваги потребують ті установи,
що функціонують в цілях окремих фізичних осіб чи фінансовопромислових груп, водночас не розкриваючи структуру власності,
інвесторами при цьому виступають фірми зареєстровані в
офшорних зонах. Оскільки саме в них дуже часто, рішення
приймаються в догоду особистим інтересам фактичних власників, а
тягар відповідальності перед вкладниками лягає на державний
бюджет і центральний банк. Слід відзначити, що до таких установ,
діяльність яких несе підвищений корпоративний ризик відносяться
і деякі банки І групи, тобто системні банки, що викликає певне
занепокоєння. В НБУ розуміють проблему, тому банкам наказано в
обов’язковому порядку показувати фактичних власників, що
володіють 2 і більше відсотками акцій кредитної установи. Це
сприятиме посиленню відповідальності таких власників, а отже і
кращій захищеності вкладників, хоча напевно тільки цей захід не
дозволить зробити кардинально прозорішими права власності
банками України. На нашу думку, виходом із такої ситуації є
створення законодавчих підстав для функціонування банківських
кооперативів, відповідно централізація капіталу банківської
системи, який в глобальних масштабах є мізерним, крім цього ще й
розпорошеним. Про що свідчить, хоча б той факт, що весь капітал
банківської системи нашої держави приблизно на 1 мільярд євро є
меншим ніж капітал польського PKO, який за світовими, та й
європейськими мірками не є великою кредитною установою.
Одним із ключових питань стабілізації державної фінансової
системи є зменшення дефіциту пенсійного фонду. Існуюча
солідарна система безумовно його не вирішить, зважаючи на
принципи її побудови, відсутність зацікавленості у страхувальників
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і вікову структуру населення. Будучи прагматиками можемо
стверджувати, що формування накопичувальної системи зараз
надзвичайно проблематичне, основними причинами цього є сильна
залежність економіки від стану світових ринків, значний
фінансовий ризик для теперішніх працівників, відсутність
інструментів для довгострокового вкладення на фінансовому ринку
України, нестабільна економічна ситуація, значний касовий розрив
для фінансування теперішніх пенсіонерів. Всі ці причини, на нашу
думку, не дозволять запровадити накопичувальну систему пенсій
відразу, можливо доцільним є як перехідну обрати умовно
накопичувальну, з встановленням щорічного індивідуального
коефіцієнта відрахувань до середньої зарплати чи рівня цін. Це
дозволить враховувати вклад застрахованої особи в пенсійний
фонд, на підставі підсумку таких коефіцієнтів за кожен рік коли
здійснювалися внески в Пенсійний фонд.
Висновки. Отже, ключовими напрямками реформування
фінансового сектору для забезпечення для забезпечення
макроекономічного розвитку України є лібералізація податкової
системи, дерегуляція ведення бізнесу, прозорість прав власності і
збільшення ліквідності в банківській системі, монетизація
економіки , а також проведення пенсійної реформи, з метою
персоніфікації пенсійного обліку. Ці заходи дозволять зменшити
дефіцит державних фінансів і збалансувати фінансову систему
України.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ЯК ОСНОВНИЙ
ЧИННИК ЙОГО ЯКОСТІ
У статті розглянуто організацію інформаційного забезпечення як основного
засобу загальної системи управління та аналізу. Обґрунтовано необхідність
створення інформаційного забезпечення для реалізації функціональних задач
економічного аналізу. Визначено основні аспекти організації інформаційної бази
економічного аналізу в системі управління підприємством.
Ключові слова: організація, інформаційна база, економічний аналіз,
підприємство, інформаційне забезпечення.

Gudzenko N.
INFORMATION SUPPORT OF THE ANALYSIS AS THE MAIN
FACTOR OF ITS QUALITY
Managerial decision-making, on the one hand, is based on the information and
on the other, is a continuous process of information processing. It is not always possible
to obtain all the necessary information to perform analytical studies. And, if the analysis
is still carried out in some sort of lack of data, it can't harm the quality of the work and
conclusions. Another problem arises not only in case of its absence, perversions, but
also due to restrictions on the order and usage, the introduction of various kinds of
commercial, service, public and other mysteries. Therefore, the creation of information
databases in the enterprise is essential and appropriate for analysis at the enterprise.
Information base on the state of the enterprise is extremely important both for
management and for investors. Therefore deserves attention is the problem of
information support of the enterprise. The reliability of the state enterprises is an
important prerequisite for making correct management decisions.
The purpose of this paper is to identify key aspects of the organization of the
information base for economic analysis at the enterprise. The task is to investigate the
accounting subsystem as the main database from which management decisions are made.
To assess the state of the information base of this subsystem, its content and suggest
areas of improvement for effective management of the enterprise.
Analysis requires a proper organization of analytical work, i.e. streamlining,
coordination and harmonization of its implementation with the aim of preventing
duplication, making unity in the work of individual officers or analytic agencies.
Information base for economic analysis aims to provide data on the state of the objects,
their functioning to regulatory and legislative acts. Information used as the basis to
predict future financial condition, results of operations, the ability of the company to
timely perform its obligations, to pay dividends and the like.
Information base should not be limited to credentials, is only the registration of

93

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). Ч. 1. – 2015.

the events that happened. Trends in introduction of management accounting brought the
heads of different levels impartial and meaningful information about the true state of
Affairs at the enterprise. Themselves records do not allow for qualitative analysis. Need
data a new level, classified and adapted for specific situations and different types of
analysis. This gives the possibility to show your business to the competitive level of
management in order to achieve the main goal - profit
Keywords: organization, information base, economic analysis, enterprise
information management.

Гудзенко Н.Н.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА КАК
ОСНОВНОЙ ФАКТОР ЕГО КАЧЕСТВА
В статье рассмотрена организация информационного обеспечения, как
основного средства общей системы управления и анализа. Обоснована
необходимость создания информационного обеспечения для реализации
функциональных задач экономического анализа. Определены основные аспекты
организации информационной базы экономического анализа в системе управления
предприятием.
Ключевые слова: организация, информационная база, экономический
анализ, предприятие, информационное обеспечение.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Прийняття
управлінських рішень, з одного боку, ґрунтується на інформації, а з
іншого – є процесом безперервної обробки інформації. Не завжди
можна одержати всю необхідну інформацію для виконання
аналітичних досліджень. Якщо аналіз проводиться в умовах
інформаційного обмеження, то його результати можуть мати
непередбачуваний характер. Проблеми виникають не лише через
відсутність інформації, можливі її перекручення, а й через існуючі
обмеження порядку її використання, існування різного роду
комерційних, службових, державних та інших таємниць. Тому
створення інформаційної бази на підприємстві є вкрай необхідним і
закономірним для проведення аналізу.
Інформаційна база, що використовується для аналізу стану
підприємства надзвичайно важлива для керівництва та зовнішніх
користувачів, адже від неї у великій мірі залежать управлінські
рішення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання інформаційного забезпечення для
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здійснення аналізу на підприємстві розглядають такі вченні як:
В. О. Василенко, Т. Д. Костенко, С. Ф. Покропивний, Дж. Кеннон,
Р. Сміт,
Л. Д. Білик,
О. І. Барановський,
Ф. Ф. Бутинець,
О. Д. Василик, О. І. Гадзевич, А. І. Даниленко, І. В. Зятковський,
В. М. Івахненко, К. В. Ізмайлова, Т. М. Ковальчук, М. Я. Коробов,
Л. А. Лахтіонова,
О. Г. Мендрул,
В. О. Мец,
Є. В. Мних,
О. В. Павловська, А. М. Поддєрьогін, В. В. Сопко, В. М. Суторміна,
О. О. Терещенко, М. Г. Чумаченко, А. В. Чупіс, С. І. Шкарабан,
М. І. Яцків та ін.
Водночас у сучасних умовах проблеми створення
інформаційного
забезпечення
економічного
аналізу
на
підприємстві потребують подальшого їх дослідження. Особливої
актуальності вони набувають в умовах нестабільності законодавчої
бази та макроекономічної ситуації. Тому на даний час назріла
потреба дослідження, обґрунтування та вдосконалення організації
аналізу, адаптації його до сучасних умов функціонування
підприємств з урахуванням чинників ризику, що можуть вплинути
у кінцевому підсумку на прийняття управлінських рішень [1, с.161166].
Цілі статті. Метою статті є визначення основних аспектів
організації інформаційної бази економічного аналізу на
підприємстві. Поставлено завдання дослідити підсистему
бухгалтерського обліку як основну базу даних, за використанням
якої приймаються управлінські рішення; оцінити стан
інформаційної бази даної підсистеми, її змістовність та
запропонувати напрями удосконалення для ефективного
управління підприємством.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Суб’єкти
господарювання здійснюють свою діяльність в умовах
перенасичення інформаційного простору. Завжди і скрізь усе
вимірюють, зважують і підраховують. При цьому виникає
небезпека не розпізнати, які факти дійсно мають значення і
впливають на ключові показники, що характеризують розвиток
підприємства та стабільність його роботи. За якими даними
ховаються функціональні відносини, які доступні систематичному
аналізу з точки зору успішності або вразливості? Якою мірою
зібрані дані і факти придатні нині, чи знаходяться вони в змозі
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охопити мінливі обставини на ринку і врахувати їх на
підприємстві?
На перший погляд аналіз сприймається як набір колонок,
цифр, таблиць та графічних оглядів, але за цим стоїть реальна
робота, яка повинна бути зроблена заздалегідь. Перш ніж
вимірювати різні аспекти діяльності з використанням, потрібно
визначити, що лежить в основі цілей, які стратегії ведуть до їх
досягнення.
Аналіз починається з планування, огляду принципово
невизначеного майбутнього, що вимагає виваженості при описі
планів і визначенні показників. Чим більше охоплює концепція
аналізу, тим більша ймовірність відхилень. У той час як в
управлінні технічними процесами показники можна визначити
досить точно, управління повинне брати до уваги різні
«перешкоди» всередині і за межами підприємства [2, c. 101].
Інформаційно-операційне навантаження аналізу відповідно до
рівня його застосування може бути різним, оскільки кожен вид
аналізу має різні завдання і джерела інформації. Не існує
універсального джерела. Тому необхідно проводити розмежування
між закріпленими на підприємстві виробничими джерелами і
міжвиробничими, які також мають свої особливі якості (рис. 1).
Джерела інформації для аналізу
На виробництві
Підсумки року: Звіт
фінансовий стан, Звіт
сукупний дохід та ін.

Поза виробництвом
про
про

Загальні джерела: статистичні
звіти, ринкові спостереження,
спеціальні публікації

Додаткові дані: Звіти про
повернення
коштів,
облік
матеріалів та запасів, журнали,
відомості, звіти про контроль
діяльності

Спеціальні джерела: рейтинги
підприємств,
партнери
на
ринку,
спеціальне
консультування та ін.

Рис. 1. Можливі джерела даних для аналізу
Виробничі джерела даних мають перевагу в тому, що вони
існують на підприємстві та сприяють розвитку часового ряду, за
допомогою якого можна простежити розвиток підприємства
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впродовж минулих років. Дані річної фінансової звітності мають
переваги в тому, що вони надійні, побудовані на тривалій статутній
структурі. Недоліки ж полягають у відсутності актуальності і
низькій специфічності. Додаткові дані підприємства можуть
відповісти на конкретні актуальні питання аналізу, але вони не так
взаємопов'язані, як щорічні фінансові підсумки.
Міжвиробничі джерела даних надають можливість більш
широкого огляду. Вони формуються із зовнішнього середовища і
дають можливість оцінити позиції власного підприємства в
порівнянні з середньо-статистичними або іншими значеннями. З
іншого боку, вони, як правило, мають обмежену здатність
відображати конкретні відмінності між підприємствами, дані яких
формують середні статистичні показники. Загальні статистичні
звіти готуються регулярно і не враховують вимоги завдань аналізу
на окремих підприємствах [2, c. 111].
Загальновідомим є той факт, що інформація для управління
повинна бути корисною, що передбачає її доречність, зрозумілість,
своєчасність, порівнянність (зіставність) та об’єктивність.
П. Й. Атамас [3] пропонує наступну систему інформаційного
забезпечення аналізу збутової діяльності підприємства (рис. 2).
Інформація про збутову діяльність в управлінні
Якісна

Кількісна
Позаоблікова

Облікова

Статистична

Бухгалтерська

Оперативна

Фінансова

Управлінська

Податкова

Рис. 2. Система інформації про збутову діяльність в
управлінні
Для чіткої організації аналізу на підприємстві на високому
рівні повинна функціонувати інформаційна система. У рамках
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проведення
аналізу
ефективності
продажів
необхідно
використовувати можливості сучасних програм (CRM і WMSсистем, 1С Бухгалтерії , аналітичні таблиці Excel і т. д.).
Здійснення аналізу виключно за даними бухгалтерського
фінансового обліку і звітності може спотворюватися внаслідок
того, що ці дані не є оперативними. Поточне формування
показників фінансового стану більшою мірою забезпечується за
допомогою управлінського обліку або на основі внутрішнього
документообігу підприємства. Однак при цьому виникають
конфіденційні обмеження (інформація, на основі якої проводиться
аналіз, та його результати стають комерційною таємницею і
безпосередньо недоступні для зовнішніх користувачів). Об'єктивна
перевага аналізу за даними управлінського обліку – в рівні його
просторової і тимчасової деталізації, що формується спочатку в
залежності від потреб і пріоритетів підприємства з приводу
напрямів сегментації та частоти вимірів (годину, день, тиждень,
місяць тощо). Сучасна оптимальна тривалість аналізованого
періоду становить, як правило, місяць, що дозволяє інформації
залишатися актуальною і достатньою для виявлення тренду зміни
економічної ситуації [4, 5,6].
Чим досконаліша побудова регістрів бухгалтерського обліку і
вища їх аналітичність, тим більша частка аналізу господарської
діяльності здійснюється безпосередньо в процесі обліку і тим
ефективніше дані аналізу будуть використані в управлінні
підприємством. Нерозривний зв'язок між бухгалтерським обліком і
аналізом в інтересах обох цих економічних функцій високо
оцінюється багатьма видатними фахівцями з економічного аналізу.
Аналіз повинен служити управлінню підприємством,
полегшувати його функціонування. Це можливо тільки в тому
випадку, якщо додаткові зусилля призводять до кращих рішень,
більш переконливих результатів та/або більш ефективних операцій.
Змістовність, доступність і зрозумілість спостережень і вимірювань
повинні відповідати довгостроковій перспективі. Простота передачі
інформації допомагає зробити аналіз інструментом управління
всередині підприємства і засобом доступу до інформації з високим
ступенем довіри за його межами. Розумний рівень «терпимості до
помилок», який підтримується через наявність відповідних
діапазонів відхилень у планових показниках і надлишок інформації
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в показниках спостережень, призводить до зниження витрат,
усуненню психологічних бар'єрів і ризику неправильних висновків.
[2, c. 102 ].
Інформаційною базою комплексного управлінського аналізу є
об'єктивна система формування економічних показників. Схема дає
можливість зробити аналіз повним, тобто охопити всі основні
показники і всі сторони господарської діяльності, застосувати
системний підхід до аналізу; поглибити факторний аналіз
аналітичних показників і факторів, розшифрувавши кожен блок з
класифікацією факторів і причин; визначити форми зв'язку між
показниками
(детермінована
або
кореляційно-регресійна);
комп'ютеризувати комплексний аналіз [7].
Існує необхідність раціональної організації облікової
системи, яка б дозволяла своєчасно і достовірно формувати вихідну
інформацію для аналізу. Вимога раціональності означає, що
деталізація не повинна бути настільки глибокою і складною, щоб
зменшувати готовність аналітика аналізувати вихідні дані
управлінського обліку [8].
Метою збору даних з офіційних документів є доступ до
інформації, яка могла б пролити світло на причини і джерела
виникнення дисфункцій. Перед початком збору інформації з
офіційних документів, для потреб комплексного аналізу і діагнозу
життєдіяльності підприємства, самі документи слід класифікувати
таким чином: тип інформації, яка підлягає аналізу, масштаби
фактичної реальності, що підлягає аналізу, спосіб збереження
інформації, ступінь обробки інформації.
Залежно від характеру діяльності підприємства отриману з
документів інформацію розрізняють за змістом, формою і
способом. Дані з поточної документації рідко бувають представлені
таким чином, щоб їх можна було використовувати без обробки для
проведення аналізу. Слід врахувати, що різні документи мають
різний ступінь деталізації, тому їх варто розглядати під певним
кутом зору. У ході діагностичних досліджень може виявитися, що
причини чи джерела тих чи інших існуючих дисфункцій
знаходяться за рамками досліджень. Тоді доступ до документів або
ускладнений, або зовсім неможливий.
При ознайомленні зі змістом документів, важливо «вловити»
загальну специфіку робочої діяльності, види представленої
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документації, предмет вже проведеного аналізу і мову запису
інформації, будь-то технологічна або фінансово-бухгалтерська
документація. Все говорить про необхідність співпраці з фахівцями
в даній сфері, їх допомоги при підготовці та перетворення даних.
Існує також необхідність, щоб той працівник, який займається
збором і аналізом інформації, володів певним багажем економічних
знань, досвідом обробки статистичних даних, існуючих показників,
розрахунки розмірів витрат і т. д.
При аналізі документів, слід звернути увагу на те, чи вдалося
зібрати їх повний комплект, чи є вони своєчасними і вичерпного
змісту. Як показує практика, в процесі збору, обробки та
розповсюдження інформації часто виявляються такі характерні
недоліки:
- надмірна кількість інформації, особливо при використанні
комп’ютерних програм, яку не має змоги вчасно опрацювати. При
надлишку інформації існує загроза того, що частина важливих для
аналізу документальних даних може загубитися серед інших;
- недостатня кількість інформації та відсутність важливих
показників створюють труднощі для синтезу інформації;
- низька якість інформації, яка виражається в неточності
даних, її невідповідності завданням прогнозу, недобросовісній
обробці та представленню, навмисному наданні підроблених даних
з метою приховання злочинних фактів або резервів, і т. д.;
- запізнення з представленням даних в належний час, свідоме
спотворення змісту тощо.
Наведені приклади показують, що аналітик, прочитавши
документацію і зробивши висновки, повинен не тільки відзначити
певні деталі, систематичність і ретельність наданої інформації, але
й володіти певним досвідом, щоб вміти відокремлювати важливу
інформацію, необхідну для отримання оцінки існуючого стану.
Досить чітко та влучно сформулював вимоги до якості та
форми
представлення
інформації,
що
надає
система
бухгалтерського обліку Адельберг І. (1927 р.) [9, с. 788], а саме:
«Єдиною формою бухгалтерського звіту, що представляється
господарством у всі підлеглі інстанції, має бути форма, що
представляє собою об'єктивну фотографію (а не комбінацію
вибірок) поточних записів в тому вигляді, в якому вони дійсно
зафіксовані в бухгалтерії господарства на рахунках поточного
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обліку, при неодмінній умові зазначеної кореспонденції кожного
рахунку... Справа найвищих над підзвітним господарством
інстанцій – скомбінувати для себе з складених таким способом
бухгалтерських звітів потрібні їм економічні показники.».
Аналітична
обробка
економічної
інформації
дуже
трудомістка сама по собі і вимагає великого об’єму різноманітних
обчислень. З переходом до ринкових стосунків потреба в
аналітичній інформації значно збільшується. Це пов’язано перш за
все з потребою розробки і обґрунтування перспективних бізнеспланів
підприємств,
комплексної
оцінки
ефективності
короткострокових і довгострокових управлінських рішень. У
зв’язку з цим автоматизація аналітичних розрахунків стала
об’єктивною необхідністю.
Висновки. Проведення аналізу вимагає належної організації
аналітичної роботи, упорядкування, налагодження координації та
погодження її здійснення з метою попередження дублювання,
внесення єдності в роботу окремих посадових осіб чи аналітичних
органів. Інформаційна база не повинна зводитися до облікових
даних, які є лише фіксуванням подій, що сталися. Використання
управлінського обліку та його інформації забезпечують
неупереджену та змістовну інформацію про дійсний стан справ на
підприємстві. Самі
по собі облікові документи не дають
можливості для якісного аналізу. Потрібні дані нового рівня,
адаптовані для конкретної ситуації та різних видів аналізу. Це дає
можливості виводити підприємство на конкурентний рівень
господарювання задля досягнення головної мети – одержання
прибутку.
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПРИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ НА
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Стаття присвячена дослідженню методів оцінки ефективності залучення
фінансових ресурсів при реалізації енергоефективної політики на промислових
підприємствах, обрання найбільш доцільної. Визначено основні критерії та
складові, що впливають на визначення ефективності інвестування.
Ключові слова: енергоефективна політика, ефективність, показники
оцінювання ефективності залучення фінансових ресурсів.

Danilkova A.
АNALYSIS OF COST-EFFECTIVENESS MEASUREMENTS
SYSTEM WHILE INTODUCING ENERGY-SAVING
POLICY AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
Low competitive capacity of the industrial enterprises of Ukraine requires an
immediate increasing of their production efficiency by means of production cost
optimization. One of the methods of production efficiency increasing is implementation
of the energy-efficient policy at an enterprise. Introduction of the energy-efficient policy
requires attraction of financial resources. The mandatory condition for financial costs
mobilization for funding any energy-saving project is comprehensive preliminary
evaluation, based on system analysis of methods and cost-effectiveness measures.
Cost-effectiveness evaluation is one of the most significant stages in elaboration
of the business plan. Such evaluation is important for managerial staff of the enterprises,
as well, as for outside investors, creditors, representatives of state authorities. Costeffectiveness evaluation influences the final decision as for project funding.

Данілкова А.Ю.
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When analyzing different methods, we made the following conclusions:
Cost-effectiveness methods should be determined on the basis on peculiarities of
the project;
It’s important to evaluate total economic investment impact. Preliminary (due to
the project) to determine all cost-saving possibilities which can influence
implementation of energy-saving projects.
In the current context, taking into consideration the rate of inflation, the most
appropriate method is that, which is based on the time value of money.
The next step in cost-effectiveness analysis is development of economic
mechanisms, based on ecologic, social, image criteria.

Данилкова А.
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Статья посвящена исследованию методов оценки эффективности
использования финансовых ресурсов при реализации энергоэффективной
политики на промышленных предприятиях, избрание наиболее целесообразной.
Определены основные критерии и составляющие, влияющие на определение
эффективности инвестирования.
Ключевые слова: энергоэффективная политика, эффективность, показатели
оценки эффективности использования финансовых ресурсов.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Низька
конкурентоспроможність промислових підприємств України
вимагає негайного підвищення ефективності виробництва різного
роду продукції шляхом оптимізації витрат на її виробництво.
Одним із шляхів підвищення ефективності виробництва є
впровадження енергоефективної політики на підприємстві.
Реалізація енергоефективної політики вимагає залучення
фінансових ресурсів. Необхідною умовою залучення коштів у будьякий енергозберігаючий проект є попередня його комплексна
оцінка, що повинна включати аналіз систем методів показників
ефективності залучення фінансових ресурсів. Таким чином, аналіз
систем показників ефективності залучення фінансових ресурсів при
реалізації заходів з енергозбереження є неодмінною складовою
успішної реалізації енергоефективної політики на промислових
підприємствах.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Теоретико-методологічні засади оцінювання
ефективності інвестиційних проектів досліджувало ряд українських
вчених, серед них: Коюда В.О., Коюда О.П., Лепейко Т.І.,
Шаровська Т.С., та інші. Проте, специфіку оцінки ефективності
інвестування у проекти з енергозбереження досліджувало небагато
вчених, зокрема: Тормосов Р.Ю., Сафіуліна К.Р. Аналіз
літературних джерел виявив, що питання, пов’язані з оцінкою
ефективності інвестування у енергозберігаючі проекти є
недостатньо висвітленим у літературі, а наявні методики не
враховують усіх особливостей, пов’язаних з інвестуванням у
енергозберігаючі проекти.
Цілі статті. Аналіз методик оцінювання ефективності
залучення фінансових ресурсів для реалізації енергоефективної
політики на промислових підприємствах. Визначення критеріїв, що
впливають на оцінку ефективності залучення коштів у
енергозберігаючі проекти.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Енергоефективна політика полягає в офіційній заяві керівництва
суб’єкта господарювання щодо підтримки енергоефективності.
Енергоефективна політика повинна включати, як мінімум,
наступні зобов'язання - по безперервному підвищенню
енергоефективності, базу ресурсів, необхідних для досягнення
поставлених цілей і завдань, і відповідність правовим та іншими
зобов'язаннями, які взяв на себе суб’єкт господарювання [2, c. 131].
Обмеженість у матеріальних ресурсах, яку відчувають промислові
підприємства,
унеможливлює
реалізацію
енергоефективної
політики. Тому, щоразу, коли постає питання щодо фінансування
того чи іншого проекту у напрямку енергозбереження перед
фінансовим відділом підприємства постає непроста задача щодо
обґрунтування ефективності залучення фінансових ресурсів.
Вагомою проблемою, на нашу думку, при визначені
показників ефективності є недостатня взаємодія вищого
керівництва, фінансової служби з енергетичною службою
підприємства.
Основним завданням енергетичної служби на підприємстві є
забезпечення енергоресурсами підприємства, укладання договорів з
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постачальниками щодо обсягу споживання електроенергії та
блакитного палива на рік, розмежування витрат помісячно, а також
відстеження обсягів енергоспоживання, з метою уникнення
незапланованих, у договорі та встановлених лімітах, споживань.
Натомість енергетична служба не може, з економічної точки зору,
обґрунтувати певні програми енергозбереження на підприємстві. В
той час, фінансовий відділ, не здатний запропонувати ефективні
проекти з енергозбереження, та розрахувати економію, яку може
підприємство отримати у майбутньому від того чи іншого заходу.
За відсутності співпраці з енергетичною службою,
фінансовий відділ може вірно розрахувати обсяг необхідних
інвестиції, але не прорахувати економічний ефект. Таким чином,
відсутність чіткої взаємодії вищого керівництва, фінансового
відділу з енергетичною службою підприємства негативно впливає
на реалізацію енергетичної політики.
Також існують складності у розмежуванні та вірному
тлумаченні понять та термінів, що застосуються у енергетичній
сфері. Так, у Законі України «Про енергозбереження» відсутнє
визначення «енергоефективності», натомість наведено визначення:
«енергозбереження»
та
«раціональне
використання
енергоресурсів».
Більшість
методик
розрахунку
енергоефективності мають пряму прив’язку до міжнародних
стандартів, у тому числі і до ISO 5001, але термінологія, що
використовується
у
Законах
України
–
відміна
від
загальноприйнятої світової практики, а, це часто призводить до
підміни понять та невірного розрахунку енергоефективності.
Відповідно до міжнародного стандарту ISO 5001,
енергоефективність – це відношення або інший кількісних
взаємозв’язок між результатом роботи, послугами, виробленою
продукцією і використаною енергією. Іншими словами,
енергоефективність – показник, що відображає співвідношення між
витраченими енергоресурсами для виробництва певного виду
продукції/послуг [1].
Важливою проблемою залишається низька обізнаність
працівників фінансової служби підприємства у методиках, які
враховують різні критерії для визначення економічної ефективності
залучення коштів. Некоректно підібрана методика не дає у повному
обсязі здійснити оцінку ефективності певного проекту.
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На сьогоднішній день існує ряд методів розрахунку
економічної ефективності залучення фінансових ресурсів,
відповідні методи не враховують усі критерії, що можуть впливати
на кінцевий результат.
Ми вважаємо, що при прийняті рішення щодо реалізації будьякого проекту слід враховувати не лише економічні показники, але
й екологічні, соціальні та навіть іміджеві. Проте, згадані критерії
важко розрахувати у вартісних величинах. У більшості випадків ці
критерії є додатковим джерелом інформації, що використовується
керівництвом та фінансовим відділом для прийняття рішення щодо
реалізації та інвестування проекту.
Розрахувати економічний ефект від інвестування можна
шляхом визначення сумарного економічного ефекту від реалізації
проектів з енергозбереження.
В залежності від типу проекту з енергозбереження, що
планується реалізовувати на промислових підприємствах, сумарний
економічний ефект, на нашу думку може включати наступні
складові:
- зменшення витрат на оплату усіх ресурсів (теплова енергія,
світло, вода, газ) в результаті використання енергозберігаючих
технологій та обладнання, а також результатів проведення
внутрішнього аудиту енергетичною службою підприємства.
- зменшення витрат на оплату праці (шляхом автоматизації
виробничих процесів);
- зменшення інших витрат, наприклад – податків
(екологічний податок);
- припинення нарахувань штрафних санкцій;
- дохід промиcлових підприємств від продажу нової
продукції з низькою енергомісткістю.
У загальносвітовій практиці, критерії, що використовуються
в оцінці ефективності інвестування, розподіляють на дві основні
групи, в залежності від часових параметрів.
1. Засновані на облікових оцінках, «статичні» методи:
- Термін окупності інвестицій - PP (Payback Period);
- Коефіцієнт ефективності інвестицій - ARR (Accounted Rate
of Return).
2. Засновані на дисконтованих оцінках, так звані «динамічні» методи:
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- Чиста приведена вартість - NPV (Net Present Value);
- Індекс рентабельності інвестицій - PI (Profitability Index);
- Внутрішня норма доходу - IRR (Internal Rate of Return);
- Модифікована внутрішня норма прибутку - MIRR (Modified
Internal Rate of Return);
- Дисконтований термін окупності інвестицій - DPP
(Discounted Payback Period) [5, с. 69].
Розглянемо найбільш вживані методики, та охарактеризуємо
їх.
Розрахунок терміну окупності (PP) є одним із самих простих і
широко вживаних у світовій практиці, не припускає
упорядкованості грошових надходжень у часі. Термін окупності –
період часу, протягом якого сумарний економічний ефект та сума
амортизаційних відрахувань, що генерується проектом, досягнуть
суми інвестиційних витрат. Чим менший термін окупності проекту
– тим привабливішим проект є для керівництва підприємства та
інвестора. Проте, визначення терміну окупності може
застосовуватись у випадку незначних темпів інфляції, і, відповідно,
невисоких середніх ставок дисконту. Також, при визначенні
простого терміну окупності не береться до розрахунку вартість
грошей у часі, ігнорується економія, що може бути отримана на
завершення терміну окупності проекту, не враховується номінальна
вартість залишкового капіталу.
Для більш точного розрахунку необхідно виконати
фінансовий аналіз проекту, що ґрунтується на концепції вартості
грошей у часі, що базується на наступних принципах:
- розрахунок ефективності залучення фінансових ресурсів.
Визначається шляхом зіставлення грошового потоку (cash flow),
який формується в процесі реалізації інвестиційного проекту і
початкової інвестиції.
- проект визнається ефективним за умови повернення
початкової суми інвестицій та необхідної прибутковості для
інвесторів;
- фінансові ресурси, що інвестується, так само, як і грошовий
потік, приводиться до теперішнього часу або до певного
розрахункового року (на початок реалізації проекту);
- процес дисконтування капітальних вкладень і грошових
потоків розробляється за різними ставками дисконту, які
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визначаються залежно від особливостей інвестиційних проектів.
При визначенні ставки дисконту враховуються структура
інвестицій і вартість окремих складових капіталу [4, с. 95].
Найбільш поширеними у світовій практиці є наступні
показники ефективності залучення фінансових ресурсів.
Дисконтований термін окупності (ТокТС). Визначає, як
швидко залучені фінансові ресурси будуть відшкодовані у повному
обсязі за рахунок прибутку (у нашому випадку – економії від
реалізованого проекту з енергозбереження). ТокТС дає змогу
оцінити ліквідність проекту а також вчасно оцінити ризик [4, с. 98].
Чистий приведений ефект, або чистий дисконтований дохід
(NPV). Чистий приведений дохід дозволяє одержати найбільш
узагальнену характеристику результату інвестування, тобто його
кінцевий ефект в абсолютній сумі. Під чистим приведеним доходом
розуміється різниця між приведеними до теперішньої вартості
(шляхом дисконтування) сумою грошового потоку за період
експлуатації інвестиційного проекту і сумою інвестованих в його
реалізацію засобів. Цей показник адитивний у часовому аспекті,
тобто NPV різноманітних проектів можна сумувати. Це дуже
важлива властивість, що виділяє цей критерій з усіх інших і
дозволяє використовувати його як основний при аналізі
оптимальності інвестиційного портфеля. У той же час він не дає
задовільних результатів у таких крайніх випадках, як вибір між
проектами з різними інвестиційними витратами; вибір між
проектами з більшою NPV і тривалим терміном реалізації і
проектом із меншою NPV і коротким терміном реалізації.
Внутрішня норма прибутковості (IRR) – значення коефіцієнта
дисконтування, при якому NPV проекту рівний нулю. IRR –
показує максимально припустимий відносний рівень витрат , що
може бути асоційованим з даним проектом [3].
Висновки. Оцінка ефективності залучення фінансових
ресурсів є одним з найбільш відповідальних етапів при формуванні
бізнес-плану. Така оцінка є необхідною для керівників підприємств,
а також зовнішніх інвесторів, кредиторів, представників органів
влади. Оцінка ефективності залучення фінансових ресурсів впливає
на остаточне рішення щодо фінансування проекту.
Проаналізувавши різні методи, ми дійшли до висновку:
- методику визначення показників ефективності доцільно
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обирати в залежності від особливостей проекту;
- доцільно визначати сумарний економічний ефект від
інвестування. Попередньо, в залежності від типу проекту,
визначивши окремо усі можливі варіанти економії, що матимуть
місце при реалізації певного проекту з енергозбереження.
- в умовах сьогодення, при значних темпах інфляції, більш
точною є методика, що ґрунтується на часовій вартості грошей.
Наступним кроком аналізу ефективності залучення
фінансових ресурсів має стати розробка економічних механізмів
врахування екологічних, соціальних, іміджевих критеріїв.
1. ISO 50001:2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iso.org (дата
звернення 04.03.2015 р).
2. Данілкова А.Ю. ISO 50001 – глобальний стандарт у напрямку
енергозбереження. Зарубіжний досвід у напрямку стандартизації / А.Ю.
Данілкова // Збірник наукових праць Донецького державного університету
управління, серія «Економіка». - 2014.- №288. – С. 128-136.
3. Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Основи інвестиційного менеджменту:
Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 340 с.
4. Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії: практичний посібник / Під
загальною редакцією Тормосова Р.Ю., Романюк О.П., Сафіуліної К.Р. – К.: ТОВ
«Поліграф плюс», 2015. – 176 с.
5. Шаровська Т.С. Оцінка та аналіз реальних інвестицій / Т.С.Шаровська // Вісник
Запорізького національного університету – 2010. - №1 (5). – С. 67-76.
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ОБЛІК МАЙБУТНІХ ПОДІЙ ЗГІДНО МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
В статті розглянуто і проаналізовано вимоги міжнародних стандартів
фінансової звітності щодо розкриття і оцінки майбутніх подій. Виділено об’єкти
обліку, оцінка яких передбачає дослідження майбутніх операцій: доходи і витрати
майбутніх періодів, забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи. Надано
пропозиції щодо організації обліку майбутніх подій.
Ключові слова: доходи і витрати майбутніх періодів, забезпечення, умовні
зобов’язання та умовні активи, події після дати балансу, міжнародні стандарти
фінансової звітності
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Zhurakovska I.V.
ACCOUNTING FOR FUTURE EVENTS ACCORDINGLY
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
The article discussed and analyzed the requirements of international financial
reporting standards for disclosure and evaluation of future events. Selected object
accounting, assessment of which involves the study of future operations, income and
prepaid expenses, Contingent Liabilities and Contingent Assets.
Depending on the time period, the author proposed to classify accounting
perspective, operational and retrospective, analogous to the types of economic analysis.
A retrospective accounting is used to control the current economic activity. This is the
most methodologically developed kind of accounting. Records management is also an
object of study for several centuries and describes the current transaction. Promising
targets for the registration records of future events. As a separate species, accounting
perspective does not exist yet, but some of its elements can be analyzed today. IFRS pay
due attention to the detection and prediction of future events.
The article sale a number of provisions aimed at fixing and evaluation of future
events to the financial statements:
- Using accrual and matching revenues and expenses, which leads to income and
prepaid expenses (IAS 1 "Presentation of Financial Statements").
- Recognition of provisions (IAS 37 "Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets").
- Evaluation and disclosure of contingent assets and liabilities (IAS 37
"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets").
- Disclosure of events after the balance sheet date (IAS 10 "Subsequent Events").
Besides many standard operating definition of the future value of assets and
liabilities, but taking into account current interest rates.
According to the developers of IFRS, the main purpose of creating provisions is
balancing financial results through equal distribution of costs to several reporting
periods. Accounting for such reserves as distorting the real results of economic activities
and cost characteristics of the elements of the balance sheet. This information is
displayed in a report that describes and characterizes the financial position of the
organization rather difficult than helping external users to understand the real situation of
the company and to predict its financial prospects. Ensuring show only future costs, does
not reflect future earnings, so information is incomplete and "knowingly" underestimates
the loss.
The future of events held quite often and one could argue that they are the
objects of accounting, of which very little information to users. The urgency proposals
Medvedev MU introduce a method of registering the future object by specifying for each
operation time when the transaction takes place and the time when the transaction is
recorded, because these two events and now can take place at different times
Upcoming Events can be displayed in off-balance sheet, while the planned
operations are moving to balance. A future events to indicate the probability of their
occurrence. The proposals for the organization of accounting of future events.
Keywords: income and prepaid expenses, Contingent Liabilities and Contingent
Assets, events after the balance sheet date international financial reporting standards.
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Жураковская И.В.
УЧЕТ БУДУЩИХ СОБЫТИЙ СОГЛАСНО
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
В статье рассмотрены и проанализированы требования международных
стандартов финансовой отчетности по раскрытию и оценки будущих событий.
Выделены объекты учета, оценка которых предполагает исследование будущих
операций: доходы и расходы будущих периодов, обеспечения, условные
обязательства и условные активы. Даны предложения по организации учета
будущих событий.
Ключевые слова: доходы и расходы будущих периодов, обеспечения,
условные обязательства и условные активы, события после отчетной даты,
международные стандарты финансовой отчетности

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими
та
практичними
завданнями.
Бухгалтерський облік є основним джерелом інформації для
прийняття управлінських рішень. Для задоволення інформаційних
потреб система обліку повинна не тільки характеризувати
результати діяльності у минулих періодах, а й забезпечувати
підґрунтя для прийняття управлінських рішень щодо поточної
діяльності та перспектив розвитку. Частково завдання забезпечення
планів і стратегій діяльності реалізується в управлінському обліку,
в якому широко використовується метод бюджетування. Однак він
має опосередковане відношення до бухгалтерського обліку і
фінансової звітності. Незважаючи на те, що фінансова звітність
містить вимоги розкриття майбутніх подій, облік таких операцій
методично не розроблений і перебуває на етапі формування.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Праць, в яких було б систематизовано всі
аспекти оцінки і розкриття майбутніх подій, дуже мало, що вказує
на важливість досліджень в даному напрямку. Окремі напрямки
оцінки майбутніх подій розкрито у складі резервів майбутніх
витрат
і
платежів
наступні
вчені:
О.В.
Аніщенко,
В.Г. Дорогостайський, М.О. Козлова, О.І. Коблянська, Л.Н.
Котенко, В.С. Терещенко, Н.І. Петренко, О.О. Пархомчук та ін.
Теоретичні та практичні аспекти організації та методоки обліку
витрат майбутніх періодів досліджено в працях Н.Г. Волкова,
Л. Гуменюка, Т.О. Коваленка, І.Ю. Ковтуна, В. Коміренка,
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Т.О. Меліхова, М.М. Могілова, Н.В. Парушина, В.В. Патрова,
О.В. Розової, І.І. Сахарцева, Я.В. Соколова, Г.С. Сукова та ін.
Цілі статті. Метою дослідження є систематизація вимог
міжнародних стандартів фінансової звітності щодо розкриття
майбутніх подій, що дозволить сформувати відповідне
інформаційне забезпечення в бухгалтерському обліку.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Умовно
облік, в залежності від періоду часу відображеного в ньому, можна
класифікувати на перспективний, оперативний та ретроспективний,
по аналогії з видами економічного аналізу. Ретроспективний облік
використовується з метою поточного контролю за господарською
діяльністю. Це найбільш методично розроблений вид обліку.
Оперативний облік теж є об’єктом вивчення вже протягом
декількох століть і характеризує поточні операції. Перспективний
облік, тобто той, який націлений на реєстрацію майбутніх подій,
звучить як нонсенс. Однак, на думку Мєдвєдєва М.Ю. (розробника
теорії екаунтології), реєстрація майбутніх подій з точки зору
господарської діяльності є досить далекосяжною [1].
Перспективного обліку поки що не існує, однак певні його
елементи можна проаналізувати вже сьогодні. МСФЗ приділяють
належну увагу виявленню та прогнозуванню майбутніх подій. Нами
згруповано ряд положень, які націлені саме на фіксацію і оцінку
майбутніх подій для фінансової звітності вже сьогодні:
– Використання принципу нарахування і відповідності
доходів і витрат, що призводить до виникнення доходів і витрат
майбутніх періодів (МСБО 1 «Подання фінансової звітності»).
- Визнання забезпечень (МСБО 37 «Забезпечення, умовні
зобов’язання та умовні активи»).
- Оцінка і розкриття інформації про умовні активи і
зобов’язання (МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та
умовні активи»).
- Розкриття подій після дати балансу (МСБО 10 «Події після
дати балансу»).
Крім того багато стандартів оперують визначенням
майбутньої вартості активів і зобов’язань, але з врахуванням
теперішньої ставки відсотку.
Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат
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(Accruals and Matching of Costs with Revenues) полягає в тому, що
результати господарських операцій потрібно відображати в
облікових регістрах і бухгалтерської звітності у момент їх
виникнення. Такий підхід щодо складання бухгалтерської звітності
дає змогу надавати інформацію користувачам не тільки про
надходження або сплату грошових коштів у минулому, а й у
майбутньому [2, с. 5].
Доходи і витрати майбутніх періодів, як об’єкти обліку,
відображаються в поточному періоді, але належать до майбутніх, як
цього вимагає принцип нарахування. Я.В. Соколов зазначав, що «та
частина витрат, що має відношення до майбутніх звітних періодів,
капіталізується і показується в активі балансу. Таким чином, в
актив балансу потрапляють витрати, які замість видатків тимчасово
вважаються капіталом». До витрат майбутніх звітних періодів
науковець відносить ті понесені витрати, які вже не можливо в
майбутні періоди повернути назад. На думку вченого, передоплати
та орендна плата не мають відношення до витрат майбутніх
періодів тому, що в разі невиконання своїх зобов’язань, вони
повинні повернути отримані грошові кошти [3]. Доходи і витрати
майбутніх періодів вплинуть на фінансовий результат у
майбутньому, але мало пов’язані з тими подіями, які відбудуться в
наступних звітних періодах.
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні
активи» пропонує враховувати майбутні події сьогодні шляхом
створення забезпечень - зобов'язання з невизначеними сумою або
часом погашення, умовних активів і зобов’язань. Пункт 48 МСБО 37
зазначає, що майбутні події, які можуть впливати на суму, потрібну
для погашення зобов’язання, слід відображати в сумі забезпечення,
коли є достатні об’єктивні свідчення того, що такі події відбудуться
[4].
Забезпечення можуть створюватись для відшкодування
наступних (майбутніх) витрат на: виплату відпусток працівникам;
додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов'язань;
реструктуризацію; виконання зобов'язань щодо обтяжливих
контрактів тощо. На думку Шапкіна В. основна складність даної
ділянки обліку полягає в тому, що необхідно аналізувати, а згодом,
за необхідності, і враховувати обставини, які можуть як відбутися,
так і не відбутися в майбутньому [5].
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Крім забезпечень, які мають відношення до зобов’язань,
підприємства відповідно до правил бухгалтерського обліку можуть
створювати резерви по сумнівних боргах, знецінення цінних
паперів та ін. Такі резерви використовуються для коригування
оцінки активів, але інформації про них недостатньо, так як мова йде
про розкриття майбутніх подій, які вплинуть на оцінку. Вартість
активів, пов’язаних з такими резервами, доцільно відображати в
балансі з врахуванням ймовірності і результату настання
несприятливих подій.
У разі якщо враховані не всі варіанти розвитку ситуації, такі
резерви, як і резерви, створювані в зв'язку з визнанням умовних
фактів господарської діяльності, несуть неповну однобічну
інформацію про майбутні варіанти подій і не можуть коректно
використовуватися для характеристики поточного фінансового
стану організації. Такі дані (у тому числі ймовірнісні
характеристики) необхідно розкривати в примітках до фінансової
звітності [6].
Ще один пункт МСФЗ, який вимагає детального аналізу, використання теперішньої вартості. Так, сума резерву повинна
дорівнювати теперішній вартості у випадку, якщо вплив фактора
часу на вартість грошей істотна. Дійсно, з часом сума грошових
коштів, що виділятимуться на резерв, буде змінюватися, тому
кращий спосіб зберегти суму резерву - дисконтувати очікувані
грошові потоки по теперішній вартості. Слід зазначити, що це
правило міжнародних стандартів не буде стосуватися резервів, що
відносяться
до
найближчих
періодів
в
майбутньому.
Дисконтування зробить істотний вплив лише на грошові потоки,
що відносяться до віддалених майбутніх періодів.
Пряма вказівка на включення до звітності інформації, яка
відбулась після звітної дати міститься в МСБО 10 «Події після дати
балансу». Події після дати балансу (Post Balance Sheet Events) — це
сприятливі та несприятливі події, що виникли між датою балансу та
датою затвердження фінансової звітності до випуску. При цьому
датою випуску звітності є дата офіційного дозволу керівництва
підприємства на випуск (публікацію, подання) фінансових звітів за
межі підприємства. Коригування активів і зобов’язань є необхідним
у разі подій, які відбуваються після дати балансу і надають
додаткову інформацію для визначення сум, пов’язаних з умовами,
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що існують на дату балансу. Якщо наслідки наведених подій є
настільки суттєвими, що можуть вплинути на здатність
користувачів фінансових звітів робити відповідні оцінки та
приймати рішення, в примітках до фінансових звітів слід
розкривати характер події та оцінку фінансового результату або
твердження, що таку оцінку зробити неможливо [7].
На рис.1 узагальнено основні складові обліку подій,
пов’язаних з дослідженням і оцінкою майбутнього.
Об’єкти обліку, які потребують оцінки майбутніх подій
Забезпечення

Відображаються в пасиві балансу (рах. 47)

Резерви за активами

Відображаються в активі балансу (рах. 38)

Умовні зобов’язання

Потребують розкриття в примітках
(позабалансові рахунки)

Умовні активи

Потребують розкриття в примітках
(позабалансові рахунки)

Доходи майбутніх періодів

Відображаються в пасиві балансу (рах. 69)

Витрати майбутніх періодів

Відображаються в активі балансу (рах. 39)

Події після дати балансу

Потребують розкриття в примітках (немає
рахунків)

Активи і пасиви оцінювані за теперішньою
вартістю

Відповідні рахунки активів і пасивів

Рис.1. Об’єкти обліку, які потребують оцінки майбутніх подій
Як видно з рисунку 2, оцінка майбутніх подій проводиться
досить часто і можна стверджувати, що вони є об’єктами обліку,
про які досить мало інформації у користувачів.
Висновки. Система обліку майбутніх подій повинна містити
в своєму арсеналі сукупність таких прийомів і методів, які б
забезпечили створення інформаційної моделі майбутньої діяльності
та необхідні механізми досягнення бажаного стану [8]. Проведений
вище аналіз міжнародних стандартів вказує, що при складанні
звітності використовується чимало прогнозів майбутніх подій,
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однак, окрім подій після дати балансу, решта прогнозів не розкрито
навіть у примітках.
Згідно теорії екаунтології (комп’ютерний бухгалтерський
облік) Мєдвєдєва М.Ю. майбутній об’єктів немає, про них можна
мислити, ідентифікувати ми можемо тільки ті об’єкти які належать
до теперішнього періоду. Він пропонує запровадити методику
реєстрації майбутніх об’єктів при комп’ютерному обліку шляхом
зазначення для кожної операції часу, коли операція відбувається і
часу, коли операція реєструється, адже ці дві події і на сьогодні
можуть відбуватись в різні періоди часу. Крім того пропонується
бухгалтерський атрибут «ймовірність настання майбутньої події»
для більш достовірного її представлення в обліку [1]. Вказаний
атрибут є надзвичайно актуальним і для обліку згідно міжнародних
стандартів для оцінки забезпечень і резервів. Розглядаючи критерії
визнання активів, зобов’язань, забезпечень треба відзначити, що в
них є посилання на ймовірність настання подій. Однак в жодному
стандарті не вказано, за якої конкретно величини ймовірності
необхідно визнавати об’єкт в обліку.
Для формування відповідного облікового забезпечення
майбутніх подій ми пропонуємо:
– відображати заплановані події на позабалансових рахунках,
а при настанні запланованих операцій вони переходять на
балансові;
– зазначення для кожної операції часу, коли операція
відбувається і часу, коли операція реєструється. Для всіх оцінок
майбутніх подій
встановлювати бухгалтерський атрибут
«ймовірність настання майбутньої події»;
– зазначати в обліковій політиці ймовірність подій, які
підлягають розкриттю на рівні 50 і більше відсотків на основі
прогнозних даних аналітиків. Таким чином, якщо ймовірність
отримання економічної вигоди в результаті настання події, яка
відбудеться в майбутньому, становить 50 і більше відсотків,
інформацію слід розкрити;
– для урівноваження фінансового стану доцільно, хоча б для
розкриття у примітках, створити забезпечення майбутніх доходів.
Безумовно прогнози майбутніх подій, проведені на дату
звітності, можуть і не здійснитись, так як ситуація протягом року
може змінюватись. Однак вони мають важливе значення для
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користувачів і оцінки фінансового стану. Якщо проаналізувати
зобов'язання та угоди бухгалтерам досить складно, то бажано
довірити цю роботу аналітикам, економістам компанії для
отримання більш достовірного прогнозу.
1. Медведев М.Ю. Экаунтология: компьютерный учет вместо бухгалтерского. –
М.: ДМК Пресс, 2012. – 197с.
2. Коміренко В. Особливості обліку витрат та доходів майбутніх періодів на
сільськогосподарських підприємствах / В. Коміренко // Все про бухгалтерський
облік. – 2005. – № 15. – С. 5-8.
3. Соколов Я.В. Витрати майбутніх звітних періодів: форма і зміст / Я.В. Соколов,
В.В. Патров // Бухгалтерский учет. – 1998. – № 8. – С. 91
4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, непередбачені
зобов'язання та непередбачені активи».
5. Шапкин В. МСФО (IAS) 37: как учесть будущие события сегодня. Шапкин В. //
Актуальная бухгалтерия [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://aktbuh.ru/msfo/standarty/msfo-ias-37-kak-uchest-buduschie-sobytiya-segodnya
6. Кривда С.В.Состав и структура капитала в бухгалтерском балансе // Кривда С.В.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.upruchet.ru/articles/2011/2/5621.html
7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 10 «Події після дати балансу».
8. Кравченко О.В. Напрями організації управлінського обліку в банку / Кравченко
О.В.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/kravchenko_040.pdf

УДК 336.71
Канцір І.А., к.е.н.
Львівський техніко-економічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ У
ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
У статті розкрито особливості оптимізації регуляторної політики у
фінансовій системі, як складовій національної економіки. Запропоновано
імплементувати модель мегарегулятора як єдиного органу нагляду та контролю.
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Kantsir I.A.
OPTIMIZATION REGULATORY MECHANISM IN THE
FINANCIAL SYSTEM UKRAINE
It is disclosed features of optimization of regulatory policy in the financial
system in the article as part of the national economy. It is analyzed the modern trends of
regulation and supervision in the financial sector of the national economy.
It is offered to implement a model of megarehulyator as a single supervisor of
authority and control
Meharehulyator that will operate in the financial market, it should perform own
functions as a collegial state body with special status, with a special order of the
appointment and dismissal of senior officials and flexible financing that will allow the
possibility of attraction to this case money of market participants.
It is indicated advantages and disadvantages of meharehulyuvannya, one of the
most important benefits is ability to monitor all parts of the financial system.
It is pointed factors, which predetermine the vector steps regulatory policy in the
financial sphere. The internal factors include: the universalization of financial
institutions; creation of financial conglomerates; duplication of regulatory and
supervisory functions of various agencies; entering the financial market of the real
economy and providing products with their name which are irresponsive to their main
activity. Outside factor that motivate the creation of meharehulyator in financial markets,
is globalization, and as a effect- the quick cross-border flow of capital that can break the
balance in the market and cause the deregulation of the economy of a single country.
It is elaborated the methodical approaches and suggestions for improving
regulatory policy in the financial sector at the macro level. The introduction of a single
regulator would allow to avoid contradictions in the system of state regulation and
control in the area of finance and create a reliable base for the successful integration of
Ukraine into the global financial system. However, this discision should be completed
into account the realities prevailing in Ukraine the system of state regulation, in
particular the need to revise existing legislation and preservation of the National Bank of
Ukraine the relevant powers derive directly from the task of macroeconomic regulation
and implementation of monetary policy.
Keywords: government regulation, megarehulyator, financial system, financial
market.

Канцир И. А.
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ В
ФИНАНСОВОЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ
В статье раскрыты особенности оптимизации регуляторной политики в
финансовой системе, как составляющей национальной экономики. Предложено
имплементировать модель мегарегулятора как единого органа надзора и контроля.
Ключевые слова: государственное регулирование, мегарегулятор,
финансовая система, финансовый рынок.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
економічної кризи, що зумовлена як суб’єктивними, так і
об’єктивними чинниками у фінансово-економічній сфері особливої
актуальності
набуває
вироблення
нових
підходів
до
функціонального призначення державного регулювання сфери
фінансово-економічних відносин, імплементації та оптимізації
регуляторних механізмів фінансового сектора національної
економіки.
Адекватною реакцією на виклики сьогодення є посилення
зацікавленості держави у забезпеченні стабільного розвитку
національної економіки, а, відтак, запобігання та протидія
дестабілізуючим чинникам у фінансовій сфері. У цьому контексті
особливої уваги набуває дослідження стратегічних пріоритетів
розвитку фінансової складової національної економіки та розробка
ефективних механізмів державного регулювання фінансового
сектору в умовах глобальних дисбалансів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Вагомим внеском в дослідженні державного
регулювання фінансової складової національної економіки є
наукові праці вітчизняних учених Г. Башнянина, О. Вовчак,
В. Грушка, А. Даниленка, В. Загорського, О. Ковалюка,
Б. Лановика, C. Лобозинської, С. Мочерного, І. Михасюка,
С. Панчишина, Ю. Пасічника, С. Реверчука, А. Савченка,
А. Стельмащука, Л. Швайки та ін. Незважаючи на чималий
науковий доробок учених, теоретичні та науково-практичні аспекти
державного регулювання фінансової складової національної
економіки залишаються недостатньо розробленими. Відчутною є
нестача науково-обґрунтованих рекомендацій щодо побудови
ефективного механізму державного регулювання фінансового
сектору національної економіки, що визначає не тільки рівень
економічного розвитку країни, але і безпосередньо впливає на
сучасну фінансово-економічну сферу, розвиток інструментів та
механізмів
формування
економічних
ресурсів
як
на
загальнодержавному, так і на регіональному рівнях.
Цілі статті. Метою статті є поглиблення теоретичних засад,
розроблення методичних підходів і обґрунтування пропозицій
щодо вдосконалення регуляторної політики у фінансовій сфері на
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макрорівні.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розвиток
регулювання та нагляду у вітчизняному фінансовому секторі
потребує урахування нових підходів та основних складових
перебудови регулювання.
Причини, що вимагають докорінної перебудови організації
фінансової системи України можна умовно розділити на дві групи:
внутрішні і зовнішні. До зовнішніх слід віднести світову фінансову
кризу та її наслідки, трансформацію світової фінансової системи,
поглиблення інтеграції України в світове господарство. До
внутрішніх причин слід віднести неефективність системи
державного регулювання, політичну реформу, що фактично
перерозподілила баланс сил у виконавчій владі [1, с. 22].
Сьогодні відсутні можливості для здійснення єдиної
державної політики в сфері економіки України. Кожен з органів
державного регулювання фактично проводить власну політику,
характер якої обумовлюється цілями, що їх переслідує суб’єкт
впливу. Все це призводить до фактичного нівелювання ролі
державного регулювання, в результаті чого фінансова система
України виявляється незахищеною перед внутрішніми і зовнішніми
негативними факторами, що призводить до значних втрат [1, с. 22].
З урахуванням зазначених проблем пропонується докорінна
перебудова системи державного регулювання фінансової системи
України. Необхідна цілісна і комплексна система державного
регулювання з єдиним вектором дії.
У світі така концепція отримала назву «мегарегулятор».
Необхідність його впровадження пояснюється провідними вченими
і фінансистами тим, що в сучасних ринкових економіках
стираються чіткі межі між різними видами фінансових інститутів.
Тому відпадає необхідність в існуванні розрізнених спеціалізованих
органів нагляду і таким чином виникають всі передумови для
створення єдиного регулятора фінансових ринків (так званого
мегарегулятора).
Однією з найвагоміших переваг є можливість моніторингу
усіх ланок фінансової системи.
Доцільність впровадження мегарегулятора з точки зору
державного регулювання пояснюється такими чинниками:
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відсутність ефективної кооперації між різними регуляторами;
висока залежність від урядових чиновників, недостатнє
фінансування і брак професійних кадрів; можливість прояву
синергетичного ефекту і усунення дублюючих функцій; можливість
економії на масштабах; консолідація людського капіталу, яка
дозволить підвищити ефективність регулятора в кризових ситуаціях
[2, с. 133.]
У світі існують різні моделі державного регулювання
фінансових ринків. Так, найбільш передовою вважається модель
мегарегулятора британської системи (FSA), в якій поступово були
об'єднані функції нагляду і контролю за інвестиційними,
банківськими, іпотечними і страховими послугами. У Франції
банківський нагляд і нагляд над небанківськими фінансовими
організаціями розділено між Банком Франції і спеціально
створеним регулятором, який контролює і регулює небанківський
сектор (АМF), в Німеччині модель регулювання нагадує
французьку, проте у сферу регулятора потрапляють і банки.
Особливістю французького мегарегулятора є участь учасників
ринку у формуванні головного органу управління AMF – ради
директорів [3].
Зазвичай, мегарегулятор побудовано за секторальним
принципом – банки, страхування, цінні папери – з виділенням в
своїй структурі «провідних регуляторів» – підрозділів і осіб,
відповідальних за «комплексні групи». При цьому в таких країнах,
як Сінгапур виконують як наглядові функції, так і встановлюють
правила роботи самих ринків. У Японії, Кореї, Угорщині, Данії,
Норвегії, Швеції і Фінляндії подібні структури виконують суто
наглядові функції [4, с. 32].
Підхід щодо впровадження мегарегулятора не є досить
однозначним з точки зору суспільно-економічного ефекту, має як
позитивні так і негативні сторони. Це ж підтверджують і думки
експертів, які розділились на прихильників цієї ідеї та її
супротивників.
Отже, думки експертів різняться. Спробуємо виробити власну
позицію з приводу доцільності питання впровадження
мегарегулятора фінансового ринку в Україні.
Сьогодні контролюючими та наглядовими органами, залежно
від об’єкту регулювання, на ринку фінансових послуг виступають:
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Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку (ДКЦПФР), яка регулює переважно ринок
цінних паперів, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що наглядає за
небанківськими фінансовими установами та здійснює їх
регулювання [2, с. 133].
У 2009 р. в Україні вже була спроба створення
мегарегулятора на основі Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та
наглядового департаменту Національного банку України. На думку
фахівців, створення мегарегулятора здатне створити в Україні
потужний центр регулювання ринків фінансових послуг, позбутися
конфлікту інтересів всередині Національного банку України та
вивести країну на новий рівень державного регулювання ринків [5,
с. 24]. Однак пропозиції з боку уряду не були підтримані
Верховною радою України і не прийнято відповідних законодавчих
документів.
Очевидно, що на формування мегарегуляторів на потужних і
великих фінансових ринках впливала низка чинників як
внутрішнього, так і зовнішнього характеру. До внутрішніх
чинників слід віднести: універсалізацію фінансових інституцій на
відкритих і лібералізованих ринках; створення фінансових
конгломератів, у яких холдингова компанія або консолідований
власник володіє кількома фінансовими інституціями, які надають
ринку різні за своєю суттю фінансові продукти, що належать до
різних секторів фінансового ринку, і провадять перехресні продажі
фінансових продуктів. Тобто, йдеться про ситуацію, коли банки
пропонують страхові, пенсійні, фондові, інвестиційні продукти, а
страхові або дилерсько-брокерські контори – банківські продукти;
наявну можливість здійснювати сек'юритизацію фінансових
продуктів, створювати продукти, подібні до банківських, загальна
тенденція до ускладнення продуктів, що надаються фінансовими
посередниками на ринку; входження на фінансовий ринок суб’єктів
реального сектору економіки та надання від їх імені продуктів,
непритаманних їх основному виду діяльності.
Основною ж зовнішньою причиною, що спонукає до
створення мегарегуляторів на фінансових ринках, є глобалізація та
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її основний наслідок для економік країн світу – швидкий
транскордонний перелив капіталу, що своїми масштабами може
порушувати рівновагу на ринку та призводити до розбалансування
економіки окремо взятої країни [5, с. 24].
Світова практика організаційної побудови єдиного регулятора
фінансового ринку передбачає створення в його межах різних
підрозділів, функціональне
призначення яких відповідає
попередньому призначенню регуляторів, що увійшли до складу
мегарегулятора. Єдина суттєва різниця полягає у тому, що над
цими підрозділами існує вищий орган управління, який визначає
стратегічні завдання регулювання для кожного сектора і координує
їх взаємодію [5, с. 24]. Саме такий підхід може бути економічно
логічним.
Принциповим моментом у діяльності мегарегулятора є його
правовий статус та особливості формування керівних органів. Як
свідчить світовий досвід, мегарегулятор може бути сформований в
якості державного органу, саморегулівної організації або
незалежної компанії. Виходячи з головної мети його створення в
Україні, підтримуємо пропозицію щодо формування його у вигляді
державного органу. При чому це буде новостворений орган, а не
розширення повноважень вже існуючих органів, як було в
Казахстані чи відбувається в Росії [5, с. 24].
Важливим моментом також є участь недержавних організацій
в управлінні та діяльності мегарегулятора. У даному аспекті досвід
Франції є досить показовим. Тому пропонується забезпечити участь
професійних та інших учасників фінансової системи України при
вирішенні питань державного регулювання фінансової сфери.
Практично це може бути реалізовано шляхом їх участі у керівних
органах МФСУ [5, с. 24].
Ще одне питання, яке має бути обов’язково вирішене – це
фінансування діяльності мегарегулятора. Є декілька варіантів:
фінансування за рахунок держави, самоокупність, фінансування за
рахунок учасників ринку або певне сполучення наведених вище
варіантів. На нашу думку, оптимальним є поєднання державного
фінансування і самоокупності. З одного боку, державне
фінансування гарантує певний мінімальний обсяг коштів для
функціонування органу, а з іншого, – елементи самоокупності
забезпечать його більш ефективну діяльність [5, с. 24].
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Одним з ключових питань, яке повинно бути відображено у
концепції мегарегулятора є його підзвітність. Мегарегулятор може
цілком контролюватись урядом, перед яким і буде звітувати, але в
цьому випадку регулятор стане виражати волю держави, при цьому
ігноруючи інтереси учасників ринку. Крім того в поточному режимі
мегарегулятор має періодично публікувати звітність про власну
діяльність на офіційному сайті [6, с. 12].
Впровадження
мегарегулювання
на
вітчизняному
фінансовому ринку України повинне здійснюватися поетапно,
насамперед, шляхом уніфікації вимог і стандартів діяльності на
фінансовому ринку, а також створенням відповідних законодавчих
передумов для консолідації державних функцій регулювання.
Необхідно розпочати уніфікацію вимог щодо інвестиційної
діяльності фінансових установ, довірчого управління активами, а
також режимів оподаткування для однакових за характером
фінансових операцій і послуг. У подальшому, варто запровадити
уніфіковані підходи до управління ризиками фінансових установ,
які здійснюють діяльність на різних сегментах фінансового ринку.
Ці підходи слід сформулювати на основі «Базельських принципів»,
що вже реалізуються в рамках регулювання банківської та
страхової діяльності. Зазначені принципи необхідно поширити й на
інших професійних учасників фінансового ринку, зокрема, на
компанії з управління активами, страховиків та кредитні спілки, з
урахуванням специфіки діяльності таких учасників, їх клієнтів та
видів здійснюваних операцій.
Мегарегулятор, що буде діяти на фінансовому ринку, має
виконувати свої функції як колегіальний орган державної влади зі
спеціальним статусом, з особливим порядком призначення та
звільнення вищих посадових осіб і гнучкою системою
фінансування, що передбачатиме можливість залучення до цієї
справи коштів професійних учасників ринку.
Завдання наглядового органу стосовно окремих учасників
фінансового ринку має полягати в оцінці ризику ліквідності,
властивого фінансовій установі з метою попередження можливих
наслідків неплатоспроможності, а також у зменшенні операційного
ризику шляхом впровадження ефективних процедур контролю за
проведенням операцій [6, с. 12].
З цією метою насамперед мають бути вжиті заходи для
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гармонізації методів і правил нагляду за небанківськими
фінансовими установами з вимогами банківського нагляду, що, в
цілому, відповідає європейським та світовим стандартам.
Необхідно розвивати та надавати державну підтримку
діяльності громадських організацій, що об'єднують споживачів
фінансових послуг, сприяти співпраці між цими громадськими
об'єднаннями та асоціаціями професійних учасників фінансового
ринку і регуляторними державними органами щодо законодавчого
регулювання, консолідації зусиль у справі подальшої розбудови
вітчизняного фінансового ринку. З цією метою необхідно внести
відповідні зміни до Цивільного кодексу України, уточнення статусу
саморегулівних організацій професійних учасників та ініціативних
об'єднань споживачів фінансових послуг.
Висновки. Таким чином, проведений нами аналіз дає
можливість визначити, що реформування фінансової складової
національної економіки вимагає створення єдиного регулятора
(мегарегулятора), робота якого дозволить уникнути протиріч в
системі державного регулювання і контролю в сфері фінансів та
створить надійну основу для успішної інтеграції України у світову
фінансову систему.Водночас, вирішення цього питання має
здійснюватися з урахуванням реалій сформованої в Україні системи
державного регулювання, зокрема, необхідності перегляду
існуючого законодавства та збереження за Національним банком
України відповідних повноважень, що безпосередньо випливають із
завдань макроекономічного регулювання та здійснення грошовокредитної політики.
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ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТРУДОВИХ
РЕСУРСІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті розглянуто поняття зайнятості населення як основу соціальноекономічного життя суспільства та як головну характеристику трудових ресурсів.
Проведений статистичний аналіз ринку праці та зайнятості населення Сумської
області.
Ключові слова: зайнятість, трудові ресурси, працездатне населення,
економічна діяльність, безробіття.

Kyrychenko T.O.
ECONOMIC AND STATISTIC ANALYSIS OF HUMAN
RESOURCES OF SUMY REGION
Unemployment has always been one of the immense problems of the any
country, which causes the considerable material losses. The volume of the GNP is
reduced, and the problem of unemployment causes the poverty increase and to some
extent leads to the total impoverishment. The crisis has its reflection in the following: the
problems in the system of banking, production decline, decrease in demand for goods
and services and, as a result, it leads to the extension of the unemployment.
The future steps should be done towards the elimination of the crisis
phenomenon and the solving of the problems concerning employment. In this manuscript
the concept of employment as the basis of social and economic life of society and as the
main feature of labor resources is studied.
The analysis of the labor market and employment of Sumy region is done on the
basis of statistical sampling. According to the database, provided by the Sumy state
government of statistics, we should mention the gradual reduce of the population size in
Sumy region. The share in population of active working age during the period of 2012 2015 has reduced, the level of unemployment in 2014 in Sumy region has risen to 1.8%
in comparison with the previous year, though in 2010 it was 1.1% upper. At the same
time, the level of economic activity of population has reduced to 2.6% in 2014 compared
to the 2013.The increase in number of the non-active population, the growth of
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unemployed population, reduction of the economic active population; all these factors
affirm the significant problems on the regional labor market and the difficulties in
demography. Such a complicated situation requires much attention and is in need of
passing the decisions and some practical measures and deeds fulfillment on the way to
its getting over.
The regional council has developed a program for realization of the employment
policy in the region. The main aims of this program are the following: the social
protection of people who suffered the problem of employment; developing the
motivation to the legal and productive employment; stimulating the employees’ activity
towards the rise in the number of vacancies and people employment. The priority
activity lies in the following: the employment facilitating by means of the fulfilment of
the different programs on the labor market; reforming the system of professional and
advanced training of unemployed population; providing the state policy in careerguidance which will facilitate the supply and demand in the labor resource market
Key words: employment, labor resources, employable population, economic
activity, unemployment.

Кириченко Т.А.
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрено понятие занятости населения как основы социальноэкономической жизни общества и как основной характеристики трудовых
ресурсов. Проведен статистический анализ рынка труда и занятости населения
Сумской области.
Ключевые слова: занятость, трудовые ресурсы, трудоспособное население,
экономическая деятельность, безработица.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Безробіття
завжди було однією із найбільших проблем держави, яке спричиняє
значні матеріальні втрати, адже зменшується вироблення
національного продукту, проблема, яка веде до поглиблення
бідності, в деяких випадках до повного зубожіння певних
прошарків населення. Безробіття зумовлює не лише економічні, а й
величезні соціальні втрати. Вимушена бездіяльність призводить до
часткової або повної втрати кваліфікації, втрати самоповаги,
заниження самооцінки та занепаду моральних принципів.
Відзначаються негативні зміни у професійно-кваліфікаційній
структурі зайнятості населення – зростає чисельність безробітних з
вищою та спеціальною освітою, в той же час значна кількість
випускників вищих навчальних закладів взагалі не може
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влаштуватися на роботу.
Поглиблення кризи в державному масштабі виражається в
наступному: криза банківської системи, скорочення виробництва,
зменшення споживання товарів та послуг і, як наслідок – зростання
рівня безробіття. Кроки держави повинні бути у напрямку усунення
кризових явищ та вирішенні питання зайнятості населення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Велика кількість наукових публікацій,
досліджень, навчальної літератури тільки підтверджує факт
значущості та актуальності зайнятості населення, безробіття,
розвитку трудових ресурсів. Вагомий внесок у дослідження
трудових ресурсів зробили такі вчені сучасності як Михайлова Л.І.,
Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. та ін. Теоретичні основи розвитку
ринку праці та зайнятості в Україні розглядалися в працях
В.Близнюк, Т.Мірошниченко, Л.Шевченко.
Цілі статті. Головним завданням статті є проведення
статистичного аналізу ринку праці та зайнятості населення
Сумської області. Визначення основних напрямків подальшої
роботи щодо нівелювання проблем зростання безробіття регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У вітчизняній
економічній літературі, статистичному обліку, державному
регулюванні економіки для позначення людських ресурсів
використовується термін «трудові ресурси». Трудові ресурси
являють собою населення працездатного віку, яке працює або не
працює, а також пенсіонери та підлітки , які працюють. Зрозуміло,
що основна частка трудових ресурсів припадає саме на населення
працездатного віку. Однак зараз Україна переходить на міжнародні
стандарти оцінки трудових ресурсів. Згідно концепції робочої сили,
якою користується Міжнародна організація праці (МОП), вихідним
поняттям є економічно активне населення. Економічно активним
вважається населення обох статей віком 15-70 років, яке протягом
певного періоду пропонує свою робочу силу для виробництва
товарів та послуг. До економічно активних належать особи, зайняті
економічною діяльністю, яка приносить прибуток (зайняті) та
безробітні. Порівнюючи два вищезгаданих поняття - «трудові
ресурси» та «економічно активне населення», варто зазначити, що
вони мають відмінності. В той же час необхідності відмовлятися від
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терміну «трудові ресурси» немає. Отже, віднесення населення до
запропонованої категорії «економічно активне населення»
відбувається за суб’єктивним критерієм «участь у суспільному
виробництві товарів та послуг». Це позначається також і на
віднесенні населення до категорії «зайнятого» і «незайнятого».
Нині в нашій країні існує законодавче визначення зайнятості.
Згідно Закону «Про зайнятість населення», зайнятість - це
незаборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із
задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою
одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а
також діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську
діяльність або працюють у суб'єктів господарювання, заснованих
на їх власності, у тому числі безоплатно [1]. Стан зайнятості є
одним з основних індикаторів національної економіки. В ньому
відображається те, як в суспільстві використовуються ресурси
праці, а відповідно і можливості економічного росту.
На Рис.1 подано структуру рівня зайнятості населення у 20102014 роках по Сумській області. Якщо в 2011-2013 роках кількість
зайнятого населення була майже на одному рівні, то в 2014 році
відзначається його зменшення. Це пов’язане зі скороченням
виробництва, скороченням кількості працівників на найбільших
виробничих підприємствах м.Суми та Сумської області – майже
вдвічі скоротила кількість працівників Сумська СЕС, частина
робітників «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання
ім..Фрунзе» зазнала скорочення а інша була переведена на
неповний робочий день, скорочень зазнали і працівники
«Насосенергомаш» та «Сумиобленерго».В той же час кількість
вакансій, які можуть запропонувати спеціалісти центру зайнятості,
поступово зменшується, і ситуацію з працевлаштуванням експерти
поки що взагалі не прогнозують. Хоча масових звільнень поки що
немає, але можуть мати місце, якщо криза в економіці буде далі
загострюватися. Низький рівень використання трудових ресурсів
пов'язаний з декількома чинниками, такими як: незбалансованість
між попитом та пропозицією кваліфікованих кадрів – адже відомо,
що є велика кількість спеціалістів з незатребуваними
спеціальностями та кваліфікаціями на ринку праці; занижена
вартість робочої сили, дуже низька заробітна плата, яка при наявній
інфляції у країні взагалі є мізерною. На квітень місяць 2015 року
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індекс інфляції в Україні склав 114%.
Як свідчать дані таблиці 1, відмічається поступове
скорочення чисельності населення в області. Частка населення у
працездатному віці за період з 2012 по 2015 рік зменшилася.
Рис.1. Зайняте населення у віці 15-70 років та рівень
зайнятості населення у 2010-2014 роках.

Це можна пов’язати зі зниженням народжуваності в даний
період, Відзначається також різке скорочення економічно
активного населення.
Таблиця 1
Динаміка зайнятості населення Сумської області за 2012-2015
(на початок року, тис. осіб)
Показники
2012
2013
2014
2015
Чисельність
1152,3
1143,2
1133,0
1123,4
населення
Чисельність
населення у
728,9
719,4
709,7
700,0
працездатному
віці
Зайняті в
815,8
808,3
798,3
790,5
економіці
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Продовження табл. 1
Економічно
активне
населення:

510,1

504,3

496,8

405,5

Населення працездатного віку, економічно активне населення
є самим важливим чинником пропозиції робочої сили,
потенційного попиту на робочі місця і об’єму ринку праці. Нажаль,
потреби в кадрах, які визначаються здебільшого професійнокваліфікаційною структурою зайнятих у виробництві, в той час як
структура попиту змінюється.
Аналіз структури та динаміки населення області (таблиця 2)
дає змогу говорити про зростання кількості населення старшої
вікової групи, поряд з цим скоротилася кількість дітей і підлітків.
За даними Головного управління статистики в Сумської обласної,
станом на 1 квітня 2015р., чисельність наявного населення
Сумської області складала 1120,7 тис. осіб. Упродовж січня–
березня 2015р. чисельність населення області зменшилась на 2783
особи.
Таблиця 2
Динаміка та структура населення Сумської області
Роки
2010
2014
2014-2010,%
Показники
Чисельність населення усього
Із них:
Діти до 15 років (тис.осіб)
Населення працездатного віку
(16-59 років), (тис.осіб)
Особи непрацездатного віку
(60 років і старше), (тис.осіб(

1170,1

1130,8

96,6

160,1

155,1

96,87

747,1

709,7

94,9

262,9

266,0

101

Впродовж січня–квітня 2015р. центрами зайнятості області
зареєстровано 10,2 тис. безробітних, це на 0,4 тис. осіб, або на 3,7%
менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Взагалі на
обліку у державній службі зайнятості на кінець квітня 2015р.
перебувало 17,9 тис. безробітних, що на 7,6% більше, ніж торік.
Серед них 60,5% становили жінки, 39,3% – молоді люди у віці до
35 років. Аналізуючи дані таблиці 3, слід відзначити, що рівень
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безробіття в 2014р. в Сумській області зріс на 1.8% у порівняні з
попереднім роком, хоча в 2010р. був вищий на 1.1%. Одночасно
знизився рівень економічної активності населення – на 2.6% в 2014
році у порівнянні до попереднього.
Таблиця 3
Зайнятість населення Сумської області
Роки
Показники

Економічно
активне
населення
(тис.осіб)
Рівень
економічної
активності
населення,%
Населення,
зайняте
економічною
діяльністю
(тис.осіб)
Рівень
зайнятості
населення,%
Безробітне
населення (за
методологією
МОП), (тис.осіб)
Рівень
безробіття
населення, %

2010

2011

2012

2013

2014

2014 до
2010, %

556,2

570,9

568,6

558,7

532

95,6

62,7

65,1

65,5

65,1

62,5

497,0

518,0

519,6

515,9

481,4

6,0

59,2

59,9

60,1

56,6

59,2

52,0

49,0

42,8

50,6

0,6

9,1

8,6

7,7

9,5

96,9

85,5

Висновки. Підвівши підсумки зробленого аналізу, можна
зробити наступні висновки. Останніми роками спостерігається
різке зменшення чисельності населення Сумської області. Цей
показник істотно впливає до зменшення трудового потенціалу
регіону і в подальшому веде до зростання безробіття. Збільшення
кількості осіб непрацездатного віку, зростання чисельності
безробітного населення, зменшення кількості економічно активного
населення – свідчить про значні проблеми як на ринку праці
області, так і про складну демографічну ситуацію. Керівництво
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регіону визначило основні напрямки для соціально-економічного
розвитку як самої області, так і ринку праці зокрема. Основні
завдання розробленої програми планується реалізувати шляхом
розвитку реального сектору економіки області як базису для
підвищення зайнятості. Стимулювання та збереження існуючих
робочих місць, легалізації зайнятості та створення нових робочих
місць шляхом компенсації роботодавцям єдиного соціального
внеску за працевлаштування громадян; стимулювання розвитку
малого підприємництва, реалізація активної політики зайнятості,
забезпечення соціального захисту населення від безробіття,
стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення
нових робочих місць та працевлаштування безробітних-це
пріоритетні напрямки роботи. Першочерговими завданнями для
вирішення мають бути: сприяння ефективній зайнятості населення
шляхом реалізації активних програм на ринку праці, реформування
системи професійного перенавчання і підвищення кваліфікації
безробітних, гармонізації попиту та пропозиції робочої сили,
легалізація зайнятості. Рівень нелегальної, або так званої «тіньової
зайнятості‖, є значним. Це пояснюється різними причинами, серед
найсуттєвіших – лібералізація економіки, високе навантаження на
фонд оплати праці, недосконалість нормативно-правової бази, що
регулює стан ринку праці та зайнятості, стихійність міграції,
особливості формування регіональних та глобальних ринків праці.
1. Закон України «Про зайнятість населення» - Електронний ресурс http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.
2. Соколова І.В. Демографічні аспекти формування трудового потенціалу
сучасного українського села. // Наук. вісник НАУ. Вип.41., К.-2001. – С. 305-311.
3. Михайлова Л.І. Методичні рекомендації визначення регіональних потреб АПК у
кадрах/Л.І.Михайлова,
С.Г.Турчина,
А.М.Михайлов.-Суми:Сумський
національний аграрний університет,2013.-28с.
4. Статистична звітність. Головне Управління статистики в Сумській області –
Електронний ресурс - http://sumy.ukrstat.gov.ua
5. Турчина С.Г. Кадрове забезпечення та якісний склад персоналу в
сільськогосподарських підприємствах.// Збірник наук. праць Луганського НАУ,
Серія Економічні науки №14(26) І,ІІІ.- Луганськ.- 2002.- с.311-314.
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СУТНІСТЬ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
ТА ЇХ МІСЦЕ В БАЛАНСІ
В статті розглянуто підходи до трактування поняття «витрати майбутніх
періодів», досліджено структурні змін форми фінансової звітності №1 «Баланс»,
викликані переходом підприємств України до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку. Наведено місце витрат майбутніх періодів у
рекомендованій структурі активу бухгалтерського балансу.
Ключові слова: витрати майбутніх періодів, баланс підприємства, актив
балансу, групування активів за ступенем ліквідності.

Kytaychuk T., Dushkevych V.
SUMMARY OF PREPAID EXPENSES AND THEIR
PLACE IN THE BALANCE
The article describes the approaches to the interpretation of the term "prepaid
expenses" to study the structural changes in the shape of financial statements №1
«Balance", caused by the transition of enterprises in Ukraine to international accounting
standards.
In practice, such a category as "prepaid expenses" is often ambiguous attitude.
Legislative rules do not cover the characteristics and specifics of individual entities and
do not account for all possible options on accounting for transactions costs related to
future periods.
In Ukraine, the process of reforming the accounting system, which led to the
introduction of N(P)AS 1 "General Requirements for Financial Reporting" and N(P)AS
2 "Consolidated Financial Statements". As a result, there were structural changes in the
form of financial statements that affected places and deferred charges.
The essence of the concept of prepaid expenses by various Ukrainian authors
treated differently. Kovalenko TO notes that "prepaid expenses - a cost that made in the
reporting period, but subject recognizing as an expense in future reporting periods
(preparation for production in seasonal industries, prepaid lease payments, subscriptions
to newspapers, magazines, periodicals and reference works etc.) "[4, p. 86]. Bondarova
O. treats prepaid expenses as" expenses that are placed in the asset obtain and provide
economic benefits over several reporting periods "[1, p. 39].
Saprykin V., states that deferred expenses can be defined as the costs attributable
to asset items as well as items to liability. If these costs reflected in the asset, they may
be considered as incurred (pre-paid) or as a pre-accrued expenses due to write-off assets.
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Deferred expenses in liabilities can be considered as accrued provision for liabilities and
charges [11, p. 11].
We agree with Melnik E.G., which in its studied put into question the position of
the Russian scientist V.M. Saprykin. Melnik E.G. it turned out that the cost of the
company's future can only show in the form of asset as security for liabilities and
charges is by nature a liability (not an aktiv) with an indefinite maturity. [5]
Note that modern form of balance of domestic enterprises have not fully
compliant with international accounting standards and financial reporting. This is
especially true of the principle of net assessments and the "golden rule liquidity."
The shape and composition of the balance sheet is determined by the national
provisions (Standard) on Accounting 1 "General requirements for financial reporting",
approved by order of 07.02.2013 p. №73, and are given in Annexes 1 and 2 to this
situation (standard). [ 10]
The current form of the balance sheet of domestic enterprises is not yet fully
meets the needs analysis and financial management. This applies in particular poor
information provision monitoring compliance with the "golden rule liquidity." Shows the
location of costs deferred assets balance.
Keywords: prepaid expenses, balance sheet, asset balance grouping of assets of
the degree of liquidity.

Китайчук Т.Г., Душкевич В.Г.
СУЩНОСТЬ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ ИХ
МЕСТО В БАЛАНСЕ
В статье рассмотрены подходы к трактовке понятия «расходы будущих
периодов», исследованы структурные изменения формы финансовой отчетности
№1 «Баланс», вызванные переходом предприятий Украины к международным
стандартам бухгалтерского учета. Определено место расходов будущих периодов в
рекомендуемой структуре актива бухгалтерского баланса.
Ключевые слова: расходы будущих периодов, баланс предприятия, актив
баланса, группировка активов по степени ликвидности.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. При
трансформації бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти
обліку з особливою гостротою постає проблема доречності
облікової інформації та її достовірності. Саме бухгалтерський облік
відповідає за якість інформації про виробничу і фінансовогосподарську діяльність підприємств.
Важливе
значення
для
правильного
формування,
собівартості продукції (робіт, послуг), фінансового результату, має
достовірне визначення, розподіл та списання всіх витрат. Деякі
витрати підприємства не можуть відразу списати і віднести до
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складу витрат поточного звітного періоду. Цей процес доводиться
розтягувати на кілька місяців, а то й років.
На практиці така категорія, як "витрати майбутніх періодів‖
часто викликає неоднозначне ставлення. Законодавчі норми не
охоплюють особливостей і специфіку діяльності окремих суб’єктів
господарювання та не враховують всіх можливих варіантів щодо
відображення в обліку операцій пов’язаних з витратами майбутніх
періодів.
В Україні триває процес реформування системи
бухгалтерського обліку, який призвів до введення в дію Н(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» та Н(С)БО 2
«Консолідована фінансова звітність». Як наслідок, відбулись
структурні зміні у формах фінансової звітності підприємства, які
торкнулися і місця витрат майбутніх періодів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Багато вітчизняних і зарубіжних публікацій,
дисертацій та інших наукових праць присвячено вивченню питань
бухгалтерського обліку різних видів витрат. Дослідженню
особливостей обліку саме витрат майбутніх періодів приділяється
не достатньо уваги. Окремі питання природи виникнення і складу
витрат майбутніх періодів розглядаються у навчальних посібниках
та в опублікованих у періодичних виданнях наукових працях
українських і закордонних вчених, зокрема: Я.В.Соколова [12],
В.М.Саприкіна[11], Е.Г.Мельник[5, 6] та інших. Проте, не існує
спеціального дослідження та єдиного підходу до вказаних питнь,
що обумовлює проведення подальших наукових досліджень і
розробок.
Цілі статті. Метою дослідження є визначення сутності,
складу витрат майбутніх періодів
та їх особливостей їх
відображення у фінансової звітності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Відповідно до
Інструкції про застосування плану рахунків в Україні під витратами
майбутніх періодів розуміють витрати, витрати, пов'язані з
підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях
промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів;
сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; оплата
торгового патенту; передплата на газети, журнали, періодичні та
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довідкові видання тощо [3].
Згідно ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність», в якій зазначено, що бухгалтерський облік і
фінансова звітність ґрунтуються на основних принципах, серед
яких принцип нарахування і відповідності доходів і витрат, тобто
відображення доходів і витрат в момент їх виникнення, незалежно
від дати надходження або сплати грошових коштів. У процесі
дослідження встановлено, що поява витрат майбутніх періодів
пов’язана з дією цього саме принципу бухгалтерського обліку. Цей
факт підтверджує і В.М. Саприкін. Науковець зазначає, що саме
необхідність співвідносити доходи з понесеними витратами
частково пояснюється розподілом витрат на витрати діяльності та
майбутніх періодів[11].
Сутність поняття витрати майбутніх періодів різними
українськими авторами трактується по-різному. Коваленко Т.О.
зазначає, що "витрати майбутніх періодів – це витрати, які
здійснені у звітному періоді, але підлягають віднесенню на витрати
в майбутніх звітних періодах (підготовка до виробництва в
сезонних галузях виробництва, сплачені авансові орендні платежі,
передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання
тощо)‖ [4, с. 86]. Бондарьова О. трактує витрати майбутніх періодів
як "витрати, що розміщуються в активі та забезпечують одержання
економічних вигід протягом кількох звітних періодів‖ [1, с. 39].
Саприкін В.М., стверджує що витрати майбутніх періодів
можна визначити, як витрати, які відносяться як до статей активу,
так і до статей пасиву. Якщо дані витрати відображаються в активі,
то вони можуть розглядатися, як понесені (попередньо сплачені)
або як попередньо нараховані витрати за рахунок списання активів.
Витрати майбутніх періодів у пасиві можуть розглядатися як
нараховані забезпечення майбутніх витрат і платежів [11, с. 11].
Ми погоджуємось з Мельник Е.Г., яка у своєму досліджені
поставла під сумнів позицію російського вченого В.М. Саприкіна.
Мельник Е.Г. доведено, що витрати майбутніх періодів можуть
виступати на підприємстві лише у формі активу, так як забезпечення
майбутніх витрат і платежів за своєю природою є зобов’язанням
(а не активом) з невизначеною сумою та строком погашення [5].
Активи i зобов’язання необхідно відображувати в балансі за
принципом зростання ліквідності – спочатку необоротні активи,
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далі зазначати оборотні активи. Балансові статті у межах розділів
теж мають бути розміщені за їх здатністю перетворюватися на
грошові кошти. Так, в активі балансу вони розташовані в міру
зростання їх ліквідності: від нематеріальних активів до грошових
коштів, а в пасиві – за ознакою часу, який потрібен для повернення
боргу.
Слід відмітити, що сучасна форма балансу вітчизняних
підприємств ще не повністю відповідає вимогам міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Особливо
це стосується принципу нетто-оцінок і «золотого правила
ліквідності».
Форма і склад статей балансу, визначається Національним
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності», що затверджене наказом від
07.02.2013 р. №73, і наводяться у додатках 1 і 2 до цього положення
(стандарту).[10]
Чинна методика складання балансу викладена в Методичних
рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності, яка
затверджена наказом Міністерства фінансів України 28.03.2013
№433 [7]. Окремого міжнародного стандарту, що регулює питання
методики складання балансу, не існує, основні концепції
визначення та визнання елементів балансу наведено в
Концептуальній основі [8, с. 56–62], загальні підходи до побудови
балансу та змісту його статей розкриває МСБО 1 «Подання
фінансових звітів» [8].
Проаналізуємо як у динаміці законодавство України впливало
на особливості будови балансу.
Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999
року № 87 «Про затвердження Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку» затверджено Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 2 «Баланс». На той момент часу актив
балансу складався з трьох розділів, а пасив — з п'яти розділів, у
яких були згруповані економічно однорідні засоби і джерела так,
щоб з найбільшою ясністю простежувався взаємозв'язок між
складом господарських засобів в активі та джерелами їх
формування в пасиві балансу.
Така форма бухгалтерського баланс не відповідала
інформаційним потребам управління. Це пов’язано з недостатньо
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чітким розмежуванням у балансах українських підприємств
поточних і непоточних активів та зобов’язань.
У розділі III активу балансу «Витрати майбутніх періодів»
відображувалися витрати, які стосуються наступного облікового
періоду, так і витрати, що відносилися на більш пізні періоди.
Тобто перші необхідно визнавати оборотними активами, а другі –
необоротними активами.
На цю обставину вказує й українська дослідниця Е.Г.
Мельник [6]. Вона пропонує частину витрат майбутніх періодів,
призначену для розподілу протягом наступних 12 місяців, називати
короткостроковими витратами, а ту частину витрат майбутніх
періодів, що залишається й планується для розподілу більш ніж
через 12 місяців, – довгостроковими.
Однак у балансі для відображення витрат майбутніх періодів
відведена лише одна стаття, а в примітках до річної фінансової
звітності додаткова інформація про ці витрати не передбачена.
Відсутність у балансі чіткого поділу активів і зобов’язань на
поточні й довгострокові створює труднощі для користувачів
фінансової звітності під час оцінки фінансового стану підприємств.
У зв’язку з цим для підвищення точності фінансового аналізу
окремі науковці пропонують відображати в Примітках до річної
фінансової звітності склад статті «Витрати майбутніх періодів» у
розрізі необоротних та оборотних активів, а «Доходи майбутніх
періодів» – у розрізі довгострокових і поточних зобов’язань [2, с.
373].
Враховуючи сутність витрат майбутніх періодів їх частину,
що призначена для розподілу протягом наступних 12 місяців, слід
наводити окремими статтями в складі оборотних активів, а ту
частину витрат майбутніх періодів, що залишається й планується
для розподілу більш ніж через 12 місяців – в складі необоротних
активів.
Як, відомо, самий високоліквідний актив – грошові кошти.
Виходячи
з
принципу ліквідності
пропонуємо
статтю
«Короткострокові витрати майбутніх періодів» розмістити вище
статті «Гроші та їх еквіваленти»
Наведемо у таблиці 1 рекомендовану структура активу
бухгалтерського балансу.
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Таблиця 1
Рекомендована будова активу бухгалтерського балансу
Актив
І «Необоротні активи»
…
Довгострокові витрати майбутніх періодів
II «Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття»
ІII «Оборотні активи»
…
Короткострокові витрати майбутніх періодів
Гроші та їх еквіваленти
Баланс
Висновки. У ході проведенного дослідження встановлено що
поняттяї витрат майбутніх періодів в Україні є різними. Проте
особливої різниці між термінами, що подані авторами не існує.
Суть залишається однаковою та наближена до законодавства
Важливість даного питання вимагає визначення та
закріплення на законодавчому рівні складу витрат майбутніх
періодів та можливі методи їх списання.
Чинна форма бухгалтерського балансу вітчизняних
підприємств ще не повністю відповідає потребам аналізу та
фінансового менеджменту. Зокрема, це стосується незадовільного
інформаційного забезпечення контролю за дотриманням «золотого
правила ліквідності».
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Кліпкова О.І.
Львівська комерційна академія
ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ
У статті зосереджено увагу на походженні поняття інновацій, на
відмінностях його від креативності, на підходах, що розширюють погляд на
поняття в сучасних умовах господарювання. Наведено необхідність класифікувати
інновації, зважаючи на їхній вплив на різні сфери розвитку підприємства.
Особлива увага сконцентрована на формуванні та виникненні поняття «інновації»,
на основних шляхах отримання інновацій на підприємстві, зазначено основні
характеристики радикальних та додаткових (поетапних) інновацій
Актуальність статті полягає в ознайомленні з
генезисом поняття
«інновації» та необхідності створення та комерціалізації результатів інноваційного
процесу. Це створить передумови для формування нових конкурентних переваг
підприємства в умовах змінного економічного середовища та можливість адаптації
до змін, уподобань та потреб споживачів. При аналізі досліджуваного питання,
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використовувались теоретичні методи пізнання, що враховують можливість
порівняння, переходу від детального до масштабного, формування історичних
парадигм та логічних висновків про генезис поняття інновації.
Ключові слова: інновації, креативність, інноваційний розвиток,
інноваційний процес, радикальні та додаткові інновації.

Klipkova О.І.
THE GENESIS OF TERM INNOVATION AND ITS IMPACT ON
STRATEGIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
The article is focused on the origin of the term innovation, on the its differences
from creativity, on the approaches, that expand the point of view on term in modern
economic conditions.
An innovations need to be classify, because of their impact on different areas of
the enterprise development.Particular attention is focused on the formation and creation
of the term innovation, on the main way of obtaining innovation at the enterprise, the
main characteristics of radical and additional (incremental) innovation is stated.
The topicality of the article is based on studing the genesis of the concept of
"innovation" and the necessity to create and commercialize the innovation process result
as a prerequisite to form new competitive enterprises advantages in the face of a
changing economic environment and the possibility to adapt the enterprises for the
changes of consumers needs and preferences.
During the analysis of the questions were used theoretical methods of learning,
that considering the possibility of comparation, moving from the large scale to detail,
forming historical paradigms and logical conclusions about the genesis of the termf
innovation.
Keywords: innovation, creativity, innovation development, innovation process,
and more radical innovation.

Клипкова О.И.
ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ИННОВАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье сосредоточено внимание на происхождении понятия инноваций,
на различиях его от креативности, на подходах, расширяющие взгляд на понятие.
Приведены необходимость классифицировать инновации, учитывая их влияние на
различные сферы развития предприятия. Указаны основные характеристики
радикальных и дополнительных (поэтапных) инноваций. Актуальность статьи
заключается в ознакомлении с генезисом понятие «инновации», и необходимость
создания и коммерциализации результатов инновационного процесса как
предпосылки формирования новых конкурентных преимуществ предприятия.
Ключевые слова: инновации, креативность, инновационное развитие,
инновационный процесс, радикальные и дополнительные инновации.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Науковотехнічний прогрес є одним із важливих чинників економічного
розвитку. Найвидатніші представники різних напрямів розвитку
економічної науки А.Сміт, Д.Рікардо, К.Маркс, Е.Бем-Баверк
приділяли увагу досягненням у сфері нової техніки й технології.
Так, Адам Сміт перший розділ своєї праці «Дослідження про
природу і причини багатства народів» присвятив, головним чином,
тому, що сучасні економісти називають науково-технічним
прогресом і економічним зростанням.
Формування напрямків інноваційного розвитку підприємства
базується на декомпозиції системи цілей та встановленні критеріїв
розвитку, проведенні структурного аналізу системи управління,
прогнозуванні напрямків інноваційного розвитку з використанням
економіко-математичних методів, формулюванні альтернативних
варіантів, їх аналізі, оцінці та виборі оптимального з них з метою
реалізації. Стратегія інноваційного розвитку підприємства повинна
максимально відповідати специфіці галузі, до якої воно віднесено,
конкурентному середовищу, бути спрямована на забезпечення
можливостей зростання та захисту від зовнішніх загроз,
орієнтована на власні конкурентні можливості. Основою
інноваційного
розвитку
підприємства
є
створення
та
комерціалізація інновацій [1].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Перші наукові публікації за темою стали
з'являтися в шістдесяті роки ХХ століття. Дослідження, проведені в
області інновацій можна поділити на три періоди. У першому,
тобто в шістдесяті та сімдесяті роки ХХ століття, значна частина
наукових публікацій була присвячена осмисленню концепції
інновації. Дослідження, проведені в той час, мали описовий
характер і аналізували вплив екологічних факторів на
функціонування організації. У другому періоді у вісімдесяті та
дев'яності роки, дослідження з питань інновацій були зосереджені
на проблемах проектування інноваційних компаній [ 2 с.305].
Третій період, який почався в дев'яностих роках двадцятого
століття і продовжує сьогодні, сповнений публікацій, присвячених
інноваціям в якості інструмента для досягнення сприятливих
результатів компанії.
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Цілі статті полягають у ознайомленні з генезисом поняття
«інновації»,
та
необхідності
комерціалізації
результатів
інноваційного процесу як передумови формування нових
конкурентних переваг підприємства.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сьогодні
поняття інновацій поширене в багатьох сферах життя, серед яких
особливе місце займають економіка та наука управління. Інновації
є інструментом досягнення підприємством сприятливих результатів
діяльності, які, в разі посилення конкурентної боротьби,
сприймаються базовими на ринках по всьому світу.
Для того, щоб належним чином сформулювати трактування
поняття інновацій необхідно розрізняти
креативність та
інноваційність [2, с. 308].
Креативний процес генерування ідей, як зазначив Г. Мрук,
необхідний для того, щоб створити нові знання в компанії [3,с.184185].
Наприкінці дев'ятнадцятого і на початку двадцятого століття,
інновації стали розглядатися в якості рушійної сили економіки та
важливим чинником формування конкурентної позиції компанії.
Інновації становлять інтерес для дослідників, що
представляють різні науки, такі як соціологія, психології, економіка
та маркетинг.
У кожній з цих областей, осмислення поняття інновацій різні,
і по-різному визначається вплив інновацій на продуктивність галузі
та зростання прибутковості компанії.
Теоретичну і практичну цінність результатів дослідження з
однієї області не можливо застосовувати в інших галузях науки
через відмінності в предметі дослідження.
Саме поняття «innovation» вперше з'явилося в наукових
дослідженнях XIX в. Нове життя поняття "інновація" отримало на
початку XX ст. в наукових роботах австрійського економіста Й.
Шумпетера в результаті аналізу "інноваційних комбінацій", змін у
розвитку економічних систем. Сучасне визначення поняття
«інновації» в дослідженнях Азгальдова Г.Г. розглядається як лише
результат інноваційної діяльності в будь – якій сфері народного
господарства. На теоретичному рівні вивченню інновацій
присвячені численні наукові праці як зарубіжних вчених –
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П.Друкера, Б.Твісса, Й.Шумпетера, так і вітчизняних–
В.Александрової, А.Гальчинського, В.Гейця, М.Крупки та ін. [4].
Поняття інновацій походить від латинського слова "innovare",
що означає оновлення. Незважаючи на популярність терміна
«інновації», який часто з'являється в сучасних наукових
дослідженнях у галузі економіки, визначити поняття точно і
адекватно важко. Серед обмежень, що впливають на правильне
сприйняття інновацій вченими, належать:
1. надмірна кількість менедженів в організації роботи
інноваційної системи, в результаті чого на інновації впливають
правила політичної системи та соціальні тенденції;
2. дослідження зосереджують увагу на конкретних
продуктах або технологіях на відміну від способу їх утворення;
3. припущення, що інновації генеруються виключно в
результаті наявної технологічної можливості та наявності
ринкового попиту.
Раніше генезис процесу базувався на врахуванні цілого ряду
чинників, до яких були включені технологічні стимули та попит. В
даний час рушійною силою інновацій вважається ринкова
кон’юнктура, врахування імпульсів попиту і пропозиції, в цей
самий час використання маркетингових інструментів в середовищі
характеризується наявністю мережевих контактів.
У літературі можна простежити ряд спроб визначити поняття
інновації. За словами Ф. Котлера інновації розглядаються як ідея,
новинка П. Друкер характеризує інновації, як "мистецтво, яке дає
можливість створювати нові ресурси та багатство "[2, 5].
За словами Г. Фрайберга, інновації нові і покращені
(порівняно з попередніми) рішення, які впливають на соціальноекономічні умови життя [6, с.1].
Інновації можуть також розглядатися як можливості
генерування нових ідей і здатність реалізувати їх в нових продуктах
або процесах [2, с.309].
Останнє із згаданих визначень розширило дію аспектів
інновації. У його формулюванні інновація полягає у створенні
нових ідей та їх реалізації в продукції, процесах або послугах, що
призводить до динамічного розвитку національної економіки,
зростання зайнятості та отримання прибутку для підприємства.
При розгляді значення терміна інновацій можна виділити
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вузький підхід та широкий, масштабний.
Вузький підхід враховує
формування інновацій як
першочергового рішення. Згідно Й. Шумпетером, тільки перше
використання нового рішення можна назвати інновацією. Будь-які
зміни, що виникають через наслідування і копіювання, вироблені
компанією не слід розглядати як інноваційні [4].
В даний час домінуючим стає широкий підхід до поняття
інновацій,у якому підкреслюється здатність використовувати
знання отримані від іншої особи [7]. Відповідно до цієї точки зору,
інновацією є ідея, продукт, процес або система, яка сприймається
як нова за організаційної одиниці.
Інновації, що застосовуються в будь-якій організації є
комерціалізованими ідеями, що є новими для організації та ринку,
незалежно від того, якої форма вони набудуть: продукту, процесу,
сервісу, методів управління та маркетингу.
Використання широкого розуміння поняття
інновацій,
викликає певні наслідки. Знання необхідні для розвитку
інноваційної діяльності, її зміни, будуть викликати нові
модифікації існуючої форми інноваційної діяльності та ступеня
інноваційності компанії.
Крім того, придбання нових знань може здійснюватися або
шляхом відкриття, або поглинанням інших суб'єктів [9, с.18-21].
Ще один спосіб визначити сутність поняття інновації є поділ
визначень отриманих в результаті функціонального підходу та
результативного [7, с.108].
Перший підхід ілюструє інноваційний спосіб, що включає в
себе етапи розробки, впровадження, адаптації та застосування
нового продукту або способу підготовки. У цьому аспекті інновації
є результатом кумулятивного процесу, оскільки більшість з них
покликані доповнити існуючі методи і допомагають підвищити їх
ефективність ,покращити якість, і призвести до створення нового
доступу до ринків, використовуючи набуті знання. У працях
провідних економістів англійської економічної школи, визначення
інновацій об'єднує не тільки економічному аспекти, але й у
соціологічному. Мова йде про те, що інновації є креативним та
інтерактивний процесом взаємодії ринку та неринкових інститутів.
Інновації полягають у творчому використання різних форм знань,
які відповідають як вимогам ринку так і вимогам інноваційного
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суспільства [10].
Другий підхід (результативний) базується комерціалізації
створених нових продуктів, процесів або процедур. Згідно з ним,
інновації стають доповненням процесу виробництва на базі
отриманих знань про необхідність застосування винаходу.
Останнім часом визначення інновацій було розширено, щоб
включити елемент успіху. Це знайшло відображення в таких
словах, як: ефективність і економічна ефективність, прибутковість
та задоволений потреби споживача. Можливо, це сталося через
зростання
інтенсивності
конкурентної
боротьби
між
підприємствами та розвитку концепції орієнтації на клієнта
[11,с.21-30].
У аналіз літературних джерел та зроблені дослідження дають
можливість
припустити,
що
радикальні
нововведення
визначаються як інструмент для досягнення безпрецедентного
збільшення продуктивності та ефективності. Як правило, вони
пов'язані з новою технологією отриманою в результаті державної
фінансової підтримки. На думку деяких авторів Р. Чанді та Г.
Телліс, щоб бути класифіковані як радикальні, інновації повинні
відображати новаторський характер використовуваної технології
[12,с. 474-487].
Відповідно до тверджень Р. Маскітеллі, достатньою умовою
є безпрецедентне використання існуючих технологій. Радикальна
інновація може набути вигляду революційної зміни, яка в деяких
випадках може також призвести до створення абсолютно нової
технології чи прийняття рішень, що не мали раніше прецеденту [11,
с.179-193].
Вважається, що в порівнянні з радикальними інноваціями, які
виникають внаслідок формування нової технології додаткові
поетапні нововведення викликані потребами покупців. Інкрементна
інновація, інакше відома як доповнюючи, відображатиметься у
розширенні набутих досі знань компанії і сфер їх використань.
Результатом створення цього типу інновацій є створення продукту,
який має характеристики новинки, але тим не менше, його
характеристики схожі з нормами, прийнятими на ринку [9, с.32].
Розподіл радикальних інновацій та додаткових припускає
важливість безперервного процесу їх створення.
Поняття інновацій – руйнівників стереотипів було
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сформульовано C. Крістенсеном і базується на можливостях
зробити технологічний прорив [13, с.49-53].
Спочатку важко оцінити значення відкриттів так, щоб це не
викликало побоювання у конкурентів. Однак з часом кількість
компаній усвідомлюють потенціал розвитку та значну конкурентну
перевагу в цій області організації, яка зробила відкриття. Це вказує
на необхідність інновацій, тому що їх відсутність може привести
до втрати конкурентного становища на ринку.
Висновки: Створення інновацій є ,як правило, складний
процесом, що часто вимагає участі значної кількості часу і ресурсів
підприємства.. Тим не менше, створення інновацій слід зрозуміти,
як довгострокові і короткострокові цілі стратегічного розвитку
організації. Тому виникає необхідність вирізняти стратегічні
інновації, які виникають для забезпечення адекватного конкурентне
становища підприємства у майбутньому,та тактичні нововведення,
які є інструментом реалізації поточних потреб підприємства та
будуть відповідями на поточні вимоги ринку.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
В КОНТЕКСТІ ОЩАДЛИВОСТІ
В статті представлено основні переваги й обмеження застосування в
практиці ощадливого обліку. Доведено доцільність формування облікової політики
з фокусуванням на інформаційні потреби менеджменту для виконання функцій на
засадах ощадливості. Виділено основні специфічні методи, прийоми, способи та
процедури ощадливого обліку. Обґрунтовано внесення змін до змісту Положення
про облікову політику з орієнтацією на дотримання принципів ощадливості.
Ключові слова: облікова політика, ощадливе виробництво, методи,
прийоми, способи, процедури.

Kolos I.
FEATURES OF ACCOUNTING POLICIES ENTERPRISES
IN LEAN PRODUCTION
The positions are developed theoretical and methodical, and applied
recommendations for improving accounting policies of Lean Accounting. Benefits are
provided for Lean Accounting, as well as its major limitation in the implementation.
Methods, techniques and procedures are highlighted as key specific to Lean Accounting.
The feasibility is proved by the formation of accounting policies, which is to focus on
the information needs of management in carrying out the functions on the Lean
Management.
Objectives are defined as the main accounting policies for the directions of lean
accounting. Objective To determine the accounting policies for financial Lean
Accounting as the satisfaction of stakeholders in the information on the results of joint
activities with suppliers and customers to create value with the least losses. Objective to
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determine the accounting policies for the management of lean accounting as providing
management within their competence change information generating value to the
consumer for the timely adoption of sound management decisions when negative trends.
Objective to determine the accounting policies for accounting and analytical support as
the satisfaction of stakeholders for reliable information for a balanced and
comprehensive analysis of the development of the company and to create value for the
consumer of a particular product.
The changes proved to contain provisions on accounting policies, aimed at
implementation of the principles of lean production. In the «General» recommended
justifying the decision to move the company's management to implement Lean
Accounting for the enterprise. Section «Organization of the account» should further
include: a description of the account statement, aimed at value for the customer with the
distribution of powers and duties in accordance with the level of competence and
participate in the value stream; methods of identifying and human errors and their
subsequent liquidation and no errors in the future. Changes need to be made in
substantial section «Methodical bases of management accounting» and supplement:
methods of calculation and estimation of costs in the value stream and to justify the
adoption of daily and weekly rational management decisions; techniques to identify,
establish and identify the losses; methods of formation costs and expenses in the value
stream. In the «Methodical bases of accounting and analytical support», you must
specify: a list of adequate performance indicators agreed accounting value stream lean
production efficiency that promote Lean behaviour and continuous lean improvement. In
the «Technology of accounting and accounting and analytical support», it is advisable to
further order of formation of management reports on deviations in material and labour
costs, inventory balances and work in progress, expenditures in the stream of value
creation. The methods defined for the visualization level performance workplace, value
stream, the whole enterprise as components of management reporting with a focus on
encouraging continuous improvement process of the value stream. Receptions justified
to standardize accounting activities aimed at continuous process of documentation from
order to delivery, as well as a special order of the closing of the reporting period.
Keywords: Accounting policies, Lean manufacturing, Methods, Techniques,
Procedures.

Колос И.В.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В КОНТЕКСТЕ БЕРЕЖЛИВОСТИ
В статье представлены главные преимущества и ограничения в реализации
бережливого учета. Доказана целесообразность формирования учетной политики с
фокусированием на информационные запросы менеджмента при выполнении
функций на принципах бережливости. Выделены основные специфические
методы, приемы, способы и процедуры бережливого учета. Обоснованы
изменения в содержании Положения об учетной политике, направленные на
выполнения принципов бережливого производства.
Ключевые слова: учетная политика, бережливое производство, методы,
приемы, способы, процедуры.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Світові
тенденції економічного розвитку, зміна підходів до управління
сучасним промисловим підприємством, мінливість нормативноправового регулювання обліку вимагає від окремого суб’єкта
господарювання пошуку раціонального поєднання міжнародного і
державного регулювання, вимог власників та самостійності в
обґрунтуванні
методико-прикладних
рішень
розкриття
і
представлення інформації. За таких умов посилюється цінність і
актуальність облікової політики підприємства, де закріплюються
методи, способи, прийоми, процедури організації, методології та
технології облікового процесу і формування звітності, зокрема з
урахуванням ощадливих перетворень. Проблеми формування
раціональної облікової політики підприємства ощадливого
виробництва залишаються відкритими.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Розробниками теоретичних, методологічних
і прикладних аспектів формування облікової політики є відомі
науковці і практики М.А. Вахрушина [1], П.Є. Житний [2, 3],
Є.М. Калініна [4], Є.Є. Лялькова [1], С.О. Расказова-Ніколаєва [4],
М.С. Пушкар [5, 6], М.Т. Щирба [5, 6]. В працях зазначених
дослідників розкрито концепцію, сутність, складові елементи й
структурні аспекти облікової політики підприємства; визначено
сукупність принципів, на підставі яких доцільно її формувати;
обґрунтовано порядок розробки, основне методичне наповнення
змісту Наказу (Положення) про облікову політику та його
документальне оформлення.
Значний внесок у розвиток теорії і методології ощадливого
виробництва зробили відомі зарубіжні вчені, зокрема: М. Вейдер
[7], М. Джордж [8], Т. Оно [9]. Дослідженню питань практичного
запровадження ощадливого обліку і системи звітності присвячено
праці Б. Баггалі [10, 11], П. Бревера [11], Ф. Гарбінського [11],
Л. Грассо [11], Ф. Кеннеді [1], Б. Максвелла [10, 11],
Дж. Суннінгама [11], Д. Хюнцінгера [11].
Визнаючи вагомість отриманих наукових результатів, окремі
теоретико-методичні проблеми формування облікової політики
підприємства залишаються об’єктом дискусій і потребують
подальших досліджень, зокрема в контексті ощадливості.
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Цілі статті. Метою пропонованої статті є обґрунтування
особливостей облікової політики підприємства з орієнтацією на
дотримання принципів ощадливості.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Від початку
90-х років ХХ століття відбуваються поступові зміни в обліку, що
викликано активним впровадженням в управління підприємством
методів ощадливого виробництва. Ідеологію концепції ощадливого
виробництва спрямовано на створення більшої цінності для
споживача («… очікувані якість, кількість, ціна та термін поставки
…» [7, с. 124]) меншими зусиллями з орієнтацією на постійне
вдосконалення,
що
дозволяє
цілеспрямовано
зменшити
непродуктивні витрати (втрати), і характеризується безперервним
процесом докуменообороту від замовлення до поставки.
Поширення ідей ощадливого виробництва сприяє формуванню
ощадливого мислення з фокусуванням на проведення ретельного
аналізу проблем підприємства і швидкого пошук ефективних
можливостей їх усунення, що є характерним для ощадливого
управління [8, с. 6-12; 10, с. 29-39; 12, с. 92-144].
Облік в концепції ощадливого виробництва зарубіжними
дослідниками [10, с. 17-18; 11, с. 9-11] розглядається як підґрунтя
для формування достовірної і достатньої інформації: (1) для
виявлення і встановлення втрат. Т. Оно визначено сім видів втрат:
через перевиробництво, часу через очікування, при непотрібному
транспортуванні, через зайві етапи обробки, через надлишкові
запаси, через непотрібні переміщення, через випуск дефектної
продукції [9, с. 54]. В подальшому доповнено перелік втрат: через
проектування товарів, які не відповідають потребам споживачів;
через нереалізований творчий потенціал персоналу; через
перевантаження та через нерівномірність [8, с. 255-262]; (2) про
результати ощадливих перетворень і вдосконалення на постійній
основі. Саме це викликає необхідність принципових змін
традиційних методів (1) оцінки і способів обліку, насамперед,
витрат з орієнтацією на новий тип виробництва, (2) розрахунку
показників і оцінки ефективності функціонування підприємства.
За результатами послідовної апробації ощадливого обліку в
різних сферах економіки зарубіжними дослідниками виокремлено:
1) переваги від запровадження [10, с. 17-18]: представлення
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інформації для обґрунтування раціональних рішень з орієнтацією
на збільшення доходів і прибутку; зменшення часу, витрат і втрат
за рахунок ліквідації непотрібних трансакцій; встановлення
потенційних фінансових вигод за рахунок ощадливого
вдосконалення і фокусування на стратегію реалізації таких вигод;
активізація і стимулювання довгострокових покращень; вплив на
цінність для споживача шляхом взаємоузгодження показників
ефективності з чинниками її створення з метою цілеспрямованого
досягнення максимальної цінності;
2) обмеження застосування в практиці [11, с. 185-194]:
відсутність ініціювання і підтримки керівництвом введення
ощадливого обліку, навчання і розвитку персоналу для здійснення
постановки і функціонування ощадливого обліку; небажання
змінити традиційну культуру і поведінку, традиційні підходи до
управління підприємством від фокусування на показники
фінансової й податкової звітності до орієнтації на показники
задоволення цінності для споживача; відсутність фахівців з
достатнім рівнем професійної компетентності в сфері ощадливого
виробництва і ощадливих перетворень; недостатній рівень у
керівництва й облікового персоналу теоретичних знань і досвіду
застосування сучасних методів, прийомів, способів та процедур
ощадливого обліку, їх переваг і особливостей.
Економічні виклики сьогодення вимагають формувати
облікову політику вітчизняним підприємствам не тільки на підставі
встановлених державою загальних правил бухгалтерського обліку,
вибору альтернатив в межах визначених чинними нормативноправовими актами і рекомендованих міжнародними стандартами,
але й з урахуванням інформаційних потреб менеджменту для
виконання функцій управління на засадах ощадливості. Автором
запропоновано визначати облікову політику підприємства як «…
зведення нормативно встановлених і напрацьованих практикою
принципів, методів, прийомів, способів та процедур ведення обліку
з
метою
формування
інтегрованої
звітності
суб’єкта
господарювання для задоволення інформаційних потреб різних
груп користувачів …» [13, с. 43]. Основними цілями облікової
політики підприємства в контексті ощадливості доцільно виділяти в
частині: фінансового обліку – задоволення потреб широкого кола
зацікавлених осіб в інформації про результати діяльності
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підприємства, зокрема співпраці з постачальниками і замовниками
щодо створення цінності і зменшення втрат; управлінського обліку
– надання менеджерам і персоналу в межах компетенції інформації
щодо змін генерування цінності споживачам з метою своєчасного
ухвалення обґрунтованих управлінських рішень в разі негативних
тенденцій; податкового обліку – забезпечення фахівців
економічних служб інформацією для оптимізації податкового
навантаження в межах норм чинного законодавства з мінімізацією
штрафних санкцій; обліково-аналітичного забезпечення –
задоволення потреб зацікавлених сторін в достовірній інформації
для збалансованого і комплексного аналізу розвитку і діяльності
підприємства, зокрема фокусування на цінність конкретного
продукту для споживача і потік створення цієї цінності продукту.
Компетентним фахівцями з достатнім рівнем професійного
судження в процесі формування облікової політики на засадах
ощадливості доречно забезпечити включення і подальше
дотримання специфічних:
1) методів: оцінювання активів, зобов’язань, витрат та
формування резервів з орієнтацією на мінімізацію втрат;
розрахунку і оцінювання витрат в потоці створення цінності для
обґрунтування щоденних і щотижневих управлінських рішень;
формування управлінських звітів за відхиленнями матеріальних і
трудових витрат, залишків запасів і незавершеного виробництва,
витрат в потоці створення вартості; візуалізації рівня показників
ефективності робочого місця, потоку створення цінності,
підприємства в цілому в межах управлінської звітності з
орієнтацією на стимулювання постійних покращень потоку
створення цінностей; виявлення і встановлення помилок з
подальшим їх усуненням і не виникнення помилок в майбутньому;
2) прийомів: формування достатньої кількості показників
ефективності ощадливого виробництва, що стимулюють ощадливу
поведінку і безперервність ощадливих вдосконалень; виявлення,
встановлення та ідентифікації втрат; відслідковування рівня запасів
і маршрут їх руху; стандартизації облікових робіт з орієнтацією на
безперервний процес докуменообороту від замовлення до поставки;
3) способів: визначення економічних вигод від ощадливих
покращень; розрахунку цільових витрат в середині потоку
створення цінності з орієнтацією на генерування грошових коштів і
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прибутку; формування собівартості і витрат в потоці створення
цінності; виявлення, систематизації, узагальнення, накопичення
даних про витрати і втрати з фокусуванням на потік створення
цінності для ухвалення економічних рішень; розрахунку показників
ефективності робочого місця, потоку створення цінності,
підприємства в цілому;
4) процедур: постановки обліку з фокусуванням на цінність,
яка створюється для споживача; розподілу посадових обов’язків і
повноважень відповідно до рівня компетентності й участі в потоці
створення цінності; відбору даних і формування щогодинних
управлінських звітів; обліку розрахунків з постачальниками і
замовниками щодо руху матеріального і грошового потоків за
схемою документообороту (оформлення замовлення, сертифікація
контрагента, оплата за виконання замовлення шляхом
автоматизованого банківського переказу, ліквідація дебіторської і
кредиторської заборгованостей); закриття звітного періоду.
Автором в опублікованих працях обґрунтовано структурні
складові облікової політики [14], запропоновано структуру і
основний зміст Положення про облікову політику в розрізі восьми
розділів [13, 15], що доцільно доповнити специфічними методами,
прийомами, способами та процедурами ощадливого обліку. Так, в
розділі «Загальні положення» рекомендується зазначити рішення
керівництва підприємства про перехід на запровадження
ощадливого обліку в межах підприємства.
Розділ «Організація обліку» повинен додатково включати:
опис постановки обліку з фокусуванням на цінність для споживача
з розподілом посадових обов’язків і повноважень фахівців
відповідно до рівня компетентності й участі в потоці створення
цінності; методи виявлення і встановлення помилок персоналу з
подальшою їх ліквідацією і не виникнення помилок в майбутньому.
Найсуттєвіші зміни необхідно внести до розділу «Методичні
засади управлінського обліку» і додатково зазначити: методи
розрахунку і оцінювання витрат в потоці створення цінності;
прийоми виявлення, встановлення та ідентифікації втрат; способи
формування собівартості і витрат в потоці створення цінності.
В розділі «Методичні засади обліково-аналітичного
забезпечення» необхідно додатково зазначити: перелік достатньої
кількості взаємоузгоджених показників ефективності потоку
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створення цінності, ощадливого виробництва, що стимулюють
ощадливу поведінку і безперервність ощадливих вдосконалень.
В розділі «Технологія обліку і обліково-аналітичного
забезпечення» доцільно додатково розкривати: порядок формування
управлінських звітів; методи візуалізації рівня показників
ефективності робочого місця, потоку створення цінності,
підприємства в цілому з орієнтацією на стимулювання постійного
процесу покращень потоку створення цінностей; прийоми
стандартизації облікових робіт, що спрямовано на безперервний
процес докуменообороту й особливий порядок закриття звітного
періоду.
Такі зміни, їх неухильне дотримання сприятиме безперервному
вдосконаленню облікового-аналітичного процесу, забезпечуватиме
ощадливі перетворення підприємства й ефективність його
функціонування з урахуванням масштабу і специфіки бізнесу,
ризиків та невизначеності.
Висновки. Проведене дослідження дозволило сформулювати
такі основні висновки та пропозиції: з’ясовано переваги і обмеження
застосування ощадливого обліку за результатами конструктивного
аналізу праць зарубіжних дослідників; виявлено перелік основних
специфічних методів, прийомів, способів та процедур обліку, які
доцільно враховувати при розробці облікової політики підприємства
на засадах ощадливості; обґрунтовано доповнення до Положення про
облікову політику, що забезпечить цілеспрямований вплив на рівень
ощадливості вітчизняних промислових підприємств.
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Вінницький національний аграрний університет
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В
УКРАЇНІ ТА СВІТІ
У статті зроблено аналіз стану виробництва та переробки молока в Україні.
Узагальнено досвід діяльності молочних галузей у світі. Наведено фактори, що
стримують розвиток молокопродуктового підкомплексу АПК України. Виявлено
резерви й розроблено пропозиції стосовно шляхів підвищення економічної
ефективності виробництва та переробки молока.
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Kurdysh R.
THE CURRENT STATE AND TRENDS OF DAIRY PRODUCTS
IN UKRAINE AND WORLDWIDE
Topical at present remains a matter of milk and dairy products. The object of
study is the economic situation and prospects of the dairy industry in Ukraine.
The article aims to study conditions and current trends in the dairy industry
Ukraine due to the global and domestic features, identification of reserves and proposals
regarding ways to improve the economic efficiency of the production and processing of
milk.
According to a specific goal the following main objectives: summarize the
theoretical and methodological basis of evaluation of milk and milk products; to analyze
and compare the status and prospects of the dairy industry in Ukraine and abroad;
identify the reserves and draft proposals to improve the efficiency of milk production
and processing.
Theoretical and methodological basis for investigation are general scientific
principles of dialectics, fundamental regulations of modern economical theory, works of
home and foreign scientists out of problems of efficient functioning of dairy industry.
The information base of research is laws and regulations, State of statistics,
materials Food and Agriculture Organization FAO and periodicals.
The article analyzes the economic situation and perspectives of the dairy industry
of Ukraine; The experience of the dairy industry in the world; detected and processed
reserves suggestions to improve the efficiency of milk production and processing.
Despite the reduction in the number of cows in 2013 due to increased milk yield
per cow increased milk production. The analysis of the dairy industry of Ukraine
suggests a number of alarming trends in production and consumption of dairy products.
Increase production and high world dairy observed mainly in developed countries.
Future directions of development of dairy industry in Ukraine: cooperative milk
producers; State support household population; final approval of the course to European
integration and ensuring compliance with EU standards; Work on increasing demand for
dairy products.
Obtained in the course of research results and analysis of the prospects for the
dairy industry of Ukraine (due to the global and national trends) will be used in future
studies to identify the reserves and increase production efficiency and milk processing
dairy processors and tested on the relevant business in the region.
Key words: economical efficiency of the production; analysis of the economic
situation; prospects for Development.

Курдыш Р.Ф.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В
УКРАИНЕ И МИРЕ
В статье сделан анализ состояния производства и переработки молока в
Украине. Обобщен опыт деятельности молочных отраслей в мире. Приведены
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факторы, сдерживающие развитие молокопродуктового подкомплекса АПК
Украины. Выявлены резервы и разработаны предложения относительно путей
повышения экономической эффективности производства и переработки молока.
Ключевые слова: экономическая эффективность производства; анализ
экономического состояния; перспективы развития.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Молочна
галузь, не зважаючи на низьку ефективність виробництва і
переробки молока, займає одне з провідних місць в
агропромисловому комплексі України. Тому забезпечення
зростання обсягів виробництва молока та молокопродуктів,
поліпшення їх якості та зниження собівартості виготовлення є
важливим завданням сьогодення.
З метою підвищення економічної ефективності діяльності
молокопереробних підприємств та забезпечення населення
молочними продуктами глибокого вивчення потребує стан та
розвиток молочної галузі АПК і процесів, що в ній відбуваються.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Особливості та основні проблеми
функціонування молочної галузі у своїх працях розглядали такі
вчені як Н.С. Бєлінська, П.І. Гайдуцький, Т.Г. Дудар, С. М. Кваша,
Д. М. Крисанов, М. К. Пархомець П.Т. Саблук, В.Б. Смолінський та
інші. У своїх працях науковці аналізують стан виробництва і
перероблення молока в Україні, прогнозують перспективи розвитку
галузі. Вирішення проблем ефективності виробництва та переробки
молока розглянуто в наукових працях С. В. Васильчака, Н. М.
Гапочки, О. Р. Жидяка, О. В. Шкільова та ін. Однак, стану та
перспективам розвитку молокопереробної галузі України,
враховуючи світові тенденції, на наш погляд слід приділити більше
уваги. Малодослідженими залишаються питання адаптації
закордонного досвіду в умовах вітчизняних молокопереробних
підприємств. Разом з тим, організаційно-економічні чинники, від
яких залежить розвиток молочної галузі, постійно знаходяться в
динамічному стані й надалі потребують постійного комплексного
дослідження.
Цілі статті. Відповідно до визначеної мети поставлено такі
основні завдання: проаналізувати та порівняти стан та перспективи
розвитку молочної промисловості України та за її межами; виявити
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резерви й опрацювати пропозиції з підвищення ефективності
виробництва та переробки молока.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Молочна
галузь України, не зважаючи продовження зниження поголів’я
корів, продовжує займати одне з провідних місць в
агропромисловому виробництві країни. За повідомленням УНН
питома вага молочної галузі в загальних обсягах харчової та
переробної промисловості складає близько 14%, що є одним з
найвищих показників серед інших галузей [1].
Згідно з інформацією Державної служби статистики у 2013
[2] році поголів’я корів й надалі скорочувалося: станом на 1 січня
2014 р. у господарствах усіх категорій утримувалося вже тільки
2,51 млн. корів, що на 1,8% менше, ніж на 1 січня 2013р. та на 2,8%
менше ніж у 2011 році. Господарствами населення утримувалось
77,5 % загальної чисельності корів (на рівні показника на початок
2013 р.). У сільськогосподарських підприємствах у 2013 р.,
порівняно з 2012 р. відбулося скорочення чисельності корів на
1,7%, таке саме скорочення чисельності корів спостерігається і в
господарствах населення. Зазначені тенденції, на наш погляд є
наслідком: падіння попиту на молочну продукцію на внутрішньому
ринку, що пов’язано зі зниженням платоспроможності населення;
зменшення об’єму експорту, що пов’язано з низькою
конкурентоспроможністю
вітчизняної
молочної
продукції,
виготовленої з низькоякісної сировини.
Не зважаючи на скороченню поголів’я корів, за рахунок
збільшення надоїв від однієї корови (найбільший приріст надоїв на
одну корову спостерігався у сільськогосподарських підприємств –
3,2% у порівнянні з 2012 роком [2]) зросли і загальні обсяги
виробництва молока у 2013 році до 11488 тис. т. (1% приросту у
порівнянні з 2012 роком та 3,6% у порівнянні з 2011 р.) (табл. 1).
Слід виокремити сільськогосподарські підприємства та фермерські
господарства, де спостерігалось зростання цього показника
відповідно на 2,5% та 9%. Це свідчить про зміцнення кормової бази
та покращення структури стада у даній категорії господарств, але
така позитивна зміна не мала вирішального впливу на загальний
обсяг, оскільки частка молока виробленого сільськогосподарськими
підприємствами становить лише 22,5%.
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Таблиця 1
Динаміка основних економічних показників молочної галузі
України
Відносне
відхилення, %
БазиЛанцюПоказник
2011
2012
2013
сне
гове
(гр.3:
(гр.3:
гр.1)
гр.2)
Кількість
молокопереробних
200
196
266
133
136
підприємств
Поголів’я корів
(тис. гол):
- господарства
2582
2554
2509
97,2
98,2
усіх категорій;
- с/г
підприємства;
584
575
565
97,7
98,3
- у т. ч.
40
41
45
112,5
109,8
фермерські
господарства;
- господарства
1999
1979
1944
97,2
98,2
населення.
Виробництво
молока за
категоріями
господарств (тис.
т):
- господарства
11086
11378
11488
103,6
101,0
усіх категорій;
- с/г
2244
2535
2582
115,1
102,5
підприємства;
- у т. ч.
фермерські
господарства;
123
144
157
127,6
109,0
- господарства
8800
8843
8906
101,2
100,7
населення.
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Продовження табл. 1
Виробництво
окремих видів
молочної
продукції (тис. т):
- вершкового
масла;
- йогурт та інші
ферментовані чи
сквашені молоко
та вершки;
- молоко та
вершки, жирністю
більше 6%,
неконцентровані
та не
підсолоджені;
- сири жирні
- молоко
оброблене рідке
Виробництво
молока на одну
особу за рік (кг)
Споживання
молока і молочних
продуктів на одну
особу за рік (у
перерахунку на
молоко), кг

76,7

88,6

94,3

122,9

106,4

474

489

522

110,1

106,7

31,4

36,1

47,9

152,5

132,7

178
890

168
910

165
961

92,7
108,0

98,2
105,6

243

250

253

104,1

101,2

205

205

215

104,9

104,9

Статистичні дані свідчать про низку загрозливих тенденцій в
Україні щодо виробництва та споживання молокопродуктів.
Зокрема, формування попиту та пропозиції на ринку тваринницької
продукції в даний час має певні складності. Через стрімке
скорочення поголів’я худоби, починаючи з 1990 р., постійне
зменшення виробництва молока, низьку купівельну спроможність
більшої частини споживачів попит на цю продукцію обмежений і
має тенденцію до зменшення, особливо власного виробництва,
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внаслідок чого скорочується рівень споживання у розрахунку на
одну особу. Так в у 2013 р. споживання молока на одну особу
становило 215 кг., тоді як ще у 2007 р. цей показник становив 235
кг на особу, тоді як раціональна норма становить – 380 кілограм.
При вивченні проблем та перспектив розвитку молочної
галузі важливу роль займають основні тенденції розвитку світового
ринку молока та молочної продукції.
Молоко виробляють у 191 країнах. У 2013 році в світі
вироблено 784 млн. тонн молока, з них близько 85% (638 млн. т.) –
коров'ячого, свідчать дані Продовольчої сільськогосподарської
організації ООН (FAO) [3].
На 5 найбільших виробників молока у світі (Індія, США,
Китай, Пакистан, Росія) припадає 46 % всього виробництва.
Україна у 2013 році зайняла 9-е місце з часткою 2,4 % від його
загального обсягу[4]. На жаль, наша держава втратила свої позиції
у світовому рейтингу виробників молока, займавши у 1990 році
високе 5-те місце.
За період з 1990 по 2013 роки виробництво коров'ячого
молока в світі постійно збільшувалось в середньому на 1-2% на рік
(з 479 млн. т. до 784 млн. т., або на 38,9%) і така тенденція на нашу
думку зберігатиметься й у майбутньому [4].
Характерною ознакою організованості у молочній галузі є
високий рівень переробки молока. Загалом у світі на переробні
підприємства надходить приблизно 53% від виробленого молока
усіма господарськими структурами [4]. Однак цього не можна
сказати про Україну де в 2013 році на переробку надійшло 39,8%
(4570,2 тис. т.) виробленого молока [2]. Решту молока
використовують в основному для особистого споживання.
З метою порівняння наведемо деякі економічні показники
молочних галузей країн світу та України станом на кінець 2013
року [5]. Для оптимальності візьмемо по 5 найбільших країнвиробників СНД та світу (табл.2).
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Таблиця 2
Динаміка деяких економічних показників молочної галузі у
країнах світу

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Поголів’я ВРХ
по роках, млн.
голів

2013

Азербайджан
1,6
Білорусь
6,5
Казахстан
5,2
Росія
31,6
Україна 11,1
Індія
121
Китай
37,4
Німеччина
30,3
США
89,0
Франція
25,3
Розроблено
щорічника [3]

Показник
Виробництво
масла по роках,
тис. тонн

2012

2011

Країна

Виробництво
молока по роках,
млн. т.

1,7
6,8

1,8
6,6

21,1
104

21,8
113

21,9
99,1

2,6
4,2

2,7
4,2

2,7
4,3

4,9
31,8
11,4
125
42,7

4,9
30,5
11,5
*
*

14,6
219
76,7
3383
100

13,8
216
88,6
3437
107

14,1
227
111
*
*

6,2
20
4,5
324
106

5,7
20
4,4
333
138

5,9
20
4,5
*
*

30,5
425
447
*
13
13
*
*
90,9
821
844
*
93
91
*
*
24,9
424
427
*
19
19
*
*
автором за даними російського статистичного

Висновки. Аналізуючи стан та тенденції змін у галузі
виробництва та переробки молока
можна зробити наступні
висновки: не зважаючи на постійне зменшення поголів’я корів
водночас спостерігається зростання їх продуктивності, цьому на
наш погляд сприяло зміцнення кормової бази та покращення
структури стада сільськогосподарських підприємств; споживання
молока на одну особу, хоча й залишається майже незмінним на
протязі кількох років, є досить низьким в основному завдяки
невисокій купівельній спроможності споживачів та проблемам з
якістю молочної продукції; низька якість вітчизняної сировини
далеко не забезпечує у повній мірі виробничі потужності
переробних підприємств; нарощування виробництва у молочних
галузях світу відбувається в основному у розвинених країнах, де
для цього є сприятливі умови, попит на молочну продукцію
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залишається приблизно на одному й тому ж рівні, а зміни
відбуваються лише у структурі споживання продукції;
тваринництво України та країн СНД важко переживає перехідний
етап в економіці й досі перебуває у кризовому стані.
Перспективні напрямки розвитку молочної галузі України на
наш погляд наступні: кооперація виробників молока, задля
зменшення негативних наслідків дрібнотоварного виробництва;
необхідно продовжувати роботу по зміцненню кормової бази та за
рахунок введення високопродуктивних порід особливо у
домогосподарствах населення; суттєво вплинути на молочний
сектор може державна підтримка, а саме: фінансова підтримка на
закупівлю корів, допомога по компенсації відсотків за
користування кредитами комерційних банків, водночас слід
остаточно затвердити курс на євроінтеграцію й забезпечення
дотримання стандартів ЄС; підвищенню попиту на молочну
продукцію на наш погляд сприятимуть: створення екологічно
чистої продукції; покращення якісних характеристик молочних
виробів; виробництво дієтичної продукції; зменшення вмісту
консервантів і т. п..
1. В Україні стало вдвічі менше молокозаводів: [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://www.unn.com.ua/uk/news/ – 21 листопада 2013 р.
2. Статистичний щорічник України за 2013 рік [Текст] / Держкомстат України; за
ред. О.Г. Осауленка. – К.: Держстат України, 2014. – 534 с.
3. FAOSTAT: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://faostat3.fao.org/.
4. DAIRY NEWS: новости молочного рынка каждый день: [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://www.dairynews.ru/.
5. Российский статистический ежегодник, 2014 [Текст]: Стат. сб. / Росстат. – Р76
М., 2014. – 693 с.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ
КАТЕГОРІЇ «ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ»
Стаття присвячена науковим підходам до дослідження сутності трудового
потенціалу підприємства. Узагальнено різні погляди як вітчизняних, так і
зарубіжних вчених, з приводу трактування трудового потенціалу підприємства та
наведене авторське визначення сутності даної категорії. Охарактеризовано ряд
понять, що пов’язані з трудовим потенціалом підприємства, показано їх
взаємозв’язок та взаємозалежність.
Ключові слова: трудовий потенціал, трудові ресурси, робоча сила,
людський капітал, працездатне населення.

Mazur N., Duda G.
THEORETICAL ASPECTS INVESTIGATION OF THE ESSENCE
OF THE CATEGORY «LABOUR POTENTIAL»
The article is devoted to the scientific approaches to the study of the essence of
the enterprise labor potential, the article considers the essence of the concept of «labour
potential». The views of both domestic and foreign scientists concerning interpretation
of the enterprise labour potential and the author’s definition of the nature of this category
were synthesizes. A number of concepts related to the labour potential of the enterprise,
showing its relationship and dependence were characterized.
To archive the purpose of the article the following tasks are put and solved: to
explore the theoretical foundations of the concept of "working capacity "relationship
with economic categories "human resources","human capital"and the differences
between these concepts, uncover the nature of the employment potential and todetermine
the role of man in the industrial company, its main characteristics.
The labor potential is an important part of every society.Man has always created,
improved and frustrated all around with help of his perseverance and labor. Labor of
human and it potential allowed to depart from the primitive livelihood and create those
extraordinary technology that humanity has today.
Labor potential - is an integrated set of opportunities for people to work,
including entrepreneurship and innovation activity as its subjects. That population
without limits by age and intentions is the carrier of the labor potential, taking into
account stages of its formation, development, and usage. As for the qualitative
component of the labor potential, the combination of the possibilities means the ability to
creative, productive work, to the development of new tools, technologies and methods of
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work, to improve professional skills, innovation, etc. And a labor potential cannot be
considered only as a quantitative or qualitative category, but only in the dialectical unity
of these estimates. This is the approach to the definition of the labor potential best fits
the requirements of a market economy.
In the article there has been described the theoretical analysis of the approaches
to this problem. The scientific literary viewing says that in spite of the great quantity of
the scientific works this problem is opened and actual. Labour potential of the enterprise
– are people (human factor) which is transformed into labour potential. The potential is
hidden opportunity of the worker. It’s a common knowledge that the education is the
first element of the innovation productivity system «education – scienсе – production».
According to this the human factor has the great meaning at any enterprise.
Keywords: labour potential, labour resources, labour force, human capital,
capable of working population.

Мазур Н.А., Дуда Г.Б.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СУЩНОСТИ
КАТЕГОРИИ «ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ»
Статья посвящена научным подходам к исследованию сущности трудового
потенциала предприятия, в которой рассмотрена сущность понятия «трудовой
потенциал». Обобщенно разные взгляды, как отечественных, так и зарубежных
ученых, по поводу трактовки трудового потенциала предприятия и приведено
авторское определение сущности данной категории. Охарактеризован ряд понятий,
что связанные с трудовым потенциалом предприятия, показана их взаимосвязь и
взаимозависимость.
Ключевые слова: трудовой потенциал, трудовые ресурсы, рабочая сила,
человеческий капитал, работоспособное население.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На даному
етапі економічного розвитку прогрес виробництва значною мірою
залежить від трудових ресурсів. Якщо раніше велика увага
приділялась здатності людини до праці, то в сучасних умовах
враховують
якісні
характеристики
трудових
ресурсів.
Удосконалення трудового потенціалу за допомогою науки, освіти
та виробництва стає запорукою економічного розвитку. Однак,
реалії сучасного суспільства неодноразово доводять, що існує
чимало негативних тенденцій, погіршуються якісні та кількісні
характеристики трудового потенціалу, незадовільний стан
використання його на підприємствах.
Саме тому залишається актуальною та потребує ґрунтовного
наукового пошуку та подальшого дослідження проблема
визначення сутності трудового потенціалу підприємства.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Вивченням цієї проблеми займалося багато
вчених-економістів. Серед них слід виокремити таких:
М.І. Долішній, В.В. Онієнко, І.І. Бажан, Б.М. Генкін, І.С. Пирожков,
Л.А. Янковська, М.Н. Кім, О.А. Грішнова, Д.П. Богиня,
В.С. Васильченко, А.В. Калина, Н.В. Калєніна, С.Г. Радько та ін.
Але дискусійність теоретичних положень, різноманітність
теоретичних поглядів і велике практичне значення зумовлюють
необхідність подальшого дослідження теоретичних підходів до
сутності трудового потенціалу.
Цілі статті. Дослідити та проаналізувати погляди вченихекономістів на категорію «трудовий потенціал», визначити її
теоретичну сутність, запропонувати авторське визначення даного
поняття.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. За своїм
походженням термін «потенціал» – від лат. potentia – означає
сукупність наявних засобів, можливостей у певній галузі тощо.
Стосовно певного об’єкту потенціал може означати наявність у
будь-кого можливостей та здібностей у певних сферах діяльності,
за реалізації яких збільшується ефективність даного об’єкта
(робітника, колективу, підприємства, регіону, суспільства, країни).
Можна погодитися з думкою про те, що потенціал об’єднує в
собі одночасно три рівня відносин: відбиває минуле, характеризує
теперішнє та орієнтується на майбутнє [1]. Таким чином, потенціал
включає в себе накопичені властивості, які практично
використовуються в теперішньому часі, а також їх розвиток і
надбання нових здібностей у майбутньому.
Серед зарубіжних і вітчизняних вчених немає спільної думки
щодо визначення сутності економічної категорії «трудовий
потенціал».
В економічній науці поняття трудового потенціалу вперше
з'явилось в 1970 р. у збірнику праць Інституту економіки АН СРСР
«Использование трудового потенциала». Це було зумовлено
необхідністю повніше охарактеризувати продуктивні спроможності
людини в умовах розгортання науково-технічної революції і
ефективнішого використання у виробництві її інтелектуальних та
творчих здібностей.
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До наукового обігу категорія «трудовий потенціал»
запроваджена на початку 70-80-х роках ХХ ст. у зв’язку із зміною
традиційних поглядів на роль і місце людини у процесі
виробництва при постійному розвитку науково-технічного
прогресу, вичерпанням місткості категорії «трудові ресурси».
Введення поняття «трудовий потенціал» спричинило необхідність
перегляду поглядів на значення у виробничому процесі людини,
визнання ролі інтелектуального й освітнього потенціалу,
накопиченого в суспільстві [2].
У «Сучасному економічному словнику» трудовий потенціал
країни, регіону, підприємства визначається як наявні в цей час і
передбачувані в майбутньому трудові можливості, що
характеризуються кількістю працездатного населення, його
професійно-освітнім рівнем, іншими якісними характеристиками
[3].
В економічній енциклопедії трактування трудового
потенціалу зводиться до того, що це «людські можливості, ресурси
праці, найповніша та всебічна характеристика працездатного
населення як продуктивної сили» [4].
За визначенням енциклопедії бізнесмена, економіста,
менеджера трудовий потенціал — це забезпеченість виробництва
трудовими ресурсами, кваліфікація і рівень професійної підготовки
яких відповідає їхньому виробничому потенціалу [5].
Вивчення наукових праць дає можливість виділити наступні
підходи до формулювання змісту трудового потенціалу, які
найбільш повно відображають еволюцію поглядів стосовно її суті –
табл. 1.
Так, представник соціально-біологічного підходу, зокрема
Л.В. Кулинич, вважає, що трудовий потенціал – складова
потенціалу людини, яка здатна до самореалізації й ефективного
використання потенційних можливостей людини в процесі трудової
діяльності [6].
На структурному змісті трудового потенціалу наголошує Д.П.
Мельничук, яка вважає що під трудовим потенціалом людини
необхідно розуміти характеристику ефективності сполучення та
збалансованості окремих структурних елементів її працездатності, а
також характеристику відповідності змісту цих елементів вимогам
зовнішнього середовища [7].
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Представником функціонального підходу виступає Л.А.
Янковська, яка визначає трудовий потенціал підприємства як
можливості його працівника за певних умов забезпечити реалізацію
цілей підприємства з найраціональнішими витратами всіх
виробничих ресурсів: технічних, матеріальних, енергетичних,
трудових, фінансових. Вона вважає, що трудовий потенціал стає
реальною матеріальною силою тоді, коли він втілюється в нову
техніку та технологію [8].
Таблиця 1
Підходи вчених до визначення сутності трудового потенціалу
Підхід

Автор

Соціальнобіологічний

Кулинич Л. В.

Функціональний

Янковська Л. А.

Ресурсний

Шаульська Л. В.

Демографічний

Пирожков С.І.

Структурний

Мельничук Д. П.

Інтегральний

Богиня Д.П.,
Грішова О.А.

Трактування
складова потенціалу людини, яка здатна
до самореалізації й ефективного
використання потенційних можливостей
людини в процесі трудової діяльності
як можливості його працівників за
певних умов забезпечити реалізацію
цілей підприємства з
найраціональнішими витратами всіх
виробничих ресурсів: технічних,
матеріальних, енергетичних, трудових,
фінансових
ресурсна категорія, що включає в себе
джерела, засоби праці, які можуть бути
використані для розв’язання будь якого
завдання, досягнення певної цілі
розвинуту в даному суспільстві
сукупність демографічних,соціальних і
духовних характеристик, та якостей
трудо-активного населення, які
реалізовані чи можуть бути реалізовані в
умовах досягнутого рівня розвитку
продуктивних сил, НТП і системи
відносин, пов’язаних з участю в процесі
праці
ефективності сполучення та
збалансованості окремих структурних
елементів її працездатності, а також
характеристику відповідності змісту цих
елементів вимогам зовнішнього
середовища
інтегральну оцінку кількісних та якісних
характеристик економічно активного
населення
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Продовження табл. 1

Комплексний

можна визначити як наявні та
перспективні можливості трудового
колективу підприємства кількісно й
якісно задовольняти потреби
підприємства та реалізовувати його цілі
найефективнішим чином за наявності
відповідного ресурсного забезпечення

Череп А.В.,
Зубрицька Я.О.

Джерело: сформовано авторами

Ресурсний підхід базується на дослідженні трудового
потенціалу як необхідного ресурсу підприємства, без якого
неможливий виробничий процес. До прибічників даного підходу
належить Л.В. Шаульська. Вона вважає, що трудовий потенціал –
ресурсна категорія, що включає в себе джерела, засоби праці, які
можуть бути використані для розв’язання будь-якого завдання,
досягнення певної цілі [9].
Демографічний підхід дослідження сутності трудового
потенціалу представлений у дослідженнях С.І. Пирожкова. Він під
трудовим потенціалом розуміє «розвинуту в даному суспільстві
сукупність демографічних, соціальних і духовних характеристик та
якостей трудо-активного населення, які реалізовані чи можуть бути
реалізовані в умовах досягнутого рівня розвитку продуктивних сил,
НТП і системи відносин, пов’язаних з участю в процесі праці та
суспільній діяльності» [10].
Інтегральний підхід до формулювання сутності трудового
потенціалу висвітлений у роботах Д.П. Богині та О.А. Грішнової,
які трудовий потенціал розглядають як інтегральну оцінку
кількісних та якісних характеристик економічно активного
населення. Головними компонентами трудового потенціалу
вважають здоров’я, освіту, професіоналізм, моральність,
мотивованість, вміння працювати в колективі, творчий потенціал,
активність [11].
Категорію «трудовий потенціал» досить часто розглядають як
комплексну, оскільки трудовий потенціал є багатогранним
поняттям й не можна розглядати його лише з однієї сторони, не
враховуючи інші характеристики. Представниками даного підходу
виступають Череп А.В., Зубрицька Я.О.
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А.В. Череп, Я.О. Зубрицька вважають, що трудовий потенціал
підприємства можна визначити як наявні та перспективні
можливості трудового колективу підприємства кількісно й якісно
задовольняти потреби підприємства та реалізовувати його цілі
найефективнішим чином за наявності відповідного ресурсного
забезпечення [12].
Трудовий потенціал
тісно пов'язаний із економічними
категоріями, які відображають процеси та явища, пов’язані із
людиною. До таких відносять: «робоча сила», «трудові ресурси»,
«людський капітал». Ці категорії з'явились внаслідок еволюції та
зміни уявлення про людину як суб’єкта економічної діяльності.
Дуже часто в літературних джерелах дані категорії вживаються як
тотожні, замінюючи одна одну. Однак, між ними існують суттєві
відмінності. На рис.1 представлено схему взаємозв’язку між
економічними категоріями, які визначають сутність поняття
«трудовий потенціал».
Трудові ресурси є формою вираження переважної частини
людських ресурсів чи населення країни, яка, маючи відповідні
психофізіологічні, фізичні та інтелектуальні якості,здатна
виробляти матеріальні та духовні блага й послуги, тобто
здійснювати корисну діяльність. Для того, щоб працювати,людині
потрібен певний фізичний і розумовий розвиток, який залежить від
віку людини. Тому критеріями, за якими визначають трудові
ресурси, є в першу чергу, вік і працездатність людини.
Трудові ресурси розглядаються як працездатне економічно
активне населення, яке характеризує кількісну сторону праці та
ефективність досягнення результатів. Поняття «робоча сила»
розглядається більш вужче ніж трудові ресурси і трудовий
потенціал. Людина виступає як джерело здібностей до праці,хоча
саме в процесі діяльності існує залежність, коли працівник
повністю використовує всі свої здібності. Трудові ресурси і робоча
сила є взаємопов’язаними поняттями, які є складовими трудового
потенціалу підприємства. В свою чергу, людський фактор
взаємопов’язаний з людським капіталом.
Людський капітал розгладять як економічну категорію, яка
характеризує сукупність сформованих і розвинутих у наслідок
інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій
індивідів, що перебувають у їхній власності,використовуються в
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економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці
і завдяки цьому впливають на зростання доходів свого власника та
національного доходу.
Категорія
Робоча сила

Трудові ресурси

Трудовий потенціал

Людський капітал

Сутність

Виникнення

Здібності та риси людини,
які можуть бути
використані у трудовій
діяльності

XIX ст.теперішній час

Працездатна частина
населення, здатна
виробляти матеріальні
блага та надавати послуги

20-ті роки XX
ст.теперішній час

Сукупність кількісних і
якісних характеристик
працездатного населення

70-80-ті роки
XX ст.теперішній час

Міра втілення у людині
здатностей приносити
дохід

Поч. 90-х років
XX ст. –
теперішній час

Рис.1. Схема взаємозв’язку між економічними категоріями,
які характеризують людину в процесі трудової діяльності

Висновки. Відповідно до вище викладеного, вважаємо за
доцільне окреслити відмінності понять наступним чином. Трудовий
потенціал – ширше поняття, яке відображає не тільки, а іноді й не
стільки, кількісний бік справи, але й якість ресурсів, їх
зацікавленість у підвищенні результатів виробництва, а також інші
фактори, сукупність яких може суттєво впливати на результати
діяльності людей.
На нашу думку, основними компонентами
механізму
формування трудового потенціалу в системі інноваційної моделі
розвитку економіки мають бути наука, освіта та технології
виробництва.
Освіта
повинна
забезпечити
виробництво
кваліфікованими фахівцями, які здатні опановувати новітні
технології та бути мобільними в умовах технологічного розвитку
підприємства. Наука має стати основою суспільного прогресу та
забезпечити країні науково-технічний розвиток. Виробництво
використовуючи, все нові та нові прогресивні технології, що
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створює наука та формує освіта, має забезпечити економіці високий
рівень конкурентоспроможності, а країні – економічне зростання.
Як видно з дослідження, існує безліч поглядів і різних думок
щодо поняття «трудовий потенціал». Узагальнивши їх, враховуючи
наше бачення даної категорії, пропонуємо своє визначення
категорії: трудовий потенціал людини інноваційного типу – це
сукупність здібностей людини, які за рахунок взаємодії освіти,
науки та виробництва здатні до самореалізації, розвитку та
ефективного використання у трудовій діяльності.
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УДК 330.1.009
Марковська Т.С.
Миколаївський національний аграрний університет
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
У статті на основі наукових джерел обґрунтовано сутність понять
«відносини», «економічні відносини», «виробничі відносини». Розглянуто
теоретичні підходи різних науковців до трактування поняття «економічні
відносини», що дало змогу обґрунтувати авторський підхід до тлумачення цього
поняття. На основі узагальнення та систематизації існуючих тлумачень
запропоноване авторське визначення поняття «економічні відносини».
Ключові слова: відносини, виробництво, виробничі відносини, економічні
відносини, організаційно-економічні відносини, соціально-економічні відносини,
техніко-економічні відносини.

Markovska T.S.
THEORETIC APPROACHES TO THE ESSENCE OF
«ECONOMIC RELATIONS»
On the basis of scientific sources the essence of "relations", "economic
relations", "industrial relations" are grounded. Aristotle was the first who had researched
the cognitive essence of "relationship", which can be described as the most general
context as human relations that come up in the process of social production, distribution,
exchange and consumption of goods and services. The first attempts to examine
industrial relations of people as a subject of political economy had been made by D.
Ricardo. But he restricted the distribution of relationships, confirmed that the main task
of political economy is the laws’ determination that are managed with distribution.
Scientific substantiation of "industrial relations" had been done by K. Marx. In the works
of many Western scholars and economists of FSU the essence of economic and industrial
relations had been studied and equated. However, we believe that such a comparison is
unlawful.
Industrial relations are the objective relations between people which appeal and
develop in all spheres of social reproduction. It is a social form of the productive forces
with the simultaneously influence on their evolution.
However heuristic meaning of category ―industrial relations‖ category has
certain limits. Thus, in clarifying the evolution of industrial relations under the influence
of the productive forces it is appropriate to apply the categories of different types and
forms of ownership. Application of "industrial relations" category is difficult research
process. In addition, the category of "industrial relations" is somewhat amorphous as
targets to study the material relations between people in direct production (not
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distribution, exchange and consumption). Therefore, it is necessary to be operated in the
unity of the totally related categories, while isolating their common features and
differences.
Relations between people in the production process can be made up of two
elements:
- Assigning objects of nature through the process of labor;
- Specialized relations, cooperation, combining and integration of production
within the enterprise and between enterprises.
Economic relations are the set of relationships between people in the process of
production and appropriation of material and spiritual wealth in all areas of social
reproduction (direct production, distribution, exchange, consumption). Economic
relations are formed by the interaction of three relatively independent subsystems,
technical, economic, organizational, economic social and economic relations. Thus, the
development of the productive forces can be promoted or inhibited by technical and
economic, organizational, social and economic relations. The fastest progress of
productive forces can be carried out when they meet the standards in the three above
mentioned subsystems of relations. Technical and economic relations are expressed in
specialization, cooperation, combining of production, concentration, activities of
exchange between people in economic regulations and so on. They are closely related to
organizational and economic relations arising in the process of production, distribution,
exchange and consumption, in the management of those processes. Social and economic
relations are the industrial relations or economic ownership, where the ownership of the
means of production is determining. In modern conditions it acts primarily in the form of
shares’ assignment, bonds and other securities.
Review of theoretical approaches of different scientists to the discussion of
various scientific concepts of "economic relations", gave an opportunity to justify the
author's approach to the interpretation of the concept. Based on generalization and
systematization of existing interpretations, the author proposed the own definition of
"economic relations" concept, namely, a category which characterizes the organizational,
economic, technical, environmental, social, political and legal relations that would be
able to make the civilized prediction of long-term partnership between the market’s
substructures as for the production of material and spiritual wealth and their assignment
in all spheres of social reproduction.
Keywords: relations, production, industrial relations, economic relations,
organizational and economic relations, socio-economic relations, technical and economic
relations.

Марковская Т.С.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
В статье на основе научных источников обоснована сущность понятий
«отношения», «экономические отношения», «производственные отношения».
Рассмотрены теоретические подходы различных ученых к трактовке понятия
«экономические отношения», что позволило обосновать авторский подход к
толкованию этого понятия. На основе обобщения и систематизации
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существующих толкований предложено авторское определение понятия
«экономические отношения».
Ключевые слова: отношения, производство, производственные отношения,
экономические
отношения,
организационно-экономические
отношения,
социально-экономические отношения, технико-экономические отношения.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В
економічній теорії наявна значна кількість підходів до трактування
поняття «економічні відносини». Незважаючи на велику кількість
наукових праць та значні досягнення в області обґрунтування
теоретичних основ економічних відносин, на сьогодні їх сутність
чітко не визначена. Відсутність єдиного універсального підходу, а
також суперечливість між деякими визначеннями поняття
«економічні відносини» потребує проведення ґрунтовнішого
аналізу цього поняття з метою створення несуперечливого
теоретичного підґрунтя.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Сьогодні існує велика кількість досліджень,
як вітчизняних так і зарубіжних вчених присвячених визначенню
сутності поняття «економічні відносини». Важливу роль у
теоретичному дослідженні поняття «економічні відносини»
відіграють праці: В. Амбросова, В. Андрійчука, В. МесельВеселяка, П. Саблука, М. Сахацького та ін. Проблеми розвитку
відносин між підприємствами розглядалися також у роботах
зарубіжних науковців, а саме: Р. Бауера, А. Ендрюса, Дж. Кейнса,
Ф. Котлера, В. Томаса, Р. Харрода, Л. Штріве та ін.
Цілі статті. Метою статті є аналіз поглядів на визначення
сутності поняття «економічні відносини» і наведення авторського
визначення.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Дослідження
останніх років характерне тим, що дедалі більшої актуальності
набуває суть та значення економічних відносин у всіх галузях
народного господарства. У працях багатьох західних вчених та
економістів країн СНД ототожнюється вивчення економічних і
виробничих відносин [1, с. 479]. Це пояснюється тим, що об’єктом
вивчення політичної економії і економічної теорії є діяльність
людей у сфері виробництва, обміну, розподілу і споживання,
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законів розвитку економічних систем. Кілька десятиліть з цього
приводу тривали дискусії і у працях радянських економістів. У
процесі сформувалася така точка зору: виробничі відносини
тотожні економічним відносинам [1, с. 197]. Однак вважаємо, що
таке порівняння неправомірне.
Вперше пізнавальне значення категорії «відносини» дослідив
ще Арістотель, їх можна охарактеризувати у найзагальнішому
контексті як відносини між людьми, які виникають у процесі
суспільного виробництва, розподілу, обміну і споживання
матеріальних благ і послуг.
Західні та деякі українські економісти здебільшого ігнорують
категорії «економічні відносини», «виробничі відносини», хоча
широко послуговуються категоріями «економіка», «виробництво».
Це збіднює методологічну основу їхніх досліджень, оскільки
поняття «відносини» має велику евристичну цінність: наявність
таких відносин (а отже, зв'язків) між людьми в процесі виробництва
націлює дослідника на пошук внутрішніх, необхідних, сталих та
інших форм зв'язків економічного закону. Західні економісти
абстрагуються від виробничих відносин також з ідеологічних
мотивів, оскільки це дає змогу уникати політико-економічної
оцінки властивостей та ознак основної продуктивної сили,
власників засобів виробництва та інших об'єктів виробничої
власності, засобів виробництва та ін.
Перші спроби розглядати виробничі відносини людей як
предмет політичної економії зробив Д. Рікардо. Але він обмежив їх
відносинами розподілу, стверджуючи, що головне завдання
політичної економії — визначення законів, що управляють
розподілом.
Науково обґрунтував категорію «виробничі відносини» К.
Маркс. Він доводив, що у процесі виробництва люди вступають у
певні суспільні зв'язки й відносини — виробничі відносини, у
межах яких існує їх ставлення до природи. Отже, він виводив цю
категорію з потреб суспільного виробництва та обміну. Вчений
переважно ототожнював поняття «виробничі відносини» і
«економічні відносини». З точки зору методології дослідження він
також застосовує терміни «специфічна суспільна форма»,
«суспільно-економічна форма», «суспільна форма» та ін. У
«Капіталі» Маркс неодноразово констатував зв'язок багатьох
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економічних категорій з виробничими відносинами, зокрема,
охарактеризував капітал як буржуазне виробниче відношення,
пов'язував визначення економічного змісту власності за капіталізму
із сукупністю виробничих відносин та ін. Уперше категорію
«економічні відносини» як ширшу, ніж «виробничі відносини»,
розглянув Ф. Енгельс [2, с. 341].
У процесі дискусій радянські економісти дійшли чотирьох
основних точок зору, зокрема, що виробничі відносини є
суспільною або соціально-економічною формою розвитку
продуктивних сил; вони утворюються з організаційно-економічних
і техніко-економічних відносин; ототожнюються з економічними
відносинами; тотожні сукупності відносин власності.
Останніми роками деякі вітчизняні економісти, механічно
копіюючи західну економічну думку, досвід економікс,
заперечують доцільність використання категорії «виробничі
відносини». Але вона виконує важливі теоретико-методологічні
функції при дослідженні економічної системи будь-якої суспільноекономічної формації; допомагає розкрити діалектику взаємодії
двох сторін суспільного способу виробництва; виокремити в
системі суспільних відносин (соціальних, правових, політичних,
ідеологічних та ін.) певну підсистему, пов'язану лише з
матеріальними відносинами; з'ясувати суспільні відносини між
людьми у виробництві тощо.
Виробничі відносини — об'єктивні відносини між людьми,
які виникають і розвиваються у всіх сферах суспільного
відтворення, є суспільною формою розвитку продуктивних сил й
одночасно впливають на їх еволюцію [3, с. 154].
Водночас евристична цінність категорії «виробничі
відносини» має певні межі. Так, при з'ясуванні еволюції
виробничих відносин під впливом розвитку продуктивних сил
доцільніше застосовувати категорії різних типів і форм власності.
Застосування категорії «виробничі відносини» утруднює процес
дослідження такої взаємодії. Крім того, категорія «виробничі
відносини» є дещо аморфною, оскільки націлює на вивчення
матеріальних відносин між людьми у сфері безпосереднього
виробництва (а не розподілу, обміну та споживання). Тому нею
необхідно оперувати в єдності із сукупністю споріднених категорій,
виокремлюючи при цьому їх спільні ознаки і відмінності.
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В свою чергу, економічні відносини — сукупність відносин
між людьми у процесі виробництва та привласнення матеріальних і
духовних благ у всіх сферах суспільного відтворення (виробництві,
розподілі, обміні, споживанні) [3, с. 256].
Відносини між людьми у сфері виробництва складаються з
двох елементів:
- привласнення предметів природи через процес праці;
- відносин спеціалізації, кооперування, комбінування
виробництва тощо як всередині окремого підприємства, так і між
підприємствами.
Економічні відносини формуються у результаті взаємодії
трьох відносно самостійних підсистем, техніко-економічних,
організаційно-економічних та соціально-економічних відносин.
Таким чином, розвиткові продуктивних сил можуть сприяти або
гальмувати його як техніко-економічні, організаційно-економічні
так і соціально-економічні відносини. Найшвидше прогрес
продуктивних сил здійснюється тоді, коли їх рівню відповідають
названі три підсистеми відносин.
Техніко-економічні відносини знаходять своє вираження у
спеціалізації, кооперуванні, комбінуванні виробництва, його
концентрації, обміні діяльністю між людьми, в економічних
нормативах тощо. З ними тісно пов'язані організаційно-економічні
відносини, які виникають у процесі організації виробництва,
розподілу, обміну і споживання, в управлінні цими процесами.
Соціально-економічні відносини — це і є виробничі відносини, або
економічна власність, визначальною серед яких є власність на
засоби виробництва. В сучасних умовах вона виступає насамперед
у формі привласнення акцій, облігацій та інших цінних паперів.
Отже, економічні відносини складають базис суспільства, на
якому ґрунтуються надбудовчі відносини — соціальні, правові,
політичні, національні, культурні, моральні, психологічні та ін.
Висновки. Виходячи з проведеного дослідження, варто
зазначити, що на сьогодні серед вчених не існує єдиної науковообґрунтованої точки зору в питаннях сутності поняття «економічні
відносини». На підставі аналізу пропонуємо наступне визначення
поняття «економічні відносини», а саме: «економічні відносини» це категорія яка характеризує організаційні, економічні, технікоекологічні, соціальні, політико-правові відносини, що дозволять
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господарсько-правовим структурам спрогнозувати цивілізовані
довготривалі партнерські відносини між суб’єктами ринку в
процесі виробництва матеріальних і духовних благ та їх
привласнення у всіх сферах суспільного відтворення.
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ПОНЯТТЯ ВТРАТ В БУДІВНИЦТВІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ
ОБЛІКУ
В статті розглядається основні моменти, де відбувається втрата якості на
будівельних підприємствах. Проаналізовано дію факторів, що мають
безпосередній вплив на якість. Визначено основні місця втрати якості та облікові
проблеми, що супроводжують відображення інформації про втрати в обліковій
системі підприємства.
Ключові слова: якість, облік втрат, управлінський облік, будівельна
діяльність.

Мартынюк Н.Ю.
LOSSES IN CONSTRUCTION AND PROBLEMS OF
ACCOUNTING
The article sets out the main points of quality losses that appear in construction
enterprises. The concept of losses becomes relevant in the context of the orientation of
the company to ensure quality management of their activities and products
manufactured. Among the accounting tools that can use Enterprise, is the introduction of
cost accounting models for quality. Well-known is the model of cost accounting for
quality "warning-score-failure" model of process cost model Crosby, ABC model and
opportunity and intangible costs.
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The concept of losses is one of the categories developed models of cost
accounting on quality. However, the traditional practice of accounting Ukraine allocation
of this category are not regulated, which causes lack of information loss in the
accounting system of the enterprise, and subsequently the uncontrollability of the site
work. This necessitates research to adapt foreign scientists to the development of the
national accounting rules. An important aspect here is the incorporation of sector specific
activities, if it has pronounced features, such as construction.
This article is intended to cover both general and specific aspects of construction
activities losses, reveal their content and determine the accounting problems associated
with them.
In the financial-economic activity of enterprise losses have different expression,
and therefore we consider them on various aspects, including loss of money on the stages
of the life cycle of building products, the loss of quality within the model creating a
"process-product system" expressions of losses and the factors that cause unproductive,
additional costs also can be classified as losses.
One of the challenges of quality management is to ensure detection of
inaccuracies and inconsistencies in the most possible early in the life cycle of the product
and the manufacturing process to reduce losses for the company. For this purpose,
system planning (budgeting) and control of business activity in the enterprise.
In an economy described as model postulates the creation of quality, manifested
in the fact that the quality of the product is transferred quality processes, which result in
the product produced and directly affects the quality of the system in which organized all
the necessary processes. This model forms the basis for the study include potential loss
of quality.
In traditional accounting system addressed the needs of financial reporting
information loss is not significant, but the development of managerial accounting,
quality oriented, there is a need to display them. It allows you to control areas
assumption losses, to make decisions and develop measures to minimize losses.
Analysis of factors affecting the quality of construction products, processes and
systems management, revealed among them those that cause poor quality and create
potential sites losing quality.
Detection of losses from poor quality improvements can be achieved and the
methods of accounting, analysis and monitoring of this category. No information on the
cost of losses in the accounting system entails inability to timely track, analyze and,
further, to prevent the causes of losses that the company carries.
Keywords: quality, accounting of losses, management accounting, construction.

Martyniuk N.
ПОНЯТИЕ ПОТЕРЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОБЛЕМЫ ИХ
УЧЁТА
В статье рассматриваются основные моменты потери качества на
строительных предприятиях Проанализировано действие факторов, которые
непосредственно влияют на качество. Определены основные места потери
качества и учѐтные проблемы, которые сопровождают отображение потерь в
учѐтной системе предприятия.
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Ключевые слова: качество, учѐт потер, управленческий учѐт, строительная
деятельность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Поняття
втрат набуває актуальності в контексті орієнтації роботи
підприємства на забезпечення управління якістю своєї діяльності та
продукції, що виготовляється. Серед облікових інструментів, які
можуть використовувати підприємства, є впровадження моделей
обліку витрат на якість. Відомими є: модель обліку витрат на якість
«попередження-оцінка-відмови», модель процесних витрат, модель
Кросбі, АВС модель та модель можливостей та нематеріальних
витрат.
Поняття втрат є однією з категорій розроблених моделей з
обліку витрат на якість. Проте, в традиційній практиці
бухгалтерського обліку Україні виділення даної категорії не
регламентовано, що спричиняє відсутність інформації про втрати в
обліковій системі підприємства, а відповідно, і некерованість даної
ділянки роботи. Це обумовлює необхідність проведення досліджень
з метою адаптації розробок закордонних вчених до національних
правил обліку. Важливим аспектом при цьому є врахування
секторальної специфіки видів діяльності, якщо вона має яскраво
виражені риси, як наприклад, будівництво.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Ідеї обліку витрат на якість, а відповідно, і
обліку втрат зародились в англо-американській та японській
обліковій практиці підприємств. Значний внесок у розвиток
методик обліку витрат на якість та обліку втрат зробили Тагучі
(Taguchi), Фейгебаум (Feigenbaum), Кросбі (Crosby), Планкет і Дейл
(Plunkett and Dale), Мойєр і Гілмор (Moyer and Gilmore), Олбрайт і
Рот (Albright and Roth), Гаррі і Шредер (Harry and Schroeder),
Кампанелла (Campanella), Я.В.оСоколов тощо.
В роботах представлені класифікації витрат на якість, де
категорія втрат розглядається в контексті витрат, що стались в
наслідок
зовнішніх
та
внутрішніх
відмов,
в
складі
неконформативних витрат, як категорія можливостей, а також,
витрат діяльності, що не додають вартості та як непродуктивні
витрати.
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Основним проблемним моментом категорії втрат, на який
звертається увага, є те, що вони формують значну частку
прихованих витрат і їх виявлення і ідентифікацію є одним із
завдань обліку.
Цілі статті. Дана стаття має на меті висвітлити як загальні,
так і специфічні для будівельної діяльності моменти втрат,
розкрити їх зміст та деталізувати облікові проблеми, що пов’язані з
ними.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В фінансовогосподарській діяльності підприємства втрати мають різний прояв,
і тому, пропонуємо їх розглядати за різними аспектами, зокрема,
втрата якості на етапах життєвого циклу будівельних продуктів,
втрата якості в межах моделі створення якості «процес-системапродукт», формами вираження втрат та фактори, що спричиняють
непродуктивні, додаткові витрати, які також, можна класифікувати
як втрати.
Особливості втрати якості на етапах життєвого циклу
продукції описані в багатьох літературних джерелах з економіки
якості [1]. В будівельній сфері втрата якості на етапах життєвого
циклу будівельної продукції відповідає загальним викладеним
положенням і виведеним закономірностям та може відбуватись на
всіх етапах: виготовлення проектної документації, власне процесу
будівництва та періоду експлуатації об’єкту.
Переважна більшість параметрів якості та побажань
замовника закладається на етапі розробки проекно- кошторисної
документації,
тому,
усунення
виявлених
помилок
та
невідповідностей вимогам замовника на цьому етапі є найменш
вартісним і переважно проявляється в часовому аспекті – у втраті
часу.
На етапі виробництва (спорудження об’єкту) виявлені
помилки та неточності можуть виражатися у остаточно
забракованих матеріалах, витратах праці на перероблення робіт та
понаднормовому використанні енергетичних ресурсів і будівельної
техніки.
При виявленні наслідків неякісного виконання будівельномонтажних робіт на етапі експлуатації об’єкту та настанні після
контрактної відповідальності для будівельного підприємства є
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найбільш вартісними. Збитки складаються не тільки з вартості
матеріальних, трудових, використання технічних та енергетичних
ресурсів, а і штрафів, пені, а також, можливе відшкодування
моральної шкоди.
Одне із завдань управління якістю полягає в тому, щоб
забезпечити виявлення неточностей та невідповідностей на
найбільш можливо ранньому етапі життєвого циклу продукту та
виробничого процесу, щоб зменшити для підприємства можливі
збитки. Для цього використовують систему планування
(бюджетування) та контролю ведення господарської діяльності на
підприємстві.
В економіці якості описані постулати моделі створення
якості, які проявляються в тому, що на якість продукту
переноситься якість процесів, внаслідок яких виробляється
продукт, та безпосередньо впливає якість системи, в якій
організовуються всі необхідні процеси [1]. Дана модель формує
основу для дослідження потенційних місць втрати якості.
Втрата якості на рівні процесу базується на тезі, що втрати
відбувається в місцях, де результати одного процесу передаються
до споживача іншого процесу або кінцевого споживача. Результати
проведеного дослідження дозволили виявити, що основними
гіпотетичними місцями втрати якості при створенні будівельного
об’єкту можна вважати наступні випадки:
1) передача результатів одного процесу до внутрішнього
споживача в ланцюзі взаємопов’язаних процесів, визначених
технологією, та в результаті яких створюється кінцевий продукт.
Передусім, це стосується виконання прихованих видів робіт, здача
етапів будівництва, черг, тощо.
2) передача результатів діяльності від зовнішнього
постачальника до замовника. Наприклад, постачання будівельних
матеріалів і конструкцій, виконання спеціалізованих видів робіт та
надання послуг сторонніми підприємствами, тощо.
3) втрата якості від недосконалості систем, зокрема в частині
стандартизації процесів та їх документального забезпечення у
формі стандартів, положень, інструкцій, тощо.
В будівництві втрати можуть виражатися:
1) в грошовій формі, наприклад, виникати внаслідок
порушення встановлених строків виконання будівельно-монтажних
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робіт, у вигляді сплати штрафів, пені, неустойок, відшкодування
заподіяної фізичної та моральної шкоди, тощо;
2) часові втрати, що відбуваються внаслідок простоїв з
різних причин, як то перебої у фінансуванні, затримка доставки
будівельних матеріалів та конструкцій, простої у зв’язку з
несправність будівельної техніки чи транспортного засобу,
відсутність крановика по хворобі, несприятливі погодні умови,
пролонгація часу (понаднормовий час) виконання робіт чи
реалізації процесу, невчасне надання послуги, тощо. Специфічною
ділянкою часових втрат в будівництві є процес комунікації між
учасниками, який є дуже складним. Недосконалість у процесі
комунікації між учасниками будівельного процесу оцінюється у 5%
збитку загальної суми інвестиційного будівельного проекту та
можуть доходити до 25-30% від загальної суми витрат за
будівельним проектом;
3) додаткові та непродуктивні витрати на матеріальні,
енергетичні, технічні та трудові ресурси. Це витрати на
виправлення зовнішнього та внутрішнього браку, що виникає з
причини поганої якості матеріалів, порушення технології
виконання робіт, надання послуг. До таких витрат можуть
відносити вартість бракованих матеріалів, конструкцій, собівартість
забракованих робіт та помилково наданих послуг, повторне
тестування, тощо;
4) втрата можливостей, втрачені вигоди. Це стосується
зменшення продуктивності, ситуативне вирішення/ усунення
проблеми без внесення коректив до системи, які б забезпечували б
покращення.
В традиційній системі бухгалтерського обліку передбачено
ведення тільки обліку збитків від допущеного браку.
Згідно П(С)БО 16 «Витрати» та Методичних рекомендаціях
№ 573 в бухгалтерській системі будівельних підприємств
формується інформація на рахунку 24 «Брак у виробництві».
Обліковується зовнішній та внутрішній брак, остаточний та
виправний. Аналітичний облік організовується за видами
виробництва: основне (за об’єктами будівництва та видами робіт),
допоміжне, другорядне. За дебетом «відображаються витрати через
виявлений зовнішній та внутрішній брак (вартість невиправного,
остаточного браку та витрати на виправлення браку), витрати на
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гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму, витрати на
утримання гарантійних майстерень»; за кредитом списання [2].
Фактично дані, що відображаються проводкою Дт 23
«Виробництво» – Кт 24 «Брак у виробництві» можна віднести до
витрат на продукцію пониженої якості та виправлення
внутрішнього браку, а суму за Дт 473 «забезпечення гарантійних
зобов’язань» – Кт 24 «Брак у виробництві» - до витрат на
виправлення зовнішнього браку. Інформацію щодо втрат внаслідок
браку, тобто остаточно забракованої продукції показує проводка Дт
94 «Інші витрати операційної діяльності» – Кт 24 «Брак у
виробництві».
На будівельних підприємствах облік простоїв ведеться для
потреб статистичної звітності. Дані про простої формуються
стосовно загального обсягу за звітний період, в тому числі з вини
адміністрації.
Крім безпосереднього відображення інформації про витрати у
вигляді браку в обліковій практиці застосовуються інші методи
щодо організації роботи з втратами.
В практиці ведення будівельної діяльності фактична оцінка
збитків з причин поставки неякісної партії матеріалів не
застосовується. Хоча, повернення та заміна неякісних матеріалів
займає час, і наслідком може бути виникнення простоїв, збій у
графіку виконання робіт. Будівельні підприємства використовують
умовну оцінку втрат, яка закладається в договорі поставки як
компенсація збитків у певних випадках, в тому числі і при поставці
товару невідповідної якості. В разі настання випадку компенсація
збитків відбувається у формі нарахування та сплати неустойки
(пені, штрафів) та відображається в обліковій системі проводкою
Дт 374 «Розрахунки за претензіями» - Кт 715 «Одержані штрафи,
пеня, неустойки».
Оцінка ж фактичних збитків в кожному випадку представляє
альтернативну інформацію, яка може бути базою для аналізу
ефективності існуючої політики роботи з постачальниками та
пошуку рішень покращення взаємодії з постачальниками,
обґрунтуванням розміру штрафних санкцій, що закладаються в
договорах поставки та може використовуватись в цілях контролю
випадків складання претензій постачальнику та контролю за
надходженням компенсаційних сум.
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Варто відзначити, що 80 % дефектів в будівництві пов’язані з
відхиленням від проектів та вимог при виконанні робіт на
будівельному майданчику [3].
Завдання майстрів та виконробів полягає у своєчасному
виявленні та усуненні дефектів. Документальним підтвердженням
фактів виявлених невідповідностей та висунення вимог їх усунення
(виконання доробок) в будівництві є письмові зауваження
авторського нагляду, технічного нагляду замовника чи
представників державного нагляду. Вони не є обліковими
документами та підставою для внесення даних до облікової
системи. В залежності від характеру робіт, що виконуються, та
характеру виявлених дефектів і невідповідностей, їх усунення може
проявлятися у незначному додатковому залученні ресурсів,
наприклад, від кількох хвилин роботи спеціаліста до кількох годин
роботи техніки та працівників, що її обслуговують. Можуть
виникати суттєвіші наслідки втрат, що проявляються не лише в
додатковому залученні трудових, технічних та енергетичних
ресурсів, а й спричиняють брак матеріалів.
При «котловому» методі обліку витрат, який переважно
використовується в будівництві, усталеною є практика ігнорування
незначних витрат на виправлення дефектів, виявлених у ході
виконання робіт. Їх окремий облік не ведеться, поряд з іншими
виробничими витратами їх відносять до собівартості виконаних
робіт як доцільніший спосіб. Ці ситуації є прикладом існування
прихованих витрат (втрат).
Це означає, що відсутня можливість оцінити витрати від
неякісного виконання роботи та внести інформацію до облікової
системи на даному етапі. Поясненням є те, що в традиційній
системі бухгалтерського обліку, направленого на потреби
складання фінансової звітності інформація про втрати є
несуттєвою, проте при розробці системи управлінського обліку,
орієнтованої на якість, виникає потреба у їх відображенні. Вона
дозволяє контролювати ділянки допущення втрат, приймати
рішення та розробляти заходи щодо мінімізації втрат.
На сучасному етапі розвитку соціально- економічних
відносин аналіз факторів, що впливають на якість будівельної
продукції, процесів та системи управління підприємством, дозволяє
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виявити серед них ті, що спричиняють низьку якість та формують
потенційні місця втрати якості.
Основні фактори, що безпосередньо впливають на
забезпечення якості в будівництві, знаходяться в площині
наявного стану ринку робочої сили відповідної кваліфікації;
рівні розвитку та доступності на ринку відповідних
інноваційних будівельних технологій;
якості будівельних матеріалів, що присутні на ринку;
доступності коштів на оновлення парку будівельної техніки;
наявність на ринку технічних засобів необхідного рівня
технологічного розвитку.
В структурі витрат будівельного підприємства від 16 до 23 %
припадає на оплату праці та пов’язані з нею відрахування на
соціальні заходи [1]. Аналіз сучасного стану ринку трудових
ресурсів на основі статистичних даних дозволяє виділити низку
негативних тенденцій [1]. Зокрема, показник середньомісячної
заробітної плати штатного працівника будівельного підприємства
на Волині становив 79 % від середнього рівня заробітної плати по
Волинській області та 76 % від середнього рівня в будівництві по
України [4, с. 27].
Постійним явищем для будівництва є простої виробництва з
різних причин, як рішення у мінімізації втрат для будівельних
підприємств практикується надання працівникам відпусток без
збереження заробітної плати, переведення на неповний робочий
день (тиждень). В умовах кризових явищ 2008-2009 років до 45,3 %
штатного персоналу перебували у таких відпустках на період
припинення виконання робіт, до 76 % вимушені були працювати в
режимі неповного робочого дня [4, с. 25-28].
Загалом, через простої рівень використання робочого часу
штатними працівниками будівельних спеціальностей становить від
60 до 85% [4, с. 25-28].
Отже, важкі умови праці, слабка система соціального
забезпечення, низький рівень заробітної плати та високий ризик
травматизму спричиняють швидку плинність кадрів на рівні 3158% [4, с. 25-28]. та непривабливість професії будівельника, що в
свою чергу проявляється у низькому рівні професійності трудових
ресурсів як на ринку праці, так і на рівні окремого підприємства.
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Для підприємства плинність кадрів означає додаткові витрати
на набір персоналу, а недостатній професійний рівень кадрів, що
приходять на підприємство, спричиняє витрати на їх навчання.
Крім того, збільшується ймовірність неякісного виконання робіт
працівниками з низьким рівнем кваліфікації, що, в свою чергу,
відображається на збільшенні часу, що нормативно відводиться на
виконання певного виду робіт, допущення неточності у дотриманні
технології та збільшенні браку.
Готовність розвивати власні виробничі можливості в сфері
якості за рахунок освоєння нових будівельних технологій тісно
пов’язана з необхідністю придбати нові механізми, машини, інші
технічні засоби. Аналіз статистичних даних щодо оновлення
основних засобів на будівельних підприємствах Волинської області
показує, що коефіцієнт оновлення основних засобів більший у
роки, в які відбувався ріст ринку, і досягає показника – 18,2. В
роки криз – суттєво падає до 1.2 [4]. Можна констатувати, що
ступінь зносу основних засобів сягає більше 50%, що в часи
швидкого розвитку техніки може означати поступове моральне за
старіння технічних засобів будівельних підприємств, що також є
визначальним у забезпеченні якості будівельних об’єктів.
Висновки. Виявлення втрат від низької якості можна досягти
вдосконаленням методики та організації обліку, аналізу і контролю
даної категорії. Відсутність інформації про витрати від втрат в
обліковій системі спричиняє неможливість вчасно відстежити,
проаналізувати та, в подальшому, попередити причини втрат, що
несе підприємство.
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У статті розкрито основні підходи до гармонізації та стандартизації обліку.
Досліджено роль, значення та головні завдання уніфікації та гармонізації обліку та
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NEED STANDARDIZATION AND HRAMONIZATSIYI
ACCOUNTING AND REPORTING BY CURRENT ECONOMIC
CONDITIONS
In the article the main approaches to the harmonization and standardization of
accounting. The basic task of transformation of accounting to a market economy and
international accounting standards. The essence and objectives of harmonization.
Defined the nature and components of the program of reforming the accounting system
using the International Financial Reporting Standards and approved a package of legal
acts on accounting. Established that despite the expansion of integration processes in the
world economy, acquires considerable popularity standardization of accounting.
Investigated the views of scientists to establish the nature of standardization of
accounting and its main tasks. Established that standardization enables globalized
accounting policies, principles and the accounting and reporting. Determined urgency
the question of whether the whole building registered in Ukraine by a single scheme.
According to scientists revealed that improve accounting is to align the financial
reporting of small businesses and ordinary in the part concerning the definition of
financial results as a whole and results of operations in particular. Determined that
accountants are increasingly inclined to the idea of tougher regulatory system accounting
procedures, because it achieved adequate comparability of operating businesses not only
dynamic, but also between enterprises of different economic sectors and different
countries. Investigated scheme determining financial performance in the workplace. The
role, importance and main task of unification and harmonization of accounting and
reporting.
Keywords: unification, standardization and harmonization, financial accounting,
reporting.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ГАРМОНИЗАЦИИ
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЧХ
ХАЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье раскрыты основные подходы к гармонизации и стандартизации
учета. Исследовано роль, значение и главные задания унификации и гармонизации
учета и отчетности.
Ключевые слова: унификация, стандартизация, гармонизация, финансовый
учет, отчетность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими
та
практичними
завданнями.
Трансформація економіко-правового середовища, курс на ринкові
перетворення в Україні супроводжуються реформуванням
бухгалтерського обліку. Здійснення заходів з реформування
потребує перегляду засад регулювання бухгалтерського обліку.
Головним завданням трансформації бухгалтерського обліку
було приведення національної системи бухгалтерського обліку і
звітності у відповідність з реаліями ринкової економіки та
міжнародними стандартами звітності. А тому суттєвим є
дослідження питань подальшої стандартизації та уніфікації обліку і
звітності в умовах ринкової економіки.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Про необхідність уніфікації, гармонізації і
стандартизації бухгалтерського обліку та фінансової звітності
зазначають ряд інших вчених. Зокрема досліджувану категорію
вивчали такі вчені як Бутинець Ф.Ф. [2, с.429-430], Голов С.Ф. [3,
с.113], Моссаковський В. [4, с.21], Швець В. Г. [1, с.332] та ряд
інших вчених.
Цілі статті. Метою є дослідження проблемних питань
уніфікації та стандартизації для гармонізації обліку і звітності
відповідно до вимог міжнародних стандартів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових досліджень. Відповідно до
Закону та на виконання Програми реформування системи
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів
фінансової звітності затверджено пакет нормативно-правових актів
з бухгалтерського обліку, який складає його регламент і включає:
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1) 31 положення (стандарт) бухгалтерського обліку;
2) форми фінансової звітності;
3) примітки з додатками до річної фінансової звітності;
4) План
рахунків
і
спрощений
План
рахунків
бухгалтерського обліку з Інструкцією про їх застосування;
5) регістри
бухгалтерського
обліку
і
Методичні
рекомендації по їх застосуванню;
6) Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку
основних засобів, біологічних активів і запасів, з формування
облікової політики і застосування суттєвості;
7) Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку;
8) Закон «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні;
9) Порядок подання фінансової звітності.
Розробляючи систему національних рахунків Комітет
статистики закладає основи майбутнього плану рахунків
бухгалтерського обліку.
На сучасному етапі міжнародної інтеграції у сфері економіки
посилилась увага до проблеми уніфікації бухгалтерського обліку.
На даний час є два основні підходи до вирішення цієї проблеми:
гармонізація і стандартизація.
Швець В.Г. зазначає, що гармонізація передбачає певну
відповідальність та злагодженість, дотримання принципів ведення
бухгалтерського обліку і статистики, складання звітності групою
країн та їх об’єднанням, наприклад країнами ЄС, СНД [1, с.332].
Головне завдання гармонізації полягає в тому, щоб моделі
організації обліку і системи стандартів однієї країни суттєво не
відрізнялись від аналогічних стандартів в інших країнах – членах
співтовариства, тобто знаходились в гармонії один з одним.
Вкрай необхідно, щоб всі компанії незалежно від національної
приналежності однаково формували та розкривали:
- поточний фінансовий стан (баланс);
- фінансові результати (звіт про прибутки та витрати);
- динаміку фінансового стану (Звіт про рух капіталу і
грошових коштів).
Зважаючи на розширення інтеграційних процесів у розвитку
світового
господарства,
значної
популярності
набуває
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стандартизація бухгалтерського обліку.
Стандартизація дає змогу глобалізувати облікову політику,
принципи і систему бухгалтерського обліку і звітності. Під
підходом стандартизації обліку розуміють те, що має існувати
уніфікований набір стандартів для будь-якої облікової ситуації в
будь-якій країні, а тому відпадає потреба в розробці національних
стандартів.
Швець В.Г. зазначає, що стандартизація обліку і статистики
передбачає встановлення єдиних норм і вимог щодо
бухгалтерського обліку і статистики, застосування уніфікованого
набору стандартів, що регулюють облікову подію та її
відображення у звітності [1, с.333].
Про необхідність уніфікації, гармонізації і стандартизації
бухгалтерського обліку та фінансової звітності зазначають ряд
інших вчених.
Зокрема Бутинець Ф.Ф. один із висновків своєї монографії
сформував так: «…порівнянність, зіставність, аналітичність, якість
і універсальність – набуття цих характеристик інформацією, яка
отримується на виході з системи бухгалтерського обліку, тобто
ведення його за єдиними стандартами в межах країни» [2, с.429430].
Голов С.Ф. вважає, що доцільно, враховуючи досвід ЄС,
зберегти лише загальну структуру фінансових звітів та мінімальні
вимоги до розкриття інформації [3, с.113]. Вчений зазначає, що слід
також відмовитись від жорсткої регламентації бухгалтерського
обліку, передусім системи обліку витрат. Підприємство має право
вибору базової системи калькулювання, зокрема щодо застосування
в поточному обліку калькулювання змінних витрат (директкостінгу).
Моссаковський В. вбачає удосконалення бухгалтерського
обліку в узгодженні фінансової звітності малих і звичайних
підприємств у частині, яка стосується визначення фінансового
результату в цілому і результатів операційної діяльності зокрема [4,
с.21].
На малих підприємствах застосовується схема визначення
фінансових результатів, виходячи з характеру витрат, а саме як
різниця між доходом (виручкою) від реалізації продукції, робіт,
послуг і витратами підприємства (за елементами), зміною залишків
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виробничих запасів на початок і кінець звітного періоду.
Метод «затрати-випуск» використовують у ряді зарубіжних
країн, зокрема у Франції. Особливістю цієї системи за рубежем
може бути те, що в деяких країнах не враховується зміна залишків.
У звичайних підприємствах схема визначення фінансових
результатів зовсім інша. Вона передбачає групування витрат
підприємства за їх функціями, а саме: порівнюється виручка від
реалізації з виробничою собівартістю товарної продукції, до якої
додаються адміністративні витрати, витрати на збут та інші
операційні витрати і доходи.
Схема визначення фінансових результатів операційної
діяльності підприємств (передбачена у звіті про фінансові
результати) ґрунтується на зіставленні доходів з витратами, які
розраховуються як різниця між доходом, виробничою собівартістю
реалізованої продукції, нерозподілених загально виробничих
витрат, адміністративних витрат і витрат на збут.
Порівняння цих двох схем визначення фінансових результатів
операційної діяльності свідчить про те, що:
1) по-перше, важко порівнювати результати діяльності
звичайних і малих підприємств;
2) по-друге, складно визначити результати діяльності
галузей народного господарства тощо;
3) по-третє, використання методики визначення фінансового
результату звичайних підприємств передбачає уособлене існування
податкового обліку, де застосовується схема визначення прибутку,
характерна для малих підприємств.
Тому виникає питання про доцільність побудови всього
обліку в Україні за єдиною схемою. При цьому доцільно, на думку
вчених, краще застосовувати методику обліку вирахування
результату операційної діяльності, яка застосовується на малих
підприємства, оскільки вона, з однієї сторони, відповідає
Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО), а з
іншої – узгоджується з податковим обліком, адже валові витрати це
по-суті витрати за елементами [5, с.9].
Це значно полегшить роботу бухгалтерії в плані веденні
обліку результатів операційної діяльності, дасть змогу підвищити
достовірність даних та спростити ведення рахунків 17 1 54.
Важливим моментом залишається порівнянність показників
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операційної діяльності підприємств між собою.
Істотною особливістю облікової системи України є те, що всі
підприємства подають звітність органам статистики, які після
обробки інформації визначають результати діяльності підприємств
України, що сприяє створенню належного інформаційного
забезпечення управління народним господарством в цілому.
Однак згідно із Законом «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» підприємству надано право
самостійно встановлювати внутрішню облікову політику,
наприклад застосовувати різну методику оцінки запасів,
обчислення собівартості продукції тощо.
Такий підхід дає змогу використовувати ту саму методику
формування звітної інформації, що передбачена в МСБО. Проте
міжнародні стандарти узагальнюють досвід країн світу і тому в них
подано загальний перелік дозволених прийомів (оцінки тощо),
кожна країна застосовує окремі з них, що сприяє зі ставності
результатів діяльності підприємств країни.
Слід зазначити, що такий різнобій у методиці ведення обліку
в окремих підприємствах вже засуджується в багатьох країнах.
Бухгалтери дедалі більше схиляються до думки про необхідність
більш жорсткої системи регулювання облікових процедур, оскільки
при цьому досягається належна порівнянність операційної
діяльності підприємств не тільки в динаміці, а й між
підприємствами різних галузей народного господарства та різних
країн.
За сучасних умов теоретичні положення побудови звітності
підприємств України потребують уточнення і пристосування до
умов України, бо у розвинених країнах до фінансової звітності
підхід зовсім інший.
Так, у п. 38 МСБО 1 передбачено, що слід розкривати
порівняльну інформацію щодо попереднього періоду і всієї
числової інформації, яка міститься у фінансовій звітності. Тому
звітна інформація має характеризувати діяльність окремого
підприємства в динаміці й подаватися інвесторам для прийняття
ними рішень про подальші відносини з підприємством щодо
вкладення коштів.
Висновки. Гармонізація та стандартизація обліку забезпечать
порівнянність та зіставлення показників фінансової звітності, яка
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необхідна користувачам для аналізу господарської діяльності
різних організацій або різних країн світу.
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СУТНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розкрито сутність внутрішнього аудиту як складової внутрішнього
контролю. На основі проведеного аналізу наукової та спеціальної літератури
визначено необхідність впровадження внутрішнього аудиту на підприємствах
аграрного сектору з метою своєчасного забезпечення власників необхідною та
достовірною інформацією про виробничо-фінансову діяльність підприємства.
Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, внутрішній аудит,
система внутрішнього аудиту, сільськогосподарське підприємство

Mykhalchyshyna L., Potapova I.
THE ESSENCE OF INTERNAL AUDIT AND ITS IMPORTANCE
FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES
In modern conditions of economy of Ukraine there is a need for changes in the
management system of the enterprises ' activities. They consist in shifting the centre of
decision making and responsibility for the consequences of such decisions at the primary
level management, i.e. the company. In particular, for the successful functioning of
agricultural enterprises need to make daily on-farm monitoring and examination of the
processes and activities in General. Reforming agricultural enterprises led to new forms
of economic management in rural areas, which requires modern approaches to doing
business. The owners are interested, above all, assessment of the activities of
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management personnel, as the company's achievements depend on the effectiveness of
the management system and the effectiveness of management decisions. The managers
of the enterprises there is a need for prediction and assessment of possible risks and the
creation of effective management system that cannot be implemented without the
necessary internal controls over the activities, through the creation of internal audit
service. The goal of the article is to reveal the nature of internal audit and to show the
necessity of creation of internal audit service in agricultural enterprises, and to identify
problematic aspects of its functioning in the industry of agriculture.
Internal audit is the activity of providing independent and objective assurance
and consulting services designed to improve the functioning of the enterprise. Internal
audit contributes to the achievement of company objectives by applying a systematic,
disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management,
control and corporate governance. The formation and implementation of internal audit in
the enterprise is determined by many factors, namely: the size and scope of activity of
the enterprise, the complexity of the organizational structure, the availability of funds
and actual needs of the administration. At the same time, the integrated interaction of the
internal audit service with other departments and enterprise systems will enable it
effectively to perform control functions in the interests of the owner.
The introduction of agricultural enterprises internal audit has great prospects.
After all, the proper organization of internal audit contributes to more efficient operation
of the enterprise, increasing the responsibility of running this enterprise for their actions,
preventing the occurrence of negative phenomena related to the activities of the
enterprise. Effective internal audit can reduce the cost to the company and to provide her
with yield enhancement, to discover reserves and the most promising directions of
development of production, improve the qualification level of on-farm services.
Consequently, internal audit will contribute to the successful development of the
company in the fierce competition and the impact of various risks on activity of the
agricultural enterprise.
Keywords: internal control, internal audit, internal audit system, agricultural
enterprise

Михальчишина Л.Г., Потапова И.В.
СУЩНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ЕГО РОЛЬ ДЛЯ
СЕЛЬСЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье раскрыта сущность внутреннего аудита как составляющей
внутреннего контроля. На основе проведенного анализа научной и специальной
литературы определена необходимость внедрения внутреннего аудита на
предприятиях аграрного сектора с целью своевременного обеспечение
собственников необходимой и достоверной информацией о производственнофинансовую деятельность предприятия.
Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, внутренний аудит,
система внутреннего аудита, сельскохозяйственное предприятие
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В
сучасних умовах економіки України виникає необхідність змін в
системі управління діяльністю підприємств. Вони полягають у
перенесенні центра прийняття рішень та відповідальності за
наслідки таких рішень на первинну ланку управління, тобто
підприємство.
Зокрема,
для
успішного
функціонування
сільськогосподарського підприємства необхідно здійснювати
повсякденний внутрішньогосподарський контроль та експертизу, як
окремих процесів, так і діяльності в цілому. Реформування
сільськогосподарських підприємств призвело до нових форм
господарювання в сільській місцевості, що потребує сучасних
підходів до ведення бізнесу. Власників цікавить, насамперед,
оцінка діяльності управлінського персоналу, оскільки досягнення
підприємства залежать від результативності системи управління та
ефективності
управлінських
рішень.
Перед
керівниками
підприємств виникає необхідність прогнозування та оцінки
можливих ризиків і створення ефективної системи управління, що
неможливо здійснити без необхідного внутрішнього контролю за
діяльністю, шляхом створення служби внутрішнього аудиту.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблему впровадження системи
внутрішнього аудиту та її необхідність визначають усі науковці, які
займаються вивченням бухгалтерського обліку та аудиту [6]. Роль
внутрішнього аудиту в розвитку господарської діяльності
досліджували
багато
науковців,
економістів,
зокрема,
В.С. Рудницький, Б.Ф. Усач, В.В. Сопко, Ф.Ф. Бутинець,
А.М. Кузьмінський, В.П. Завгородній. Однак, варто відзначити, про
відсутність детального розгляду механізму організації та
здійснення внутрішнього аудиту на підприємствах аграрного
сектору. А також «практиків» детальніше цікавить питання
необхідності внутрішнього аудиту в аграрному підприємстві [9].
Тому методичні положення, пов’язані із внутрішнім аудитом,
потребують подальшого дослідження і доповнення.
Цілі статті – розкрити сутність внутрішнього аудиту та
показати необхідність створення служби внутрішнього аудиту в
аграрних підприємствах, а також визначити проблемні аспекти його
функціонування в галузі сільського господарства.
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Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В умовах
реформування аграрних підприємств, посилення їх самостійності,
появи суб’єктів господарювання різних організаційно-правових
форм
власності
в
структурі
економічного
контролю
внутрішньогосподарський контроль повинен займати одну з
ключових позицій. Вивчаючи господарську діяльність аграрного
підприємства через систему внутрішньогосподарського контролю,
опрацьовуються заходи по запобіганню псування і крадіжок
продукції та матеріалів, по збереженню ресурсів, при цьому
зосереджується увага на попередженні виникнення відхилень від
установлених нормативних актів, оптимальних параметрів
функціонування підприємства. Існуючі методи i форми
економічного контролю не задовольняють інформаційні потреби
сучасних власників сільськогосподарських підприємств,
які
прагнуть отримувати більш якісну та системну фінансову оцінку
господарських процесів, мати можливість своєчасно попереджати
фінансові зловживання та протистояти фактам шахрайства. Тому,
виникає потреба у внутрішньому аудиті, який на сьогодні
розвивається лише на тих аграрних підприємствах, де керівники
розуміють його сутність, необхідність та величину потенціалу.
Внутрішній аудит – це діяльність з надання незалежних і
об’єктивних
гарантій
і
консультацій,
спрямованих
на
вдосконалення діяльності підприємства [10]. Внутрішній аудит
сприяє
досягненню
підприємством
поставлених
цілей,
використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки
й підвищення ефективності процесів управління ризиками,
контролю й корпоративного управління.
Якщо
розглядати
нормативно-правове
забезпечення
внутрішнього аудиту, то можна стверджувати, що воно фактично
відсутнє. На законодавчому рівні внутрішній аудит закріплено
лише для банківських установ та органів державного управління.
Для інших суб’єктів господарювання питання внутрішнього аудиту
є неврегульовані. Відсутність правових норм, які б стосувалися
внутрішнього аудиту, а також уповноваженого органу, який би
здійснював розробку методики його організації та здійснення
призвела до того, що на практиці внутрішній аудит ототожнюють із
внутрішньогосподарським контролем і реорганізовують систему
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внутрішнього контролю у систему внутрішнього аудиту.
Україна визнається на світовому ринку, як розвинута аграрна
держава, що має потребу та можливість залучення вітчизняних і
іноземних інвестицій в галузь АПК [1]. І відповідно до
міжнародних стандартів розміщення інвестицій, як наслідок,
вимагає проведення різноманітних аудиторських послуг. Розвиток
галузі напряму залежить від функціонування її підприємств на
валютному, кредитному ринку, ринку цінних паперів, ф’ючерсних
угод, інших фондових ринках, що зумовлює необхідність
проведення
різнобічних
економіко-правових
консультацій
керівництву
підприємства
внутрішніми
аудиторами
та
підтвердження достовірності інформації, щодо фінансовогосподарської діяльності аграрних підприємств.
Разом з цим слід зазначити значний вплив специфіки галузі та
присутніх ризиків на організацію та методологію внутрішнього
аудиту [5]. Аграрні підприємства потребують створення дієвого
механізму, для контролю ідентифікованих ризиків. Процес
ідентифікації ризиків є річним або щоквартальним процесом і
внутрішній аудит часто є джерелом моніторингу поточного стану
ризиків. Він може зібрати додаткову інформацію стосовно
моніторингу деякого ідентифікованого ризику, можливим є
застосування перевірки, для кращого зрозуміння природи області
ризику. Внутрішній аудит при виконанні інформаційної та
консультаційної функції сприяє здійсненню управління ризиками
(табл. 1).
Таблиця 1
Внутрішній аудиту як засіб управління ризиками аграрного
підприємства
№
п/п

Ризики аграрного
підприємства

1.

Сезонність

2.

Природнокліматичні умови
(температура,
вологість, якісний
склад ґрунтів,
стихійні лиха та
інше)

Можливості внутрішнього аудиту для врахування та
попередження ризиків
Внутрішній аудитор має забезпечити стратегічне
управління
платоспроможністю
аграрних
підприємств та розробити шляхи подолання неритмічності збуту і надходження виручки від реалізації.
Ці
чинники
обґрунтовують
доцільність
прогнозуван-ня у прийнятті рішень та забезпечення
їх
максималь-ної
гнучкості
під
впливом
непередбачуваних
обста-вин,
викликаних
несприятливими природно-кліма-тичними умовами
та можливість виправлення.
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Продовження табл. 1
3.

Специфічні
об’єкти обліку,
такі як земля,
біологічні активи і
т.п.

Аудитор має врахувати особливості таких об’єктів
під час складання стратегії розвитку підприємства
та пошуку невикористаних резервів.

4.

Наявність
спеціальних
пільгових режимів
оподаткування
господарюючих
суб’єктів,
дотаційних
механізмів.

Внутрішній аудитор може займатись податковим
плануванням, знизити податковий тягар, не порушуючи закон. У будь-якої компанії єневикористані
резерви для зменшення податкового тягара: дроблення бізнесу, нарахування зарплати через договір
оренди з співробітниками, включення витрат на мобільний зв'язок до складу витрат, тощо. Задача внутрішнього аудиту – стежити, щоб податкова оптимізація не перетворилася на податкову мінімізацію.

*Джерело: Складено авторами за [5]

Використовуючи систематичний та послідовний підхід
внутрішній аудит повинен оцінювати та сприяти удосконаленню
процесів корпоративного управління ризиками та контролю [4].
Зазначене вище дає підстави виділити аграрний аспект
аудиторської діяльності, а також специфічного спрямування
завдання внутрішнього аудитора, що забезпечує можливість більш
якісно забезпечити аграрний сектор аудиторськими послугами,
підготовкою кадрів з відповідною спеціалізацією, в тому числі
внутрішніх аудиторів, а також методичними розробками та
інформаційними ресурсами, що стосуються специфіки аудиту саме
в аграрному секторі [1].
Оцінюючи
необхідність
та
форми
впровадження
внутрішнього аудиту на сільськогосподарському підприємстві
варто зазначити, що це вирішує його власник (керівник), виходячи
зі специфіки діяльності підприємства та завдань, які покладені на
внутрішній аудит (службу внутрішнього аудиту). Але організація
такої служби ще не гарантує ефективного виконання нею
визначених функціональних обов’язків [3]. В даному випадку
важливою передумовою є створення цілісної системи внутрішнього
аудиту з врахуванням усіх її найважливіших складових:
методологічної, організаційної, інформаційної та технічної.
Дослідження аграрного сектора України дозволило виявити
концентрацію земельних ресурсів і капіталів, тобто формування
агрохолдингів, які є інвестиційно привабливі, висококонкурентні
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інтегровані структури нового типу. Вони роблять значний внесок у
забезпечення продовольчої безпеки України, технічне та
технологічне переоснащення галузей аграрного сектору, а також
збільшення експортного потенціалу держави. Наразі в Україні
функціонує близько 100 потужних агрохолдингів, джерелом
інвестицій яких є капітал, залучений через емісію та розміщення їх
акцій на фондових біржах за кордоном. Акції найбільших
українських агрохолдингів, таких як «UkrLandFarming», «Кернел»,
«Мрія», «МПХ», «Миронівський хлібопродукт», «Астарта» [8] та
інших
котируються на Лондонській, Франкфуртській та
Варшавська фондових біржах, що створює значні переваги у
інноваційно-інвестиційній діяльності цих агроформувань.
У 2014 році аграрії зіткнулися з низкою труднощів:
соціально-економічна криза, втрата Криму (125 тис. га.), військові
дії на сході позначилися на роботі всіх українських агрохолдингів.
За даними консалтингової компанії УкрАгроКонсалт, в першому
кварталі цього року всі найбільші агрохолдинги повідомили про
збитки із-за знецінення гривні [7]. На фондових ринках українські
агрохолдинги переживають глибоку кризу. Ціни акцій стрімко
падають у всіх публічних аграрних компаніях України на всіх
біржах. Одна з найбільших українських агрокомпаній Агрохолдинг
Мрія вже допустила технічний дефолт: не виплатила вчасно
процентні і амортизаційні платежі ряду власників єврооблігацій
(загальна сума випуску $400 млн.). Економісти ж переконані, що
цим шляхом може піти і ще декілька офіційно визнаних боржників
українського агросектора (наприклад, «Кернел», «Астарта», тощо ).
У цій ситуації впровадження та систематичне проведення
внутрішнього аудиту дозволить виявити приховані резерви бізнесу
та розробити шляхи оптимізації чисельності персоналу, провести
моніторинг поточного стану активів підприємства, резервів не
використаних засобів та джерел підприємства, аудитор допоможе
знизити податковий тягар, не порушуючи закон [2].
Отже, потреба у створенні внутрішнього аудиту на
сільськогосподарському підприємстві очевидна і зумовлена тим,
що для досягнення розробленої стратегії розвитку та забезпечення
реалізації прийнятих управлінських рішень підприємства
внутрішньогосподарський
контроль,
який
в
основному
здійснюється
керівниками
структурних
підрозділів,
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функціональних відділів, а також бухгалтерією підприємства,
вважається недостатнім [9]. Адже вони не в змозі в повному обсязі
реалізувати функцію внутрішньогосподарського контролю.
У сучасних умовах забезпечити потребу управлінського
персоналу в якісній розробці та ефективній реалізації стратегічних
рішень, стійкому розвитку й надійному функціонуванні аграрного
підприємства в умовах жорсткої конкуренції може лише
внутрішній аудит як одна зі складових внутрішньогосподарського
контролю. Внутрішньому аудиту властива максимальна гнучкість,
можливість виправлення помилок і удосконалення фінансовогосподарської діяльності підприємства. Саме завдяки цим
властивостям внутрішній аудит має значний потенціал для
подальшого впровадження його на підприємствах України [6].
Власник підприємства за відсутності внутрішнього аудиту
втрачає частину недоотриманого прибутку через роздутий штат,
дублювання функцій, операції між пов'язаними сторонами, умови
яких не вигідні підприємству і т.п. При цьому, щоб отримувати
об'єктивні результати перевірок, важливо, щоб підрозділ
внутрішнього аудиту був підзвітний безпосередньо власнику. Але
враховуючі усі переваги впровадження системи внутрішнього
аудиту існують і певні перешкоди [1]: невелика кількість
кваліфікованих аудиторів, неефективність діючої нормативноправової бази, брак достатнього досвіду аудиторської діяльності,
відсутність типових форм документів з внутрішнього аудиту, тощо.
Висновки. Формування та здійснення внутрішнього аудиту
на підприємстві визначається багатьма чинниками, а саме:
розмірами та масштабами діяльності підприємства, складністю
організаційної структури, наявністю коштів та власне потребами
самого керівництва. Водночас, інтегральна взаємодія служби
внутрішнього аудиту з іншими підрозділами і системами
підприємства дозволить їй ефективно виконувати функції контролю
в інтересах власника.
Впровадження на сільськогосподарських підприємствах
внутрішнього аудиту має великі перспективи. Адже, належна
організація внутрішнього аудиту сприяє більш ефективній
діяльності підприємства, підвищуючи відповідальність працюючих
даного підприємства за свої вчинки, запобігаючи виникненню
негативних явищ, пов’язаних з діяльністю підприємства.
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Ефективний внутрішній аудит може зменшити витрати компанії та
забезпечити їй збільшення прибутковості, виявити резерви і
найбільш перспективні напрями розвитку виробництва, підвищити
кваліфікаційний рівень внутрішньогосподарських служб. Отже,
внутрішній аудит сприятиме успішному розвитку компанії в
умовах жорсткої конкурентної боротьби та посилення впливу
різного роду ризиків на діяльність аграрного підприємства.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРУ
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ
В статті висвітлено актуальні питання обліково-аналітичного забезпечення
вибору стратегії підприємства.
Розглянуто наукові підходи вчених до трактування понять «стратегія»,
«стратегічний облік», «обліково-аналітична інформація», на основі чого
систематизовано їх погляди. Визначено складові обліково-аналітичного
забезпечення при прийнятті управлінських рішень.
Ключові слова: стратегія, стратегічний облік, стратегічне управління,
обліково-аналітичне забезпечення.

Nagirska K.
ACCOUNTING AND ANALYTICAL SOFTWARE SELECTION
STRATEGY ENTERPRISE:
SYSTEMATIZATION OF SCIENTIFIC VIEWS
The article highlights the urgent issues of accounting and analytical software
selection strategy.
Scientists consider scientific approaches to the interpretation of the concepts of
"strategy", "strategic account", "accounting and analytical information", based on which
systematized their views. The composition of accounting and analytical support in
making management decisions.
There are some reasons for which financial statements prepared in accordance
with the requirements of the national provisions can not get the data needed for a
complete picture of the situation in the company, analysis and decision-making strategic
direction, financial statements reflect only those events that can be expressed in
monetary submitted; the financial statements reflected only those events that have
already occurred; not shown in the balance sheet the market value of most assets;
management and accounting service has the opportunity to choose alternative methods of
economic developments reflected in the current accounting and reporting; many of
balance sheet value is estimated character.
Thus, there is an urgent need to analyze the existing forms of accounting
information and to develop ways to improve them in order to provide the necessary
information to guide strategic management.
Accounting and analytical support strategic management is an integrated system
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of strategic accounting and strategic analysis that classifies information to justify the
business strategy, coordination of strategic directions of development, system
implementation evaluation of the effectiveness of operational-tactical and strategic
management decisions. The concept of "strategic account" was introduced by Bob Ryan
- 90 years of the twentieth century.
Analyzing the interpretation of the concept of "strategic management accounting"
by different authors present their own understanding. Strategic Accounting - accounting
system, which includes a set of forms and methods of accounting, strategic planning and
controlling; adapted to modern environmental conditions, allows internal and external
users to make strategic decisions. Thus, the peculiarities of accounting is strategic
orientation towards the future development of economic activities and on how to take
into account the effect of changes in macro and micro factors to ensure economic
security.
For effective strategic management should conduct strategic planning.
Generalizing the definition of strategic planning and the views of different scientists can
provide a refined concept of strategic planning, namely strategic planning - a kind of
management, which is a process of mission and goals, and strategies for developing
leaders and effective achievement of the objectives of the company, taking into account
factors external and internal environment. Strategic management accounting information
system is essential for making strategic management decisions under uncertainty and risk
inherent in the current economic environment.
Formation of accounting and analytical support strategic management process is
targeted selection of relevant information and indicators neoblikovoho your character
that will be used for planning, analysis and decision making. For the proper information
support of strategic management and strategy selection entity, it is advisable to formulate
a set of tasks to achieve effective accounting and analytical support implementation of
management functions: to develop criteria and procedure for assessing the quality of
information that is created in the accounting system and strategic analysis; develop a
methodology for assessing the quality of your cycle and process analytical processing
accounting information.
Keywords: strategy, strategic accounting, strategic management, accounting and
analytical support.

Нагирская Е.Е.
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРА
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
В статье освещены актуальные вопросы учетно-аналитического
обеспечения выбора стратегии предприятия.
Рассмотрены научные подходы ученых к трактовке понятий «стратегия»,
«стратегический учет», «учетно-аналитическая информация», на основе чего
систематизированы
их
взгляды.
Определены
составляющие
учетноаналитического обеспечения при принятии управленческих решений.
Ключевые слова: стратегия, стратегический учет, стратегическое
управление, учетно-аналитическое обеспечение.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Існують
певні причини, через які фінансова звітність, складена відповідно
до вимог національних положень, не дозволяє отримати дані,
необхідні для отримання повної картини стану справ на
підприємстві, проведення аналізу і прийняття управлінських рішень
стратегічного напряму: фінансова звітність відображає тільки ті
події, що можуть бути подані в грошовому виражені; у фінансовій
звітності відображаються тільки ті події, що вже відбулися; у
балансі не відображається ринкова вартість більшості активів;
керівництво та бухгалтерська служба має можливість вибирати
альтернативні методи відображення господарських подій в
поточному обліку та звітності; величина багатьох статей балансу
має оціночний характер. Таким чином, стоїть гостра потреба в
аналізі існуючих форм надання облікової інформації та в розробці
шляхів їх удосконалення з метою забезпечення необхідною
інформацією
керівництво
для
стратегічного
управління
підприємств.
У підприємства немає майбутнього, якщо воно не працює на
перспективу та не застосовує розроблену стратегію свого розвитку.
Стратегічне управління стає важливішим фактором успішного
виживання в ринкових умовах. Метою обліково-аналітичного
забезпечення має стати поєднання процедур бухгалтерського
обліку й економічного аналізу для формування інформації для
прийняття ефективних стратегічних цілей. Звичайно система
фінансового обліку спрямована на фіксацію фактів господарської
діяльності підприємства, але на ретроспективній основі, та не дає
можливості вибудовувати прогнози розвитку навіть на найближчий
проміжок часу. Однак в сучасних умовах значна кількість
управлінських рішень носить стратегічний характер, а, відтак, цей
процес потребує інформаційного забезпечення. це означає, що
виникає реальна потреба на практичному рівні у формуванні
стратегічного обліку.
Цілі статті. Метою написання статті є обліково-аналітичне
обґрунтування та розробка практичного інструментарію з
формування та подальшого розвитку стратегічного управлінського
обліку у виробничій діяльності підприємств.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Різноспрямованість досліджень у галузі
стратегічного управління демонструє наявність різних точок зору
щодо змісту категорії стратегія в економічній науці, а саме:
філософські, процесуальні, структурні, технологічні, поведінкові,
результативні аспекти. Дослідженням проблем стратегічного
розвитку та управління спеціалізуються ряд відомих вчених.
Проблеми розглядаються в працях таких українських вчених як: В.
М. Геєця, З. С. Варналія, І. К. Бондар, Д. П. Богині, Ю. А. КорчакЧепурківського, В. С. Стешенко, М. І. Долішнього, та російських –
А. Н. Швецова, А. Г. Гранберга, Н. П. Кетової, . Н. Лексіна, Т. Г.
Морозової та інших.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Бухгалтерський
облік
фіксує
і
накопичує
синтетичну
(узагальнюючу) та аналітичну (деталізовану) бухгалтерську
облікову інформацію про діяльність суб’єкта господарювання за
певний період. Вона містить відомості про активи організації, про
стан майна, джерела його утворення, про зобов’язання, відносини з
контрагентами, про формування фінансових результатів, про
прибуток та його використання тощо. Бухгалтерська облікова
інформація формується на таких стадіях: виявлення, вимірювання,
реєстрація, накопичення, узагальнення.
С. М. Галузіна, дослідивши поняття обліково-аналітичної
інформації, стверджує, що аналітична складова в ньому має два
основних значення [1]. З однієї сторони, аналітична інформація –
частина облікової інформаційної сукупності, яка відповідає вимозі
аналітичності. З іншої – аналітична інформація становить вид
економічної інформації, отриманої із облікової інформації в
результаті дій функцій управління: аналіз і синтез. у такому
випадку, приходить до висновку автор, множина обліковоаналітичної інформації є об’єднанням множини облікових
показників (в тому числі аналітичних облікових показників) і
аналітичних показників (тобто показників, отриманих у результаті
дії управлінських функцій «аналіз» і «синтез»).
Оскільки аналітичні дані є основою для економічного
обґрунтування стратегічних рішень, зокрема, раціоналізації
виробництва, оптимізації перспектив розвитку економіки та
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підприємства, тощо, вагомого значення набуває дослідження
ступеня аналітичності інформації. А. М. Кузьмінський стверджує,
що під аналітичною інформацією перш за все слід розуміти
результативні показники, необхідні при проведенні аналізу. Для
отримання таких показників використовують різну економічну
інформацію (показники): облікову, планову, оперативну [2].
Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю
підприємства є ширшим за поняття обліково-аналітичної
інформації. Слово «забезпечення» у даному терміні означає
виконання процесу постачання обліковоаналітичної інформації в
систему управління. це поняття має включати комплекс дій з
підготовки обліково-аналітичної інформації (рис.1).

Рис. 1. Складові обліково-аналітичного забезпечення
Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління
являє собою інтегровану систему стратегічного обліку і
стратегічного аналізу, яка систематизує інформацію для
обґрунтування бізнес-стратегії, координації напрямів стратегічного
розвитку підприємства, системної оцінки ефективності реалізації
оперативно-тактичних і стратегічних управлінських рішень.
Сьогодні все більше дослідників звертаються до проблем
стратегічного обліку (strategic management accounting (SMA)), тому
що саме стратегічні аспекти займають у сучасному світі головне
місце в прийнятті управлінських рішень. Поняття «стратегічний
облік» було введено Бобом Райаном в 90 –ті роки ХХ століття. На
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його думку, стратегічний облік містить у собі фінансовий і
управлінський облік, і «ці дві області розглядаються як єдине ціле»
[3, с.30]. Він трактує стратегічний облік як "основу для
дослідження фінансових і економічних проблем з погляду найбільш
важливого для підприємства питання – реалізації сприятливих
можливостей бізнесу‖ [3].
Стратегічний облік зарубіжні та вітчизняні науковці
розглядають як складову управлінського обліку та як основу для
дослідження фінансових та економічних проблем з точки зору
перспектив подальшого розвитку бізнесу. Так, саме формулювання
«стратегічний управлінський облік» (СУО) належить Сімондс К.,
який вирізняв його від управлінського обліку за рахунок орієнтації
останнього на порівняння бізнесу із конкурентами. М. Бромвіч [2]
вважав, що СУО дає можливість у процесі прийняття рішень
зважати на техніку ведення бізнесу конкурентами та підключати
нефінансову інформацію.
Стратегічний управлінський облік, на думку В. А. Маняєвої,
– це процес ідентифікації, вимірювання, накопичення, підготовки,
інтерпретації та представлення фінансової та нефінансової
інформації для аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища
організації, а також для контролю за виконанням, на основі якої
вищим керівництвом підприємства приймаються рішення для
досягнення стратегічних цілей та в кінцевому випадку місії
організації, а інвестори здійснюють оцінку діяльності організації з
точки зору доходності капіталу.
Завдання обліково-аналітичного забезпечення сучасного
суб’єкта господарювання полягають у пошуку раціональних
співвідношень між категоріями часу, ризику та кінцевими
результатами діяльності, рівнем ресурсного забезпечення і
можливостями примноження та ефективного використання
потенціалу розвитку підприємства. При цьому має забезпечуватися
фінансова стійкість і висока інвестиційна привабливість
підприємства.
Названі
інформаційні
показники
повинні
відображати не тільки загальні обсяги діяльності, обсяги і
структуру доходів та витрат, але і містити дані про фактори впливу
на них, зокрема, про елементи вибраної облікової політики, події
після звітної дати, які впливають на фінансові результати
діяльності, вплив інфляції на результативні показники і т. д. Такі
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дані повинні міститися у внутрішній звітності, пояснювальній
записці до фінансової звітності та не в фінансових звітах
підприємства. Головне призначення цих інформаційних показників
в системі стратегічного управління полягає в необхідності чіткого
від слідкування факторів впливу на розвиток підприємства.
Відповідно, основна задача управління прибутком в рамках
названої концепції полягає в гармонізації інтересів власників,
держави і найманого персоналу з розподілу прибутку і визначення
пріоритетних напрямків його використання.
Стратегічний облік, будучи складовою частиною системи
управління підприємством, як обліково – аналітичного
забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень,
призначений для: планування майбутньої стратегії й тактики
функціонування підприємства.
Сучасне поняття стратегії з економічної точки зору відносно
бізнесу з’явилось в середині ХХ ст, і вже у 80-90-х рр. стратегія
стає невід'ємною частиною управління бізнесом практично у всіх
країнах з ринковою економікою. У 1962 році вчений-економіст А.
Чандлер застосував термін «стратегія» щодо керівництва
підприємством у праці «Стратегія і структура». Він довів, що
стратегія визначає структуру, і зміни в навколишньому середовищі
викликають стратегічні альтернативи, які в свою чергу можуть
породжувати зміни в організаційній структурі.
На сьогодні існує велика кількість визначень, що трактують
поняття "стратегія" залежно від об’єкта і предмета досліджень,
відносно конкретної формальної ситуації. Це є свідченням значної
уваги до процесу теоретичного узагальнення та обґрунтування
сутності стратегії. Останнім часом поняття "стратегія" зазнало
багато змін, розвинулись нові підходи до розробки та реалізації
стратегії, наближаючи до сьогодення суть її визначення (рис. 2).
Таким чином, найбільш поширеною концепцією є підходи
щодо визначення стратегії як плану. Її дотримуються такі зарубіжні
науковці: М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, Г. Мінтцберг,
Е.В. Вергілес, Дж. Б. Куінн ; та російський вчений
Р.А. Фатхутдинов. До другої групи входять І. Ансофф,
Р. Фатхутдінов, О.М. Люкшинов, І.Н. Герчикова вони переконують,
що стратегія – це набір правил. Третя точка зору показує що
стратегія виступає сукупністю засобів, її дотримуються:
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А.Томпсон, А. Стрікленд, М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі,
В. Оберемчук, С.М. Баранцева. Четверта група авторів: А. Чандлер,
А.Томпсон, А. Стрікленд, Б. Карлофф, Г. Мінтцберг, Дж. Б. Куінн,
Г. Гольдштейн всі вони відзначають, що стратегія – це план дій.
Стратегію як підхід визначають А.Томпсон, А. Стрікленд, Майкл
Портер, Г. Гольдштейн. А. Чандлер, А.Томпсон, А. Стрікленд,
П. Дойль, Д. Кемпбела, О. Віханський, Р. Фатхутдінов,
Г.Б. Клейнер, А. Наливайко, З. Шершньова, С.М. Баранцева
вважають стратегію напрямком чи курсом діяльності підприємства.
До наступної групи було віднесено: М.Мескон, М.Альберт,
Ф.Хедоурі, Б. Карлофф, П. Дойль, Г. Гольдштейн, що
характеризують сутність стратегії як рішення до дій. Найбільше
науковці
вважають
стратегію
концепцією
досягнення
довгострокових цілей. Серед них багато зарубіжних та вітчизняних:
А. Чандлер, П. Дойль, Д. Кемпбела, Дж. Б. Куінн, Х. Сімон,
О. Віханський, Р. Фатхутдінов, З. Шершньова, В. Оберемчук,
Н.В. Куденко, І.Н. Герчикова, С.М. Баранцева.
Набір правил
План

Довгострокові цілі

Сукупність засобів

Стратегія – це
…

Дія

Підхід
План

Рішення
Напрям, курс

Рис. 2. Наукові погляди до визначення поняття «стратегія»
Необхідно відзначити, що перші спроби поєднання різних
аспектів поняття «стратегії» були зроблені у 1978 році, коли Г.
Мінцберг, Б. Альстренд та Дж. Лемпел у фундаментальній праці
«Школи стратегій» стверджували, що одного простого визначення
стратегії не існує та запропонували правило п’ять «П»,«5P»: план
(plan), шаблон (pattern), позиціонування (position), перспектива
(perspective), відволікаючий маневр (ploy):
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• Стратегія

як план — це певний вид свідомо розробленої
послідовності дій, якої дотримуються в конкретній ситуації. У
стратегії-плану є дві суттєві характеристики: вона створюється
заздалегідь, до початку дій та її спеціально розробляють з певною
метою.
• Стратегія як шаблон — це стійкі характеристики поведінки
організації. У даному випадку стратегія — це принцип поведінки
чи наслідування певної моделі поведінки. Організації розробляють
плани на майбутнє на основі принципів поведінки зі свого
минулого.
• Стратегія як позиціонування полягає в пошуку найбільш
вигідної позиції компанії на ринку. При цьому вигідна позиція
може розшифровуватися в різних термінах: така, що має кращий
потенціал прибутковості, захищена від конкуренції, відповідає
ресурсам та здібностям компанії.
• Стратегія як перспектива розглядається як концепція
бізнесу організації, ідеологія його розвитку. Більше того, стратегія
як перспектива є реалізація дії «колективного розуму», тобто
індивідуумів, об’єднаних єдиним розумінням проблем. Стратегія не
може існувати тільки у думках вищого керівництва підприємства, а
повинна бути сприйнята усіма його працівниками.
• Стратегія як відволікаючий маневр — це специфічний
прийом, спрямований на те, щоб перехитрити конкурента. Сутність
даного подання стратегії полягає в тому, що вона повинна ясно
виражати цілі та завдання розвитку підприємства для всіх його
працівників, але бути неочевидною для конкурентів.
Висновки. Формування системи обліково-аналітичного
забезпечення стратегічного управління підприємством є процесом
цілеспрямованого підбору відповідних інформаційних показників
облікового і необлікового характеру, які будуть використані для
планування, аналізу і прийняття управлінських рішень. Для
належного інформаційного забезпечення системи стратегічного
управління та вибору стратегії суб’єктом господарювання, доцільно
сформулювати комплекс завдань для досягнення ефективного
обліково-аналітичного забезпечення реалізації управлінської
функції: розробити критерії та порядок оцінки якості інформації,
яка створюється у системі бухгалтерського обліку та стратегічного
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аналізу; розробити методику оцінки якості облікового циклу та
процесу аналітичної обробки облікової інформації.
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Луцький національний технічний університет
ОСНОВНІ ЗАСОБИ У СІЛЬСКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА
ВІДТВОРЕННЯ
У статті розглянуто актуальні питання, пов’язані зі станом і проблемами
відтворення та розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства
України. Проведено аналіз динаміки вартості основних засобів за видами
економічної діяльності. Досліджено показники забезпеченості основними
засобами сільського господарства. Розглянуто результати прогнозування вартості
основних засобів сільського господарства на період до 2020 року. Обгрунтованоо
невідкладні заходи державної політики щодо реалізації ефективної технічної
політики в сільському господарстві.

Нужна О.А.
215

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). Ч. 1. – 2015.

Ключові
слова:
основні
засоби,
сільськогосподарські угіддя, фондооснащеність.

сільське

господарство,

Nuzhna O.
FIXED ASSETS IN AGRICULTURE UKRAINE: PROBLEMS
SECURITY AND REPRODUCTION
The article examines current issues relating to the status and problems of
reproduction and development of material and technical base of agriculture Ukraine.
Since the scale, productivity, efficiency and competitiveness of agricultural production
are determined by numerous conditions and factors, including the priority belongs
logistical and technological bases. Found that agriculture uses 2,6% of fixed assets of the
national economy. Proved that the old physical infrastructure sector is unable to provide
a sufficient level of competitiveness of products both in domestic and foreign markets.
The analysis of dynamics of fixed assets by economic activity. Found that during the
years 2000-2013 years an increase in the value of fixed assets for all economic activities
in Ukraine 12,5 times, while in agriculture, hunting and forestry during this period there
are two completely opposite trends: reduction of fixed assets for 2000-2006 years in 1,3
times, and the rising cost of assets over 2007-2013 years 2 times. Thus, despite the
negative trend 2000-2006 years, the cost of fixed assets in agriculture, hunting and
forestry in 2013 year exceeded the corresponding figure for 2000 year by 1,6 times. The
analysis showed that the proportion of fixed assets of agriculture, hunting and forestry in
total value of fixed assets Ukraine steadily decreased from 11,760% in 2000 year to
1,5% in 2013 year, in 7,84 times. Studied indicators of the basic means of agriculture.
Found that the rate of equipment of funds of agriculture, which in 2013 year is 3,757,
which was 2,1 times the figure for 2007 year and 1,6 times more than in 2000 year. In
particular, the excess rate of decrease in the value of fixed assets of shedding agricultural
land in Ukraine in 2000-2007 years, led to a rapid fall in equipment of funds of
agriculture (except in 2004 year when there is a slight growth rate) of 2,330 thousands
uan. to 1,812 thousands uan. per 1 hectare of agricultural land, in 1,3 times. However,
the level of provision of agricultural material and technical resources Ukraine far behind
the developed countries. On average across Ukraine on 1 hectare of agricultural land
falls 5-7 times less assets than in farms with updated logistics. Especially low equipment
of funds observed in households and small and medium-sized farms with an area of 250
hectares of crops. The results of forecasting of fixed assets for agriculture until 2020
year. We support the view of scientists that the purpose of the development strategy of
logistics agriculture is ensuring quantitative and qualitative growth equipment of funds
of industry, the formation of its active part in amounts capable of providing timely and
quality performance full range of agricultural work on modern energy-saving and safe
technology. Grounded urgent measures to implement the state policy effective
technology policy in agriculture, including the creation of favorable conditions for
attracting investments, depreciation system reform in the field of investment direction,
expanding areas of government support.
Keywords: fixed assets, agriculture, agricultural land, fondoosnaschenist.
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Нужная О.А.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ВОСПРОИЗВОДСТВА
В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с состоянием и
проблемами воспроизводства и развития материально-технической базы сельского
хозяйства Украины. Проведен анализ динамики стоимости основных средств по
видам экономической деятельности. Исследованы показатели обеспеченности
основными средствами сельского хозяйства. Рассмотрены результаты
прогнозирования стоимости оснвных средств сельского хазяйства на период до
2020 года. Обоснованы неотложные меры государственной политики по
реализации эффективной технической политики в сельском хозяйстве.
Ключевые
слова:
основные
средства,
сельское
хозяйство,
сельскохозяйственные угодья, фондообеспеченность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Масштаби,
продуктивність,
ефективність
та
конкурентоспроможність
аграрного виробництва визначають численні умови й фактори.
Пріоритетне серед них місце належить матеріально-технічній і
технологічній базам. Тому проблема формування матеріальнотехнічної бази сільського господарства у даних умовах
господарювання набула особливої гостроти.
У сільському господарстві використовується 2,6% основних
засобів
вітчизняної
економіки.
В
сільськогосподарських
підприємствах налічується 151,3 тис. тракторів, 104,3 вантажних і
вантажопасажирських автомобілів, 72,4 тис. сівалок, 32,8 тис.
зернозбиральних комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки;
172 тис. тракторів і 21 тис. зернозбиральних комбайнів знаходяться
у господарствах населення.
Сьогодні слід спрямувати зусилля на вирішення проблеми
залучення у сільське господарство капіталу із внутрішніх та
зовнішніх джерел для технічного переозброєння галузі і
нарощування завдяки цьому обсягів та ефективності виробництва
сільськогосподарської продукції. Адже застаріла матеріальнотехнічна база галузі не в змозі забезпечити достатній рівень
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції як на
внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання відтворення та розвитку
матеріально-технічної бази сільського господарства досліджували
Білоусько Я.К., Гайдуцький П.І., Лупенко Ю.О., Малік М.Й.,
Могилова М.М., Підлісецький Г.М., Саблук П.Т., Товстопят В.Л. та
інші вчені.
Науковці наголошують, що сучасна аграрна економіка, як
показує світовий досвід, має будуватись за принципом інновацій,
який однаковою мірою має торкатися практично всіх факторів
виробництва: техніки, технології, сортів рослин і порід тварин,
менеджменту, інвестицій та ін. Не можна розраховувати на
виробництво конкурентоздатної продукції як на внутрішньому, так
і зовнішньому ринках, якщо вона вироблятиметься застарілими
технологіями та ручною працею [1; 2].
Цілі статті. Метою даного дослідження є аналіз динаміки
вартості основних засобів сільського господарства, показників
забезпеченості основними засобами, а також визначення напрямків
усунення негативних тенденцій у здійсненні технічної політики в
галузі.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. За даними
міністерства статистики України, протягом 2000-2013 років
спостерігається зростання вартості основних засобів за всіма
видами економічної діяльності в Україні від 828822 млн. грн. до
10401324 млн. грн., тобто у 12,5 рази (таблиця 1).
Водночас у сільському господарстві, мисливстві і лісовому
господарстві за цей період спостерігається дві абсолютно
протилежні тенденції:
1) протягом 2000-2004 років і у 2006 році вартість основних
засобів сільського господарства, мисливства і лісового
господарства зменшувалась від 97471 млн. грн. до 75511 млн. грн.,
тобто у 1,3 рази;
2) починаючи з 2007 року спостерігається позитивна
тенденція до зростання вартості основних засобів сільського
господарства, мисливства і лісового господарства відповідно від
75511 млн. грн. до 156013 млн. грн., тобто 2 рази [4].
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Таблиця 1
Вартість основних засобів України за видами економічної
діяльності у 2000-2013 роках, млн. грн.
Рік

Усього

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

828822
915477
964814
1026163
1141069
1276201
1568890
2047364
3149627
3903714
6648861
7396952
9148017
10401324

Сільське господарство,
мисливство, лісове
господарство
97471
93392
86192
77979
75447
76034
75511
78978
95880
103187
113388
118019
137640
156013

Питома вага сільського
господарства, мисливства,
лісового господарства, %
11,760
10,201
8,934
7,599
6,612
5,958
4,813
3,858
3,044
2,643
1,705
1,596
1,505
1,500

Тобто, темпи зростання вартості основних засобів за всіма
видами економічної діяльності в Україні (у 12,5 рази у 2013 році
порівняно з 2000 роком) значно перевищують темпи зростання
вартості основних засобів сільського господарства, мисливства і
лісового господарства (у 1,6 рази у 2013 році порівняно з 2000
роком).
Питома вага основних засобів сільського господарства,
мисливства і лісового господарства у загальній вартості основних
засобів України неухильно зменшувалась від 11,760% у 2000 році
до 1,500% у 2013 році, тобто у 7,84 рази (рис. 1).
Перевищення темпів зменшення вартості основних засобів
над темпами скорочення площі сільськогосподарських угідь в
Україні протягом 2000-2007 років призвело до стрімкого падіння
показника фондооснащеності сільського господарства (за винятком
2004 року, коли спостерігається незначне зростання показника) від
2,330 тис. грн. до 1,812 тис. грн. в розрахунку на 1 га
сільськогосподарських угідь, тобто в 1,3 рази (таблиця 2).
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Рис. 1. Динаміка питомої ваги основних засобів сільського
господарства, мисливства і лісового господарства у загальній
вартості основних засобів України, %
Таблиця 2
Забезпеченість основними засобами у сільському господарстві
України у 2000-2013 роках
Рік
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Вартість
основних
засобів, млн.
грн.
97471
93392
86192
77979
75447
76034
75511
78978
95880
103187
113388
118019
137640
156013

Площа
сільськогосподарських
угідь, тис. га
41827,0
41817,0
41800,4
41788,5
41763,8
41722,2
41675,9
41650,0
41625,8
41596,4
41567,0
41557,6
41536,3
41525,8
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Фондооснащеність в
розрахунку на 1 га
сільськогосподарських угідь,
тис. грн.
2,330
2,233
2,062
1,876
1,807
1,822
1,812
1,896
2,303
2,481
2,728
2,840
3,314
3,757
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Однак, починаючи з 2007 року, фондооснащеність сільського
господарства починає збільшуватись, оскільки при фактично сталій
площі сільськогосподарських угідь зростає вартість основних
засобів. Так, у 2013 році показник фондооснащеності сільського
господарства становить 3,757, що у 2,1 рази перевищує показник за
2007 рік і в 1,6 рази перевищує показник 2000 року.
Таким чином, протягом вже тривалого часу спостерігається
позитивна динаміка щодо поступового зростання показника
фондооснащеності сільського господарства (рис. 2).
4,0
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3,5
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3,0
2,5

2,840
2,330

2,233

2,481
2,303

2,062

2,0

1,896
1,866

1,5

2,728

1,807

1,822

1,812

1,0
0,5
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Рис. 2. Динаміка фондооснащеності основних засобів
сільського господарства, мисливства і лісового господарства в
розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь
Проте за рівнем забезпеченості сільського господарства
матеріально-технічними ресурсами Україна значно відстає від
розвинутих країн світу. В середньому по Україні на 1 га
сільськогосподарських угідь припадає в 5-7 разів менше основних
засобів, ніж у сільськогосподарських підприємствах з оновленою
матеріально-технічною
базою.
Особливо
низький
рівень
фондооснащеності спостерігається в господарствах населення,
малих та середніх сільськогосподарських підприємствах з площею
посівів до 250 га.
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Оснащеність окремими видами техніки в 2010 р. ледве сягає
половини технологічної потреби. Близько 85% технічних засобів в
аграрних підприємствах замортизована. Нині агропідприємства
щорічно списують 2,6-6,5% наявних машин, а закуповують лише
2,3-4,6%. Для нормального ж відтворення технічних засобів з
урахуванням впровадження інноваційно-інвестиційних моделей
розвитку аграрної галузі їх необхідно оновлювати на 18-20%.
Заводи сільськогосподарського машинобудування нарощують
виробництво технічних засобів надто повільно. В Україні відсутні
великі корпорації з виготовлення технічних засобів для села.
Результати прогнозування вартості основних засобів
сільського господарства на період до 2020 року подано в таблиці 3.
Таблиця 3
Вартість основних засобів сільського господарства України:
оптимістичний та песимістичний прогноз на 2020 рік [5]
Види основних
засобів
Будівлі, споруди,
передавальні
пристрої
Машини
та
обладнання
Транспортні засоби
Довгострокові
біологічні активи
Інші
Усього

2010р.
(факт.)

Вартість основних засобів, млрд. грн.
Прогноз на 2020 рік
2015 р.
Оптимістичний
Песимістичний
(очікуван.)
варіант
варіант

43,6

212,0

322,6

134,5

30,4

159,9

245,5

115,3

7,2

41,2

62,9

27,4

13,7

13,9

20,8

18,0

8,3
103,2

22,2
449,2

34,0
685,8

19,9
315,1

Науковцями ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН
України розроблені стратегічні напрями розвитку сільського
господарства України на період до 2020 року. Зокрема, метою
стратегії розвитку матеріально-технічної бази сільського
господарства визначено забезпечення кількісного та якісного
зростання фондооснащеності галузі, формування її активної
частини в обсягах, спроможних забезпечити своєчасне і якісне
виконання повного комплексу сільськогосподарських робіт за
сучасними енергоощадними і безпечними технологіями.
Індикаторами розвитку є наступні:
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1. Збільшення вартості основних виробничих засобів (у
порівняльних цінах) не менше ніж на 7% щорічно.
2. Забезпечення двократного перевищення обсягів закупівлі
сільськогосподарської техніки над обсягами її вибуття.
3. Збільшення частки вітчизняної техніки в загальній ємності
ринку технічних засобів до 2020 р. до рівня 60-70%;
4. Навантаження ріллі на один універсальний трактор
тягового классу 0,6-0,9 т/с для господарств населення до 2020 р. до
10 га [5].
Отже, для відтворення і розвитку матеріально-технічної бази
сільського господарства необхідно створити сприятливі умови для
залучення інвестицій, реформувати амортизаційну систему галузі в
інвестиційному напрямі, розширити напрями державної підтримки
галузі.
Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволяє
зробити висновки про поступове покращення показників
забезпеченості основними засобами у сільському господарстві
України. Позитивним є зростання вартості основних засобів
сільського господарства, починаючи з 2007 року. Однак
негативною залишається динаміка щодо зменшення питомої ваги
вартості основних засобів сільського господарства, мисливства і
лісового господарства в загальній сумі основних засобів за всіма
видами економічної діяльності в Україні протягом всього
досліджуваного періоду.
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УДК 657.471
Олійник С.О.
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В статті досліджено сутність управління витратами та розглянуто різні види
класифікації витрат
і сучасні проблеми обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції.
Ключові слова: витрати виробництва, класифікація витрат,калькулювання,
управління виробництвом.

Oliynyk S.O.
RECORD PRODUCTION COSTS AND THEIR PLACE IN THE
MANAGEMENT NOW
The article substantiates the theoretical principles of operation of the account of
expenses for production and conducted a review of existing signs classification of costs,
systems and methods for calculation of the cost of products used in domestic practice for
the management of production and management decisions. It is proved that the main
purpose of accounting for and control of production costs is in control of production
activities and cost management. It is essential operational information obtained about the
costs, allowing intervene in the production process and optimize it.
Choice signs of grouping expenses primarily depends on the task, so for practical
application in managerial accounting classification generally impractical limited costs.
The purpose of the classification of costs in agriculture is to provide users with
operational, accurate and complete information about the number and value of received
products, materials, labor and other production costs in structural divisions (brigades,
shops, farms, etc.) and the enterprise as a whole, not only for the needs of current and
operational management, but also strategic.
Keywords: production costs, classification costs, costing, production
management.

Олейник С.А.
УЧЕТ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье исследована сущность управления затратами и рассмотрены
различные виды классификации расходов и современные проблемы учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции.

Олійник С.О.
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Ключевые слова: издержки производства,
калькулирование, управление производством.

классификация

затрат,

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими
та
практичними
завданнями.
Ефективність
функціонування
будь-якого
підприємства
безпосередньо залежить від правильного формування та розподілу
витрат, що дозволяє виконувати система управлінського обліку.
Вимоги управління потребують чіткого визначення поняття методів
обліку витрат і калькулювання та їх класифікації. Методи
калькулювання передбачають відповідну класифікацію витрат, яка і
впливає на величину собівартості та розподіл витрат. Вивчення
класифікації витрат на сьогоднішній день є досить актуальним,
оскільки сучасні вимоги до інформації потребують наявності
деталізованих та багатоваріантних інформаційних потоків про
витрати в цілому. Тому облік і контроль витрат є найважливішою
ланкою управління підприємством.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Результати дослідження обліку і контролю
витрат виробництва висвітлені в працях багатьох відомих
вітчизняних та зарубіжних вчених: Голова С.Ф., Бутинця Ф.Ф.,
Левицької С.О., Нападовської Л.В., Палія В.Ф., Сопко В.В.,
Чумаченка М.Г., Шевчук В.О., Яругової А., Ярмоленко В.П.,
Ентоні Р., Фостера Д. та інші вчені. Проте деякі питання все ще
залишаються відкритими.
Цілі
статті.
Обґрунтування
теоретичних
засад
функціонування обліку витрат на виробництво продукції та огляд
існуючих ознак класифікації витрат, систем та методів
калькулювання собівартості продукції, які застосовуються у
вітчизняній практиці з метою управління виробництвом продукції
та прийняття управлінських рішень.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Від
правильної класифікації витрат залежить вибір оптимальних
варіантів та ефективність прийняття різноманітних управлінських
рішень, що впливає на рівень показників, які характеризують
діяльність суб’єкта господарювання. Голов С.Ф.стверджує, що
правильна класифікація будь-якої сукупності має таке ж важливе
значення, як лікарський діагноз для кожного окремого органа або
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хвороби всього організму [2].
Класифікація витрат передбачає групування витрат у
відповідні групи, які складаються з однорідних за своїм змістом або
близьких між собою витрат. Тому в економічній літературі і на
практиці класифікують витрати за різними ознаками.
Нападовська Л.В. зазначає, що ознак класифікації має бути
рівно стільки, щоб можна було з їх допомогою отримати найбільш
повну інформацію з метою задоволення потреб різних груп
споживачів [3].
Сьогодні керівникам для прогнозування поточних і
стратегічних управлінських рішень та контролю витрат за сферами
діяльності і центрами відповідності недостатньо загальноприйнятої
класифікації витрат. Інформація в управлінському обліку залежить
від його мети та завдань, а тому в обліку виділяють класифікацію
витрат, що відповідає її управлінському аспекту.
Вибір ознак групування витрат в першу чергу залежить від
поставленого завдання, тому для практичного застосування в
управлінському
обліку
недоцільно
обмежуватися
загальноприйнятою класифікацією витрат.
На сільськогосподарських підприємствах для цілей
фінансового обліку використовують класифікацію витрат, наведену
в П(С)БО 16 ―Витрати‖, а для внутрішньогосподарського
планування, обліку і калькулювання собівартості продукції
застосовують класифікацію витрат, подану у Методичних
рекомендаціях, відповідно до яких всі витрати формуються за
центрами відповідальності, об’єктами обліку, планування та
калькулювання.
Для
організації
управлінського
обліку
на
сільськогосподарських підприємствах необхідно застосовувати
таку класифікацію витрат, яка б повністю відповідала його
потребам та забезпечувала керівників повною і необхідною
інформацією для прийняття управлінських рішень як поточних, так
і на перспективу. Сучасні вчені-економісти пропонують
класифікувати витрати в управлінському обліку для прийняття
управлінських рішень за такими напрямами: 1. для визначення
собівартості продукції (робіт, послуг), оцінки запасів і фінансових
результатів; 2. для аналізу і планування; 3. для контролю і
регулювання. З урахуванням досвіду вітчизняної та зарубіжної
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практики обліку, цю класифікацію можна визнати доцільною і для
сільськогосподарських підприємств. Така класифікація витрат дає
можливість отримати більш точну, розширену та деталізовану
інформацію про витрати, проводити поглиблений і ґрунтовний їх
аналіз, планування та контроль.
Враховуючи
багатогалузевість
сільськогосподарських
підприємств, доцільно виділяти витрати за місцями виникнення і
центрами відповідальності, що дозволить здійснювати облік і
контроль як витрат відповідних центрів, порівняння їх з нормами,
кошторисами а також виявляти ступінь впливу керівників,
відповідальних осіб на величину витрат та конкретні результати
підрозділу.
Для аналізу і планування необхідне ефективне управління
витратами з розподілом їх на залежні від управлінських рішень
(релевантні) та незалежні (нерелевантні). Важливість такої
класифікації витрат в сільському господарстві зумовлена
необхідністю прийняття рішень щодо вибору основних
матеріальних, трудових і інших видів ресурсів та можливості
використання власної основної, супутньої і побічної продукції
(зерно, молоко, корми власного виробництва тощо). Для прийняття
управлінського рішення необхідно визначити релевантні витрати
по обох варіантах, проаналізувати результати і прийняти відповідне
рішення.
Така класифікація витрат для побудови управлінського обліку
в
сільськогосподарських
підприємствах
дає
можливість
здійснювати управління витратами з метою забезпечення
ефективного процесу виробництва і реалізації продукції. Для цього
внутрішньогосподарський облік повинен застосувати відповідні
методи обліку витрат. Крім методів обліку витрат існують і методи
калькулювання, що являють собою сукупність способів і прийомів,
необхідних для розрахунку собівартості конкретного виду
продукції калькулювання.
У фінансовому обліку в основу класифікації витрат покладено
види діяльності. У бухгалтерському управлінському обліку
професор Ф.Ф. Бутинець виділяє такі основні групування витрат: за
елементами витрат (матеріальні витрати, витрати на оплату праці,
відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні
витрати); за статтями витрат; за способом їх включення до витрат
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окремих структурних підрозділів підприємства (прямі і непрямі
витрати); за обсягом виробництва продукції (змінні і постійні); за
звітними періодами (витрати звітних періодів та витрати майбутніх
періодів); за функціональним призначенням [1].
Вважаємо
за
доцільне
на
сільськогосподарських
підприємствах класифікувати витрати в управлінському обліку для
прийняття управлінських рішень за такими напрямами: для
визначення собівартості продукції (робіт, послуг), оцінки запасів і
фінансових результатів; для аналізу і планування;для контролю і
регулювання. За допомогою запропонованої класифікації витрат
можна отримати більш точну, розширену та деталізовану
інформацію про витрати, проводити поглиблений і ґрунтовний їх
аналіз, планування та контроль. Кожен елемент витрат є єдиним і
неподільним, незалежно від кількості статей групування. Така
інформація дозволяє обліковувати, аналізувати, планувати і
контролювати витрати як по кожному об’єкту (підрозділу), так і по
підприємству в цілому та є основою для складання звітності
підприємств.
Організація обліку витрат за економічними елементами має
велике значення для складання фінансової звітності. Перелік
калькуляційних статей встановлюється підприємством самостійно,
виходячи з особливостей технології та організації виробництва.
Мета ведення обліку витрат виробництва – формування
системи взаємопов’язаних показників, що моделюють собівартість.
Тому за способом віднесення витрат та формуванням собівартості
повинен бути встановлений постійний контроль.
Управління витратами – це процес цілеспрямованого
формування витрат щодо їх видів, місць і носіїв за постійного
контролю рівня витрат і стимулювання їх зниження. Система
управління витратами має функціональний та організаційний
аспекти. Вона містить такі організаційні підсистеми: пошук і
виявлення чинників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів;
планування витрат за їхніми видами; облік та аналіз витрат;
стимулювання економії ресурсів і зниження витрат.
Значення обліку виробничих витрат у системі управління
можна виявити вже на етапі визначення його цілей та основних
завдань, які насамперед полягають у забезпеченні управлінського
персоналу організації (господарюючого суб’єкта) найбільш повною
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і достовірною інформацією, необхідною для контролю за
виробничою діяльністю та прийняттям рішень за їх результатами.
Інформація в розрізі статей витрат відображає використання
opганізацією всіх видів ресурсів, затребуваних у процесі
виробництва, саме облік витрат показує, скільки коштує організації
випуск того чи іншого виду продукції, а також, на який прибуток
вона може розраховувати. Таким чином, облік витрат на
виробництво продукції безпосередньо пов’язаний з ефективністю її
виробництва
та
з
кінцевими
результатами
діяльності
управлінського персоналу.
Висновки. В сучасних умовах господарювання питання
управління витратами підприємства надзвичайно актуальне. При
обмеженості ресурсів і досягненні планової ефективності виникає
потреба постійного порівняння понесених витрат і отриманих
результатів. Ця проблема посилюється під впливом інфляції, коли
дані про виробничі витрати необхідно повсякденно порівнювати з
майбутніми витратами, що значною мірою залежить від впливу
зовнішнього середовища. Отже, головне призначення обліку і
контролю витрат на виробництво полягає у контролі за виробничою
діяльністю та управління витратами. При цьому найважливіше
значення має оперативно отримана інформація про витрати, що
дозволяє втручатись у виробничий процес і оптимізувати його.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЮЧОЇ МЕТОДИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
У статті висвітлено зміст, завдання та особливості організації обліку
готової продукції на промисловому підприємстві.
Ключові слова: готова продукція, управлінський облік готової продукції,
фінансовий облік готової продукції,облікова політика, побічна продукція, супутня
продукція, калькулювання собівартості готової продукції.

Pisarenko T.
DESCRIPTION OF OPERATING METHOD OF ORGANIZATION
OF ACCOUNT OF THE PREPARED PRODUCTS
Maintenance of the prepared products is reflected in the article; description of
basic, concomitant and side products is given. The criteria of expediency of production
of basic goods, that is accompanied by the production of side, are certain. The concept of
realization of the prepared products is exposed. It is indicated on the elements of the
registration system in relation to the prepared products. In quality of such elements
subsystems come forward: financial and administrative account, internal control.
Organization of account is a method of combination of registration subsystems :
financial and administrative record-keeping. The method of combination of these
subsystems depends on the used method of account of charges that are the instrument of
organization of financial and administrative account.
Grouping of charges on the items of expenses of basic operating activity that
comes true by means of organizational instruments in accordance with a national
standard 16 creates a financial registration subsystem. Grouping of charges after the
elements of charges after the objects of account of basic activity, sale and administrative
activity form an administrative registration subsystem. Within the limits of this
registration subsystem possibilities of optimal and effective management charges will be
realized.
Methods of account of charges that come forward as an organizational
instrument uniting registration subsystems, are a cost mechanism that forms the cost
estimation of the prepared products. The methods of account of charges mark enterprises
in registration politics. Registration politics of enterprise is formed in accordance with a
current legislation. By basic normatively-legal documents, that determine the features of
organization of account of production and realization of the prepared products there are
standards of record-keeping 9 «Supplies», 15 «Profit», 16 «Charges».
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Писаренко Т.Н.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МЕТОДИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье отражено содержание, задачи и особенности организации учета
готовой продукции, на промышленном предприятии.
Ключевые слова: готовая продукция, управленческий учет готовой
продукции, финансовый учет готовой продукции, учетная политика, побочная
продукция, сопутствующая продукция, калькулирование себестоимости готовой
продукции.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Для
кожного суб’єкта господарювання готова продукція відіграє
важливу роль у складі його оборотних активів та займає домінуючу
позицію у здійсненні його діяльності. Готова продукція є
уречевленим результатом діяльності підприємства, а відповідно і
об’єктом ведення бухгалтерського обліку та здійснення
внутрішнього контролю. Випуск і реалізація продукції впливає на
фінансові результати роботи суб’єкта підприємництва, адже
реалізація готової продукції – це основне джерело формування
доходу підприємства.
Виходячи з вищезазначеного, а також враховуючи те, що
провідну роль у забезпеченні отримання прибутку підприємством
відіграє виробництво та реалізація готової продукції, вбачається
актуальним проведення дослідження організації обліку результатів
виробництва та реалізації готової продукції.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Основним показником обсягу господарської
діяльності промислових підприємств є реалізація ними готової
продукції. Обсяг реалізації товарної (готової) продукції значною
мірою визначається випуском її з виробництва.
Вивченням комплексу питань, пов’язаних з обліком готової
продукції, займалися провідні вітчизняні та зарубіжні науковці:
Ф.Ф. Бутинець, А.Г. Загородній, О.Ю. Дашкевич, Л.В. Дікань,
М.В. Кужельний, Л.Є. Рогозян, І.Б. Садовська, П.Л. Сук, Л.К. Сук,
В.Є. Труш, М.В. Реслер та ін.
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Не зважаючи на значну кількість наукових і спеціалізованих
праць щодо методики обліку готової продукції, у бухгалтерів
виникають питання щодо організації обліку виробництва і
реалізації готової продукції. Все сказане вказує на актуальність
теми дослідження.
Цілі статті. Метою написання статті є висвітлити
організаційні аспекти обліку готової продукції на промисловому
підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У процесі
виробництва людина взаємодіє з певними засобами виробництва і
створює конкретні матеріальні блага. Отже, останні є продуктами
праці, тобто споживною вартістю, речовиною природи,
пристосованою людиною за допомогою знарядь праці до своїх
потреб. Результат праці здебільшого матеріалізується у вигляді
конкретного продукту (продукції, виробу). Продукція, яка
виготовляється, протягом певного часу перебуває на різних стадіях
технологічного процесу і, з огляду на це, називається незавершеним
виробництвом, напівфабрикатом чи готовим для споживання
продуктом.
Бухгалтера промислового підприємства особливо цікавить
рух готової продукції від її виробництва до реалізації.
Науковці по-різному трактують поняття «готова продукція»
[1-8].
Таким чином, готовою продукцією слід вважати таку, яка
повністю закінчена обробкою, укомплектована, пройшла необхідні
випробування (перевірки), відповідає діючим стандартам або
затвердженим технічним умовам (має сертифікат чи інший
документ, що засвідчує її якість), прийнята відділом технічного
контролю підприємства та здана на склад або ж прийнята
замовником (якщо готова продукція здається на місці) відповідно
до затвердженого порядку її приймання (оформлена встановленими
здавальними документами).
У комплексному виробництві при переробці або обробці
сировини утворюється кілька кінцевих продуктів, один із яких
вважають основним, а інші – супутніми (побічними).
Група продукції, яку виготовляють одночасно з основною
продукцією i яка має порівняно значну ціну реалізації, є супутньою.
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Неосновна продукція, яка має незначну цину реалізації, називається
побічною.
Підприємство має самостійно поділити другорядну
продукцiю на продукцiю залежно вiд частки у виручцi вiд реалiзацiї
кiнцевих продуктів. Як варіант поділу:
супутня продукцiя, частка якої в загальнiй виручцi бiльша
20%;
побiчна продукцiя, частка якої в загальнiй виручцi менша
20%;
вiдходи, якi вигiднiше здати в утиль, анiж збирати та
переробляти через їхню малоцiнність, вiдсутність необхiдного
обладнання, незначну кiлькість, вiддаленість покупця тощо.
Вважають, що виробництво основної продукцiї вигiдно
розширювати (при цьому збiльшується виробництво супутньої,
побiчної продукцiї) доти, доки додаткова виручка перевищує
додатковi грошовi й додатковi альтернативнi витрати.
При цьому для прийняття останнього рішення можна
розрахувати коефіцієнт нормальної рентабельності:
Нормальний прибуток
Кн.р.
100.
(1)
Витрати
Нормальний (бажаний) прибуток – це мiнiмальний розмiр
прибутку, що компенсує пiдприємцеві витраченi грошовi кошти,
час, зусилля в ступенi, необхiдному, щоб утримати його вiд
бажання зайнятися альтернативним видом дiяльностi.
Iншими словами, керiвники фiрми, пiдприємства вибирають
такий рiвень рентабельностi, нижче якого нема сенсу займатися
даним видом дiяльностi.
Головне завдання будь-якого підприємства – виробництво
продукції торгівля товарами високої якості з найменшими
витратами.
З бухгалтерської точки зору, процес виробництва – це
сукупність господарських операцій, пов’язаних із виробництвом
продукції, виконанням робіт, наданням послуг.
Реалізація продукції (робіт послуг) відповідно до чинного
законодавства
–
це
господарська
операція
суб’єкта
підприємницької діяльності що передбачає передання права
власності на продукцію (роботи послуги) іншому суб’єктові
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підприємницької діяльності в обмін на еквівалентну суму коштів
або боргових зобов’язань. Розрахунки за реалізовану продукцію
(роботи послуги) можуть здійснюватися у грошовій формі а також
шляхом товарообмінних (бартерних) операцій чи будь-яких видів
погашення взаємозаборгованості між сторонами господарської
операції без проведення грошових розрахунків.
З позиції бухгалтерського обліку, реалізація готової продукції
трактується як тристоронній процес доведення товару до
споживача, в якому у момент продажу, по-перше, передаються
права власності на об’єкт продажу від продавця до покупця й
визнається очікуване надходження економічних вигод – виручка,
по-друге, визнаються витрати і, по-третє, здійснюється зіставлення
доходів та витрат, що дає можливість визначити фінансовий
результат від продажу – прибуток, збиток або беззбитковість.
До основних нормативно-правових документів з організації
обліку виробництва та реалізації готової продукції відносять
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», 15
«Дохід», 16 «Витрати» [9-11].
Система бухгалтерського обліку повинна складатися з
елементів, які взаємодіють між собою, залежать одне від одного і
формують єдине ціле. З випаданням одного елементу втрачає
сутність вся система. Такими елементами облікової системи щодо
готової продукції виступають підсистеми: фінансовий і
управлінський облік, внутрішній контроль.
Кожна підсистема, маючи властиві лише їй принципи і
методи обліку витрат, створює інформаційну базу, необхідну для
організації фінансового та управлінського обліку, тим самим
задовольняючи кінцеву мету – ефективне функціонування
підприємства. На рівні дослідження підсистем, організація – це
спосіб поєднання облікових підсистем: фінансового й
управлінського бухгалтерського обліку. Спосіб поєднання цих
підсистем залежить від використаного методу обліку витрат, що є
інструментом організації фінансового і управлінського обліку.
Групування витрат за статтями витрат основної операційної
діяльності, що здійснюється за допомогою організаційних
інструментів у відповідності до П(С)БО 16, створює фінансову
облікову підсистему. Групування витрат за елементами витрат за
об’єктами обліку основної діяльності, збуту та адміністративної
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діяльності утворюють управлінську облікову підсистему. В межах
цієї облікової підсистеми реалізуються можливості оптимального і
ефективного управління витратами. Облікова система, що поєднує
принципи та вимоги двох підсистем, набуває ознак інтеграційної
облікової системи.
Так, наприклад, коли в обох підсистемах застосовуємо
спільний метод обліку витрат, викладений у стандарті 16
«Витрати», то спостерігається тісний зв’язок між підсистемами, що
призводить до перетворення однієї підсистеми на іншу. Зокрема,
підсистема фінансового обліку замінює підсистему управлінського
обліку. В цьому випадку підсистема управлінського обліку втрачає
свої функції. Підсистема ж фінансового обліку, по відношенню до
управлінського, має універсальний характер.
Методи обліку витрат, які виступають організаційним
інструментом, об’єднуючи облікові підсистеми, є вартісним
механізмом, що формує вартісну оцінку готової продукції. У різних
підсистемах вартісна оцінка готової продукції проявляється
показниками, властивими лише одній з облікових підсистем:
у підсистемі управлінського обліку розраховують
фактичну виробничу собівартість готової продукції;
у підсистемі фінансового обліку розраховують показник
собівартості реалізації готової продукції.
Механізм формування вартісної оцінки в цих облікових
підсистемах різний. Вартісна оцінка в даному випадку виступає
організаційним аспектом облікових підсистем, а саме:
у фінансовому обліку механізм формування вартісної
оцінки ґрунтується на методі, описаному в національному стандарті
16 «Витрати»;
в управлінському обліку механізм формування вартісної
оцінки регулюється методичними рекомендаціями формування
собівартості продукції.
Вартісна оцінка – це загальна ознака готової продукції в
бухгалтерському обліку, яка залежить від її класифікації за формою
й існує в грошовому вигляді. Формування вартісної оцінки готової
продукції, що проявляється у вигляді запасу, в облікових
підсистемах відбувається під впливом методів обліку витрат. У
випадку, коли готова продукція виступає послугою – вартісна
оцінка формується за справедливою вартістю дебіторської
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заборгованості.
Саме заради вартісної оцінки готової продукції обирається та
чи інша облікова політика на підприємстві, оскільки отриманий
результат надає можливість аналізувати ефективність виробничого
процесу і вчасно приймати відповідні рішення. Вартісна оцінка
готової продукції слугує організаційною основою у зазначених
облікових підсистемах.
Основними завданнями обліку готової продукції є:
систематичний контроль за випуском готової продукції,
станом її запасів і збереженням на складах, обсягом виконаних
робіт та послуг;
вчасне та правильне документування оформлення
відвантаженої і відпущеної продукції (робіт, послуг);
контроль за виконанням плану договорів поставок за
обсягом та асортиментом реалізованої продукції;
вчасне і достовірне визначення результатів від реалізації
продукції (робіт, послуг) та їх облік.
Облік витрат і калькулювання собівартості продукції згідно з
національними стандартами обліку має такі основні етапи:
віднесення прямих матеріальних, трудових, змінних та
розподілених постійних загальновиробничих витрат на собівартість
продукції;
розподіл виробничих витрат між готовою продукцією та
незавершеною виробництвом продукцією;
віднесення постійних нерозподілених і наднормативних
витрат на собівартість реалізованої продукції;
калькулювання собівартості реалізованої продукції та
оцінка залишку готової продукції;
віднесення адміністративних витрат, витрат та збут та
інших витрат на фінансові результати діяльності підприємства.
Прямі витрати (матеріальні, трудові, інші) відносять
безпосередньо на конкретний вид продукції, послугу, іншими
словами – на будь-який об’єкт обліку. Таке віднесення здійснюють
за даними первинних документів.
Непрямі затрати не можуть бути віднесені на об’єкт обліку за
даними первинних документів. До таких затрат відносять:
загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на
збут, інші затрати. Процес віднесення їх на об’єкт обліку
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передбачає математичні розрахунки. Непрямі затрати поділяють на
виробничі
і
невиробничі.
Непрямі
виробничі
затрати
(загальновиробничі витрати) після розподілу вводять у собівартість
продукції. Непрямі невиробничі затрати (адміністративні, збутові
та інші витрати) також розподіляють між об’єктами обліку
пропорційно до прийнятої бази розподілу, але не вводять до
собівартості продукції і розглядають як витрати звітного періоду.
Облік прямих витрат на виробництво готової продукції
ведуть на активному рахунку 23 «Виробництво», непрямих – на
дебеті рахунку 91 «Загальновиробничі витрати. Невиробничі
витрати обліковують на рахунках 92-97 діючого Плану рахунків
[12].
Згідно з національними стандартами обліку під час складання
фінансових звітів для зовнішніх користувачів інформації,
продукцію оцінюють на основі виробничих витрат. Отже,
отримуємо тільки виробничу собівартість. Система обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції відповідно до НП(С)БО
№ 16 «Витрати» відображена на рис. 1 [11].
Прямі
матеріальні
витрати

Прямі трудові витрати,
відрахування на
соціальне страхування

Загальновиробничі
витрати

Змінні

Адміністративні
витрати
Витрати
на
збут

Постійні

Розподілені

Нерозподілені

Наднормативні виробничі

Витрати на виробництво

затрати
Собівартість
готової продукції

Незавершене
виробництво

Собівартість
реалізованої
продукції

Собівартість
залишку готової
продукції

Виручка

–

Собівартість
реалізованої
продукції

=

Валовий
прибуток

–

Адміністративні і збутові
витрати

=

Прибуток
звітного
періоду

Рис. 1. Система обліку витрат і калькулювання собівартості
продукції відповідно до НП(С)БО № 16 «Витрати»
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Готову продукцію обліковують на рахунку 26 «Готова
продукція». Як правило, протягом місяця рух готової продукції
показують за плановою собівартістю або за відпускними цінами
(назвемо це обліковою ціною). Водночас на рахунку 26 і в балансі
має бути відображена повна фактична собівартість готової
продукції. У зв’язку з цим у кінці місяця, коли розраховують
калькуляцію собівартості, визначають різницю між фактичною
собівартістю і вартістю в облікових цінах.
Середній відсоток відхилень планової собівартості від
фактичної дорівнює відношенню суми відхилень на початок місяця
і за звітний місяць до вартості готової продукції за обліковими
цінами на початок звітного місяця й за звітний місяць.
Розрахунок відхилень необхідний із тієї причини, що
фактичну собівартість готової продукції можна визначити тільки в
кінці місяця, а протягом місяця потрібно відображати її рух. Тому
надходження і списання продукції протягом місяця провадять, як
правило, за плановою собівартістю.
Для обліку відхилень фактичної собівартості готової
продукції від облікових цін до рахунку 26 можна відкрити
субрахунки: 261 «Готова продукція за обліковими цінами» і 262
«Відхилення фактичної собівартості готової продукції від
облікових цін».
Суму відхилень фактичної виробничої собівартості готової
продукції від її вартості за обліковими цінами, що належить до
реалізованої (відвантаженої) продукції, відображають за кредитом
рахунку 26 «Готова продукція» і кредитом відповідних рахунків, на
яких відображають вибуття готової продукції.
По закінченні звітного періоду здійснюють зведений облік.
Зведений облік витрат на виробництво здійснюють на основі
зведених даних, одержаних у результаті опрацювання первинної
документації.
На підприємствах із цеховою структурою управління
зведений облік забезпечує виділення в собівартості продукції
витрат окремих цехів. На підприємствах із безцеховою структурою
управління зведений облік витрат на виробництво ведуть за видами
продукції в цілому на підприємстві. Дані зведеного обліку
використовують під час складання калькуляції фактичної
виробничої собівартості продукції.
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Для ведення зведеного обліку витрат на виробництво
застосовують облікові регістри. На підставі даних зведеного обліку
витрат на виробництво складають калькуляції фактичної
виробничої собівартості.
Висновки. Отже, готова продукція – об’єкт облікової
системи промислового підприємства, що поєднує організаційні
інструменти обліку виробництва і продажу продукції, виступає
засобом для досягнення основної мети функціонування
підприємства.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В АУДИТІ ЯК ПРИЙОМ МЕТОДУ
ФАКТИЧНОГО КОНТРОЛЮ
У статті розкрито наукові підходи до сутності інвентаризації з позицій
контролю. Обґрунтовано, що інвентаризація в аудиті є прийомом методу
фактичного контролю. Запропоновано аудиторам виконувати способи та дії в
процесі інвентаризації, що дасть можливість визначити реальні дані про фактичну
наявність та залишки цінностей.
Ключові слова: інвентаризація, процедури аудиту, прийоми аудиту.

Podolianchuk O.A.
INVENTORY AUDIT AS EFFECTIVE CONTROL
RECEPTION METHOD
Rational management decisions need unbiased, complete information on the
status of the company, the source of which serve the accounting data and reporting.
Reliability insurance and performance accounting is designed to prevent the possible
deviation inventory - one of the main methods of accounting and control.
The article presents the scientific approaches and provisions of regulations on the
nature of the category of "inventory". It was found that the content of the studied
determination characterized in different ways: method of control, verification, admission
control. Discussion positions of scholars influenced the study of author, inventory - one
of the techniques of performance audits as audit procedures include checking documents
and assets; supervision of processes or procedures performed by others; personal
performance of internal controls.
Studies indicate lack of clear guidelines and explanations of regulations and
consensus of scientists on the participation of the auditor in inventory or in the presence
of its conduct. The author determined that inventory method as the method of actual
control in the audit ensures compliance with the principle of financial reporting and
accounting - complete coverage, and enables reliable information about actual and
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potential consequences of business transactions and events that can influence the
decisions taken on the basis. Improvement of the reliability of the audit evidence the
author proposed auditors fulfill the methods and procedures for the inventory. This will
make it possible to determine the presence and accuracy of the recognition and
measurement of property companies.
Keywords: inventory, audit procedures, audit techniques.

Подолянчук Е.А.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ В АУДИТЕКАК ПРИЕМ МЕТОДА
ФАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
В статье раскрыто научные подходы к сущности инвентаризации с позиций
контроля. Обосновано, что инвентаризация в аудите является приемом метода
фактического контроля. Предложено аудиторам выполнять способы и действия в
процессе инвентаризации, что позволит определить реальные данные о
фактическом наличии и остатки ценностей.
Ключевые слова: инвентаризация, процедуры аудита, приемы аудита.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями.«Хто
володіє інформацією – той володіє світом» – відомий вислів, як
свідчать дані, Натана Ротшильда, британського торгівця початку 19
ст. [14] – актуальним є і в теперішній час.
Для забезпечення успішного функціонування підприємств
необхідно здійснювати результативне управління. Прийняття
раціональних управлінських рішень потребує об’єктивної та повної
інформації про стан справ на підприємстві, джерелом якої
виступають дані бухгалтерського обліку та звітності. Саме тому
існує об’єктивна необхідність здійснення аудиту.
Відповідно до визначення аудиту, яке трактує Закон України
«Про аудиторську діяльність» [9], метою аудиту є висловлення
незалежним аудитором думки про те, чи відповідає фінансова
звітність в усіх суттєвих аспектах інструкціям, які регламентують
порядок її підготовки і подання.
Зазначимо, що Законом «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність
в Україні» передбачається проведення
інвентаризації активів і зобов’язань перед складанням річної
фінансової для забезпечення достовірності даних бухгалтерського
обліку та фінансової звітності [10].
Забезпечити достовірність показників обліку і запобігти
можливим відхиленням покликана інвентаризація – один із
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головних методів обліку і контролю. Проведення інвентаризацій
було, є і залишається єдиним способом контролю за точністю
даних, що надаються бухгалтерським обліком. Її проведення дає
змогу з’ясувати розходження між даними бухгалтерського обліку
та фактичною наявністю, станом і оцінкою активів, власного
капіталу і зобов’язань підприємства, перевірити повноту
документального оформлення і відображення в обліку
господарських операцій, підтвердити реальність показників
звітності підприємства [11, с. 66].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми.Сутність інвентаризації як методу
бухгалтерського обліку і контролю, як методу, прийому чи
процедури аудиту висвітлювали у своїх працях провідні науковці:
С.В. Бардаш, Н.І. Беренда, Ф.Ф. Бутинець, П.І. Гайдуцький,
Н.П. Кузик,
С.О. Олійник,
В.П. Пантелєєв,
О.А.
Петрик,
В.Я. Савченко,
Т.П. Сморжанюк,
Л.К. Сук,
П.Л. Сук,
М.Я. Штейнман та інші. Науковці зазначають, що проведення
інвентаризації є обов’язковим для підтвердження достовірності
даних обліку та звітності. Але питання порядку та методики
здійснення інвентаризації під час аудиту залишаються поза увагою.
З приводу присутності аудитора під час інвентаризації науковці теж
не мають одностайної думки. Одні вважають, що аудитор не
повинен входити до складу інвентаризаційної комісії, а лише
спостерігати за її проведенням, інші – вважають, що аудитор
взагалі не відповідає за проведення інвентаризації [4].
Цілі статті.Метою дослідження є розкриття змісту та
сутності інвентаризації як прийому аудиторського контролю.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.Насамперед
здійснимо дослідження наукових підходів до дефініції
«інвентаризація» з позиції контролю (табл. 1).
Отже, сутність інвентаризації характеризується по різному:
метод контролю, перевірка, прийом контролю.
Аналізуючи нормативні документи та спеціальну наукову
літературу, можна дійти висновку про те, що не існує єдиного
підходу до сутності та класифікації прийомів, методів, процедур та
способів аудиту. Усупереч існуванню різних підходів, вважаємо за
доцільне використовувати в науковій термінології ті, які розкриті у
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міжнародними стандартами аудиту (МСА) і стосуються одержання
аудиторських доказів, оскільки саме МСА визначають основу
проведення аудиту в Україні [8, с. 62].
Так, процедури аудиту – це методичні дії аудитора,
спрямованих на отримання доказів щодо об’єктів аудиту. Метод
аудиту – це сукупність прийомів і способів, за допомогою яких
ведеться дослідження предмета та об’єктів, що підлягають
аудиту. Прийоми аудиту – це система або сукупність дій аудитора,
спрямовані на дослідження об’єкту аудиту. Способи аудиту – дії
аудитора, які спрямовані на виконання мети аудиту [8, с. 63].
Таблиця 1
Визначення категорії «інвентаризація»
Автор
Беренда Н.І.,
Хабенко О.В.
Кузик Н.П.,
Боярова О.А.

Пантелєєв В.П.

Сморжанюк Т.П.
Сук Л.К.,
Сук П.Л.
Штейнман М.Я.,
Євсеєв М.Ф.

Характеристика
Це основний методичний прийом фактичного
контролю за збереженням майна та джерелами його
формування [1, с. 126]
Інвентаризація – один із найважливіших елементів
методу контролю за збереженням майна, активів від
розкрадання та нераціональних втрат, а також
ефективний засіб забезпечення достовірності
показників фінансової звітності [2, с. 13]
Фактичний
методичний
прийом
контролю
фактичного
стану
підконтрольних
об’єктів,
здійснюваний з метою забезпечення збереження
цінностей і раціонального використання їх у
фінансово-господарській діяльності [5, с. 133]
Інвентаризація, як метод фактичного контролю, має
велике значення для контролю за збереженням майна
підприємства [11, с. 66]
Перевірка в натурі наявності та стану матеріальних
цінностей та вкладень підприємства, розрахунків і
зобов’язань та звірення фактичної наявності з
даними бухгалтерського обліку [12, с. 53]
Інвентаризація – найважливіший і найчастіше
використовуваний прийом фактичного контролю [13,
с. 36]

Джерело: сформовано автором за [1; 2; 5; 11; 12; 13]

В Законі України «Про аудиторську діяльність» зазначено, що
аудитор має право самостійно визначати форми і методи
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проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг [9].
Проте, у МСА терміни «методи» чи «прийоми» не
використовуються, немає чіткого визначення і терміну
«аудиторські процедури».
У МСА лише зазначено, що для отримання аудиторських
доказів передбачено виконання аудиторських процедур (табл. 2).
В Положенні про інвентаризацію від 2.09.2014 р. №879
відзначено, що під час інвентаризації активів і зобов’язань
перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан,
відповідність критеріям визнання і оцінки [7].
Таблиця 2
Сутність аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів згідно МСА
Процедура
Запит

Перевірка
Спостереження
Зовнішнє
підтвердження
Повторне
обчислення
Повторне
виконання

Аналітичні
процедури

Сутність
- процес звернення за інформацією, як фінансовою,
так і нефінансовою, до обізнаних осіб суб’єкта
господарювання або поза його межами.
- вивчення записів або документів, як внутрішніх,
так і зовнішніх, що зберігаються на папері,
електронних та інших носіях інформації;
- перевірка матеріальних активів.
- охоплює нагляд за процесом або процедурою, що
виконуються іншими особами.
- являє собою аудиторські докази, отримані
аудитором у вигляді прямої письмової відповіді від
третьої сторони (підтверджуюча сторона) у
паперовій, електронній або іншій формі.
- перевірка математичної правильності документів
чи записів.
- незалежне виконання аудитором процедур або
заходів
внутрішнього
контролю,
які
вже
виконувались як частина заходів внутрішнього
контролю суб’єкта господарювання.
- оцінки фінансової інформації, зроблені на основі
аналізу ймовірних взаємозв’язків між фінансовими
та нефінансовими даними, що охоплюють необхідне
вивчення
ідентифікованих
відхилень
або
взаємозв’язків, які не узгоджуються з іншою
відповідною інформацією чи значно відрізняються
від очікуваних величин.

Джерело: Сформовано автором за [3; 8, с. 62]
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Тому вважаємо, що інвентаризація – один із прийомів
виконання процедур аудиту, оскільки аудиторські процедури
включають: перевірку документів та активів; нагляд за процесами
чи процедурами, які виконуються іншими особами; особисте
виконання заходів внутрішнього контролю (рис. 1). Все це дає
можливість визначити наявність і правильність визнання та оцінки
майна підприємства.
Процедури
аудиту:
перевірка,
спостереження,
повторне
виконання

Прийом:
інвентаризація

Метод:
фактичного контролю

проведення:
переважування,
обмір, перерахунок,
контрольні заміри
тощо

Спосіб

організації:
суцільний,
вибірковий

Рис. 1. Місце інвентаризації в складі процедур та методів
аудиту
Джерело: Сформовано автором

Практика проведення аудиту свідчить про відмову
проведення інвентаризації, оскільки вона є трудомісткою для
аудитора та високовартісною для підприємства-замовника. Тому
аудитори використовують матеріали інвентаризації самого
підприємства як джерело доказовості певної інформації. Проте не
завжди результати інвентаризації є об’єктивними, адже в деяких
підприємствах може мати місце формальність проведення
контролю.
Дослідження свідчать про відсутність чітких рекомендацій і
пояснень нормативних документів та єдності думок вчених з
приводу участі аудитора в інвентаризації чи присутності при її
проведенні.
Проте, в програмі аудиту будь-якого об’єкта присутні
процедури: перевірка, спостереження чи повторне виконання.
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Таким чином науковці та практики підтверджують необхідність
присутності аудитора під час інвентаризації чи особистого
виконання інвентаризації.
З
цього
приводу
Петрик О.А.,
Савченко В.Я.,
Свідерський Д.Є. зазначають, що аудитор може під час перевірки
спиратись на дані планової інвентаризації на підприємстві, або на
початку аудиту може бути проведена інвентаризація об’єктів
основних засобів [6, с. 126]. Беренда Н.І. та Хавенко О.В.
наголошують, що бажаним і доцільним є обов’язкова присутність
аудитора при інвентаризації [1, с. 126]. На думку Олійник С., не
зважаючи на те, що більшість аудиторів-практиків при проведенні
аудиту віддають перевагу документальним прийомам, проведення
інвентаризації при аудиті запасів залишається вкрай необхідною
аудиторською процедурою [4].
Міркування науковців з приводу обов’язковості проведення
інвентаризації аудитором чи його присутності в процесі її
виконання є виправданими, адже саме інвентаризація дозволяє
отримати точні дані про фактичний стан справ суб’єкта
господарювання та надає орієнтовану інформацію для прийняття
управлінських рішень.
Дослідження економічної літератури [6, с. 170] дозволяє
поділити контрольні дії аудитора на ті, що проводяться:
- до інвентаризації;
- під час інвентаризації;
- після інвентаризації.
До проведення інвентаризації аудитору потрібно впевнитися в
тому, що на підприємстві чітко організовано складське
господарство, контрольно-пропускна система, підтримується
касова, фінансова, трудова дисципліна тощо. Необхідно здійснити
перевірки таких фактів: як здійснюється охорона об’єкта; чи
укладені та правильно оформлені договори про матеріальну
відповідальність з працівниками, яким передано цінності на
зберігання; чи визначені матеріально відповідальні особи; чи
створені умови для забезпечення збереженості цінностей; чи є в
наявності складські приміщення, шафи, сейфи; чи є в наявності
вимірювальні пристрої; чи забезпечено чітке санкціонування фактів
здійснення господарських операцій; чи призначена керівництвом
підприємства постійно діюча комісія для проведення контролю.
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Можна сказати, що аудитор здійснює тестування систем обліку та
контролю підприємства.
Під час проведення інвентаризації, якщо аудитор не входить
до складу інвентаризаційної комісії, він повинен спостерігати за її
роботою, зобов’язаний стежити за правильністю виконання
процедур. Члени інвентаризаційної комісії перераховують цінності
та складають інвентаризаційні описи. При цьому, аудитор час від
часу повинен перевіряти дані інвентаризаційних описів.
Якщо ж аудитор проводить особисто контрольні перевірки, то
він виконує різні способи (зважування, перерахунок, контрольні
заміри, обмірювання тощо) та звіряє одержані дані з даними
бухгалтерського обліку.
Дії аудитора після закінчення інвентаризації полягають в
тому, що він вивчає результати інвентаризації підприємства.
Відбувається порівняння інвентаризаційних описів та звіряльних
відомостей з даними бухгалтерського обліку. Одним з ефективних
способів перевірки є порівняння даних прибутково-видаткових
документів з даними інших документів, які фіксують ці самі
операції, але в інших аспектах. Використовуються також такі
прийоми і способи, як зіставлення даних, що відображають
надходження та витрачання цінностей з даними документів, якими
оформлені інші операції, пов’язані з таким надходженням або
витрачанням цінностей; порівняння даних бухгалтерського обліку з
даними оперативного обліку; перевірка фактичного виконання
робіт у натуральних показниках, оплачених за грошовими
документами тощо.
Таким чином: дії аудитора до інвентаризації дають
можливість
встановити
фактичне
ставлення
керівництва
підприємства до організації обліку та внутрішнього контролю і
спланувати виконання подальших прийомів; дії в процесі
інвентаризації – визначити реальні дані про фактичну наявність та
залишки цінностей; дії після інвентаризації – визначити проблемні
місця в обліку та контролі підприємства.
Вище викладене дає можливість сформувати послідовність
аудиту достовірності результатів інвентаризації (якщо аудитор не
бере участі або не присутній при інвентаризації):
- перевірка матеріалів інвентаризації;
- оцінка складського господарства, фінансової, касової,
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розрахункової, трудової дисципліни;
- перевірка кадрової документації з питань підбору, прийому
на роботу та звільнення матеріально-відповідальних осіб
(завідуючих складами, касирів, експедиторів та інших);
- вибіркове порівнянням фактичних даних, відображених у
інвентаризаційному описі, з обліковими даними;
- перевірка правомірності списання на природні втрати
цінностей, яких не вистачає;
- перевірка об’єктивності та правильності визначення лишків
і нестач.
- перевірка правильності взаємного заліку надлишків і нестач
внаслідок пересортиці.
перевірка
правильності
віднесення
результатів
інвентаризації на рахунки бухгалтерського обліку.
Висновки. Отже, інвентаризація як прийом методу
фактичного контролю в аудиті забезпечує дотримання принципу
фінансової звітності та бухгалтерського обліку – повного
висвітлення, і дає можливість отримання достовірної інформації
про фактичні і потенційні наслідки господарських операцій та
подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.
Вважаємо, що для підвищення достовірності отриманих
аудиторських доказів аудиторам доречно виконувати дії під час
інвентаризації.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Беренда Н.І. Особливості інвентаризації виробничих запасів на підприємствах
харчової промисловості / Н.І. Беренда, О.В. Хабенко // Формування ринкових
відносин в Україні. – 2015. – №1. – С. 125-127
Кузик Н.П. Нормативно-правове забезпечення інвентаризації активів і
зобов’язань: зміни 2015 / Н.П. Кузик, О.А. Боярова // Бухгалтерія в сільському
господарстві. – 2014. – №23-24. – С. 13-19
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг: видання 2013 року [Електронний ресурс] –
Режим доступу : http//www/apu.com.ua
Олійник С. Роль інвентаризації в формуванні достовірної фінансової звітності
та шляхи її вдосконалення / С. Олійник [Електронний ресурс] – Режим
доступу:
http://sophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_6_2014_05_22_23/ro
l_inventarizaciji_v_formuvanni_dostovirnoji_finansovoji_zvitnosti_ta_shljakhi_jiji
_vdoskonalennja/64-1-0-1011
Пантелєєв В.П. Аудит: навч. посіб. / В.П. Пантелєєв– К.: «Видавничий дім
«Професіонал», 2008. – 400 с.
Петрик О.А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності:

248

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). Ч. 1. – 2015.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

навч. посіб. / Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерський Д.Є.: за заг. ред.
О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.
Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань [Електронний ресурс]
Наказ Міністерства фінансів України від 2.09.2014 №879. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
Подолянчук О.А. Процедури одержання аудиторських доказів /
О.А. Подолянчук // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №1-2. – С. 60-63
Про аудиторську діяльність [Електронний ресурс]
Закон України від
22.04.1993 р.
№3126-ХІІ.
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний
ресурс] Закон України від 16.07.1999 р. №96-ХІV – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
Сморжанюк Т.П. Інвентаризація – один із головних методів обліку і контролю
/ Т.П. Сморжанюк // Молодий вчений. – 2015. – №2. – С. 66-69
Сук Л.К. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей / Л.К. Сук, П.Л. Сук
// Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2014. – №23-24. С. 53-60.
Штейнман М.Я. Контроль і ревізія в сільськогосподарських підприємствах (з
практикумом) / М.Я. Штейнман, М.Ф. Євсеєв/ Пер. з рос. З.А. Городиської. –
К.: Вища шк.. Головне вид-во, 1988. – 272 с.
Електронний
ресурс.
–
Режим
доступу:
http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/75404_kto-vladeet-informatciey-totvladeet-mirom

УДК 339.142-045.83
Полінкевич О.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
УПРАВЛІННЯ ТОВАРОПОТОКАМИ У
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ЧЕРЕЗ ЗБАЛАНСОВАНУ СИСТЕМУ ПОКАЗНИКІВ
В статті розглянуті підходи до оцінювання товаропотоків у
зовнішньоекономічній діяльності підприємств, запропоновано використовувати
збалансовану систему показників, визначено показники оцінки за чотирма
блоками ЗСП.
Ключові слова: товаропотік, зовнішньоекономічна діяльність, збалансована
система показників, управління, експорт, імпорт.
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Polinkevych O.N.
MANAGEMENT GOODS TRAFFIC IN INTERNATIONAL
BUSINESS THROUGH BALANCED METRICS
Management of trade flows provides an opportunity to reduce marketing costs
and increase the efficiency of businesses in general, promotes the competitiveness of
enterprises and the national economy. Accordingly, the first priority of modern economic
science is the development of theoretical and methodological principles of forming trade
flows management strategy. The article aims to identify the Balanced Scorecard and
develop management measures in foreign trade turnover of enterprises.
The concept of the Balanced Scorecard (BSC) was developed RS Kaplan. This
system can be used for evaluation of foreign trade flows of enterprises. Thus, the
international financial and economic aspects include the effectiveness of economic
activity, cost of sales, return on sales in foreign markets, profits from foreign trade,
transport, customs and tax payments, methods of payment and form of payments for
export-import operations, international liquidity, logistics processes, the commodity
structure of export (import) the effectiveness of currency export (import), the average
turnover of export (import) transactions.
Clients aspect in foreign markets involves indicators such as market share and
the fate of the consumer, expansion and customer retention, satisfaction of customer
needs, the number of complaints received, the amount of claims, the number of satisfied
claims, the amount of use of the trade mark of the company. Internal business processes
of economic operators require reducing costs, increasing profits, improving innovation
and operational processes in the enterprise, using the economic efficiency of trade flows,
absolute efficiency of exports (imports), the profitability of exports (imports). Training
and staff development - creating the necessary infrastructure that is able to achieve the
objectives of the three other aspects. In this direction must, above all, pay attention to the
capabilities of workers and opportunities existing information systems, international
training, exchange of staff. Thus, the use of the Balanced Scorecard management system
allows to improve trade flows in foreign economic activity of enterprises, optimize the
use of encumbrances of internal resources that promote a competitive advantage in
foreign trade in the long term.
Key words: product flow, foreign trade, balanced scorecard, management,
export, import.

Полинкевич О.Н.
УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРОПОТОКАМИ ВО
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В статье рассмотрены подходы к оценке товаропотоков во
внешнеэкономической деятельности предприятий, предложено использовать
сбалансированную систему показателей, определены показатели оценки по
четырем блокам ССП.
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Ключевые слова: товаропоток, внешнеэкономическая деятельность,
сбалансированная система показателей, управление, экспорт, импорт.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В
сучасних умовах активізація інтеграційним і глобалізацій них
процесів впливає на товаропотоки підприємств, які займаються
зовнішньоекономічною діяльністю. Управління товаропотоками
дає можливість зменшити витрати на збут та підвищити
результативність діяльності суб’єктів господарювання загалом,
сприяє конкурентоспроможності підприємств і національній
економіці. Відповідно до цього першочерговим завданням сучасної
економічної науки є розробка теоретико-методологічних засад
формування стратегії управління товаропотоками.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженням товаропотоків, механізмами
управління ними займалися науковці В.Н. Архангельський,
В.С. Буланова,О.М. Вакульчик, М. Гордон, Д.П. Дубицький,
Є.В. Крикавський, О.М. Тридід, Л.О. Шкварчук. Проте в їхніх
роботах не розглядається збалансована система показників як
інструмент управління товаропотоками.
Цілі статті. Метою статті є вивчення елементів збалансованої
системи показників та розроблення заходів управління
товаропотоками у зовнішньоекономічній діяльності підприємств.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У сучасній
науковій літературі існують різні думки щодо класифікації
показників, за допомогою яких можна визначити ефективність ЗЕД.
Так, А. М. Вічевич і О. В. Максимець [2], а також колектив авторів
[4] вважають, що всю систему показників ЗЕД підприємства,
організації, фірми можна поділити на чотири групи:
– абсолютні показники (обсяг експорту; обсяг імпорту; обсяг
накладних витрат на експорт/імпорт; середній залишок коштів;
кількість отриманих рекламацій; сума рекламацій; кількість
задоволених рекламацій; обсяг використання торговельної марки
фірми; обсяг експорту нових товарів);
– відносні показники (індекси динаміки: індекс вартості;
індекс фізичного обсягу; індекс ціни; індекс кількості, наприклад
динаміка частки світового, європейського ринків, частка нових
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товарів у експорті, які з’явилися на ринках за останні 5 років,
частка зниження витрат, одержана за рахунок використання нових
технологій, тощо); коефіцієнти виконання зобов’язань з експорту та
імпорту: за вартістю, за фактичним обсягом, за ціною; середня
тривалість обороту експортної (імпортної) операції; коефіцієнт
віддачі коштів від експортних/імпортних операцій);
– показники структури (товарна структура експорту або
імпорту; географічна структура експорту або імпорту; структура
накладних витрат на експорт або імпорт);
–
показники
ефективності
(валютна
ефективність
експорту/імпорту;
ефективність
експорту/імпорту;
середня
тривалість обороту експортної (імпортної) операції; коефіцієнт
віддачі коштів від експортних/імпортних операцій; ефективність
експорту/імпорту).
О. П. Гребельник ділить показники ефективності діяльності
на дві великі групи. До першої групи зараховує показники, що
характеризують абсолютну величину економічного ефекту і
визначаються як різниця між результатом та витратами, а також
порівняльні показники ефективності, які визначаються як
відношення
результату
до
витрат
щодо
варіанта
зовнішньоекономічних контрактів. До другої групи входять
показники, що характеризують доцільність участі підприємства в
зовнішньоекономічних зв’язках підприємств: показники локальної
ефективності, які розраховуються з використанням чинних
внутрішніх цін; показники загальноекономічної ефективності, які
розраховуються на підставі розрахункових цін [3].
У своїй монографії С. Л. Соркін зазначає, що оцінка та аналіз
ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства може
здійснюватися на основі системи показників, яка складається з
трьох блоків: перший блок характеризує початковий економічний
результат; другий – економічний ефект (кінцевий результат в
абсолютному вираженні); третій – економічну ефективність
(кінцевий результат у відносних величинах) [7].
Схожої думки дотримується колектив авторів [5]. Проте вони
вважають, що доцільний поділ показників лише на дві групи:
показники ефекту й показники ефективності.
О.М. Вакульчик, Д.П. Дубицький запропонував три групи
показників ефективності, а саме [1]:
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– показники ефективності експорту (валютна ефективність
експорту, ефективність експорту, економічний ефект експорту,
економічна ефективність експорту);
– показники ефективності імпорту (валютна ефективність
імпорту, ефективність імпорту, економічний ефект імпорту,
економічна ефективність імпорту);
– показники ефективності ЗЕД (інтегральний економічний
ефект, ефект від зовнішньоторгівельних операцій, економічна
ефективність зовнішньоторгівельних операцій).
Л.О. Шкварчук запропонувала при оцінюванні товаропотік
вираховувати обтяження, які пов’язанні з митними процедурами [8,
с. 56].
Концепція збалансованої системи показників (ЗСП) була
розроблена Р.С. Капланом [6]. Стосовно товаропотоків у ЗЕД
підприємства її можна подати на рис. 1.
Міжнародний фінансово-економічний
аспект:
міжнародна ліквідність, логістичні
процеси, товарна структура експорту
(імпорту), валютна ефективність експорту
(імпорту), середня тривалість обороту
експортних (імпортних) операцій
Клієнти на зовнішніх
ринках:
кількість отриманих
рекламацій, сума рекламацій,
кількість задоволених
рекламацій, обсяг
використання торгівельної
марки фірми

Управління
товаропотоками ЗЕД
підприємств

Внутрішні бізнес-процеси:
економічна ефективність
товаропотоків, абсолютна
ефективність експорту
(імпорту.), рентабельність
експорту (імпорту)

Навчання та розвиток
персоналу:
кількість міжнародних
стажувань, обмін кадрами,
інфраструктура, кількість
наукових розробок,
використання зарубіжного
досвіду

Рис. 1. Збалансована система показників управління
товаропотоками зовнішньоекономічної діяльності підприємств
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Цю систему можна застосовувати для оцінювання
товаропотоків зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Так,
до міжнародного фінансово-економічного аспекту можна віднести
ефективність
ЗЕД,
собівартість
реалізованої
продукції,
рентабельність продажів на зовнішньому ринку, прибуток від ЗЕД,
транспортні, податкові та митні платежі, способи платежів та
форми розрахунків за експортно-імпортними операціями,
міжнародну ліквідність, логістичні процеси, товарну структуру
експорту (імпорту), валютну ефективність експорту (імпорту),
середню тривалість обороту експортних (імпортних) операцій.
Клієнтський аспект на зовнішніх ринках передбачає такі показники,
як доля ринку та доля споживача, розширення та збереження
клієнтської бази, ступінь задоволення потреб споживача, кількість
отриманих рекламацій, сума рекламацій, кількість задоволених
рекламацій, обсяг використання торгівельної марки фірми.
Внутрішні бізнес-процеси суб’єкту ЗЕД потребують зниження
затрат, збільшення прибутку, удосконалення інноваційного та
операційного процесів на підприємстві, використовують
економічну ефективність товаропотоків, абсолютну ефективність
експорту (імпорту.), рентабельність експорту (імпорту). Навчання
та розвиток персоналу – створення необхідної інфраструктури, яка
здатна забезпечити досягнення цілей трьох інших аспектів. В цьому
напрямку треба, перш за все, приділити увагу можливостям
робітників та можливостям наявних інформаційних систем,
міжнародним стажуванням, обміну кадрів.
Висновки. Таким чином, використання збалансованої
системи показників дозволяє удосконалити систему управління
товаропотоків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств,
оптимізувати використання обтяжень, внутрішніх резервів
розвитку, що сприятимуть формуванню конкурентних переваг у
зовнішньоекономічній діяльності в довгостроковій перспективі.
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УДК 657.62
Поліщук І.Р., к.е.н., доцент,
Колеснікова М.Л.
Житомирський державний технологічний університет
СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ
ПІДПРИЄМСТВА ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ
Досліджено сутність та переваги застосування системи збалансованих
показників. Запропоновано перелік аналітичних показників за проекціями
«фінанси», «клієнти», «внутрішні бізнес-процеси», «навчання і зростання».
Проведено оцінку фінансового стану підприємств хлібопекарської галузі.
Ключові слова: хлібопекарська галузь, фінансовий стан, система
збалансованих показників, стратегія.

Polishchuk I.R., Kolesnikova M.L.
BALANCED SCORECARD OF BAKING INDUSTRY
ENTERPRISE: THEORY AND PRACTICE
The essence and advantages of using balanced indicators system has been
examined. The list of analytical indicators as for ―Finance‖, ―Clients (consumers)‖,
―Internal business-activities‖, ―staff a nd improvement‖ has been offered.
It’s worth saying, that such financial major indicators as: net profit, cost, return
on assets, return on owners equity, return on sales on the bases of data in financial
reporting.
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The part ―internal business-activities‖ has to contain the estimation of dynamics
of operation and financial cycle duration; the useless of modern technologies in
engineering process; the quality of products’ aftersales; marketing and logistics
effectiveness at the firm. Such indicators are suggested to present internal businessactivities as: inventory turnover factor, the duration of inventory turnover, operation and
financial cycle duration, sales and administrative expenses, fixed assets’ wear factor.
It’s necessary to foresee the optimization ratio between quality and price of
products, taking into account demand and supply during the calculation of products’
price, consumers’ satisfaction and fluctuation. Such indicators are suggested to present
clients (consumers) as: receivables, net sales turnover, receivables turnover duration,
sales, recall of products.
The part ―staff and improvement‖ must include:
– the determination of periodicity of improving staff qualification skills;
– the analysis of working efficiency productivity dynamics and working
payment fund to estimate the level of staff sufficiency;
– the realization of staff questioning towards the level of their salary.
Such indicators are suggested to present staff and improvement as: labour
productivity, payroll expenditures, current social insurance liabilities.
In the practical part the attention is concentrated on the activity of five firms.
These firms are: Public companies ―Ovrutskyi bakery‖, ―Korostenskyi bakery‖,
―Novograd-Volynskyi bakery‖, ―Zaporizkyi bakery #5‖, ―Chernihivskyi bakery‖. Their
main types of business activities are bread and bakery producing, meal confectionery
producing, cakes producing.
The estimation of financial position of this enterprises has been conducted. The
influence of accounting paradoxes on the financial position has been investigated.
Strategies of firms’ development in the conditions of non-standard situation are offered.
In case when there is a profit but a firm is a bankrupt the application of such
assets is proposed to use as: PPE, putting it into operation, PPE under lease. Besides, one
can sale raw materials and increase production scope and its output.
If the estate has increased, but there is no profit, the company proposed to expand
the range; to upgrade fixed assets.
If the goods are shipped, services are provided but there is no payment and no
profit, it is proposed to use cash method not to all trade transactions, to review marketing
strategy (to provide a discount in the case of a rapid collection of receivables).
If the goods are shipped, services are provided, there is no payment but there is
profit (due to the recognition of profit for the first event), the marketing strategy should
be reviewed.
If there is no money but there is profit, it is proposed to review financial
strategy, to take into consideration diversification strategy, differentiation, to look into
the possible variants of ways of leased assets usage.
The use of a balanced scorecard will allow to define the depreciation of
noncurrent assets, the intensity of their renovation, the use of the latest technologies, the
intensity of the product range renovation, the competitive advantages of the enterprise,
the effectiveness of marketing policy, the level of qualification and motivation of staff,
the company's reputation among customers.
Keywords: baking industry, financial condition, Balanced Scorecard, Strategy.
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Полищук И.Р., Колесникова М.Л.
СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Исследована
сущность
и
преимущества
применения
системы
сбалансированных показателей. Предложен перечень аналитических показателей
по проекциям «финансы», «клиенты», «внутренние бизнес-процессы», «обучение
и рост». Проведена оценка финансового состояния предприятий хлебопекарной
отрасли.
Ключевые слова: хлебопекарная отрасль, финансовое состояние, система
сбалансированных показателей, стратегия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими
та
практичними
завданнями.
Статистичні дані щодо ланцюгових індексів промислової продукції
за КВЕД 10.7 – виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних
виробів у 2013 р.– 96,5 %, а у 2014 р. – 89,5 % [2] свідчать про
поступове скорочення обсягів виробництва в галузі через
зменшення попиту, зростання цін, збільшення собівартості
продукції та витрат на збут. Однак, з огляду на важливість і
пріоритетність розвитку даного виду економічної діяльності,
вважаємо за доцільне розглянути систему збалансованих
показників, щоб визначити поточний стан та перспективи розвитку
підприємств хлібопекарської галузі.
Необхідність вдосконалення методичних підходів до оцінки
результатів діяльності підприємств хлібопекарської галузі для
визначення стратегії їх розвитку, а також недостатня теоретична
розробленість
організаційно-методичних
положень
аналізу
фінансового стану, свідчать про необхідність застосування системи
збалансованих показників.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Оцінку стану ринку хлібопекарських
виробів та діяльності підприємств хлібопекарської галузі
досліджено в працях Білоусової М.М. [1], Савченко Т.В. [5],
Солошонок А.Л., Полонської О.М. [7].
Солошонок А.Л., Полонська О.М. визначають такі
перспективні напрями діяльності хлібопекарських підприємств, як:
технологічне переозброєння підприємств, ефективне використання
трудового потенціалу, реалізація ефективної фінансової політики,
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розвиток виробничої інфраструктури, активізація інноваційної
діяльності [7].
Савченко Т.В. розглянуто ключові методи визначення
конкурентоспроможності промислових підприємств, визначено
ефективність
існуючих
методик
для
оцінювання
конкурентоспроможності
хлібопекарних
підприємств,
запропоновано
методику
комплексного
оцінювання
конкурентоспроможності хлібопекарних підприємств на основі
систем стратегічного вимірювання результативності бізнесу [5]. А
Білоусова М.М. досліджує методи виміру інвестиційної
привабливості хлібопекарних підприємств [1]. Однак, незважаючи
на суттєві напрацювання авторів, ними не виокремлено перелік
аналітичних показників за всіма проекціями системи збалансованих
показників.
Цілі статті. Мета дослідження – обґрунтувати необхідність
застосування системи збалансованих показників для визначення
результативності хлібопекарської галузі, а також уточнити перелік
показників за проекціями «фінанси», «внутрішні бізнес-процеси»,
«клієнти», «персонал і зростання».
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Система
збалансованих показників (BSC) – це інструмент управління, що
переводить бачення підприємства і його стратегії в набір
взаємозалежних збалансованих показників, які оцінюють критичні
фактори не тільки поточного, але і майбутнього розвитку
підприємства. У результаті використання Balanced Scorecard
діяльність підприємства стає більш прозорою і керованою. Існує ще
одна вагома причина, що спонукає підприємства до впровадження
BSC, – це зростаючий інтерес з боку зовнішніх кредиторів і
інвесторів до інформації, що дозволяє оцінити майбутній потенціал
підприємства [3, с. 627].
Система збалансованих показників дозволяє комплексно
підійти до виміру результатів діяльності підприємства в розрізі
проекцій «фінанси», «внутрішні бізнес-процеси», «клієнти»,
«персонал і зростання».
У частині прикладної спрямованості акцент зроблено на п’яти
підприємствах
ПАТ
―Овруцький
хлібозавод‖,
ПАТ ―Коростенський хлібозавод‖, ПАТ ―Новоград-Волинський
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хлібозавод‖,
ПАТ
―Запорізький
хлібозавод
№5‖,
ПАТ ―Чернігівський хлібокомбінат‖ [4], основним видом
економічної діяльності яких є виробництво хліба та хлібобулочних
виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і
тістечок нетривалого зберігання.
Вважаємо за доцільне, щоб проекція «Фінанси» включала
основні фінансові показники: чистий прибуток (ЧП), собівартість
(СВ), рентабельність активів (Ра), рентабельність власного капіталу
(Рвк), рентабельність продажу(Рпр) на основі даних фінансової
звітності.Характеристику проекції «Фінанси» п’яти підприємств
хлібопекарської галузі наведено в табл. 1.
При розгляді показників в розрізі проекції ―Фінанси‖
спостерігається низька рентабельність активів, як основного
показника результативності (ефективності) використання ресурсів
підприємства. Зокрема, ПАТ ―Коростенський хлібозавод‖,
ПАТ ―Запорізький хлібозавод №5‖, ПАТ ―Чернігівський хлібозавод
(тільки на початок року)‖ у зв’язку із отриманням збитку мають
нульові значення даного показника, що є негативним явищем.
Проте, в сучасних умовах господарювання можливим явищем є
отримання збитку, тому дані тенденції потребують детального
дослідження. Значення показника рентабельності продажу
зберігається в середньому на позначці 21 %. Позитивним є те, що
значення даного показника за всіма підприємствами протягом року
зростає. Це свідчить про те, що підприємства отримують більшу
величину валового прибутку з кожної грн. проданої продукції,
мають змогу покрити витрати на виробництво продукції. Варто
зазначити, що найбільше значення показника рентабельності
власного капіталу має ПАТ ―Новоград-Волинський хлібозавод‖. Це
є досить позитивним явищем для підприємства. Даний факт навіть
може вплинути на інвестиційну привабливість підприємства,
збільшити ринкову вартість акцій, покращити імідж компанії.
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Таблиця 1
Характеристика проекції «Фінанси» підприємств хлібопекарської
галузі

2

СВ

3

Ра

4

Рвк

5

Рпр

78
112

9585
9638
2,37
3,61
19,72
12,99
22,88
24,09

ПАТ ―Чернігівський
хлібокомбінат‖

2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013

ПАТ ―Запорізький
хлібозавод №5‖

ЧП

ПАТ ―НовоградВолинський
хлібозавод‖

1

ПАТ Коростенський
хлібозавод‖

Показники

ПАТ ―Овруцький
хлібозавод‖

№
з/п

Роки

Підприємство

(1036)
(1174)
28332
26787
–
–
–
–
22,30
29,76

1554
1439
24418
25853
17,44
14,47
30,36
26,21
32,36
32,47

(2411)
(547)
109602
78980
–
–
–
1,98
15,08
23,58

(420)
159
76268
64164
–
0,36
–
3,30
20,37
22,53

Вважаємо за доцільне проекцію «Клієнти» представити
наступними показниками: дебіторська заборгованість за товари,
роботи послуги (ДЗ); чистий дохід від реалізації продукції (ЧД);
тривалість обороту дебіторської заборгованості (Тдз); знижки,
повернення продукції (Зн). Характеристику проекції «Клієнти»
п’яти досліджених підприємств хлібопекарської галузі наведено в
табл. 2.
При аналізі показників у розрізі проекції ―Клієнти‖
спостерігається поступове зменшення величини дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги. Це
пов’язано із зміною вподобань споживачів, зменшенням рівня
купівельної спроможності. Тривалість обороту дебіторської
заборгованості в основному збільшилася протягом року на
більшості підприємств, тобто кошти, вкладені у розрахунки
обертаються довше. Звичайно, це в подальшому вплине на
швидкість розрахунків з кредиторами. Необхідно більш ретельно
перевіряти своєчасність та повноту розрахунків із дебіторами.
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Таблиця 2
Характеристика проекції «Клієнти» підприємств
хлібопекарської галузі

ЧД

3

Тдз

4

Зн

ПАТ ―Чернігівський
хлібокомбінат‖

2

2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012

ПАТ ―Запорізький
хлібозавод №5‖

ДЗ

ПАТ ―НовоградВолинський
хлібозавод‖

1

ПАТ Коростенський
хлібозавод‖

Показники

ПАТ ―Овруцький
хлібозавод‖

№
з/п

Роки

Підприємство

407
275
12429
12696
16
20
–

1183
1015
36459
34759
18
20
–

1533
1437
36099
38281
15
16
–

10128
5768
129060
103351
38
56
–

4082
4094
95778
82821
54
50
–

Найбільший обсяг чистого доходу від реалізації продукції,
товарів, робіт, послуг притаманний підприємству ПАТ
―Запорізький хлібозавод №5‖. Його величина незначною мірою
зменшується протягом року. Це пов’язано із зменшенням ціни,
зміною номенклатури продукції та обсягів реалізації.
Наступною проекцією системи збалансованих показників є
«Внутрішні бізнес-процеси», яку пропонуємо представити
наступними показниками: коефіцієнт оборотності запасів (Кобз),
тривалість обороту запасів (Тз), тривалість операційного циклу
(Тоц), тривалість фінансового циклу (Тфц), витрати на збут (Взб),
адміністративні витрати (АВ), коефіцієнт зносу основних засобів
(Кзн), що представлено в табл. 3.
При розгляді показників проекції ―Внутрішні бізнес-процеси‖
встановлено збільшення коефіцієнта оборотності запасів на
більшості
підприємств.
Уповільнення
обертання
запасів
спостерігається на ПАТ Коростенський хлібозавод‖ і ПАТ
―Чернігівський хлібокомбінат‖, що пов’язано зі збоями у
виробництві, постачанні запасів.
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Таблиця 3
Характеристика проекції «Внутрішні бізнес-процеси» підприємств
хлібопекарської галузі

Показники

Роки

ПАТ ―Овруцький
хлібозавод‖

ПАТ Коростенський
хлібозавод‖

ПАТ ―НовоградВолинський
хлібозавод‖

ПАТ ―Запорізький
хлібозавод №5‖

ПАТ ―Чернігівський
хлібокомбінат‖

Підприємство

1

Кобз

2

Тз

3

Тоц

4

Тфц

2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012

15,33
18,74
24
19
40
39
-18
-6
2039

15,71
15,24
23
24
41
44
-30
11
7539

32,64
34,04
11
11
26
27
7
6
6696

11,92
16,90
31
22
69
78
35
45
14368

20,95
15,30
17
24
71
74
-16
7
13298

2013
2012
2013
2012
2013

2202
735
683
0,60
0,64

7141
1502
1658
0,59
0,68

7108
2242
2424
0,49
0,52

15711
3780
4214
0,62
0,67

11924
4551
5132
0,57
0,55

№
з/п

5

Взб

6

АВ

7

Кзн

У зв’язку із сповільненням обертання запасів можливі
затримки у виробничому процесі, кошти на придбання запасів
можуть не окупитися. Тривалість операційного циклу зросла на
більшості підприємств, тобто збільшився час між моментом
відвантаження продукції до моменту отримання коштів від
дебіторів. Величина адміністративних витрат та витрат на збут
зросла протягом року. Це можливо пов’язано із збільшенням цін на
перевезення, послуги тощо. Коефіцієнт зносу основних засобів зріс
на всіх підприємствах, що свідчить про збільшення ступеня
зношеності основних засобів, необхідність їх поступового
оновлення в майбутньому.
Пропонуємо проекцію «Навчання і зростання» представити
наступними
показниками:
продуктивність
праці
(ПП),
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фондоозброєність (ФОз), поточні зобов’язання з оплати праці (Зоп),
поточні зобов’язання за соціальним страхуванням (Зсс). Характеристику
проекції «Навчання і зростання» п’яти досліджених підприємств
хлібопекарської галузі наведено в табл. 4.
Таблиця 4
Характеристика проекції «Навчання і зростання» підприємств
хлібопекарської галузі

Зоп

4

Зсс

ПАТ ―Чернігівський
хлібокомбінат‖

3

ПАТ ―Запорізький
хлібозавод №5‖

ФОз

ПАТ ―НовоградВолинський
хлібозавод‖

2

ПАТ Коростенський
хлібозавод‖

ПП

ПАТ ―Овруцький
хлібозавод‖

1

2012
2013
2012
2013
2012
2013

101,05
103,22
14,15
13,11
216
145

142,98
143,63
34,01
29,14
291
239

141,56
151,91
22,91
24,01
355
498

413,65
308,51
95,93
78,24
451
405

197,89
197,61
13,88
17,41
650
624

2012

97

122

163

205

251

2013

70

145

225

193

172

Роки

№
з/п

Показники

Підприємство

При аналізі показників ―Навчання і зростання‖ встановлено
збільшення величини продуктивності праці на ПАТ ―Овруцький
хлібозавод‖, ПАТ Коростенський хлібозавод‖, ПАТ ―НовоградВолинський хлібозавод‖. Це означає, що протягом року з кожного
працівника підприємство отримує більше чистого доходу.
Найбільший показник фондоозброєності спостерігається на ПАТ
―Запорізький хлібокомбінат №5‖. Це пояснюється наявністю
найбільшого чистого доходу від реалізації продукції, значною
чисельністю працівників протягом року порівняно з іншими
підприємствами. У всіх підприємств протягом року наявна велика
сума поточної заборгованості з оплати праці та зі страхування, що є
негативноюситуацією в даній галузі.
Висновки. В ході дослідження теорії та практики
застосування системи збалансованих показників підприємства
хлібопекарської галузі з’ясовано наступне:
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1. Оцінка поточного стану підприємств хлібопекарської галузі
на основі використання системи збалансованих показників, як
інструменту управління розвитком підприємства в розрізі проекцій
―Фінанси‖, ―Клієнти‖, ―Внутрішні бізнес-процеси‖, ―Навчання і
Зростання‖, дозволяє встановити, що найкращі результати
господарської
діяльності
має
ПАТ
―Новоград-Волинський
хлібозавод‖, зокрема, це пов’язано із позитивною динамікою
зростання чистого доходу, чистого прибутку, коефіцієнту оборотності,
продуктивності праці, а також зменшення суми дебіторської
заборгованості.
2. Проаналізувавши вплив парадоксів бухгалтерського обліку,
виділених проф. Я.В. Соколовим [6], на фінансовий стан,
запропоновано стратегії розвитку підприємства за умов наявності
нестандартної ситуації.У випадку, коли прибуток є, а підприємство
оголошено банкрутом, пропонуємо ефективніше використовувати
активи, а саме основні засоби шляхом введення їх в експлуатацію,
надання в оренду; реалізовувати надлишок невикористаних сировини і
матеріалів, збільшити обсяги виробництва та його потужність. Якщо
майнова маса збільшилась, а прибуток – ні, то запропоновано
підприємству розширити асортимент; оновити основні засоби. У
випадку, якщо товари відвантажені, послуги надані, оплата не
надійшла, прибутку немає, запропоновано використовувати касовий
метод не до всіх товарних операцій, переглянути маркетингову
стратегію (надавати знижку при швидшому погашенні дебіторської
заборгованості). Якщо товари відвантажені, послуги надані, оплата не
надійшла, прибуток є (внаслідок визнання прибутку за першою
подією), то слід переглянути маркетингову стратегію. За умови
відсутності грошей і наявності прибутку, слід застосувати фінансову
стратегію, розглянути стратегію диверсифікації, диференціації,
розглянути можливі варіанти шляхів використання орендованих
активів.
Застосування системи збалансованих показників дозволить
визначити ефективність амортизаційної та маркетингової політики,
інтенсивність оновлення асортименту продукції, наявність
конкурентних переваг підприємства, рівень кваліфікації та мотивації
персоналу, репутацію підприємства у клієнтів, а також обрати
оптимальну стратегію розвитку відповідно до динаміки основних
аналітичних показників.
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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В статті визначено необхідність спеціалізації сільськогосподарських
підприємств для їх ефективного розвитку. Встановлено напрями спеціалізації
сільськогосподарських підприємств Львівської області та визначено рівень
спеціалізації підприємств в розрізі окремих районів.
Ключові слова: спеціалізація, розміщення сільськогосподарського
виробництва, виробничий напрям, рівень спеціалізації
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Rayter N.I.
SPECIALIZATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN
LVIV REGION
Specialization of agricultural enterprises and search for the optimal structure of
production is one of the main ways of increasing economic efficiency of agricultural
production. At that specialization of agriculture should take into account natural climatic
and soil conditions, availability of production and labor resources, as well as size of
business entities in agriculture.
Purpose of this article is the research level of specialization of agricultural
enterprises in Lviv region, the study of their direction of production and also the
assessment of conformity production structure to the production potential of agricultural
enterprises and agricultural development strategy of Lviv region.
In economic literature specialization of agricultural enterprises is interpreted as
one of the forms of social division of labor. Specialization of agriculture is manifested in
the concentration of production potential farms of all forms of managing in the
production of one or more products according to the natural climatic conditions and
market conditions for improving the efficiency of their business activity with a minimum
level of business risk.
Specialization of agricultural enterprises has a dynamic character having regard
the peculiarities of agriculture. This is especially true of agricultural enterprises
specializing in field cropping, because the specifics of the industry necessitates optimum
ratio of agricultural crops in crop rotations.
Specialization of agricultural enterprises has to be thought out in advance, be
consistent with the strategic plan of the company, meet its goals and mission. Forming
specialization and production direction enterprises should be proceeding from natural
and climatic conditions and detailed study of the market for agricultural products. In
developed countries, agricultural producers concludes previous contracts that affect
largely on their production direction.
The indicator of structure of commodity output (sales proceeds) for the definition
of territorial specialization and specialization of agricultural enterprises is used. With
regard to agriculture Lviv region, that is characterized by a universal form of
organization of agriculture and is diversified.
We found that the direction of production of agricultural enterprises in Lviv
region has changed considerably. In 2000, that was a grain growing and cattle breeding
with developed dairy business, then in 2014 - grain growing and rape growing with
developed poultry breeding. We noted that in the region is rapidly increasing pork
production. If trends over the past five years continue, the pig breeding can become one
of the leading sectors.
As for the geographical distribution of agriculture, in most districts of Lviv
region agricultural enterprises are specialized in crop production but in four districts
(Drogobytskyi, Pustomytivskyi, Stryiskyi and Yavorivskyi) in the structure of
commodity output farm prevails livestock products.
Among farms Lviv region is a very small fraction with a high level of
specialization. It is mainly the enterprises that engaged in growing pigs in Stryiskyi,
Starosambirskyi, Pustomytivskyi and Yavorivskyi district, meat direction poultry factory
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in Sambirskyi, Pustomytivskyi, Yavorivskyi and Zhovkivskyi districts, poultry factory of
egg direction in Drogobytskyi district. Among the enterprises of crop production the
high level of specialization has enterprises engaged in gardening, fruits and vegetable
greenhouses.
Evaluation of specialization farms Lviv region showed that the region has not the
high level of specialization. This is caused by the fragmentation of production, a small
amount of attracted investment capital, the destruction of integral property complexes,
improper material-technical support and more.
Keywords: specialization, placement of agricultural production, the production
line, the level of specialization

Райтер Н.И.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье определена необходимость специализации сельскохозяйственных
предприятий для их эффективного развития. Установлено направления
специализации сельскохозяйственных предприятий Львовской области и
определен уровень специализации предприятий в разрезе отдельных районов.
Ключевые слова: специализация, размещение сельскохозяйственного
производства, производственное направление, уровень специализации

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сільське
господарство, як складова аграрного виробництва – це каталізатор
розвитку всієї економічної системи країни. Рівень розвитку
сільського господарства зазвичай характеризує рівень продовольчої
безпеки, оскільки продукція, яку воно виробляє поруч із
продуктами її переробки становлять основу споживчого кошика
пересічного українця. Окрім того, розвиток аграрного виробництва
формує експортний потенціал України, беручи до уваги те, що воно
займає друге місце серед секторів економіки у товарній структурі
експорту.
Сьогодні виникають позитивні перспективи для розвитку
сільського господарства України, а з тим і сільського господарства
Львівської області. Ці можливості в першу чергу пов'язані з
потенційним нарощуванням експортного потенціалу вітчизняного
сільського господарства через постійно зростаючу потребу світових
ринків у продуктах харчування, особливо в демографічно активній
Південно-Східній Азії. Окрім того, сьогодні для України відкритий
європейський ринок сільськогосподарської продукції. Однак, для
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того, щоб скористатись можливостями сільськогосподарським
підприємствам
необхідно
значно
підвищити
конкурентоспроможність
виробленої
продукції,
а
саме
сертифікувати її якість та підвищити економічну ефективність
виробництва.
Тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва
Львівщини вказують на те, що він відбувається хаотично під
впливом тимчасової ринкової кон’юнктури, яка склалась на певний
період часу. Особливо це характерно для галузі рослинництва.
Одним із основних шляхів підвищення економічної ефективності
виробництва сільськогосподарської продукції є спеціалізація
сільськогосподарських підприємств та пошук оптимальної
структури виробництва із врахуванням природо-кліматичних та
ґрунтових умов, наявних виробничих та трудових ресурсів, а також
із врахуванням розмірів суб’єктів господарювання в сільському
господарстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано вирішення проблеми. В економічній літературі
спеціалізацію сільськогосподарських підприємств трактують як
одну із організаційно-економічних форм реалізації суспільного
поділу праці. Фундаментальні та прикладні теоретичні проблеми
спеціалізації сільськогосподарських підприємств вивчали у своїх
працях В.Я. Амбросов, В.Г. Андрійчук, М.В. Зубець, Ш.І.,
Ібатуллін, П.К. Канінський, П.Т. Саблук та інші. Основна увага в
даних
дослідженнях
приділялась
розробці
теоретичних,
методологічних
та
практичних
засад
спеціалізації
сільськогосподарських підприємств, визначенню впливу рівня
спеціалізації на економічну ефективність агарної сфери.
Проте, динамічна зміна умов господарювання в сільському
господарстві та надзвичайна необхідність формування оптимальної
структури сільськогосподарського виробництва вимагає більш
глибшого
і
комплексного
дослідження
спеціалізації
сільськогосподарських підприємств Львівської області, як в
загальному, так і в розрізі окремих видів та форм господарювання.
Цілі статті. Метою статті є дослідження рівня спеціалізації
сільськогосподарських підприємств Львівської області, вивчення їх
виробничого напряму, а також оцінка відповідності виробничої
структури
наявному
виробничому
потенціалу
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сільськогосподарських підприємств та стратегії розвитку сільського
господарства Львівщини.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням наукових результатів. Спеціалізація як
економічна категорія є поняттям багатогранним та комплексним,
тому її слід розглядати системно, в органічному взаємозв’язку із
поняттям розміщення сільськогосподарського виробництва. Майже
всі вчені економісти, які вивчали питання спеціалізації та
розміщення сільського господарства сходяться на думці, що ці два
поняття є взаємопов’язаними, однак не тотожними, оскільки кожен
з них виступає як форма суспільного поділу праці. При тому,
розміщення
виробництва
є
кількісною
характеристикою
суспільного поділу праці в сільському господарстві, яка зумовлює
його спеціалізацію.[3, с.11]
Таким чином, спеціалізація сільського господарства – це одна
із форм суспільного поділу праці, що проявляється у концентрації
виробничого
потенціалу
товаровиробників
усіх
форм
господарювання на виробництві одного або декількох видів
продукції відповідно до природо кліматичних умов та ринкової
кон’юнктури з метою підвищення ефективності їх господарської
діяльності при мінімальному рівні підприємницького ризику.
Беручи до уваги особливості ведення сільського
господарства, спеціалізація сільськогосподарських підприємств має
динамічний характер. Як влучно сказав В.Г. Андрійчук,
спеціалізація багатьох сільськогосподарських підприємств через її
незавершеність перебуває в постійному русі. Особливо це
стосується сільськогосподарських підприємств, які займаються
рільництвом, оскільки специфіка галузі зумовлює необхідність
оптимального співвідношення видів сільськогосподарських культур
у сівозмінах. [1, с.386]
На нашу думку, спеціалізація сільськогосподарських
підприємств повинна бути заздалегідь продуманою, бути
узгодженою із стратегічним планом підприємства, відповідати його
цілям та місії. Формувати спеціалізацію та виробничий напрям
підприємства слід виходячи із природо-кліматичних умов, на
основі детального вивчення ринку сільськогосподарської продукції.
В
розвинутих
країнах
заходу
сільськогосподарські
товаровиробники заключають попередні контракти, які значною
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мірою випливають на виробничий напрям їх господарювання.
Для визначення територіальної спеціалізації та спеціалізації
сільськогосподарських підприємств використовують показник
структури товарної продукції (виручки). Що стосується сільського
господарства Львівщини, то як видно з рисунку 1., для нього
характерна універсальна форма організації сільського господарства,
яка визначається багатогалузевістю. При тому, виробничий напрям
сільського господарства області, за структурою товарної продукції
за 2012-2014 роки, є зерно-ріпаковий з розвинутим м’ясним
птахівництвом.
Відмітимо, що виробничий напрям сільськогосподарських
підприємств Львівської області протягом останніх років значно
змінився. Якщо у 2000 році він був зерно-яловичий з розвинутим
молочним скотарством, у 2005 році – зерно-ріпаковий з розвинутим
м’ясним птахівництвом, у 2010 році – ріпако-м’ясоптахівничий з
розвинутим зерновиробництвом, у 2013 році – зерном’ясоптахівничий з розвинутим ріпаківництвом, то у 2014 році –
зерно-ріпаковий з розвинутим м’ясним птахівництвом.
Аналіз
структурних
зрушень
в
спеціалізації
сільськогосподарських підприємств Львівської області, в першу чергу
вказав на зростання питомої ваги галузі рослинництва із 58,2% у 2000
році до 65,4% у 2014 році, та відповідно зменшення питомої ваги
галузі тваринництва із 41,8% у 2000 році до 34,6% у 2014 році.
Відмітимо, що ці структурні зрушення зумовлені перш за все
згортанням виробництва у м’ясному скотарстві. Обсяги реалізації
м’яса ВРХ у живій масі в 2014 році порівняно із 2000 роком
зменшились на третину. Як наслідок, питома вага даного виду
продукції у структурі товарної продукції у 2014 році була меншою
порівняно із 2000 роком, аж на 16,4 відсоткових пункта. (рис. 1).
Окрім м’яса ВРХ, протягом останніх п’ятнадцяти років
зменшилась частка у виручці від реалізації продукції молока на 11
відсоткових пунктів. Відмітимо також тенденцію до зменшення
питомої ваги зернових із 40,9% у 2000 році до 34,6% у 2014 році.
Однак, якщо розглядати ситуацію, порівнюючи її із 2010 роком, то
вимальовується зворотна тенденція до зростання питомої ваги
зернових на 18,0 відсоткових пунктів. Слід сказати, що така тенденція
динаміки частки зернових та зернобобових культур характерна і для
сільського господарства України загалом.
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Рис. 1. Динаміка питомої ваги основних видів
сільськогосподарської продукції в структурі товарної продукції
сільськогосподарських підприємств
*

Розраховано за даними джерела [4].

Натомість, порівняно із 2000 роком у 2014 році зросла частка
ріпаку із 2,6% до 16,8% або на 14,2 відсоткових пунктів, частка
м’яса птиці із 1,3% до 14,3% або на 13 відсоткових пунктів та
частка свинини із 1,5% до 11,9 або на 10,4 відсоткових пунктів.
Що стосується географічного розміщення сільського
господарства, то в більшості районах Львівської області
сільськогосподарські підприємства спеціалізуються на виробництві
продукції рослинництва, а у двох гірських районах (Турківському
та Сколівському) взагалі немає сільськогосподарських підприємств.
В десяти районах області із вісімнадцяти в яких є
сільськогосподарські підприємства, найбільшу питому вагу в
структурі товарної продукції займають зернові та зернобобові
культури. Лише у чотирьох районах області (Дрогобицькому,
Пустомитівському, Стрийському та Яворівському) в структурі
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товарної продукції сільськогосподарських підприємств переважає
продукція тваринництва. При тому, північно-східні райони
спеціалізуються на зерновиробництві, а південно-західні – на
вирощування свиней та птиці.
Для підвищення ефективності сільськогосподарського
виробництва поряд із виробничим напрямом важливу роль відіграє
рівень спеціалізації підприємств, який визначається на основі
коефіцієнта спеціалізації за формулою:

де КС - коефіцієнт спеціалізації;
Уm – частка окремих галузей, %;
Н – порядковий номер галузі за часткою кожного виду
продукції в ранжируваному ряді.[2, с.15]

Рис.
2.
Рівень
спеціалізації
підприємств Львівської області, 2014 р.
*

Розраховано за даними джерела [4].
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Розрахунки показують, що найбільший рівень коефіцієнта
спеціалізації
у
сільськогосподарських
підприємствах
Золочівського, Бродівського та Стрийського районів.
При тому відмітимо, що серед сільськогосподарських
підприємствах Львівської області дуже мала частка із високим
рівнем спеціалізації. Це переважно, підприємства, які займаються
вирощуванням свиней у Стрийському, Старосамбірському,
Пустомитівському та Яворівському районах, птахофабрики
м’ясного спрямування у Самбірському, Пустомитівському,
Яворівському та Жовківському районах, птахофабрика яєчного
напряму у Дрогобицькому районі. Серед підприємств галузі
рослинництва, високим рівнем спеціалізації відрізняються
підприємства, які займаються садівництвом, плодівництвом та
овочівництвом закритого ґрунту.
Частка підприємств із високим та середнім рівнем
спеціалізації становить 19,7%. Близько третини підприємств мають
рівень спеціалізації нижче середнього, а 47,5% підприємств є
низько спеціалізованими із середнім рівнем спеціалізації 0,357.
Висновки. Досвід господарювання та світові тенденції
свідчать, що перевагу в результатах діяльності мають
спеціалізовані підприємства. Спеціалізація, як елемент суспільного
поділу праці, забезпечує поруч із кооперацією високу економічну
ефективність виробництва сільськогосподарської продукції,
вдосконалення матеріально-технічної бази, оптимальні канали
реалізації,
контроль
якості
продукції,
підвищення
її
конкурентоспроможності тощо.
Оцінка спеціалізації сільськогосподарських підприємств
Львівської області показала, що загалом область не відрізняється
високим рівнем спеціалізації, це зумовлене роздрібненістю
виробництва, малим обсягом залученого інвестиційного капіталу,
руйнуванням цілісних майнових комплексів, неналежним
матеріало-технічним забезпеченням тощо. Виробничий напрям
сільського господарства Львівщини, за структурою товарної
продукції за 2012-2014 роки, є зерно-ріпаковий з розвинутим
м’ясним птахівництвом. При тому, відмітимо, що в області
швидкими темпами йде нарощування виробництва свинини. Якщо
тенденції за останні п’ять років збережуться, то свинарство може
стати однією з провідних галузей.
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Основним напрямом покращення спеціалізації виробництва в
сільськогосподарських підприємствах Львівської області є, в першу
чергу, перехід до стратегічного управління в усіх ланках
виробництва та реалізації продукції. Виробничий напрямок
підприємств має встановлюватись не спонтанно чи хаотично,
виходячи із мінливої ситуації на ринку, а стабільно на основі
природо-кліматичних умов та завдань, які воно ставить перед
собою.
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Savosh L., Shulim O., Savosh K.
ANALYSIS OF CUSTOMS AND TARIFF REGULATION OF
INTERNATIONAL TRADE OF UKRAINE AND
DISADVANTAGES OF IT
Customs regulation of foreign trade plays an important role, as it applies to
protect the national economy and international obligations, maintaining the stability of
the international trading system. Therefore, an effective mechanism customs regulation
is an essential condition for an active and integral customs policy and resolving problems
to ensure economic security, protect its economic interests.
In the article examined the essence of customs and tariff regulation as the main
mechanism for ensuring the effectiveness of trade policy. Investigated the influence of
its instruments on the development of domestic producers and the major economic
development indicators in Ukraine. Also, examined main problems of protecting the
domestic market and the main disadvantages of the existing system of national customs
regulations of foreign trade flows. Was made conclusions about the need to improve the
mechanism of customs and tariff regulation.
Keys words: customs and tariff regulation, international trade, foreign economic
activity.

Савош Л.В., Шулим О.О., Савош К.А.
АНАЛИЗ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ
В статье рассмотрены сущность и эффективность таможенно-тарифного
регулирования в Украине, а также исследованы основные недостатки в его
осуществлении.
Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, международная
торговля, внешнеэкономическая деятельность

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Активізація
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності взагалі
та митного регулювання зокрема на сучасному етапі становлення
торгівельних відносин набувають все більшого значення в умовах
глобальної конкуренції та захисту національних економічних
інтересів. Ефективно діючий механізм митного регулювання є
невід'ємною умовою для проведення активної і цілісної митної
політики, а також вирішення митними органами завдань щодо
забезпечення економічної безпеки країни, захисту її економічних
інтересів.
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Сучасний етап характеризується для України постійним
зростанням обсягів та розширенням масштабів міжнародної
торгівлі, ускладненням та посиленням динаміки торговельних
процесів, посиленням вимог міжнародних організацій щодо
забезпечення вільного доступу іноземних товарів на внутрішні
ринки та зниженням національних торговельних бар’єрів. Ось
чому вивчення та використання економічних механізмів та
інструментів впливу, зокрема митно-тарифного регулювання, є
першочерговим завданням.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженням даної теми займалися такі
вітчизняні та зарубіжні вчені: А.А. Дубініна, Ю.М. Дьомкін,
І.Г. Бережняк, П.В. Дзюбенко, В.І. Глухова, Т.М. Мельник,
К.І. Новікова, І. Бережнюк, А. Василенко, В. Ващенко, П. Вангель,
О. Гребельник, О. Івашина, Г. Грица, Браян Томас, Джеф Сімсон та
інші. Проте аналіз наукової літератури, аналітичних та експертних
розробок свідчить, що не існує єдиного системного підходу до
аналізу цього питання та не всі його аспекти були висвітлені.
Цілі статті. Метою статті є дослідження ефективності митнотарифного регулювання в Україні, спрямованого на захист
національних інтересів у період інтенсифікації міжнародних
інтеграційних процесів та його недоліків.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Митнотарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності займає одне
із пріоритетних місць у державному регулюванні економіки країни.
Його мета – ретельно аналізувати зовнішньоекономічну діяльність
країни і якомога відчутніше сприяти розвиткові торговельних
відносин
з
іншими
країнами,
підтримувати
власного
товаровиробника та захищати внутрішній товарний ринок.
Митне регулювання – це регулювання питань, пов'язаних із
встановленням мит та інших податків, що справляються при
переміщенні товарів через митний кордон України, процедурами
митного контролю, організацією діяльності органів митного
контролю України [3]. Даний вид регулювання є економічним,
оскільки в якості основного інструментарію використовуються
імпортний і експортний митний тариф, який виконує і регулюючі
та фіскальні функції. У деяких випадках вводяться податки або
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збори, які мають еквівалентний зміст митному тарифу. Основний
напрямок
цього
виду
державного
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності визначається митно - тарифною
політикою кожної держави [5,c.137].
Митно-тарифні методи регулювання є основою регулювання
державою зовнішньоекономічної діяльності. Вони є історично
першим інструментом протекціонізму і регулювання зовнішньої
торгівлі. Правовою основою впровадження митно-тарифного
регулювання в Україні є Митний кодекс України та Закон України
«Про митний тариф України». Основним елементом тарифного
регулювання виступає митний тариф. Як зазначено в
національному законодавстві, митний тариф України – це
систематизований згідно з Українською класифікацією товарів
зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, яке
справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.
Необхідність у застосуванні митно-тарифного та нетарифного
регулювання зовнішньоекономічної діяльність проявляється в тому,
що стан зовнішньоторговельного балансу прямо залежить від
ефективності використання даних методів. В Україні дане питання
є досить актуальним, оскільки сальдо зовнішньоторговельного
балансу багато років поспіль мало від’ємне значення (рис.1).

Рис.1. Сальдо зовнішньоторговельного балансу України в
2011 – 2014 рр.
Як
бачимо,
протягом
2011-2013
рр.
сальдо
зовнішньоторгівельного балансу мало від’ємні значення, зокрема
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найвищий показник спостерігався в 2012 році і становив -15,8.
Лише в 2014 показник зовнішньоторгівельного балансу збільшився
і мав позитивне значення.
Щоб проаналізувати, на скільки ефективно митно-тарифне
регулювання виконує свої функції, необхідно дослідити динаміку
надходжень до бюджету митних платежів. До митних платежів
відносяться мито, митні збори, акцизний податок та податок на
додану вартість (рис.2).

Рис.2. Динаміка митних податків у структурі доходів
Державного бюджету України, млн.грн.
У 2013 р. митні органи забезпечили надходження доходів до
держбюджету в сумі 145,3 млрд грн, що на 9,3 млрд грн (6,1 %)
менше попереднього року. Це, в першу чергу, є наслідком затяжної
світової фінансової кризи. У 2013 р. скорочення зовнішнього та
внутрішнього попиту на світових товарних ринках зумовило
зниження зовнішньоторговельного обігу. Зокрема, імпорт товарів
до України в минулому році становив 76,8 млрд дол. США.
Порівняно з 2012 р. цей показник зменшився на 9 %, або на 7,6
млрд дол. США. Не дивлячись на зменшення імпорту, у 2013 р. до
державного бюджету сплачено 15,3 млрд грн мита, з якого
практично вся сума, або 99,4 % – це ввізне мито. До загального
фонду державного бюджету надійшло 12,5 млрд грн ввізного мита,
що на 4,6 %, або на 492,4 млн грн, більше, ніж у 2012 р. [1,c.162].
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Така ситуація пояснюється тим, що з початку 2013 р. в
Україні ставки ввізного мита зведено до рівня, встановленого
відповідно до Протоколу про вступ України до Світової організації
торгівлі. Ввізні мита підвищилися на 119 товарних підкатегорій
(цемент; руди та концентрати хромові; продукти органічної та
неорганічної хімії; добрива та ін.). При цьому на 13 товарних
підкатегорій було встановлено нульову ставку (руди та
концентрати марганцеві, підшипники, генератори змінного струму
тощо). Щодо акцизного податку, то він займає 11 % у
надходженнях до державного бюджету.
За підсумками 2013 р. до державного бюджету надійшло 35,3
млрд грн акцизного податку, в тому числі вироблених в Україні
товарів – 26,4 млрд грн, або 74,8 %, та ввезених в Україну
підакцизних товарів – 8,9 млрд грн, або 25,2 %. Надходження
загального фонду державного бюджету становили 26,2 млрд грн
акцизного податку. Найбільшу частку в надходженнях акцизного
податку займають тютюнові вироби – 68,3 % та лікеро-горілчана
продукція – 17,8 %. Порівняно з 2012 р. надходження податку до
загального фонду державного бюджету зросли на 5,4 % (+1,3 млрд
грн), що зумовлено такими основними факторами:
– запровадження авансової сплати акцизного податку
виробниками тютюнових виробів при придбанні марок акцизного
податку (перевищення сплати над задекларованими сумами);
– підвищення ставки акцизного податку з виробленої в
Україні лікеро-горілчаної продукції на 7,9 % та з вироблених в
Україні тютюнових виробів – на 6,7 % (середня сума акцизного
податку з однієї пачки сигарет з фільтром у 2012 р. становила 4,17
грн, у 2013 р. – 4,48 грн) [1,c.163].
За даними Міністерства фінансів України, загальна
сума доходів зведеного бюджету України за 2014 року становила
370000,4 млн. грн., що на 7480,8 млн. грн., або на 2,1 відсотка
більше
ніж
за
аналогічний
період
минулого
року,
у співставних умовах (без врахування відшкодування ПДВ у
сумі 6,8 млрд. грн. по спеціальному фонду державного бюджету за
рахунок випуску ОВДП) більше на 14308,9 млн. грн., або
на 4 відсотка.
За результатами аналізу можна зробити висновок, що частка
надходжень митних податків і зборів до державного бюджету дуже
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вагома. Так, упродовж останніх років питома вага митних платежів
у загальному обсязі доходів бюджету становила в середньому 35 %.
Відповідний відсоток у європейських країнах значно менший, адже
фіскальна функція їхніх митних адміністрацій не найголовніша.
Протягом попередніх років вже були здійснені значні
позитивні зрушення в системі митного регулювання міжнародної
торгівлі:
– по-перше, активізувалася взаємодія контролюючих органів
із
суб’єктами
господарювання,
що
здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність. Це дало змогу збільшити
додаткові надходження до Державного бюджету України від
коригування митної вартості товарів;
– по-друге, активізувалася робота з приведення законодавства
України у сфері захисту прав інтелектуальної власності до рівня
світових стандартів із метою посилення протидії незаконному
переміщенню товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної
власності;
– також, була налагоджена ефективна взаємодія з
фіскальними службами сусідніх держав та країн - найбільших
торговельних партнерів України з метою виявлення корупційних
тіньових схем у зовнішньоекономічній діяльності та організованих
угруповань, що ведуть злочинну діяльність у зовнішньоекономічній
сфері та займаються легалізацією (відмиванням) кримінальних
коштів.
Проте, незважаючи на проведення вище зазначених заходів, в
системі митно-тарифного регулювання все ще існує ряд проблем та
недоліків. Про недосконалість сучасної митної політики України
свідчать наступні факти (рис.3).
Одна з найважливіших проблем, яку необхідно розв’язати у
митно-тарифному регулюванні в найближчій перспективі – це
впровадження міжнародних норм і правил, що дасть змогу перейти
до застосування єдиних стандартів у галузі митної справи і
вирішити питання, пов’язані з приєднанням до міжнародних
конвенцій із гармонізації й спрощення митних процедур, та
питання процедури спільного транзиту, а також допоможе
здійснити поетапне наближення митного законодавства і митних
процедур, які застосовуються в Україні, до країн Євросоюзу
[2,c.107].
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Невідповідність
митного контролю
сучасним стандартам
пропускної
спроможності

Складність
процесу
проходження
митного
контролю

Значна
диференціація у
розмірах ставок
ввізного мита на
однорідні товари

Недоліки сучасної
митної політики
України

Великий обсяг
тінізації
зовнішньоекономіч
нї діяльності
вітчизняних
підприємств

Здійснення
правопорушень у
сфері
інтелектуальної
власності

Рис.3. Недоліки сучасної митної системи України
На жаль, сьогодні, існуюче регулювання не відповідає
стандартам ГАТТ/СОТ. Перш за все, – це відставання митного
контролю від сучасних потреб пропускної здатності та світових
стандартів контролю товарів.
На сучасному етапі розвитку ринкової економіки митне
регулювання України не в повній мірі виконує свої функції, в
першу чергу, захисні і регулюючі. Традиційно головним завданням
митної політики було своєчасний збір митних платежів до
державного бюджету, тобто основна роль митного тарифу бути
фіскальним інструментом. Інші завдання, такі як, сприяння
прискоренню
розвитку
зовнішньої
торгівлі,
підвищення
281

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). Ч. 1. – 2015.

ефективності функціонування механізму митного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, застосування митних тарифів в
якості захисних заходів від недобросовісної конкуренції – відійшли
на другий план. Це призводить до відставання в розвитку
регулюючої і захисної функцій митного механізму, що не створює
сприятливих умов для розширення зовнішньої торгівлі.
Необхідність вдосконалення митного тарифу зумовлено
такими причинами як:
Причини

Недосконалість
тарифної системи

Зловживання, що пов'язані
з неправильним
декларуванням імпортних
товарів

Низька якість
митного
адміністрування

Рис.4. Причини, які зумовлюють необхідність вдосконалення
митного тарифу
Отже, на перший план повинна вийти регулююча функція
митного тарифу, що характерно в даний час для всіх розвинених
країн. Пошук оптимального співвідношення функцій митного
тарифу як інструменту регулювання імпорту та експорту, є сьогодні
найбільш актуальним питанням у діяльності митних органів
України. Вирішення цієї проблеми дасть змогу зробити більш
прозорою зовнішню торгівлю України, усунути економічні
перешкоди, що сприяють криміналізації імпорту товарів, корупції в
митних органах, а також посилити протекціоністську функцію
митного тарифу по відношенню до вітчизняних товарів.
Дуже важливою проблемою також є те, що митний огляд та
період очікування визначення митної вартості займають досить
тривалий
час. Розраховуючи митну вартість, що є базою
оподаткування імпортних товарів, іноді виникають розбіжності
митних органів та інтересів учасників міжнародної торгівлі. За
даними Державної фіскальної служби, зберігаються тенденції до
заниження митної вартості при імпорті досить широкого
асортименту товарів. Такі тенденції актуалізують для України
посилення ефективності механізмів моніторингу та визначення
справжньої вартості товарів, достовірності їхнього декларування.
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Конфлікт інтересів митних органів та інтересів суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності полягає у недосконалості та
неповноті бази даних цінової інформації відомостей про вартість
певного товару (предмету), на підставі яких визначається його
митна вартість [4,c.80].
Висновки. Таким чином, митно-тарифна політика є
важливою
складовою
державного
регулювання
зовнішньоекономічних зв’язків країни та має великий вплив на її
економіку. На сьогодні в митно-тарифному регулюванні України
існують певні недоліки, які гальмують ефективне проведення
міжнародної торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності в цілому.
Для їх усунення потрібно провести ряд заходів та перетворень в
митній справі України. Зокрема, для подолання недоліків митнотарифного регулювання необхідно здійснювати постійний
моніторинг з метою врегулювання проблемних аспектів впливу
митних та податкових важелів на розвиток зовнішньоекономічної
діяльності. Крім того, потрібно удосконалити механізм митного
регулювання через гнучке застосування митного тарифу і методів
визначення митної вартості для різних режимів ЗЕД,а також
забезпечити прозорість митних процедур та інформування
учасників зовнішньоекономічної діяльності про правила митного
регулювання зовнішньої торгівлі.
З метою підвищення ефективності процедур митного
контролю необхідно більше уваги приділяти використанню
сучасних електронних систем і технологій, які дозволять скоротити
час проходження товарів через митницю, мінімізувати людський
фактор та зменшити кількість бюрократичних процедур.
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Луцький національний технічний університет, аспірант
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
У статті розглянуті основні тенденції розвитку Волині. Адже, Волинь –
край унікальної природи, лікувального мікроклімату, самобутнього народного
мистецтва і великої історико-культурної спадщини. Дана галузь господарства має
неабияке суспільно-економічне значення, оскільки впливає на рівень ВВП, сприяє
розвитку підприємництва, створює робочі місця, а також формує імідж країни та її
регіонів.
Ключові слова: туризм, розвиток, рекреація, туристичний потенціал.

Savcheniuk O.
TENDENCIES OF DEVELOPMENT TOURISM IN
VOLYN REGION
The dynamic development of tourism is observed worldwide. Currently,
significantly increasing interest in urban tourism, causing interest authenticity, local
culture and history, and thus become popular trip that combine leisure and entertainment
with the study of cultural and historical places. Volyn is land of unique nature,
therapeutic microclimate, original folk art and great historical cultured heritage.
This industry sector has considerable socio-economic importance, as affecting
the level of GDP, contributes to the development of entrepreneurship, create jobs, and
generates the image of the country and its regions. In the presence of natural recreational
resources that suffered relatively little anthropogenic influence and well-preserved
recreational ability, the region belongs to the promising regions of Ukraine with the
development of tourism and recreation industry. Therefore, the study of modern trends in
the tourism industry Volyn is important to us.
In recent years, the tourism industry in Ukraine began to grow and became a
massive socio-economic phenomenon. Its rapid development promotes political,
economic, scientific and cultural relations between Ukraine and other countries.
Insufficient infrastructure, poor transport system of tourist service and population hinder
the rapid rise and spread of tourist image of the country, thereby discourage potential
tourists. As a result, many of our compatriots prefer foreign resorts, getting virtually the
same price at a much higher level of service and comfort, becoming investor in foreign
countries.
Volyn region has great potential in tourism development that need to develop
and invest in this area of investment. This region has significant forests and water bodies
rich in flora and fauna. Much of the territory is under protection. The region is suitable
for educational, recreational, ethnic, water, ecotourism and hunting.
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Currently, significantly increasing interest in urban tourism, causing interest
authenticity, local culture and history, and thus become popular trip that combine leisure
and entertainment with the study of cultural and historical attractions. Statistics showed
that in 2013 make up the bulk of the tourists who are nationals of Ukraine (62%) and the
least - foreign tourists, namely 5%. This indicates that the Volyn region still need to
develop their potential to attract more tourists from other countries.
Among the most visited countries by citizens of Ukraine is Turkey (2012 - 53
241 people in 2013 - 69 967 persons) and Egypt (2012 - 45,944 people in 2013 - 53 928
people). In fact, deciding to go on vacation abroad, Ukrainian citizen has virtually no
choice of Ukrainian tourists are still not easy to get a visa. Can freely go to Egypt and
Turkey.
Tourism in Ukraine is an important economic branch, which could bring
significant revenue to the economy of the state. The development of priority sectors of
our country and bring a new level of development, which in turn increase profitability in
related sectors such as transport, trade, construction, communications, agriculture and
structural positive impact on the economy. Thus, Volyn region has great tourism
potential being implemented to regulate. However, today we can say with confidence
that Volyn goes to in order to become the focus of tourism and recreation activities.
Keywords: tourism, development, recreation, tourism potential.

Савченюк О.В.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В
ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрены основные тенденции развития Волыни. Ведь, Волынь
- край уникальной природы, лечебного микроклимата, самобытного народного
искусства и большой историко-культурного наследия. Данная отрасль хозяйства
имеет большое общественно-экономическое значение, поскольку влияет на
уровень ВВП, способствует развитию предпринимательства, создает рабочие
места, а также формирует имидж страны и ее регионов.
Ключевые слова: туризм, развитие, рекреация, туристический потенциал.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими
та
практичними
завданнями.
Динамічний розвиток туризму спостерігається у всьому світі. Нині
суттєво зростає інтерес до міського туризму, викликають
зацікавленість автентичність, місцева культура та історія, а отже
стають популярними подорожі, які поєднують відпочинок і
розваги з вивченням культурних та історичних принад.
За наявністю природних рекреаційних ресурсів Волині, які
зазнали відносно невеликого антропогенного впливу і добре
зберегли
рекреаційну
здатність,
область
належить
до
перспективних регіонів України з розвитку туристично285
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рекреаційної галузі. Тому, дослідження сучасних тенденцій
розвитку туристичної галузі Волині є актуальним для нас.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблемам становлення та функціонування
ринку загалом і туристичного, зокрема, присвячено праці багатьох
вчених М.П. Мальська, М.Й. Рутинський, С.В. Білоус, Н.П.
Луцишин та інші. У своїх працях автори розглядають різні аспекти
суті, функцій та особливостей ринку туристичних послуг. Поряд з
тим не до кінця розкритими залишаються питання особливостей
організації та розвитку туристичного ринку у регіонах Україні.
Ціль статті полягає у виявлені основних пріоритетних
напрямків розвитку туризму на Волині та досліджені тенденцій
розвитку.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Туризм в
Україні є однією із складових частин національної економіки і
соціально-культурного життя держави. Сьогодні він переживає
складний період становлення в умовах ринку, адаптації до
мінливих умов як всередині країни, так і за кордоном.
За останні роки туристична галузь в Україні почала дуже
розвиватись і стала масовим соціально-економічним явищем. Її
швидкому розвитку сприяє розширення політичних, економічних,
наукових і культурних зв’язків між Україною та іншими державами
[1, c. 230]. Основною проблемою розвитку туризму в Україні є
неефективне та нераціональне використання природних ресурсів, а
також відсутність чіткої стратегії розвитку індустрії туризму та її
регулювання. Недостатньо розвинена інфраструктура, погана
система транспортного обслуговування туристів та населення
стають на заваді швидкому піднесенню та поширенню
туристичного іміджу країни, тим самим відлякують потенційних
туристів. Не менш важливим та болючим питанням залишається
якість надання туристичних послуг. За цим показником Україна
дуже відстає від інших держав із подібним рекреаційнотуристичним потенціалом. Внаслідок цього багато наших
співвітчизників надають перевагу іноземним курортам, отримуючи
фактично за ту саму ціну набагато вищий рівень обслуговування та
комфорту, стаючи при цьому інвесторами в економіку іноземних
держав (рис. 1).
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Рис. 1. Найбільш відвідувані країни світу громадянами
України у 2012-2013 роках [2]
Помітно, що серед найбільш відвідуваних країн світу
громадянами України являється Туреччина (2012 рік – 53241 осіб,
2013 рік – 69967 осіб) та Єгипет (2012 рік – 45944 осіб, 2013 рік 53928 осіб). Насправді, вирішивши поїхати на відпочинок за
кордон, український громадянин практично не має вибору,
українському туристу все ще нелегко отримати візу.
Безперешкодно можна вирушати до Єгипту, Туреччини. Мабуть,
цими пропозиціями й обмежується вибір, на курорти до цих країн
можна оформити подорож в один день та за помірними цінами для
наших громадян. До Єгипту й Туреччини їдуть відпочивати
більшість українських туристів — у середньому 60-80%, що й
спостерігається на рис.1.
Волинська область має значний потенціал у розвитку
туризму, який потрібно розвивати та вкладати у даний напрямок
інвестиції. Це область має значні лісові масиви та водні об'єкти,
багату флору і фауну. Значна частина території перебуває під
охороною. Даний регіон придатний для пізнавального,
оздоровчого, етнічного, водного, екотуризму і мисливства. На
Волині налічується 209 територій і об'єктів природно-заповідного
фонду, у тому числі Шацький природний національний парк, 74
заказники (5 - державного значення), 107 пам'яток природи (3 державного значення), 22 заповідних урочища, 5 парків - пам'яток
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садово-паркового мистецтва місцевого значення, ботанічний сад
Волинського національного університету. Кліматичні умови, значні
масиви приміських лісів, водні об'єкти, запаси торфових
лікувальних грязей, відомі джерела мінеральних вод області
сприятливі для розвитку в ній туризму. Найцікавішими є пам'ятки
архітектури й археології періоду Київської Русі у м. ВолодимиріВолинському, історико-культурні та архітектурні пам'ятки у м.
Луцьку, зокрема Верхній замок XIII - XIV ст., літературномеморіальний музей Лесі Українки в с. Колодяжному,
меморіальний комплекс жертвам фашизму в с. Кортелісах [3,
c.137].
Однією з важливих передумов візитів туристів до Волинської
області виступає проведення міжнародних заходів, зокрема, у
регіоні періодично проводиться велика кількість фестивалів:
- «Поліське літо з фольклором». Проводиться з 1994 року.
Для участі у фестивалі до Луцька з'їжджаються фольклорні
колективи з різних країн і континентів.
- «Меч Луцького замку». Стіни Луцького замку щороку
приймають у вересні гостей з України та інших країн на
міжнародний фестиваль «Меч Луцького замку». Тут проводяться
лицарські турніри, змагання стрільців із лука, музичні виступи
ансамблів середньовічної музики, покази середньовічних танців.
Учасники фестивалю створюють точні копії історичних костюмів і
навіть, будують цілі поселення у середньовічному стилі.
- «Різдвяна містерія». З 1983 року в обласному театрі ляльок,
який очолює заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук,
проводились республіканські фестивалі театрів ляльок. З 1992 року
тут систематично проходять міжнародні фестивалі лялькових
театрів «Різдвяна містерія» [4, с. 7].
- «На хвилях Світязя». Вже більше 10 років, на свято Івана
Купала, одне з найчарівніших озер Полісся - Світязь збирає увесь
пісенний цвіт України на фестиваль української естрадної пісні «На
хвилях Світязя». Концерти проводяться на плавучій сцені просто
неба, а ввечері дійство продовжується біля багаття і на човнах.
Сьогодні залучення інвестицій у реальний сектор економіки,
до якого належить туризм і інфраструктура, що його обслуговує, є
питанням виживання. Інвестиції необхідні насамперед для
забезпечення розширеного відтворення, виробництва нових послуг
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з поліпшеними кількісно-якісними показниками, що додасть їм
привабливості і конкурентоспроможності. Будуть інвестиції - буде
розвиток реального сектора і, отже, економічне зростання; не
вдасться їх залучити - неминучі старіння основних фондів,
обмеження впровадження інновацій, зростання витрат на
виробництво туристичних послуг за зниження їх якості (наприклад,
моральне і фізичне старіння туристичних транспортних засобів,
відсутність у них сучасних зручностей змушують туристів
відмовлятися від таких послуг). Відбуваються згортання туризму,
погіршення стану регіональної економіки, зубожіння і посилення
відпливу трудових ресурсів з регіону, соціальні вибухи та інші
супутні явища.
Нині суттєво зростає інтерес до міського туризму,
викликають зацікавленість автентичність, місцева культура та
історія, а отже стають популярними подорожі, які поєднують
відпочинок і розваги з вивченням культурних та історичних
принад. Проаналізуємо туристичні потоки Волинської області за
2000-2013 роки, які нададуть можливість побачити тенденцію, яка
спостерігається у Волинській області (табл. 1).
Таблиця 1
Туристичні потоки у Волинській області за 2000-2012 роки, осіб

Роки

Кількість
туристів,
обслугованих
суб’єктами
туристичної
діяльності
області –
усього

2000

73126

1793

3299

68034

18990

2005

57319

3433

8983

44903

57283

2008

67044

5826

7796

53422

37293

2009

45674

3357

5784

36533

27539

2010

52041

4021

7740

40280

27481

2011

14657

1193

5881

7583

20164

990

8313

10486

16850

2012
19789
Джерело: [5, c.422]

Із загальної кількості туристів:
туристи –
Кількість
громадяни
іноземні
внутрішні екскурсантів
України, які
туристи
туристи
виїжджали
за кордон
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Отже, у 2000 році туристичний потік був найбільшим, а саме
73126 осіб, з яких: іноземних туристів було 1793 особи, туристів –
громадяни України 3299 осіб та внутрішніх туристів 68034 осіб.
Найменшим даний показник був у 2011 році (14657 осіб), а саме:
іноземних туристів було 1193 особи, туристів – громадяни України
5881 осіб та внутрішніх туристів 7583 осіб.
На рис. 2. розглянемо туристичний потік у 2013 році у
Волинській області.
іноземні туристи

туристи –
громадяни
України, які
виїжджали за
кордон
внутрішні туристи

Рис. 2. Кількість туристів, обслугованих суб’єктами
туристичної діяльності Волинської області за 2013 рік, %
Помітно, що у 2013 році основну частину складають туристи,
які є громадянами України - 1209 осіб (62%), а найменшу – іноземні
туристи (1095 осіб), а саме 5%. Це вказує на те, що Волинській
області потрібно ще розвивати свій потенціал, щоб залучати більше
туристів з інших країн світу.
Висновки. Туризм в Україні є важливою економічною
гілкою, що може принести значний прибуток в економіку держави.
Розвиток цієї пріоритетної галузі виведе нашу країну та новий
рівень розвитку, що у свою чергу збільшить прибутковість у таких
суміжних секторах економіки, як транспорт, торгівля, будівництво,
зв'язок, сільське господарство і позитивно вплине на структурну
економіку країни. Таким чином, Волинська область має величезний
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туристичний потенціал, який реалізується на недостатньому рівні.
Однак, вже сьогодні можна сказати що Волинь впевнено прямує до
того щоб стати осередком туристично-рекреаційної діяльності.
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ІНЖИНІРИНГОВА ПАРАДИГМА ТЕОРІЇ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
В статті висвітлено питання інжинірингової парадигми теорії
управлінського обліку, інноваційної методології, яка формується не через функції,
а через установлену послідовність обліково-контрольних процесів. Виокремлена
проблема відсутності системи у формуванні професійних кадрів. Запропоновано
інноваційні підходи до формування управлінського бухгалтера нового покоління,
здатного вирішувати задачі на рівні міждисциплінарних переплетень.
Обґрунтовано інжинірингову концепцію розвитку теорії управлінського обліку,
яка на відміну від існуючих, пердбачає взаємовигідне поєднання методів та
інструментів суміжних наук без посягання на їх індивідуальність і всебічний
розвиток.
Ключові слова: інжиніринг, інжинірингова парадигма, управлінський облік.

Sadovska I.
ENGINEERING THEORY PARADIGM
MANAGEMENT ACCOUNTING
Today business focuses on the global result. The essence of the global result is
that profit maximization remains in the past as a single factor. In another words, the
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multifactorial approach becomes determined with a focus on sustainable development. In
accordance, social and environmental programs are a priority in the strategy of the
company development.
Management accounting as a specific language of business together with modern
trends of business and management systems sets an innovative methodology for
accounting and information support using engineering tools. A new engineering
paradigm of management accounting appears that based on the interdisciplinary relations
and that is programmed to continuous improvement.
The article highlights the issues of an engineering paradigm theory of
management accounting, innovative methodology that is coming not through the
functions but through the established sequence of accounting and control processes. An
issue concerning a lack of a system in professional personnel upbringing is singled out.
An innovative approach to the formation of a new generation of management
accountants is proposed who are able to solve the problem at the level of
interdisciplinary intertwined. An engineering theory concept of management accounting
is justified. In comparison with the existing theories it provides mutually beneficial
combination of methods and tools for closely related sciences without encroaching on
their identity and comprehensive development.
The proposed ternary approach to the improving the theory of management
accounting in terms of sustainability of the economic system bring to light the following:
- the evaluation of interdisciplinary achievements of the related with management
accounting scientific sectors with the purpose to develop a new methodology based on
the possibility of the adaptive use of innovative techniques and engineering tools;
- the formation of engineering paradigm theory of management accounting;
- the further development of competency paradigm for professional training of
management accountants by modernization curricula and teaching methods with a focus
on the practice and philosophy of national culture.
Keywords: engineering, engineering paradigm, management accounting.

Садовская И.Б.
ИНЖИНИРИНГОВАЯ ПАРАДИГМА ТЕОРИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В статье освещены вопросы инжиниринговой парадигмы теории
управленческого учета, инновационной методологии, которая формируется не
через функции, а через установленную последовательность учетно-контрольных
процессов. Выделена проблема отсутствия системы в формировании
профессиональных кадров. Предложено инновационные подходы к формированию
управленческого бухгалтера нового поколения, способного решать задачи на
уровне междисциплинарных переплетений. Обосновано инжиниринговую
концепцию развития теории управленческого учета, которая в отличие от
существующих, предполагает взаимовыгодное сочетание методов и инструментов
смежных наук без посягательства на их индивидуальность и всестороннее
развитие.
Ключевые слова: инжиниринг, инжиниринговая парадигма, управленческий
учет.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний
бізнес орінтується на глобальний результат. Суть глобального
результату в тому, що максимізація прибутку, як єдиний фактор,
залишається в минулому. Тобто визначальним є багатофакторний
підхід з переважанням спрямування на сталий розвиток.
Відповідно, соціальні і екологічні програми є пріоритетними при
формуванні стратегії розвитку підприємства.
Управлінський облік, як специфічна мова бізнесу, в унісон
сучасним тенденціям бізнесу і системам управління формує
інноваційну методологію обліково-інформаційного забезпечення з
використанням інжинірингового інструментарію. Визріває нова
інжинірингова парадигма управлінського обліку, яка базується на
міжпредметних зв’язках та запроргамована на безперервне
удосконалення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питанням інжинірингових концепцій і
парадигм присвячено чимало наукових праць. Всі вони є
багатоаспектними і розглядають інжиніринг з різних наукових і
предметних позицій. Найбільш актуальними і близькими до
означеної в даній статті тематики є праці, в яких розглянуто
інжиніринг як нову форму науково-виробничої діяльності [15],
удосконалено методичний підхід до процесу управління, який
базується на інжиніринговій парадигмі [11], висвітлено бізнесінжиніринг як невід'ємну складову існування і постійного розвитку
сучасних соціально-економічних організаційних систем [13],
обгрунтовано значення інжинірингу за ринкових умов
господарювання [6], висвітлено логістичний інжиніринг [7],
розглянуто системну модель менеджменту організацій та елементи
організаційного інжинірингу [5], проаналізовано новий напрям
розвитку реінжинірингу бізнес-процесів - Х-інжиніринг, в основу
якого покладено оптимізацію зовнішніх бізнес-процесів за
допомогою застосування сучасних інформаційних технологій [4],
висвітлено теоретичні концепції фінансового інжинірингу [1; 14],
,започатковано інноваційні підходи до формування нової
інжинірингової парадигми і концепції в облікових системах [2; 3; 8;
9].
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Цілі статті. Метою написання статті є висвітлення наукових
підходів щодо формування інжинірингової парадигми теорії
управлінського обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розвиток
теорії управлінського обліку обумовлений інституціональними
чинниками.
Термін
«бухгалтерський інжиніринг» започатковано в
дослідженнях вчених: Жука В.М. [8],, Канцурова О. О. [9],,
Воронової О.Ю. [2; 3] та Ткача І.М. В працях вчених проведено
узагальнення пропозицій до використання нових інструментів в
сучасних моделях обліку. Визначення категорії «бухгалтерського
інжинірингу» в процесі нашого дослідження не виявлено. Разом з
тим, результати досліджень «фінансового», «аналітичного»,
«інформаційного» інжинірингу важливі для установлення наукової
гіпотези
про
важливість
інституціонального
розвитку
управлінського обліку шляхом міжпредметних запозичень з метою
формування серед вітчизняної кагорти вчених-обліковців
інноваційної інжинірингової парадигми.
Інжиніринг в перекладі з англ. engineering, нім. еngineering —
синонім терміна інженерія, який відрізняється етимологічно від
англ. engineering: набір прийомів та методів, які компанія,
підприємство, фірма використовує для проектування своєї
діяльності. Інжиніринг створює об'єкти і продумує їх експлуатацію,
базуючись на наукових знаннях.
В традиційному розумінні інжинірингова парадигма теорії
управлінського обліку передбачає комплекс консультативних
послуг, пов'язаних з підготовкою та забезпеченням нормального
перебігу обліково-аналітичних та контрольних процесів.
Послуги типу «інжиніринг» з'явились в розвинених країнах в
60-ті роки і до теперішнього часу одержали достатньо широкий
розвиток.
Інжиніринг виступає як важливий засіб підвищення
ефективності вкладеного в об'єкт капіталу. Його завданням є
одержання замовниками найкращих (оптимальних) результатів від
вкладень капіталу та інших витрат за рахунок:
1) системного підходу до здійснення проектів;
2) багатоваріантності технічних й економічних розробок, їх
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фінансової оцінки і вибору оптимального варіанту;
3) розробки проекту з урахуванням можливості застосування
прогресивних технологій і ресурсів;
4) застосування сучасних методів організації й управління
всіма стадіями виконання проектів.
В теорії і практиці сучасного менеджменту досить
поширеними є методики, пов’яззані з використанням інжинірингу.
Найбільш відомою є концепція реінжинірингу бізнес-процесів,
сутність якої полягає у можливості перепроектування діяльності
фірми із застосуванням багатоваріантних моделей бізнес-процесів
[16;17].
Інжиніриг є технологією, яка носить комерційний характер і є
об'єктом купівлі-продажу. Інжиніринг бухгалтерський пов'язаний, в
кінцевому результаті, з підготовкою і забезпеченням суто
бухгалтерських облікових процесів, тобто спостереження,
вимірювання, оцінки, документального відображення, а також
процесів управлінського обліку, тобто, збору додаткової нечислової
і нефінансової інформації та її тлумачення, інтерпретації,
узагальнення для реалізації з розрахунку на проміжного і кінцевого
інформаційного
споживача
(користувача).
Самі
послуги
бухгалтерського і управлінського обліку як безпосереднє
виробництво інформаційного облікового продукту, не входять до
складу інжинірингу.
Як самостійний вид комерційних операцій, бухгалтерський
інжиніринг передбачає надання на основі договору на інжиніринг
одною стороною (названої консультантом) другій стороні (названій
замовником) комплексу чи окремих видів інжинірингових послуг,
пов'язаних з проектуванням та розробкою нових технологічних
процесів бухгалтерського і управлінського обліку на підприємстві
замовника, із вдосконаленням наявних облікових процесів аж до
впровадження інноваційної облікової системи. Надання на основі
договору на інжиніринг повного обсягу послуг, необхідних для
впровадження інноваційної облікової системи, називається
комплексним інжинірингом. Він нараховує три окремих види
інжинірингових послуг:
1) консультативний інжиніринг, який пов'язаний, головним
чином, з інтелектуальними послугами, що здійснюються при
проектуванні об'єктів, розробці інноваційних технологій і контролю
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за їх впровадженням;
2) технологічний інжиніринг представляє надання замовнику
апробованих, тобто, перевірених на практиці технологій,
необхідних для впровадження інноваційної облікової системи і її
експлуатації (договори про передачу досвіду і знань, розробку
інноваційних моделей (проектів) по оперативному і стратегічному
обліковому забезпеченню менеджменту та ін.);
3) загальний інжиніринг, що полягає, головним чином, в
постачанні загальновизнаних обліково-управлінських технологій та
їх адаптації до конкретних управлінських систем суб’єкта
господарювання, враховуючи при необхідності інженерні роботи з
комп’ютерними бухгалтерськими програмами. Кожен із цих видів
інжинірингових послуг може бути предметом самостійного
договору.
Інжинірингові послуги – це спосіб передачі нових
технологічних та інших знань, але самі послуги являють собою
товар, що відрізняється від технології. Інжинірингові фірми,
наприклад, в галузі управління займаються не плануванням, а
розробкою нових методів планування виробництва продукції на
основі маркетингових досліджень зовнішнього ринку, не обліком і
звітністю, а пошуком нових підходів до обліку та звітності,
модернізації організаційних структур, систем менеджменту та
управління капіталом, контролю за якістю продукції, обліковоаналітичної інформації тощо.
В останній час на світовому ринку інжинірингових послуг
з'явився новий вид послуг – послуги реінжинірингу.
Реінжиніринг
представляє
собою
інжиніринговоконсультаційні послуги по перебудові систем організації та
менеджменту
бізнес-процесів
і
управління
капіталом
господарського
суб'єкта
з
метою
підвищення
його
конкурентоздатності і фінансової стійкості. Реінжиніринг
поділяється на два види: кризовий і реінжиніринг розвитку.
Перший спрямований на вирішення чи попередження
кризових проблем підприємства. Він використовується тоді, коли
результат фінансово-комерційної діяльності підприємства постійно
знижується, конкурентоздатність його різко падає, з'являються
тенденції до банкрутства й потрібен комплекс заходів по
подоланню кризової ситуації. Сьогодні в кризовому реінжинірингу
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відчувають потребу багато підприємств України.
Другий вид реінжинірингу використовується у тих випадках,
коли динаміка розвитку знижується і діюча структура організації й
управління підприємством вже досягла межі в одержанні прибутку.
В процесі реорганізації системи управління господарського суб'єкта
на основі реінжинірингу здійснюється перехід від бізнес-процесу
до бізнес – процес-реінжинірингу. Бізнес-процес являє собою дію
персоналу управління в господарському процесі. Бізнес-процесреінжиніринг – це оптимізація системи управління господарськими
процесами, враховуючи соціальні програми і екологізаційні
процеси поряд з основними видами діяльності.
Облікова інновація – це нові облікові інструменти та облікові
технології.
Облікові інструменти поділяються на:
• концептуальні засоби – поняття і концепції, що лежать в
основі бухгалтерського і управлінського обліку як неформальної
дисципліни (балансові теорії, теорія подвійного запису, теорія
вартості, теорія рахунковедення та ін.);
• фізичні засоби – інструменти і процеси, які можна
використати для досягнення якої-небудь конкретної мети
(інструменти – рахунки, подвійне відображення господарських
операцій, оцінка, вимірювання, документування і т.п.; процеси –
електронна система документообігу та звітності).
До нових (відносно) облікових інструментів належать
бухгалтерські рахунки-екрани управління готівкою, запасами,
витратами, інтелектуальним капіталом тощо.
Облікова технологія – це економічна і облікова теорія,
математичні й статистичні методи, обізнаність про готові облікові
розробки, комп'ютерна та телекомунікаційна техніка і т.п.
Прикладом нових облікових технологій виступає поява
комп'ютерної системи для оперативного і поточного обліку і
контролю, відомої під назвою ДОТ-системи (Designated Order
Turnaround (DOT) System).
Як вважають експерти, інновації, що з'явилися останнім
часом, створюють на фінансових ринках атмосферу невизначеності,
невпевненості, нервозності, що підвищує нестабільність і
можливість різких коливань, особливо на ринках держав, що
розвиваються, і країн з перехідною економікою.
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Облікова інновація як поняття означає: якісний стрибок,
який призводить до появи зовсім нових, революційних облікових
технологій; новий поворот у використанні вже відомихраніше
технологій; об'єднання вже існуючих технологій чи обліковоконтрольних процесів для створення нових інструментів виявлення,
ідентифікакації, вимірювання, оцінки, відображення в документах і
звітності для прийняття управлінських рішень.
Сучасна інноваційна підготовка студентів облікових
спеціальностей повинна бути цілісною педагогічною системою, яка
володіє особистісним, практичним спрямуванням з метою
забезпечення конкурентоспроможності фахівця на ринку праці
відповідно
до
світових
стандартів,
ефективності
його
інтелектуального розвитку, професійної компетентності, творчого
потенціалу, рефлексії власної діяльності, здатності до саморозвитку
на основі об’єктивних законів суспільства, природи, техніки й
технологій з урахуванням екологічного та морального імперативів,
усвідомлення гармонізації предметного світу.
Професійна освіта завжди розглядалася, як фундамент
професії. Чинники, які впливають на сучасну освіту бухгалтера,
включають глобалізацію світової економіки, зміни на ринках
капіталу,
стрімкий
розвиток
інформаційно-комунікативних
технологій, зростання важливості систем управління, загострення
проблем корпоративного управління, тенденції у звітності.
Особливості професії управлінського бухгалтера:
1) професія припускає дотримання певних правил і
стандартів, які відносяться не тільки до професійних знань, вмінь і
навиків, але й того, як практики забезпечують свою відповідність
цим нормам;
2) компетентність повинна поєднуватися з професійною
чесністю;
3) діяльність професіонала, що протікає у взаєминах з
людьми, покладає на нього особливі обов’язки;
4) професія не ставить собі за мету отримання прибутку. У
цьому контексті має значення рівень обслуговування та якість
виконуваної роботи;
5) чим більше праця є професійною, тим більша
відповідальність покладається на працівника;
6) з соціальної точки зору професія є організованою
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спільотою, яка сформована в постійній взаємодії з суспільством;
виконує соціально значимі функції за допомогою системи
формальних і неформальних відносин; створює свою субкультуру,
як передумову успіху в кар'єрі.
Основні
етапи
процесу
підготовки
професійного
управлінського бухгалтера можна побачити на рис. 1.

Університетська
освіта

Практичний
досвід,
орієнтований на
розвиток

Безперервне
підвищення
кваліфікації

Рис. 1. Основні етапи процесу підготовки професійного
управлінського бухгалтера
Успішна діяльність будь-якого підприємства залежить від
вмілого використання кадрів, ефективності управління ними.
Ефективність управління кадрами залежить від того, наскільки
керівництво підприємства приділяє увагу професійному зростанню
співробітників, їх саморозвитку.
Професійний розвиток передбачає постійне підвищення
кваліфікації, пошук можливостей найбільш повно реалізувати себе
в професії, посилення організованості, самостійності і
відповідальності,
здатності
до
інноваційної
діяльності.
Забезпечення можливостей для професійного зростання персоналу найважливіше завдання керівництва. Для підвищення професійних
навичок доцільним і ефективним є систематизоване підвищення
кваліфікації через участь в різноманітних програмах, які проводять
професійні недержавні громадські організації.
Атестація персоналу - один з найважливіших елементів
кадрової роботи, представляє собою періодичне огляд професійної
придатності та відповідності займаній посаді кожного працівника
певної категорії. Склад кадрів, які підлягають атестації,
встановлюється керівником. Атестація кадрів пропонуємо
проводити не частіше одного разу на два роки, але не рідше одного
разу на чотири роки.
Оцінку персоналу розглядаємо як систему періодичної
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перевірки праці співробітника за звітний період (місяць, квартал,
рік), оцінку відповідності його кваліфікації, навичок, ставлення до
своїх обов'язків.
Цілі атестації працівників: оцінка результатів праці
працівника; визначення відповідності їх займаній посаді; виявлення
недоліків в рівні підготовки; складання плану розвитку працівника;
перевірка сумісності з колективом (уміння працювати в команді,
лояльність організації, роботодавцю і керівництву); перевірка
мотивації до праці, до роботи на даній посаді; визначення
перспектив розвитку кар'єри працівника.
Висновки. Таким чином, запропонований триєдиний підхід
до удосконалення теорії управлінського обліку в умовах сталого
розвитку економічної системи, полягає в наступному:
- оцінка міждисциплінарних досягнеь суміжних з
управлінським обліком наукових галузей з метою вироблення нової
методології, в основі якої використати можливість адаптивного
застосування
інноваційних
методик
та
інжинірингових
інструментів;
формування
інжинірингової
парадигми
теорії
управлінського обліку;
подальший
розвиток
компетентнісної
парадигми
професійної підготовки фахівця з управлінського обліку через
перепроектування навчальних програм і методик викладання з
орієнтацією на практику і національну філософію культури.
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Луцький національний технічний університет
ВПЛИВ ЗМІН СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ,
ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ НА РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
У статті проаналізовано ефективність вітчизняної спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва. На основі
проведених досліджень виявлені головні існуючі проблеми цієї системи та
запропоновані шляхи щодо її покращення та вдосконалення.
Ключові слова: суб’єкт малого підприємництва, спрощена система
оподаткування, обліку та звітності, єдиний податок, фізична особа-підприємець.

Sydorenko R.
EFFECT OF CHANGES SIMPLIFIED TAXATION,
ACCOUNTING AND REPORTING TO DEVELOPMENT OF
SMALL BUSINESSES
Effective functioning of small business plays an important role in the economy of
any country. Its development makes it possible to provide the population with new jobs,
quickly introduce new developments in the production of science and technology,
increase revenue and funds of various levels and so on.
One of the main objectives of tax reform, which is being held in the country
should be the creation of such a system of taxation, accounting and reporting of small
businesses, which would stimulate the creation of new small businesses and their
development to expand operations and increase its volume.
The study of the main objectives and economic substance of the taxation of small
businesses was engaged in many local scientists, but in terms of reforming the existing
simplified taxation system creates new opportunities for improving, simplifying
operations and improving efficiency.
Exploring existing in Ukraine simplified taxation, accounting and reporting
scholars have drawn attention to many mistakes in its creation and "improvement" and
shortcomings in its actual implementation in practice of the entity.
The main shortcomings of the existing system called long term for which no
single tax revisions size, great opportunities for abuse on the reduction of tax payments,
a significant number of reports required to offer an entrepreneur, limiting the maximum
income entrepreneurs who lack some connection between the presence of groups and the
size and the amount of income tax liabilities (fixed amount of single tax groups 1 and 2),
etc.

Сидоренко Р.В.
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In addition, analyzing the international experience of creation and effective
operation of such systems, scientists have noted some areas of interaction between the
state and businesses which, so far, do not pay attention legislation. Principal among these
is called lowering the current rates of income tax and value added tax.
Making changes to Section XIV of the Tax Code of Ukraine "Special tax
regimes" legislators declared the main objectives of simplification and ease of single tax
payers, reducing control of tax authorities, increasing the attractiveness of opening their
own business and so on. However, in practice it actually came somewhat as planned.
Reducing the number of groups of single tax payers from 6 to 4 (actually three
since 4th group of single tax payers were businesses that still pay the fixed agricultural
tax), on which attention was focused, significant positive changes were brought. There
was only a certain consolidation of existing groups. Thus, in one group (3rd) joined all
natural and legal persons who were previously part of the 4 groups.
One of the important problems, which have still not drawn enough attention, is
the legalization of all workers employed in business single tax payer. You must create a
system that provides certain benefits or discounts on taxes by increasing the number of
employees. This should encourage the manager (owner, entrepreneur) to reflect the
actual number of workers engaged in work and. respectively, to pay for their
contributions to social insurance funds.
Keywords: small businesses, simplified system of taxation, accounting and
reporting, single tax, individual entrepreneur.

Сидоренко Р.В.
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ НА
РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье проанализирована эффективность отечественной упрощенной
системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства. На основе проведенных исследований выявлены главные
существующие проблемы этой системы и предложены пути по ее улучшению и
совершенствованию.
Ключевые слова: субъект малого предпринимательства, упрощенная
система налогообложения, учета и отчетности, единый налог, физическое лицопредприниматель.

Постановка проблеми і її зв'язок з її важливими
науковими
або
практичними
завданнями.
Ефективне
функціонування малого бізнесу відіграє важливу роль в економіці
будь-якої країни. Його розвиток дає змогу забезпечити населення
новими робочими місцями, швидко впроваджувати у виробництво
нові досягнення науки і техніки, збільшує надходження до
бюджетів і фондів різних рівнів тощо.
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Одним із основних завдань податкової реформи, що
проводиться в даний час в країні, повинно стати створення такої
системи оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого
підприємництва, яка б стимулювала до створення нових малих
суб’єктів господарювання і їх розвитку щодо розширення
діяльності і збільшення її об’ємів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженням основних завдань та
економічної сутності систем оподаткування діяльності суб’єктів
малого підприємництва займалось багато вітчизняних вчених: Г.М.
Білецька, В.А. Ільяшенко, А.І. Крисоватий, В.О. Орлова та інші.
Однак в умовах реформування існуючої спрощеної системи
оподаткування виникають нові можливості щодо її вдосконалення,
спрощення діяльності та підвищення ефективності.
Цілі статті. Проаналізувавши та оцінивши ефективність
існування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
станом на 2014 рік та внесені до неї зміни з 1 січня 2015 року
запропонувати практичні рекомендації щодо оптимізації механізму
діяльності системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Досліджуючи
існуючу в Україні спрощену систему оподаткування, обліку і
звітності науковці звертали увагу на чимало прорахунків при її
створенні і «вдосконаленні» та недоліки при її фактичному
впровадженні в практику діяльності суб’єктів господарювання.
Головними «мінусами» існуючої системи називали тривалий
термін протягом якого не переглядався розмір єдиного податку,
великі можливості для зловживань щодо зменшення розміру
податкових платежів, обмеження видів діяльності якими можуть
займатись платники єдиного податку, значна кількість звітів, які
зобов’язаний подавати підприємець, обмеження максимального
доходу підприємців, відсутність в деяких групах зв’язку між
наявністю і розміром доходу та сумою податкових зобов’язань
(фіксовані суми єдиного податку для 1-ї та 2-ї груп) тощо [3].
Окрім того, аналізуючи зарубіжний досвід створення і
ефективності діяльності таких систем науковці зазначають ще
окремі напрями взаємодії між державою та підприємцями на які,
поки що, не звернута увага законодавства. Основними серед таких
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називають зниження діючих ставок податку на прибуток та податку
на додану вартість для представників малого бізнесу [6].
Проводячи зміни в розділі XIV Податкового Кодексу України
«Спеціальні податкові режими» законодавці декларували
основними їх цілями полегшення і спрощення роботи платників
єдиного податку, зменшення контролю податкових органів,
підвищення привабливості відкриття власного бізнесу тощо. Однак,
насправді на практиці все вийшло дещо не так як планувалось, а
деякі нововведення навпаки ускладнили роботу платникам єдиного
податку [7].
Зменшення кількості груп платників єдиного податку з 6 до 4
(а фактично до трьох, оскільки 4-ю групою платників єдиного
податку стали підприємства, які раніше сплачували фіксований
сільськогосподарський податок), на чому акцентувалась увага,
суттєвих позитивних змін не принесла. Відбулось лише певне
укрупнення вже існуючих груп. Так, в одну групу (3-тю) об’єднали
всіх фізичних і юридичних осіб, які входили раніше до складу груп:
3-ї – фізичні особи з чисельністю працівників до 20
чоловік і річним доходом до 3 млн. грн., які сплачували єдиний
податок за ставками 3 % від доходу + ПДВ або 5 % від доходу;
4-ї – юридичні особи з чисельністю працівників до 50 осіб
і річним доходом до 5 млн. грн., які сплачували єдиний податок за
ставками 3 % від доходу + ПДВ або 5 % від доходу;
5-ї – фізичні особи з чисельністю працівників до 20 осіб і
річним доходом до 20 млн. грн., які сплачували єдиний податок за
ставками 5 % від доходу + ПДВ або 7 % від доходу;
6-ї – юридичні особи з чисельністю працівників до 50 осіб
і річним доходом до 20 млн. грн., які сплачували єдиний податок за
ставками 5 % від доходу + ПДВ або 7 % від доходу.
Згідно нових положень ПКУ до складу 3-ї групи платників
єдиного податку включаються фізичні і юридичні особи без
обмеження по чисельності найманих працівників і розміром
річного доходу до 20 млн. грн. Ставки єдиного податку для них
встановлені в розмірі 2 % від доходу при окремій сплаті ПДВ або 4
% від доходу.
Також, як вже зазначалось вище, платників фіксованого
сільськогосподарського податку (ФСП) перейменували в 4-ту групу
платників єдиного податку майже без змін у вимогах по їх
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діяльності. Було змінено лише періодичність сплати податку
сільськогосподарськими підприємствами - вона стала квартальною
(була місячною) і при розрахунку загальної суми річного податку
почав враховуватись коефіцієнт індексації нормативної грошової
оцінки.
Інші нововведення щодо спрощеної системи оподаткування,
які вступили в дію з 1 січня 2015 року подано в таблиці 1.
Таблиця 1
Зміни в спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності
введені в дію з 1 січня 2015 року
№
п/п
1

2

3

4

5*

До 1 січня 2015р.

Після 1 січня 2015р.

Максимальний річний розмір
доходу для 1-ї групи – 150 тис.
грн.
Максимальний річний розмір
доходу для 2-ї групи – 1 млн.
грн.
Мінімальна ставка єдиного
податку для 1-ї і 2-ї груп
платників 1 % і 2 % від мін.
заробітної плати.

Максимальний річний розмір
доходу для 1-ї групи – 300 тис.
грн.
Максимальний річний розмір
доходу для 2-ї групи – 1,5 млн.
грн.
Мінімальна
ставка
єдиного
податку для 1-ї і 2-ї груп
платників 0 % від мін. заробітної
плати.
Зобов’язані
використовувати
РРО 3-тя група з 1.07.2015р. і 2га група з 1.01.2016р.

РРО не використовувались

Податкові
накладні
формувались
лише
в
Податкові накладні складаються
паперовому
варіанті.
лише в електронному варіанті і
Реєструвалась
в
єдиному
підлягають суцільній реєстрації.
державному
реєстрі
лише
невелика їх частка.
* - лише для платників ПДВ

Аналізуючи дану таблицю слід відмітити наявність в ній як
позитивних, так і негативних змін щодо спрощеної системи
оподаткування.
Безумовно позитивною, для платників єдиного податку, є ріст
розмірів максимального річного доходу для 1 та 2 груп.
До негативних слід віднести зобов’язання платників єдиного
податку 2 і 3 груп до ведення розрахунків через РРО, що значно
306

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). Ч. 1. – 2015.

ускладнює їхню діяльність. Дане нововведення поставить суб’єктів
малого підприємництва перед необхідністю збільшення витрат:
придбання апарату РРО, витрати на його обслуговування тощо.
Окрім того, значно зростуть витрати часу на роботу з документами
відповідальних за це осіб.
Роблячи певні коригування у механізмі єдиного податку
представники влади і досі продовжують не звертати увагу на
найбільш нагальні питання щодо підтримки малого бізнесу.
Так і досі лише в наукових напрацюваннях залишається ідея
пільгового кредитування підприємців при відкритті власного
бізнесу або отримання коштів на його розвиток і розширення.
Враховуючи існуючі відсотки на кредити у фінансових установах
для суб’єктів малого бізнесу відсутній реальний доступ до
залучених коштів, оскільки умови на яких вони будуть залучені
ставлять під загрозу всю господарську діяльність отримувача
кредиту.
Однією з важливих проблем, на яку і досі не звертається
достатньо уваги, є легалізація всіх працівників зайнятих у
підприємницькій діяльності платника єдиного податку. Необхідно
створити систему, яка надаватиме певні пільги чи знижки при
сплаті податків при збільшенні кількості найманих працівників. Це
повинно стимулювати керівника (власника, підприємця) до
відображення реальної кількості зайнятих на роботах працівників і.
відповідно, сплачувати за них внески до фондів соціального
страхування.
Висновки. Аналізуючи існуючу спрощену систему
оподаткування можна зробити висновок, що в Україні відсутня
дієва система державної підтримки суб’єктів малого бізнесу.
Наявність ефективного механізму підтримки малого бізнесу є
однією з головних передумов розвитку економіки країни загалом.
Тому, базуючись на існуючих наукових пропозиціях і розробках,
доцільно провести їх обговорення серед представників
законодавства, науки та самих платників єдиного податку, щоб на
цій основі виробити зміни до існуючої системи та дати поштовх до
розвитку малого бізнесу в Україні.
1. Білецька Г.М. Гармонізація податкового законодавства: українські реалії:
[монографія] / [Білецька Г.М., Кармаліта М.В., Куц М.О. та ін.]. – К.: Алерта,
2012. – 222 с.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто основні елементи внутрішнього контролю фінансових
результатів. Окреслено основні завдання контролю фінансових результатів за
етапами господарського контролю. Визначено об’єктивні причини щодо
проведення внутрішнього контролю фінансових результатів на підприємстві.
Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, фінансові результати,
прибуток, збиток.
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Syrtzeva S., Mulyava D.
ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL OF
ENTERPRISES’ FINANCIAL RESULTS
The data about enterprise’s financial situation is an important part of managing
its financial and economic activity. The financial situation of any company is largely
determined by its financial results, namely its profit or loss. Income is one of the key
concepts of market economy, a major source of national financing and an indicator of the
enterprises’ success.
A necessary condition for stable and efficient business functioning is the internal
control at the enterprises.
It should be noted that in the current economic conditions, there are several
issues in the organization of internal control of the enterprises’ financial results, namely:
identification of factors influencing the construction of the financial results’ internal
control; organization of financial results’ internal control in the determination of
subjects, objects, special features, tasks, and information support; methodical
maintenance of financial results’ internal controls in the determination of control stages,
application methods, techniques and tools.
We believe that in order to solve these problems it is necessary to develop an
appropriate system of financial results’ internal control.
The financial results’ control and monitoring should cover all phases of
economic cycles in every enterprise’s activity and can not be separated from the
controlling process of the whole company. This will ensure checking account
information at all stages of company’s economic cycle company and provide timely
information about income, expenses and financial results.
The established financial results’ internal control system involves financial
results of the previous, current and future control.
Methods of financial results’ internal control should consist of the following
areas as checking accounts (70, 90); verification of documentary evidence, checking
compliance with the accounting policies, validation and determination of the financial
results’ accounts.
Thus, the organization of financial results’ internal control is the main condition
for the effective prevention, timely detection and elimination of errors, inaccuracies,
irregularities and deviations that will improve the efficiency of businesses’ operation.
Key words: interfarm control, income, profit, loss.

Сырцэва С. В., Мулява Д. Г.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассмотрены основные элементы внутреннего контроля
финансовых результатов. Определены основные задачи контроля финансовых
результатов по этапам хозяйственного контроля. Очерчены объективные причины
относительно проведения внутреннего контроля финансовых результатов на
предприятии.
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прибыль, убыток.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Дані про
фінансовий стан підприємства є найважливішою складовою
частиною управління його фінансово-господарською діяльністю.
Фінансовий стан підприємства багато в чому визначається його
фінансовими результатами – прибутком або збитком. Прибуток є
одним з ключових понять ринкової економіки та одним з основних
джерел внутрішнього фінансування, індикатором успішності
діяльності підприємства. Інформація про фінансові результати
становить найбільший інтерес для користувачів і використовується
ними для прийняття будь-яких управлінських рішень. У
конкурентному середовищі ринкових відносин одним з
найважливіших інструментів управління фінансовими результатами
діяльності підприємства стає внутрішній контроль, функціонування
якого має за мету збереження та ефективне використання активів,
забезпечення фінансової стійкості підприємства. З зв’язку з цим
кожному підприємству необхідно мати належно організовану
систему внутрішнього контролю, яка в умовах ринкового
середовища та конкурентної боротьби за ринки досі розвивається.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідження питань організації контролю
фінансових результатів здійснювали такі вчені, як: В. Бєлік [1],
О. Богданюк [2], Т. Бутинець [3], Ф. Бутинець [4], М. Дубініна [5],
С. Шипіна [6], Т. Шматковська [7] та інші.
У більшості наукових розвідок дослідниками розглядається
проблематика лише окремих методів чи завдань внутрішнього
контролю фінансових результатів, або лише один з етапів
здійснення процесу контролю – контроль доходів, витрат тощо.
Тому питання організації проведення внутрішнього контролю
фінансових результатів є актуальним та потребує подальших
системних досліджень.
Цілі статті. Мета статті полягає у дослідженні теоретичних
аспектів внутрішнього контролю фінансових результатів на
підприємствах та визначенні його ролі за ринкових умов
господарювання.
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Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Необхідною
умовою стабільного та ефективного функціонування суб’єктів
господарювання
є
проведення
на
підприємствах
внутрішньогосподарського контролю [2, c. 247].
На думку Ф.Ф.Бутинця, внутрішній контроль є постійною,
щоденною роботою персоналу підприємства, яка унеможливлює
будь-які зловживання та відхилення від діючих внутрішніх правил і
надає можливість ефективно й економно використовувати ресурси
підприємства, а також захищати інтереси працюючих. Без
внутрішнього контролю не може ефективно діяти будь-яка
господарська одиниця в суспільстві [4].
Система внутрішнього контролю підприємства націлена на:
своєчасне
складання
документів;
організацію
системи
внутрішнього аудиту; контролю за дотриманням необхідних
процедур в ході господарських операцій; контроль за активами та
документацією; оцінка та набір персоналу, що заслуговує на довіру
тощо.
Організацію системи внутрішнього контролю фінансових
результатів неможливо здійснити без створення якісної системи
внутрішнього контролю загалом на підприємстві.
Внутрішньогосподарський контроль фінансових результатів
підприємства здійснюється з метою знаходження шляхів
ефективнішого управління підприємством, резервів для підвищення
фінансових результатів господарюючого суб'єкта і, як наслідок,
виконання основної мети фінансового менеджменту – підвищення
добробуту власників підприємства [7, с. 9].
До завдань внутрішнього контролю фінансових результатів
на підприємстві належать:
- формування фінансових результатів згідно з правилами
бухгалтерського обліку;
- забезпечення достовірності показників фінансової звітності;
- забезпечення точності та повноти інформації;
- забезпечення прозорості, оптимальної деталізації та
класифікації даних, що формують фінансовий результат;
- забезпечення можливості аналізу показників, що формують
фінансові результати з метою підвищення ефективності
управлінського обліку, прогнозування та поточного управління
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фінансовими результатами;
- пошук резервів та можливостей збільшення прибутку
підприємства.
Контроль фінансових результатів повинен охоплювати
моніторинг всієї діяльності підприємства, адже кожна дія, кожна
здійснена господарська операція прямо чи опосередковано впливає
на кінцевий результат господарювання. Саме тому лише для
повного та ефективного контролю фінансових результатів
недостатнім буде лише проконтролювати правильність обчислення
прибутку (збитку), який отримало підприємство за певний період,
проаналізувати причини його зміни в порівнянні з минулим
періодом чи плановими показниками, а дуже важливим є
попередній та поточний контроль протягом всіх циклів діяльності,
що дає змогу оперативно здійснювати вплив на результат
господарювання, оцінювати ефективність дій та переглядати
прийняті рішення.
Необхідно зазначити, що в сучасних умовах господарювання
існує ряд проблемних питань в організації внутрішнього контролю
фінансових результатів на підприємстві, а саме:
1) визначення факторів впливу на побудову системи
внутрішнього контролю фінансових результатів;
2) організація
внутрішнього
контролю
фінансових
результатів в частині визначення суб’єктів, об’єктів, завдань та
особливостей інформаційного забезпечення;
3) методичне
забезпечення
внутрішнього
контролю
фінансових результатів діяльності в частині визначення етапів
контролю, застосування методів, прийомів та засобів [6, с. 403].
Невирішеність даних питань у сфері внутрішнього контролю
фінансових результатів впливає на організаційно-методичне
забезпечення бухгалтерського обліку господарської діяльності. Це,
в свою чергу, призводить до формування недостовірної та неповної
інформації для прийняття управлінських рішень.
Вважаємо, що важливим етапом вирішення проблемних
питань є формування відповідної системи внутрішнього контролю
фінансових результатів.
Тобто система внутрішнього контролю забезпечує здійснення
господарської діяльності підприємства. Від можливостей
правильно налагодженого механізму та компетентного його
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використання залежать умови безперебійного функціонування всіх
основних господарських процесів суб’єкта господарювання.
Контроль фінансових результатів повинен охоплювати всі
етапи господарювання, всі цикли діяльності і не може існувати
відокремлено від контролю всієї діяльності підприємства. Це
забезпечить перевірку облікової інформації на всіх етапах
облікового циклу підприємства, надасть оперативну інформацію
про доходи, витрати та фінансові результати.
Встановлена система внутрішнього контролю фінансових
результатів передбачає здійснення попереднього, поточного та
наступного контролю (рис. 1). На етапі попереднього контролю
здійснюється ряд контрольних процедур, що стосуються операцій,
які лише мають відбутися..
Поточний контроль – це фактичний контроль, який
стосується дій і операцій у ході їх виконання з метою встановлення,
чи правильно вони проходять і відповідають встановленим
визначенням. Він є свого роду системою вчасного попередження
негативних наслідків і негайно повідомляє про загрози, які
стосуються порушення правил, марнотратства, фальсифікації.
Наступний контроль має обмежену ефективність у порівнянні
з попереднім і поточним контролем, а, отже, не може активно
впливати на діяльність, яка перед цим здійснювалась неправильно.
В даному випадку система контролю передбачає на етапі
наступного контролю здійснення перевірки правильності розподілу
та використання фінансового результату підприємства. Це в
значній мірі залежить також від якості проведення контрольних
процедур на попередніх стадіях контролю підприємства.
Щодо методики внутрішнього контролю фінансових
результатів, то вона має бути заснована на проведенні перевірок та
застосуванні контрольних процедур на етапах формування в обліку
показників прибутків та витрат від основної та інших видів
діяльності; правильності розрахунку податку на прибуток і чистого
прибутку.
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СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

ПОПЕРЕДНІЙ
КОНТРОЛЬ

Здійснюється з метою визначення
основних вимог і положень щодо
формування, розподілу та
використання фінансових результатів

ПОТОЧНИЙ
КОНТРОЛЬ

Здійснюється формування фінансових
результатів за:
- операційною діяльністю;
- фінансовою діяльністю;
- інвестиційною діяльністю

Внутрішній контроль доходів та витрат діяльності
підприємства
НАСТУПНИЙ
(ЗАКЛЮЧНИЙ)
КОНТРОЛЬ

Розподіл та використання фінансових
результатів за напрямками:
- сплата частки до бюджету;
- поповнення статутного, резервного
капіталу;
- розширення виробництва, соціальний
розвиток, стимулювання, мотивація,
працівників

Внутрішній контроль прибутку (збитку) підприємства

Рис. 1. Система
результатів підприємстві

внутрішнього

контролю

фінансових

Запропоновану методику внутрішнього контролю фінансових
результатів представлено в таблиці 1.
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Таблиця 1
Методика внутрішнього контролю фінансових результатів на
підприємстві
Напрями контролю
Рахунки
бухгалтерського
обліку, що мають
перевірятися
Перевірка
документального
підтвердження

Дотримання вимог
облікової політики

Перевірка
правильності
визначення
фінансового
результату на
рахунках
бухгалтерського
обліку

Зміст контролю
В ході визначення правильності та обґрунтованості
обліку доходів перевірці підлягають кредитові обороти
по рахунку 70 «Дохід від реалізації» з відповідними
кореспондуючими рахунками.
При аналогічній перевірці обліку витрат перевірці
підлягають дебетові обороти по рахунку 90
«Собівартість реалізації» з кореспондуючими
рахунками
Наявність відповідним чином оформлених договорів,
таких первинних документів, як рахунок-фактура,
видаткова накладна, податкова накладна, товарнотранспортна накладна
1. Методи оцінки сировини та матеріалів для
визначення розміру матеріальних витрат.
2. Умови визнання та критерії оцінки доходу від
надання і виконання робіт та послуг на дату складання
балансу.
3. Порядок списання доходів і витрат на фінансовий
результат.
4. Критерії визнання витрат.
5. Порядок віднесення збитків на майбутні періоди
Полягає в перевірці розрахунку фінансового
результату, з врахуванням отриманих доходів,
понесених витрат та нарахованого податку на прибуток
на рахунка бухгалтерського обліку

Отже, методика внутрішнього контролю фінансових
результатів має складатися з таких напрямів як: перевірка рахунків
бухгалтерського обліку (70, 90); перевірка документального
підтвердження, перевірка дотримання вимог облікової політики,
перевірка правильності визначення фінансового результату на
рахунках бухгалтерського обліку.
Висновки. Таким чином, організація системи внутрішнього
контролю фінансових результатів є основною умовою ефективного
попередження та своєчасного виявлення й усунення помилок,
неточностей, порушень та відхилень, що сприятиме покращенню
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результативності функціонування господарюючих суб’єктів.
Так як механізм контролю забезпечує здійснення
безперебійного функціонування діяльності підприємства, в ході
дослідження представлено систему та методику внутрішнього
контролю фінансових результатів.
Ефективність
застосування
внутрішнього
контролю
фінансових результатів на підприємствах суттєво підвищить
раціональність прийнятих управлінських рішень та сприятиме
збільшенню величини прибутку.
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УДК 657:004
Случак Н.А., к.е.н.
Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП
ХМАРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ: МОЖЛИВОСТІ І ДОЦІЛЬНІСТЬ
У статті розглянуто форму бухгалтерського обліку державних підприємств
лісового господарства та визначено можливість застосування хмарових технологій
на підприємствах лісової галузі
Ключові слова: хмарові технології, приватна хмара, гібридна хмара, лісова
галузь

Sluchak N.
CLOUD COMPUTING AT FORESTRY ENTERPRISES:
OPPORTUNITIES AND EXPEDIENCY
In the article the form of the state forestry enterprises accounting is considered
and the opportunity of the cloud computing use at forestry enterprises is determined.
Modern stage of the development of forestry enterprises can be characterized by
complicated tasks faced by the industry, extension of economic relations, the necessity to
take into account a great many of factors during the activity, the necessity to simulate not
only economic processes but ecological changes caused by humanity.
Development and application of the latest information technologies change or
greatly influence the processes of accounting data acquisition and processing. One of the
directions of this kind of development is adopting the cloud computing.
Taking into consideration the contribution of the forest industry to the state
economy, up-to-date needs of the governing system, it is necessary to elucidate the
opportunity, expediency and ways of using the cloud computing at forestry enterprises.
Forestry enterprises have multiplex organizational structure. They can include
different workshops as well as forestries. It can be woodworking, hunting trophy
trimming or berry and mushroom processing etc workshop. Complex organizational
structure and different kinds of activity cause well-ordered information relationship.
Some subdivisions are territorially separated. Due to this fact decentralized form
of accounting is used at forestry enterprises. Acquisition and processing of data at
forestries and workshops is done. Then it is carried to the accounting section.
Automatization of the accounting has greatly simplified and accelerated the processes of
data acquisition and processing. On the other hand taking into account the practice,
opportunities to automatize are rarely realized fully.
At the modern stage the application of the cloud computing(or its elements) is
possible with future full conversion of the whole industry. The cloud computing is a
paradigm that comprehends remoted acquisition and processing of data. Among the
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benefits of using it are reduction of capital expenses on purchase of hardware and
software, reduction of expenses on servicing, scalability of the IT-infrastructure and
augmentation of needed resources, getting access to the required data in anytime from
anyplace, reduction of human impact by working with information etc.
The application of cloud computing at enterprises is possible, taking into
consideration the condition of automatization of accounting, available hardware and
software. It is expedient due to economizing of financial and other sources.
Among the existing kinds of clouds for forestry enterprises, it is possible to use
private or hybrid cloud. Such approaches can be implemented within one industry as
well as at every enterprise.
If the computing is realized within an industry, enterprises subordinate to State
Department of Forest Resources will be the users of the private cloud. In this case, the
privat cloud must be under the jurisdiction of the pointed department physically.
One more possible variant is to create the privat cloud at every enterprise of the
industry.
The use of unified data base would give access to the information about other
subdivisions by using the computing. Forest resources have all the features of biological
actives, so that they must be identified as a part of long-term biological actives. GIS
technologies has been applicated in Ukraine since 2005 in order to keep the forestry
industry. It gives possibility to relate subsystem of accounting and others subsystems of
forestry enterprises via information and use the based on accounting data base forest
fond.
If the hybrid cloud is preferred, confidential data will be kept within corporate
security segment and uncritical data will be used in cloud.
Key words: cloud computing technology, private cloud, hybrid cloud, forest
industry

Случак Н.А.
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ: ВОЗМОЖНОСТЬ И
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
В статье рассмотрена форма бухгалтерского учета государственных
предприятий лесного хозяйства и определена возможность применения облачных
технологий на предприятиях лесной отрасли.
Ключевые слова: облачные технологии, частное облако, гибридное облако,
лесная отрасль

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний
етап
розвитку
лісового
господарства
характеризується
ускладненням завдань, що стоять перед галуззю, розширенням
господарських звязків, необхідністю враховувати значну кількість
факторів при здійсненні діяльності, потребою моделювати не лише
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економічні процеси, а й екологічні зміни, зумовлені людською
діяльністю. Значні обсяги інформації, необхідні для вирішення
таких задач, формуються в системі обліку.
Розвиток і впровадження новітніх інформаційних технологій
змінюють або суттєво впливають на процеси збору та обробки
облікової інформації. Одним із напрямків такого розвитку є
впровадження хмарових технологій. На думку фахівців, саме ці
технології ―в найближчі 5-8 років помітно вплинуть на глобальний
розвиток не лише ІТ-індустрії, а й бізнесу, фінансів, державного
управління‖ [1, с.64]. Тому доцільним є з’ясування можливостей
впровадження і використання клауд-технологій чи їх елементів для
ведення обліку на підприємствах лісового господарства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблемам розвитку бухгалтерського
обліку, дослідженню змін у його формах присвячені праці
провідних вчених М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова,
С.В. Івахненкова, М.С. Пушкаря та інших. Зараз гостро постало
питання модернізації форм і методів бухгалтерського обліку з
точки зору впровадження інтернет-технологій та реалізації більш
повного підходу до системи бухгалтерського обліку як елемента,
що є органічною складовою загальної інформаційної бази
підприємства. Питання розвитку бухгалтерського обліку в умовах
інтернет-технологій, особливості організації та захисту даних в
хмарових сервісах розглядають Г.В. Бендовський, С.Л. Гнатюк,
М.П. Павлюковець та інші.
Цілі статті. Враховуючи вклад лісової галузі у народне
господарство країни, сучасні потреби системи управління,
доцільним є з'ясування можливості, доцільності та варіантів
використання хмарових технологій на підприємствах лісової галузі.
Для реалізації мети необхідно розглянути аспекти автоматизації
обліку на лісогосподарських підприємствах з врахуванням їх
організаційної
структури,
визначити
можливі
варіанти
застосування хмарових технологій.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Насамперед,
варто зазначити, що лісогосподарські підприємства мають складну
організаційну структуру. Поряд з лісництвами до їх складу можуть
входити деревообробні цехи, цехи з переробки побічної
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лісопродукції. Якщо на підприємстві передбачене паралельне
ведення лісового та мисливського господарств, структура може
містити цех з обробки мисливських трофеїв. Поряд з лісовим та
мисливським господарствами можуть розвиватись супутні галузі.
Це ускладнює не лише організаційну структуру, а й інформаційні
обмін та взаємозв'язки. При веденні названих господарств
необхідно не лише аналізувати та оцінювати досягнуте, а й
моделювати можливі варіанти майбутнього для врахування завдань
і цілей сталого розвитку.
Як
правило,
окремі
підрозділи
є
територіально
відокремленими. Це зумовило використання у лісовому
господарстві децентралізованої форми обліку. У низових ланках —
лісництвах, цехах — здійснюється збір та обробка інформації, яка у
вигляді звітів направляється у бухгалтерію. Автоматизація обліку
значно спростила і прискорила процеси збору та обробки даних. На
більшості підприємств у лісництвах автоматизація обмежується
застосуванням прикладних програм загального призначення. В
окремих лісгоспах деякі структурні підрозділи інтегровані в єдину
інформаційну базу. Це дозволяє разово на місці виникнення
інформації вносити її для подальшого спільного використання.
Донедавна в Україні підприємства лісової галузі централізовано
впровадили програму 1С:Бухгалтерія версії 7.7 для лісового
господарства. Цей варіант розроблявся на основі типової
конфігурації 1С:Бухгалтерія і відрізнявся від типової введенням
додаткових документів, характерних для лісової галузі. Пізніше
було проведено перехід на більш сучасну восьму версію. Причому є
варіант, розроблений на базі конфігурації 1С 8.2 Бухгалерія для
України та на основі конфігурації 1С 8.2 Управління торговим
підприємством.
Враховуючи організаційну структуру державних підприємств
лісового господарства та широке застосування комп’ютерної
техніки, а також наявність, як правило, мережі Інтернет, на певному
етапі стало можливим впровадження автоматизованих робочих
місць бухгалтера. Для лісгоспів з метою максимального
використання переваг автоматизації доцільно виділяти три рівні
таких робочих місць: для лісництв та цехів — перший рівень — на
даному рівні відбувається формування первинної інформації, її
внесення в базу даних; для працівників обліку на рівні лісгоспу —
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другий рівень — йде узагальнення інформації за розділами обліку в
масштабах лісгоспу; на робочому місці головного бухгалтера —
третій рівень — здійснюється узагальнення інформації в цілому по
підприємству. При виході за межі підприємства можливе виділення
вищих рівнів управління: обласних управлінь лісового та
мисливського господарства, Державного агентства лісових ресурсів
України. В межах лісгоспів для підвищення оперативності та
усунення дублювання функцій доцільним є застосування
розподіленої обробки даних. За межі підприємства узагальнена
інформація вищестоячим органам надається, як правило, на
паперових носіях або в електронному вигляді (із застосуванням
електронного цифрового підпису). При формуванні мережі в
масштабах державного підприємства лісового господарства було
виправланим виділення одного чи декількох серверів. При
виділенні кількох серверів дані економічного відділу та бухгалтерії
доцільно зберігати на одному сервері.
Кожен лісгосп для автоматизації обліку купував ліцензійну
програму і сиcтематично оплачував вказаній фірмі за її оновлення.
Враховуючи необхідність забезпечення нормальної роботи мережі
та потребу зберігати бази даних і надавати доступ до неї
користувачам-працівникам лісгоспу, ряд вимог висувається до
технічного та кадрового забезпечення. Зокрема, до штату лісгоспу
необхідно включати фахівця з потрібними знаннями та навиками,
при формуванні архітектури мережі — враховувати потужність
компютерів на робочих місцях і виділених як сервери, правильно
підібрати та придбати програмне забезпечення, продумати систему
захисту даних та інше. Все це здорожчує процес обробки облікових
даних.
На сучасному етапі на підприємствах лісової галузі можливе
впровадження хмарових технологій (або їх елементів) з можливим
у майбутньому повним переходом до них у масштабах галузі.
Хмарові технології — це парадигма, що передбачає віддалену
обробку та зберігання даних. Серед переваг використання хмар
можна виділити: зниження капітальних витрат на закупівлю
апаратного та програмного забезпечення, скорочення витрат на
обслуговування; масштабованість ІТ-інфраструктури та нарощення
ресурсів при потребі; отримання доступ до необхідних даних у
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будь-який момент часу з будь-якої точки; зниження впливу
людського фактору при роботі з інформацією та інше.
Серед існуючих видів хмар для лісогосподарських
підприємств, на нашу думку, можливе використання одного із двох
видів хмар: приватної чи гібридної. Дані підходи можуть
реалізовуватись як в масштабах галузі, так і щодо кожного
підприємства.
За умови реалізації даної технології в масштабах галузі
користувачами приватної хмари виступатимуть підпорядковані
Державному агентству лісових ресурсів України підприємства.
Приватна хмара у такому випадку фізично повинна знаходитись у
юрисдикції вказаного агентства.
Можливим є і варіант створення приватної хмари для
кожного підприємства галузі.
Використання єдиної бази даних дозволить при веденні
обліку скористатись інформацією інших служб та підрозділів. Так,
концепція сталого розвитку передбачає раціональне використання
та примноження всіх видів лісових ресурсів, основним з яких
сьогодні вважається деревина. Лісові ресурси мають всі ознаки
біологічних активів, а отже, мають бути ідентифіковані в складі
довгострокових біологічних активів [3, с.6]. З 2005 року в Україні
для ведення лісового господарства впроваджують ГІС-технології.
Це дозволяє інформаційно пов’язати підсистему бухгалтерського
обліку з іншими підсистемами лісогосподарських підприємств в
плані використання бази даних щодо лісового фонду, сформованої
на основі електронного обліку.
За умови вибору гібридної хмари конфіденційні дані
лишатимуться в межах корпоративного сегменту безпеки,
некритичні дані оброблятимуться в хмарі.
Висновки. Розвиток лісового господарства зумовлює
зростання вимог до інформації, сформованої як в системі
бухгалтерського обліку, так і в суміжних з нею. Одним із напрямів
удосконалення процесів збору, передачі, обробки, зберігання
інформації є впровадження хмарових технологій.
Впровадження хмарових обчислень на підприємствах галузі
можливе, враховуючи стан автоматизації обліку на підприємствах,
наявне технічне і програмне забезпечення, та доцільне, беручи до
уваги економію фінансових та інших ресурсів.
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Дані підходи можуть реалізовуватись як в масштабах галузі, так і в
межах кожного підприємства.
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У статті визначено методику управлінського аналізу витрат на
маркетингову діяльність. Встановлено сучасні підходи до вдосконалення
управлінського аналізу маркетингової діяльності з використанням АВС-методу.
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Talakh T.
METHODS OF ADMINISTRATIVE ANALYSIS OF CHARGES
ARE ON MARKETING
A marketing process, as an aggregate of different functions, has the special terms
formings of charges, which must be the methods of analysis taken into account at a
choice. Therefore for the analysis of charges on marketing it is suggested to use ABC of
-method (activity based costing), based on процесному approach.
By an analogue worked out in the west ABC of -методу is domestic method of
functionally-cost analysis, worked out as the functionally-oriented going near the
analysis of charges by the cost estimation of separate functions and business processes.
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The method of ABC examines activity of enterprise as enormous amount of
consistently executable processes (functions) which bring in the payment in forming of
cost of products. Implementation each of these functions requires corresponding charges
of resources. In ABC of - method these charges at first form group in connection with
implementation of certain function. And only on the next stages depending on the aims
of account and analysis, functional charges belong on the separate types of products,
with a production and the sale of which they are bound by. In addition, functional
charges can belong on separate customers, taking into account the "consumption" of
these functions by separate customers; or on separate structural subdivisions which
participate in execution a public function.
All process of management of organization economic activity is from position of
modern hikes to the management, it is possible to present as a sequence of processes:
previous study of market (marketing), purchase, production, further co-operating with
consumers (marketing). A main task of management at such approach is co-ordination of
all economic processes for the effective functioning of organization.
Having regard to circumstance that charges on separate actions can be
determined by a few factors, suggests to enter the additional (after 2th) stage of choice of
factors which will in further be used for the estimation of charges.
These questions, surely, have a major value on the further stages of collection
and grouping of accounting information, but they rather behave to procedural to the side
organization of administrative account, which must provide for, including, and
requirements to the primary documents. For the calculation of marketing charges after
this method there will be the used information about the parameters of processes in the
cut of types of products, and customers, as greater part of marketing decisions is related
to determination of commodity, price policy and policy of advancement.
The use of the functionally-oriented method for an account and analysis of
marketing charges allows to liquidate defects, caused by weak organization of the system
of economic analysis on questions organization and rules of administrative analysis of
these charges, and also orient an account upon informative requests of managers, which
carry out a management marketing activity.
In particular, realization of ABC of -методу allows:
1) to distinguish basic marketing functions in organizations and circle of actions
within the framework of these functions;
2) to form complex information about marketing charges and to the structure of
these charges after functions;
3) to determine reasons of origin of charges for separate функцях, that enables
for further control after these charges;
4) more reasonably to distribute overhead costs and more precisely to estimate
advantage of separate types of products, clients, geographical segments et cetera.
The presented stages represent the general going near development and
introduction of this system.
Keywords: administrative analysis, administrative account, АВС-method,
charges of marketing activity
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАСХОДОВ
НА МАРКЕТИНГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В статье определена методика управленческого анализа расходов на
маркетинговую
деятельность.
Установлены
современные
подходы
к
совершенствованию управленческого анализа маркетинговой деятельности с
использованием АВС-метода.
Ключевые слова: управленческий анализ, управленческий учет, АВСметод, расходы маркетинговой деятельности.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Успішну
діяльність сучасних підприємств і організацій не можна уявити без
добре налагодженої системи маркетингової діяльності, яка в свою
чергу залежить від організації управлінського обліку та аналізу на
підприємстві.
Організація управлінського аналізу маркетингових витрат є
складною
проблемою,
оскільки
сформована
система
бухгалтерського обліку в основному орієнтована на складання
інформації для зовнішніх користувачів, а інформаційні запити
менеджерів підприємства залишаються неврахованими в цій
системі.
Незважаючи на велику кількість робіт з управлінського
обліку та аналізу, більша частина з них концентрує увагу на
вдосконалення управління виробництвом головним чином за
рахунок вдосконалення управління виробничими витратами.
Для підвищення ефективності діяльності підприємства в цих
умовах необхідно щоб управлінський аналіз охоплював усі види
діяльності, в тому числі маркетингову, так як в процесі цієї
діяльності формується істотна частина витрат, які в кінцевому
рахунку впливають на кінцеві результати господарської діяльності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Окремі питання управлінського обліку та
аналізу маркетингової діяльності знайшли своє відображення у
працях таких вітчизняних та закордонних учених-науковців, як
М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,
З.В. Гуцайлюк, В.А. Дерій, Н.Г. Чумаченко, З.В. Задорожний,
Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В. Ластовецький, М.С. Пушкар,
В.В. Сопко, В.І. Ткач, В.Б. Івашкевич, О.П. Осипенкова,
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А. Березного та інших.
Цілі статті. Визначити основні аспекти організації
управлінського обліку маркетингових витрат з використанням
АВС - методу.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Маркетинговий процес, як сукупність різних функцій, має особливі
умови формування витрат, які повинні бути враховані при виборі
методики аналізу. Тому для аналізу витрат на маркетинг
пропонується використовувати ABC -метод (activity based costing),
заснований на процесному підході.
Аналогом розробленого на Заході ABC-методу є вітчизняний
метод функціонально-вартісного аналізу, розроблений як
функціонально-орієнтований підхід до аналізу витрат шляхом
вартісної оцінки окремих функцій і бізнес-процесів.
Метод ABC розглядає діяльність підприємства як безліч
послідовно виконуваних процесів (функцій), що вносять свій
внесок у формування вартості продукції. Виконання кожної з цих
функцій вимагає відповідних витрат ресурсів. В ABC-методі ці
витрати спочатку групуються у зв'язку з виконанням певної
функції. І тільки на наступних етапах в залежності від цілей обліку
і аналізу, функціональні витрати відносяться на окремі види
продукції, з виробництвом і збутом яких вони пов'язані. Крім того,
функціональні витрати можуть відноситися на окремих покупців, з
урахуванням ―споживання‖ цих функцій окремими покупцями; або
ж на окремі структурні підрозділи, які беруть участь у виконанні
загальної функції.
Весь процес управління господарською діяльністю
організації з позиції сучасних походів до управління, можна
представити як послідовність процесів: попереднє вивчення ринку
(маркетинг), закупівлі, виробництво, подальша взаємодія зі
споживачами (маркетинг). Головне завдання управління за такого
підходу - координація всіх господарських процесів для ефективного
функціонування організації.
Кожен господарський процес, будучи по суті самостійним
видом діяльності, здійснюється за допомогою виконання певних
функцій. Виконання функції здійснюється через послідовне
виконання сукупності окремих операцій (які по суті є фактами
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господарської діяльності).
Функціональні витрати виникають в результаті виконання
різних операцій. Тому для розуміння поведінки витрат необхідно
визначити фактор, який пояснює від чого залежить споживання
ресурсів даної функції або операції. Віднесення накладних витрат
на конкретні носії витрат (групи продукції, покупці, замовлення)
відбувається на основі визначення факторів, що зв'язують
витрати на окремі операції з носієм витрат, і визначення рівня
інтенсивності використання даного чинника.
У роботах В.Б.Івашкевича, О.П.Осіпенковой впровадження
системи управлінського аналізу на основі ABC-методу включає
послідовність основних етапів:
1) визначення основних функцій і операцій, які виконуються
в рамках даного процесу;
2) визначення та вибір факторів витрат для кожної операції;
3) збір і групування інформації за кожною функцією; 4)
розрахунок ставок факторів в розрізі операцій;
5) розподіл функціональних витрат на носії витрат (види
продукції, клієнти і т.п.) у відповідності з обсягом спожитих
операцій;
6) калькуляція витрат.
Крім цього, О.П.Осіпенкова [6, c.86], беручи до уваги той
факт, що витрати на окремі дії можуть визначатися декількома
факторами, пропонує ввести додатковий (після 2-го) етап вибору
факторів, які будуть у подальшому використовуватися для оцінки
витрат.
Цим ще раз підкреслюється вся важливість цього етапу,
оскільки вибір факторів буде надалі надавати безпосередній вплив
на рівень витрат, що відносяться на окремий продукт або покупця, і
саме ці фактори необхідно буде враховувати при аналізі джерел
зниження витрат.
В.Б.Івашкевич [4, c.480] доповнює перераховані вище етапи,
по-перше, формуванням вимог до первинних документів і, подруге, оформленням первинних документів відповідно до вимог
АВС-методу.
На думку автора, ці питання, безумовно, мають
найважливіше значення на подальших етапах збору та групування
облікової інформації, але вони скоріше ставляться до процедурної
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стороні організації управлінського обліку, яка повинна
передбачати, в тому числі, і вимоги до первинних документів. Для
розрахунку маркетингових витрат за цим методом буде
використана інформація про параметри процесів в розрізі видів
продукції, і покупців, оскільки велика частина маркетингових
рішень пов'язана з визначенням товарної, цінової політики і
політики просування.
На першому етапі ABC-метод припускає сформувати реєстр
функцій, що відносяться до маркетингового процесу та
класифікувати ці функції. Для формування реєстру можна
використовувати різні методи: спостереження, анкетне вивчення,
інтерв'ювання. На цьому етапі необхідно спільна робота фахівців з
обліку та аналізу, які займаються організацією управлінського
аналізу на підприємстві, з співробітниками підрозділів, зайнятих
виконанням маркетингових функцій. Крім служби маркетингу це
може бути відділ збуту, технологи, транспортна служба та інші
підрозділи. Це не тільки дозволить отримати найбільш повну
характеристику функцій, але і в подальшому найбільш
обгрунтовано визначити фактори, що визначають витрати на
конкретні операції.
На цьому етапі необхідно максимально перевести звичайні
статті витрат у функціональні. Це дозволить збільшити прозорість
взаємопов’язаних витрат, які поширюються на всі види діяльності
(наприклад, витрати на відрядження), скоротити перелік ―інших
витрат‖ і точніше визначити вартість окремих функцій.
Другий етап впровадження цього методу передбачає
визначення фактора для окремих господарських операцій, який
пояснює причину споживання ресурсів даною операцією та який в
свою чергу визначає обсяг витрат на цю операцію. При цьому слід
зазначити, що окремі маркетингові функції слід розбивати на кілька
операцій, оскільки витрати на ці операції визначаються різними
факторами.
Отже, для цих операцій необхідно визначати різні фактори,
які визначатимуть розмір витрат на них. Наприклад, витрати на
виконання рекламної функції слід розбити на кілька функцій,
залежно від способу розміщення реклами, оскільки витрати на
розміщення телевізійної та друкованої реклами, наприклад,
визначаються різними факторами. У першому випадку це кількість
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хвилин ефірного часу, а в другому - площа рекламного модуля.
При деталізації витрат на виконання окремих операції слід
враховувати, що ступінь цієї деталізації повинна визначатися
підприємствам самостійно, виходячи з суттєвості даної інформації
для формування витрат. Наприклад, якщо витрати на проведення
маркетингового
дослідження
визначаються
по-перше,
безпосередньо витратами на проведення дослідження (проведення
опитування, обробки анкет, аналіз складу продукції), а по-друге,
витратами на підготовку цих досліджень (постановкою завдань,
пошуком дослідницької компанії), то необхідно оцінити частку
витрат на кожну з цих дій.
У тому випадку, якщо витрати на одну з операцій є
несуттєвими і слабо впливають на загальний обсяг витрат на
загальну дію, то можна використовувати єдиний фактор для
розподілу витрат.
Для оцінки суттєвості витрат на окремі операції необхідно
виходити з розміру помилки при конкретних умовах пропуску або
спотворення. При цьому можна використовувати як абсолютні, так
і відносні оцінки суттєвості помилки.
Далі на другому етапі після широкого визначення факторів,
що впливають на збільшення витрат на окремі операції, необхідно
вибрати ті з них, які будуть у подальшому використовуватися при
розподілі спільних витрат на калькуляційні об'єкти. Тут також
бажано участь співробітників служби маркетингу або інших служб,
що виконують окремі функції (господарські операції).
Третій етап передбачає акумулювання інформації про
витрати за виділеними функціями в єдиний вартісний комплекс
всього процесу ―маркетинг‖. На даному етапі, після того як зібрана
інформація за всіма витратами на маркетинговий процес, необхідно
згрупувати ці витрати і в залежності від цього відобразити їх у
системі управлінського обліку, розподілити на окремі види
продукції і провести факторний аналіз.
Необхідно відзначити, що частково витрати на маркетингові
функції (або окремі операції в рамках цих функцій) є прямими і їх
можна безпосередньо віднести на окремий об'єкт калькулювання
(групу продукції, покупця), і використовувати фактори витрат
тільки для розподілу частини витрат, що припадають на кілька
калькуляційних об'єктів.
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Для цього проводиться аналіз первинних документів з метою
виявлення можливостей закріплення в них витрат, пов'язаних з
конкретними об'єктами калькулювання. Цю роботу потрібно
проводити за двома напрямками: робота з внутрішніми первинними
документами та з первинними документами, що надаються іншими
організаціями, пов'язаних з виконанням маркетингових функцій.
При цьому необхідно враховувати тільки об'єктивні критерії поділу
цих витрат; якщо таких критеріїв немає, то необхідно виключити
можливість впливу суб'єктивних факторів оцінки витрат на окремі
продукти. Крім того, слід дотримуватися принципу раціональності,
і відмовлятися від уточнення первинної інформації якщо це
пов'язане з великими витратами.
Другий момент, який необхідно уточнити на даному етапі це наявність маркетингових функцій (операцій), нечутливих до змін
на рівні окремих продуктів, покупців. Ці операції (наприклад,
розробка рекламної кампанії, частину витрат на утримання служби
маркетингу) і витрати на них не пов'язані з об'єктами
калькулювання, і окремі продукти (групи продукції, покупці) не є
причиною виникнення цих витрат. Будь-яка спроба розподілити ці
витрати між окремими видами продукції призведе до спотворених
результатами щодо споживання цієї функції конкретними
виробами.
Тому для цілей ABC-методу слід розглядати ці витрати як
постійні, які в кінцевому рахунку повинні покриватися за рахунок
виручки від реалізації всієї продукції.
Прямі витрати слід відразу віднести на продукцію, яка
зумовила виникнення цих витрат. Надалі проводити розрахунок
ставок факторів витрат тільки для тих операцій, витрати на які
обумовлені інтенсивністю споживання цих операцій окремими
видами продукції (групами покупців).
На четвертому етапі необхідно провести розрахунок ставок
факторів витрат на одиницю дії. Для цього використовуються
отримані на попередньому етапі вартісна оцінка різних функцій і
затверджені на другому етапі чинники витрат.
На наступному, п'ятому етапі, відбувається розподіл
функціональних витрат на носії витрат (види продукції) згідно з
обсягом спожитих факторів.
Носіями
витрат
(об'єктів
калькулювання) можуть виступати окремі види продукції,
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замовлення або ринкові сегменти.
На відміну від традиційних систем розподілу накладних
витрат, в ABC-методі розподіл проводиться виходячи з
об'єктивного взаємозв'язку обсягу спожитих функцій та
конкретними носіями витрат.
Ці витрати пов'язані з певним набором об'єктів
калькулювання, який може включати як всі, так і окремі види
продукції. І якщо якийсь носій витрат не споживає ресурси при
виконанні окремої функції, то він не повинен приймати на себе
частину пов'язаних з цим витрат.
На завершальному, шостому етапі, завершується процес
калькуляції витрат на окремі носії витрат (калькуляційні групи).
Фактично тут відбувається розрахунок внеску процесу ―маркетинг‖
в процес формування повної собівартості продукції.
Процес
розрахунку
повної
собівартості
продукції,
створюваної процесом ―маркетинг‖ аналогічний розрахунку повної
собівартості при інших способах калькулювання.
Окремі витрати, які нечутливі до змін на рівні окремих видів
продукції, і не є причиною виникнення витрат, пов'язаних саме з
цими видами продукції слід вважати постійними, що покриваються
за рахунок виручки.
В іншому випадку використання необгрунтованої бази
розподілу для цих витрат може істотно спотворювати отримані
результати, що порушує головний принцип ABC-методу віднесення накладних витрат на окремі продукти тільки в
відповідності з обсягом споживання конкретних функцій, що усуне
всі переваги цього методу.
Адаптація даного методу в практичній діяльності крім
розгляду загального методологічного підходу вимагає звернути
увагу і на процедурні питання, пов'язані з організацією
інформаційних потоків на підприємстві для побудови повноцінної
системи управлінського обліку та аналізу.
В першу чергу ці питання стосуються вироблення вимог до
оформлення
первинних
документів,
розробці
системи
документообігу, правил ведення записів на рахунках обліку
визначення центру організації управлінського аналізу (окремого
співробітника або підрозділу).
Висновки. Таким чином, використання функціонально331
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орієнтованого методу для обліку та аналізу маркетингових витрат
дозволяє ліквідувати недоліки, викликані слабкою організацією
системи економічного аналізу з питань організації та правил
управлінського аналізу цих витрат, а також орієнтувати облік на
інформаційні запити менеджерів, які здійснюють управління
маркетинговою діяльністю.
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БЕЗПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ЯК ГАРАНТІЯ
МАЙСТЕРНОСТІ БУХГАЛТЕРА
У сьогоденні багато молоді вважає, що необхідність освіти зникає з
отриманням диплому. Однак, якщо ви бухгалтер, то вам необхідно навчатися
ефективній організації обліку та новим методикам аналізу і контролю, бути в курсі
усіх нових законів і підзаконних актів, а також їх змін, і т.д. Таким чином, для
бухгалтера ми спостерігаємо нову концепцію освіти– «не на все життя, а протягом
усього життя», як найважливішу складова інноваційної освіти.
Варто зауважити, що необхідність формування цілісної і гнучкою системи
неперервної професійної освіти для бухгалтера, яка б оперативно реагувала на
зміни потреб людського капіталу і вирішувала б завдання соціально-економічного,
політичного характеру в інтересах особистості, суб’єкта господарювання, держави.
Ключові слова: бухгалтер, безперервна освіта,освіта, безперервна
професійна освіта,фахівець.
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Tkachuk I.N.
CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION AS A
GUARANTEE OF CRAFTSMANSHIP ACCOUNTANT
As we know the role of the accountant is growing every year because no entity
can notobiydysya without specialist of the profession. It should be remembered that the
accountant - a man that should know everything and from which much depends. In
addition, the accountant is not easy to work in modern conditions, because not even
every computer cope with the burden that falls on Ukrainian accountant. The main
expertise accountant is added and the need to respond to ongoing changes in the social,
economic, legal and political field.
At present many young people believe that the need for education disappears
from the diploma. However, if you are an accountant, you need to learn effective
organization of accounting and new methods of analysis and control, be aware of all the
new laws and regulations, and their changes, etc. That is, it is impossible to be a highly
qualified specialist, accountant, if you do not continue to learn. And, no matter where
you navchatymetes - for training courses or independently - using specialized literature
or using remote technology, the main thing - the result.
Thus, we see the new concept of education – «not for life and for life» as a
critical component of innovation education.
The concept of «lifelonglearning, LLL» involves identifying key areas, ways and
means of supporting state and society development of quality continuing professional
education, which aims to provide:
- A high level of competitiveness of education;
- Implementation of current needs of the individual in education throughout life;
- Formation effectively-functioning labor capacity that meets the requirements of
continuous updating of knowledge and skills.
It should be noted that the need for the formation of an integrated and flexible
system of continuous professional education for accountants who would quickly respond
to changing needs and human capital to solve the task of socio-economic and political
interests in the person, entity, state.
Currently, the Accountant qualification is not seen as the ability to perform day
to day the same work, as well as the ability to quickly get re professional, that is
periodically modified to move to implementation and more complex responsibilities.
Most of the workers are not able to independently develop such a quality. Accordingly,
the question of binding an effective national system of continuing professional
development of labor potential, effectively throughout their working life.
Keywords: accountant, continuing education, education, continuing professional
education specialist.
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Ткачук И.Н.
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ГАРАНТИЯ МАСТЕРСТВА БУХГАЛТЕРА
В настоящем много молодежи считает, что необходимость образования
исчезает с получением диплома. Однако, если вы бухгалтер, то вам необходимо
учиться эффективной организации учета и новым методикам анализа и контроля,
быть в курсе всех новых законов и подзаконных актов, а также их изменений, и
т.д. Таким образом, для бухгалтера мы наблюдаем новую концепцию образования
- «не на всю жизнь, а в течение всей жизни», как важнейшую составляющая
инновационного образования.
Стоит заметить, что необходимость формирования целостной и гибкой
системы непрерывного профессионального образования для бухгалтера, которая
оперативно реагировала на изменения потребностей человеческого капитала и
решала бы задачи социально-экономического, политического характера в
интересах личности, предприятия, государства.
Ключевые слова: бухгалтер, непрерывное образование, образование,
непрерывная профессиональное образование, специалист.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями.Як відомо
роль бухгалтера з кожним роком зростає, адже жоден суб’єкт
господарювання не може обійдися без фахівцяданої професії. Варто
пам’ятати, що бухгалтер – це людина, яке повинна знати все і від
якої багато чого залежить.До того ж, непросто працювати
бухгалтерові у сучасних умовах, адже навіть не кожен комп’ютер
справиться з тим навантаженням, яке лягає на плечі українського
бухгалтера.Крім основних фахових знань, бухгалтеру додається ще
й необхідність своєчасно реагувати на зміни, які відбуваються у
соціальному, економічному, юридичному та політичному полі.
Неможливо
бути
висококваліфікованим
фахівцембухгалтером, якщо не продовжувати навчання. При цьому,
неважливо де ви навчатиметесь– накурсах підвищення кваліфікації
або самостійно – задопомогою спеціалізованої літератури чи
використовуючи дистанційні технології, головне – результат.
Таким чином, ми спостерігаємо новуконцепціюосвіти – «не
на все життя, а протягомусього життя», як найважливішу складова
інноваційної освіти для бухгалтера.
Концепція освіти «протягом усього життя» передбачає
визначення основних напрямів, шляхів і способів підтримки
державою і суспільством розвитку якісної безперервної
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професійної освіти, яка покликана забезпечити:високий рівень
конкурентоспроможності освіти;реалізацію актуальних потреб
особистості в освіті протягом усього життя;формування ефективнофункціонуючого трудового потенціалу, який відповідає вимогам
безперервного оновлення знань, умінь і навиків.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми.В даний час для бухгалтера кваліфікація
розглядається не як вміннядень у день виконувати одну й ту ж
роботу, а як здатність фахівця швидко перепрофілюватися, тобто
періодично переходити до виконання видозмінених і більш
складнихобов’язків.
Актуальним є зауваження Шульца Т., що отримання диплому
і початок трудової діяльності не є завершення процесу навчання, а
означає, як правило, закінчення його загальної, попередньої стадії і
початок більш спеціалізованого і тривалого процесу придбання
професійної кваліфікації [8, с. 98].
Долженко О.В.,висуваючи тезу відмови від стереотипів в
освіті і необхідності пошуку нових способів освітньої діяльності,
вважає, що за допомогою безперервної освіти повинна відбутися
зміна акцентів. Відмінним професіоналом можна стати, лише
спираючись на соціальну та культурно-історичну ниву, тому
головну мету безперервної освіти він бачить у становленні
особистісних якостей професіонала. Також ДолженкоО.В.
зауважує, що основне завдання навчання і виховання не може бути
зведене до простого відтворення накопиченого і осмисленого
раніше, тому стратегічною метою освіти стає упереджена
підготовка фахівця, розрахована на вирішення принципово нових
завдань. А це вимагає наявності у нього тих якостей, які поки
помітні лише як тенденції по відношенню до бажаного майбутнього
[3].
Високий ступінь мобільності суспільства вимагає постійного
розвитку і вдосконалення людського капіталу. Відповіддю на ці
соціально-економічні та соціокультурні виклики стали ідеї і
принципи безперервної освіти (continuingeducation) або освіти
протягом усього життя (lifelonglearning). Дана теорія припускає, що
освіта не є продуктом кінцевого споживання, а виступає «важливим
фактором національного та глобального макроекономічного
зростання, а також засобом забезпечення приросту доходів
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приватних осіб і організацій» [7, с.12].
У більшості випадків працівники не здатні самостійно
розробити в собі такою якості, як професійне самовдосконалення.
Відповідно, постає питання про обов’язковість функціонування
ефективної національної системи безперервного професійного
розвитку трудового потенціалу, фактично протягом усього їхнього
трудового життя.
Цілі статті.Дослідження питання фомування безперервної
освітипроведені багатьма вітчизняними й закордонними вченими, у
їхньому числі:Вершловський С.Г. [1], Дегтерев В.А. [2], Долженко
О.В. [3], Зайцева О.В. [4],Зінченко Г.П. [6], КулісевічЧ.
[6],ЛатоваЮ.В. [7],Харківська А.А. [9], Шульц Т. [8]та інші.
Однак,нерозкритістьпитань безперервної освіти бухгалтера, які б
враховували особливості його професійної діяльності, продукують
необхідність у проведенні подальших досліджень.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.У ХХІ столітті
у всьому світіприйнята ідея необхідності навчання «через все
життя», трансформована в теорії «безперервна освіта».
Як зауважує Зайцева О.В. [4], сама ідея безперервної освіти
виникла ще в ХХ столітті, однак, її витоки можна знайти і в часи
давніх філософів. Загальнолюдська і філософська значимість цієї
ідеї велика, так як її сенс полягає в тому, щоб забезпечити кожній
людині можливість постійного вдосконалення, творчого і
професійного розвитку, оновлення знань, умінь, навичок і якостей
протягом всього життя, а значить, сприяти процвітанню всього
суспільства.
Зінченко Г.П. [5]вважає, що проблема безперервної освіти
осмислювалася не стільки в формі «поняття», скільки у формі ідеї.
Причому зведення цієї ідеї він відносить до Біблії, Корану,
Талмуду. Автор стверджує, що у формі напівздогадки танапівідеї
цю думку висловлювали Платон і Аристотель. Знаходить вона своє
відображення і в гуманістичних поглядах Вольтера, Гете,
Каменського, Руссо та ін.
Польський вчений Чеслав Кулісевіч[6]підмітив виразну
характеристику безперервної освіти, дану А.Смітом. У листі,
адресованому в 1919 р.Ллойд Джорджу, А. Сміт наполягав на тому,
що «просвіту не слід розглядати як інститут, призначений лише для
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обраних і який відноситься тільки до короткого періоду на початку
зрілого віку; його необхідно трактувати як необхідність для всіх і
протягом всього життя».
Дуже цікавою є думка французького соціолога П. Берто, який
запропонував поняття «період напіврозпаду компетентності»
сутність якого полягає в тому, що після певного терміну
відбувається старіння приблизно половини тих знань, які людина
здобула за період свого навчання. Якщо до розпочатої в 1950-х
роках науково-технічної революції цей період оцінювався в рамках
10 років, то на даний момент ведуть мову про 3-5 роках (у деяких
професіях – ще швидше) [7, с.23].
Термін «безперервна освіта» – навчання протягом життя
(lifelonglearning) вперше застосовано у1968 році в матеріалах
ЮНЕСКО та визначено як «всебічна навчальна діяльність, що
здійснюється на постійнійоснові з метою покращання знань,
навиків та професійної компетенції». Після публікації доповіді
комісії під керівництвом Е.Фора «Навчатися, щоб бути» (1972р.)
рішенням ЮНЕСКО в подальшому безперервнаосвіта визначалась
як основний принцип для нововведень чи реформ освіти у всіх
країнах світу [10].
Варто відмітити, що поняття «навчання протягом життя»
введене ЮНЕСКО як глобальна перспектива, що ґрунтується на
наступних аспектах:
˗ потреби і права людей на навчання впродовж життя;
˗ формування комплексного підходу між формальним і
неформальним контекстами навчання;
˗ адекватне фінансування для обох вказаних видів
навчання;
˗ охоплення всіх людей, починаючи з наймолодших і
закінчуючи найстарішими;
˗ пошук шляхів демократизації доступу до навчання.
На даний момент вУкраїні відбувається реформування освіти
в контекстісоціально-економічних змін в межах загальносвітових
тенденцій. При цьому, важливою умовоює взаємодоповнюваність
базової та післядипломної освіти.
Сформована вітчизняна система професійної освіти
бухгалтера включають наступні ступені:
1. Середня професійна освіта – підготовка кваліфікованих
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працівників у коледжах.
2. Вища професійна освіта – підготовка бакалаврів,
спеціалістіві магістрів в університетах, інститутах і академіях.
3. Фундаментальна наукова освіта – аспірантура і
докторантура для підготовки фахівців вищої кваліфікації.
4. Підвищення кваліфікації фахівців у різних освітніх
установах і організаціях.
При цьому, базові ступені освіти – середня, вища і
фундаментальна – досить строго регламентовані законодавством. А
підвищення кваліфікації в рамках неперервної професійної освіти
може мати різні форми: самостійну роботу з літературою або з
використанням інтерактивних засобів, участь у семінарах,
конференціях та інших формах обміну інформацією, а також
цільове навчання.
Завдання вищої школи як соціального інституту полягає в
тому, щоб сприяти професійній самореалізаціїіндивіда, навчаючи
його професійно спрямованій взаємодії з навколишнім природнім і
соціальнимсередовищем [9].
Заствердженням ВершловськогоС.Г., приживаються, а потім
стають формуючими факторами тільки тіотримані знання й уміння,
які «…відповідають запитам суб’єкта (особистісно значущі) та
можуть бутизастосовані в предметно-практичній діяльності»[1,
с. 6].
Отже,отримані знаннястають значимими для фахівцябухгалтера, коли високо оцінюються за ступенем корисності в
професійному таособистісному житті.
Погоджуємось з точкою зору Дегтерева В.А. [2], що у процесі
професійної діяльності фахівець безперервно поповнює власний
запас знань і навичок, підвищуючи тим самим свою кваліфікацію.
Найчастіше базова професійна освіта, здобута на початку трудової
біографії, залишається єдиною методичною базою для подальшого
самостійного вдосконалення знань. В основу професійної
підготовки та вдосконалення має бути покладений принцип
безперервності, що припускає обов’язковий для фахівця перехід від
однієї освітньої сходинки до іншої за умови підтвердження ним
відповідного рівня кваліфікації.
ЗайцеваО.В.[4] зауважує, що вданий час у вітчизняній і
зарубіжній літературі, присвяченій проблематиці безперервної
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освіти, зустрічається кілька понять безперервної освіти,
якірізняться між собоюта мають свою специфіку. Серед існуючих
визначень вона виділяє три основні напрямки (табл. 1).
Таблиця 1
Концепція дефініції «безперервна освіта»
Концепція
поняття
безперервної
освіти

Освіта протягом
усього життя
(lifelonglearning,
LLL)

Принципи
концепції

Навчання
завдовжки в
життя
(lifelonglearning)

Навчання
шириною в
життя
(lifewidelearning)
Самомоти-вація
до освіти

Освіта дорослих
(adulteducation)

__

Неперервна
професійна освіта
(continuingvocation
aleducationandtrain
ing)

__

варто

Зміст концепції
Розглядається як навчання, тривалість якого дорівнює тривалості
життя людини. Навчання протягом життя передбачає, що людям
необхідно продовжувати вчитися, відновлювати свої знання протягом
усього життя, і не тільки за допомогою інформаційних (informal)
методів, але і шляхом багаторазового одержання формальної (formal)
освіти, оновлення знань, умінь і навиків, притаманних вже наявному
рівню освіти у людини. Поряд з цим, люди також можуть брати участьв
неформализованній (non-formal) освіті, проходячи навчання поза
межами формального сектора освіти: на робочих місцях, громадських
центрах та ін.
Передбачає охоплення навчанням різних сторін життєдіяльності
людини, вдосконалення не тільки її професійних навичок, а й інших не
менш важливих, обумовлених необхідністю або просто цікавих для
нього видів діяльності.
Визначає, що людина свідомо прагне підвищити рівень своїх знань,
що, безсумнівів, вплине як на її загальний інтелектуальний розвиток, так
і на можливість зайняти конкурентоспроможну позицію на ринку праці.
Розуміння безперервної освіти як освіти дорослих робить акцент на
специфіці контингенту учнів, особливості його запитів і технологій
навчання, що відрізняються від потреб молодого покоління.Головна
відмінність безперервної освіти дорослих пов'язана з тим, що вони, як
правило, мають досвід освітньоїдіяльності і навики практичної роботи.
Їх запити більш конкретні і прагматичні, коли мова йде про програми
професійної освіти. Крім того, освіта дорослих має особливі вимоги до
організації навчання. Досить часто вона має жорсткі тимчасові рамки,
оскільки або протікає одночасно з трудовоюдіяльністю, або відрив від
неї гранично стислий за термінами. Разом з тим освіта дорослих
зазвичай має більш виражену мотивацію порівняно з освітою молоді.
Термін «неперервна професійна освіта» підкреслює функціональну
специфіку отримуваних знань. Дана освіта має забезпечити безперервне
оновлення професійних знань і навиків.Багато в чому таке розуміння
безперервної освіти збігається з додатковим професійною освітою
(ДПО), оскільки такожвключає в себе регулярне підвищення
кваліфікації та професійну перепідготовку. Відмінність полягає в тому,
що ДПО має співвідношення з основною освітою, в той час як
неперервна професійна освіта робить акцент на сталості процесу
навчання у професійній сфері, але ніяк не пов’язує її з характером базової
освіти.

Узагальнюючи концепції дефініції «безперервна освіта»
відмітити, що обов’язковою умовою безперервної
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професійної освіти бухгалтерамає стати її методично продумана
побудова, яка підвищить ефективність і полегшить завдання
фахівця. З цієї точки зору кращим є саме навчання за спеціальними
програмами, а в проміжку між освітніми циклами – самостійна
робота. Інша обов’язкова умова реалізації неперервної професійної
освіти бухгалтера – періодична атестація фахівця, яка повинна
вестися на законодавчій основі.
Висновки.Підсумовуючи вище зазначене варто зауважити,
про необхідність формування цілісної і гнучкоюсистеми
неперервної професійної освіти для бухгалтераяк гарантіїйого
майстерності,яка б оперативно реагувала на зміни потреб
людського капіталу і вирішувала б завдання соціальноекономічного, політичного характеру в інтересах особистості,
суб’єкта господарювання, держави.
У сучасних умовах, коли головною соціальною групою
стаєтрудовий потенціал розумової праці, у сфері підвищення
кваліфікації та професійної перепідготовки фахівців зростає роль
вузів, які мають висококваліфікований викладацький склад і
необхідне для ведення навчального процесу матеріально-технічне
та інформаційне забезпечення. З іншого боку, підприємства та
організації повинні виступати в якості активних агентів на ринку
праці за допомогою формування вимог до рівня підготовки
фахівців, участі у формуванні освітніх програм, організації
внутрішньо-фірмового навчання.
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РЕІНЖИНІРИНГ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ:
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто сутніть та значення реінжинірингу бізнес-процесів
задля реформування облікової системи. Досліджено визначення понять «бізнеспроцес» та «реінжиніринг». Обґрунтовано важливість обліково-аналітичного
забезпечення системи управління та його вплив на формування показників
облікової ситеми. Визначені користувачі інформації бухгалтерського обліку.
Виділені основні складові (етапи) процесу організації реінжинірингу облікової
системи. Охарактеризовано значення та необхідність реінжинірингу облікової
системи в умовах єдиної інформаційної бази багатофункціональних систем.
Ключові слова: бізнес-процеси, облік, облікова система, реінжиніринг.

Tluchkevych N.
REENGINEERING ACCOUNTING SYSTEM:
ORGANIZATIONAL ASPECTS
In the article the relativity of being and value re-engineering business processes
to reform the accounting system. The necessity of re-engineering an economic actors,
due to a number of problems and trends of the functioning of various industries.
Investigated definition of "business process" and "re-engineering". Reengineering
section provides a single economic entity for operations at certain parts (business
processes) and then combines them into a new whole, which also provides a radical,
radical improvement. It was established that the object is not reengineering the
organization, and processes. Economic agents are not subjected to reengineering its
structural units and the work performed by the personnel of these units. The use of
engineering methods and procedures in the accounting system caused by the necessity of
transformation of accounting information depending on the goals and tasks towards the
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optimization of information management software. Proved the importance of accounting
and analytical software management system and its impact on the formation of indicators
of the accounting system. User-defined accounting information that are divided by a
direct sign of access to information. The basic elements (steps) of the process of
reengineering the organization's accounting system, namely preparatory, methodical,
technical and organizational stages. The process of reengineering the accounting system
should be gradual, interconnected and reasonable to take into account the overall
direction of the company and the actual state of each of the accounting, analysis,
planning and control. The significance and necessity of reengineering the accounting
system in a single information database multifunctional systems and the comprehensive
re-engineering of the entity.
Key words: business processes, accounting, accounting system, reengineering.

Тлучкевич Н.В.
РЕИНЖИНИРИНГ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ:
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
В статье рассмотрены сущность и значение реинжиниринга бизнеспроцессов для реформирования учетной системы. Исследованы определения
понятий «бизнес-процесс» и «реинжиниринг». Обоснована важность учетноаналитического обеспечения системы управления и его влияние на формирование
показателей учетной ситемы. Определены пользователи информации
бухгалтерского учета. Выделены основные составляющие (этапы) процесса
организации реинжиниринга учетной системы. Охарактеризованы значение и
необходимость реинжиниринга учетной системы в условиях единой
информационной базы многофункциональных систем.
Ключевые слова: бизнес-процессы, учет, учетная система, реинжиниринг.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
сучасного бізнес-середовища особливого значення
набуває
необхідність
детального
дослідження
стратегії
розвитку
економічних суб’єктів. У зв'язку з цим не можна залишити
осторонь сучасні концепції і механізми управління процесами змін,
які так або інакше пов'язані з принципами формування облікової
системи, однією з яких є запозичена з американських джерел реінжиніринг. Реінжиніринг передбачає новий спосіб мислення і
новий погляд на побудову облікової системи підприємства.
Необхідність
проведення
облікового
реінжинірингу
економічних суб’єктів зумовлена низкою проблем, тенденцій та
особливостей функціонування суб’єктів різних галузей економіки.
До головних проблем слід віднести такі: наявність релевантних
доходів і витрат; наявність нових інформаційних потреб системи
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управління (запитів користувачів); відповідне кадрове забезпечення
(спеціалісти з управлінського і податкового обліку тощо); наявність
«чорної» бухгалтерії; тощо.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питаннями реінжинірингу займалися як
вітчизняні, так і зарубіжні автори, зокрема: Т. Давенпорт,
П. Друкер, Г Карпінська, В. Корнієв, С. Легенчук, Н. Мартинюк,
М. Робсон, І. Садовська, Л. Таранюк, Є. Уткін, М. Хаммер,
Дж. Харрінгтон, Дж.Чампі, А. Череп та багатьох інших.
Цілі статті. Але недостатньо розкриті питання організації
реінжинірингу саме облікової системи в окремих її аспектах, а
саме методичному, технічному, організаційному. Дане наукове
дослідження присвячене розгляду цих питань.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основним
об’єктом реінжинірингу є бізнес-процес. Поняття «бізнес-процес» є
багатозначним: це обмежений комплекс діяльності, що
характеризується такими поняттями, як «вхід», «процес», «вихід»,
«управління», «постачальник процесу», «клієнт процесу». Бізнеспроце – стійка, цілеспрямована сукупність взаємозалежних видів
діяльності (послідовність виконуваних робіт), що за певною
технологією забезпечуватимуть створення цінностей у вигляді
продукту чи послуг для споживачів.
У вітчизняній економічній літературі доринкового періоду
термін ―бізнес-процес‖ не використовувався. Починаючи з 1990-х
років поряд з іншими новими термінами (бізнес, аудит,
реінжиніринг, консалтинг тощо) у наукових працях все частіше
почав зустрічатися вираз ―бізнес-процес‖ [8].
Отже, об'єктом реінжинірингу є не організації, а процеси.
Економічні суб’єкти піддають реінжинірингу не свої структурні
підрозділи, а роботу, що виконується персоналом цих підрозділів.
Вперше термін реінжиніринг бізнес-процесів «РБП» був
введений М. Хаммером –батьком першого, «традиційного» підходу
до РБП, який припускає створення нових бізнес-процесів (БП) «з
чистого паперу». Автори даної концепції американці –Майкл
Хаммер і Джеймс Чампі у книзі «Реінжиніринг корпорації.
Маніфест революції у бізнесі» пишуть: «На прохання дати стисле
визначення реінжинірингу ми відповідаємо: його суть у тому, щоб
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розпочати все з початку. До реінжинірингу не належать
коригування вже існуючого та поступові зміни, що не торкаються
основних структур, або латання окремих дір в існуючих системах.
Реінжиніринг – це відмова від сталих процедур, свіжий погляд на
роботу зі створення продукту чи послуги і надання цінності
клієнту.
Реінжиніринг – це фундаментальне переосмислення і
радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення
істотного поліпшення якості функціонування організації [9].
ринг (reengineering) — комплексна процедура, яка
передбачає розробку нових ділових процесів у фірмі або
підприємстві
шляхом
радикального
перепроектування
(реінжинірінгу) існуючих процесів, зазвичай на основі інтенсивного
використання у нових процесах електронних систем, зміни умов
ведення бізнесу, що у свою чергу дає можливість отримання
додаткових конкурентних переваг [1].
Реінжиніринг–це не просто один із способів успішного
розвитку підприємницької діяльності, це новий спосіб мислення,
погляд на побудову компанії як на інженерну
діяльність.
Реінжиніринг – це повний редизайн, кардинальна зміна
підприємства [8].
Використовуючи термінологію сучасних інжинірингових та
реінжинірингових технологій, процес переведення підприємства з
одного стану в інший добре описується відомою моделлю «Цикл
реінжинірингу бізнес-процесів».
Отже, реінжиніринг побудований на інженерному підході до
науки управління і передбачає спочатку моделювання об’єкта
(підприємства, організації, економічного суб’єкта тощо), а потім
зміну існуючої моделі шляхом вилучення (скасування)
нераціонально функціонуючих ланок.
Реінженіринг – це своєрідний феномен, що увібрав у себе як
принципово нові положення і підходи, так і добре знайомі, старі.
До останніх належить кооперація (об’єднання) діяльності і її
розподіл, роздроблення.
Говорячи про реінжиніринг, ми з одного боку, розділяємо
єдину діяльність економічного суб’єкта на визначені частини
(бізнес-процеси), а потім з’єднуємо їх в нове ціле, яке і забезпечує
кардинальне, докорінне покращення ситуації.
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Оскільки облік вважається універсальною мовою бізнесу, він
є основою розвитку нової інформаційної економічної системи, де
головним лозунгом є такий: «Хто володіє інформацією –той
управляє світом» [7, с. 5]. Основою бухгалтерського обліку є єдине
інформаційне забезпечення, тому реінжиніринг бізнес-процесів
автоматично включає і реінжиніринг облікової системи.
Використання інжинірингових методів і процедур в обліковій
системі зумовлене необхідністю трансформації бухгалтерської
інформації залежно від поставлених цілей і вирішуваних завдань у
напрямі оптимізації інформаційного забезпечення системи
управління.
Особливе місце в обліковій системі при реалізації принципів
реінжинірингу відводиться формуванню обліково-аналітичного
забезпечення управлінських рішень. Облікові показники, виражені
в звітній інформації, мають бути пристосовані для передачі та
розпізнавання всіма апаратними та технологічними засобами без
викривлень та двоякого розуміння. У розрізі методології
бухгалтерського обліку передбачається додержання чинних правил
із поправкою на нові, пропоновані науковим середовищем для
адаптації до потреб різновекторних інтересів користувачів [2, с. 49].
Процес реінжинірингу спрямований на удосконалення
облікової системи, тобто на визначення та вирішення проблем ще
«на вході» та в самому процесі, щоб на «виході» отримати якісну і
достовірну інформацію. Тому, процес реінжинірингу облікової
системи є безперервним, має певні входи (вхідна інформація,
заповнення облікових документів тощо) і виходи у вигляді
інформаційного продукту, що задовольняє потреби внутрішніх і
зовнішніх користувачів інформації. Єдиною метою реінжинірингу
облікової системи є задоволення інформаційних потреб коситувачів
інформації, які поділяються на:
1) прямі споживачі - мають доступ до первинної інформації
(спеціалісти економічного суб’єкта), одержують вихідну (вторинну)
інформацію (працівники);
2) непрямі споживачі – одержують пізнішу за часом вихідну
інформацію (інші спеціалісти: керівники відділів, економісти
покупці і постачальники, дистриб'ютори, агенти, контролюючі
органи, суспільство, потенційні інвестори, інші економічні суб’єкти
тощо).
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Отже, прогнозування перспектив розвитку підприємства на
основі механізму реінжинірингу облікової системи дає можливість
виявити пріоритетні напрями його діяльності, оцінити нові
можливості й альтернативи, що використовується при складанні
стратегічних, фрактальних і віртуальних похідних балансових звітів
у прогнозному оцінюванні. Концепція бухгалтерського обліку
передбачає використання принципів реінжиніринга, який
спрямований на оптимізацію основних напрямів діяльності
підприємства з метою підвищення їх ефективності, і визначає
необхідність пошуку нових підходів до управління, у тому числі і
до організації облікової системи.
Проце реінжинірингу є громіздким і складним. Тому
організацію реінжинірингу облікової системи слід здійснювати
поетапно, що в свою чергу сприятиме полегшенню самого процесу
та ориманню по завершенні відмінних результатів:
1. Підготовчий етап – аналіз існуючої організаційної форми
господарювання та технології діяльності; оцінка сучасного стану
обліку, визначення напрямів реформування облікової системи,
формування бажаного образу облікової системи, її основних
орієнтирів і способів їх досягнення; визначення внутрішньої
політики (внутрішнє нормативно-правове забезпечення облікової
системи) економічного суб’єкта та здійснення оцінки впливу
чинного законодавства.
2. Методичний етап - створюється модель реальної або
існуючої облікової системи: встановлюються запити користувачів
інформації; відтворюється (реконструюється) система дій, робіт, за
допомогою яких реалізовуватимуться цілі; визначаються об’єкти
обліку активів, зобов’язань і капіталу; проводиться детальний опис
і документація основних господарських процесів та операцій
економічного суб’єкта; розробка документообігу; встановлюється
взаємозв’язок усіх видів звітності.
3. Технічний етап - відбувається те, що перепроектувало
поточну систему -прямий реінжиніринг: перепроектовуються
вибрані господарські процеси (бізнес-процеси); створюються
ефективніші робочі процедури (завдання, з яких складаються
бізнес-процеси); визначається кадрова політика і створюється
модель кадрового планування; формуються нові функції персоналу;
переробляються посадові інструкції; визначається оптимальна
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система мотивації; організовуються робочі команди; розробляються
програми підготовки і перепідготовки фахівців; формується нове
внутрішнє нормативне та організаційне забезпечення обліку;
визначаються технології (зокрема інформаційні) і способи їх
застосування; створюються інформаційні системи, необхідні для
здійснення реінжинірингу (визначається устаткування і програмне
забезпечення, формується спеціалізована інформаційна система
обліку і управління (необхідний для реінжинірингу рівень
інформаційного забезпечення припускає, що інформація повинна
бути доступна кожному учасникові реінжинірингу в будь-якій точці
ділової одиниці, можливо, одночасно в різних місцях вона
однозначно інтерпретується)), проводиться тестування нової моделі
- її попереднє застосування в обмеженому масштабі; оцінка
ризиків.
4. Організаційнй етап - впровадження нової облікової системи
в господарську реальність економічного суб’єкта (вибір найкращої
моделі); всі елементи нової системи утілюються на практиці; аналіз
ефективності від впровадження. При цьому, важливий умілий і
послідовний перехід від старих процесів до нових, так, щоб
виконавці процесів не відчували дисгармонії робочої обстановки і
не переживали стан робочого стресу. Еластичність переходу багато
в чому визначається ступенем ретельності підготовчих робіт.
У практичній діяльності підприємств процес організації
реінжинірингу облікової системи повинен бути поступовим,
взаємопов’язаним та обґрунтованим, враховувати загальні
напрямки розвитку підприємства та дійсний стан кожного з видів
обліку, аналізу, планування і контролю. При цьому, необхідним є
розробка плану організації реінжинірингу облікової системи, який
характеризує системний підхід до його реалізації.
Організація реінжинірингу облікової системи на мікрорівні є
внутрішньою справою самого економічного суб’єкта. Вона повинна
забезпечувати розподіл загальних завдань, що стоять перед
управлінським апаратом економічного суб’єкта, між всіма рівнями
управління таким чином, щоб кожен керівник ніс свою частку
відповідальності за рішення певної частини визначених завдань.
Мають бути чітко визначені завдання і обов’язки співробітників,
що беруть участь в процесі змін. Одночасно облікова система
повинна забезпечувати взаємозв’язок різних інформаційних потоків
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як основу для взаємодії всіх функцій управління.
Важливою передумовою початку процесу реінжинірингу
облікової системи є і те, що у економічних суб’єктів існують різні
системи автоматизації, в тому числі й з бухгалтерського обліку, які
не відповідають вимогам економічних суб’єктів до сучасної
системи управління. Для того, щоб забезпечити повноцінне
ведення бухгалтерського та податкового обліку в єдиній
інформаційній базі багатофункціональних систем ІТ (наприклад ITEnterprise), реінжиніринг повинен проводитися в рамках
комплексного реінжинірингу діяльності суб’єкта господарювання.
Це включає управління ресурсами, управління взаємовідносинами з
постачальниками та підрядниками, управління фінансами та
бюджетування, бухгалтерський (фінансовий і управлінський) та
податковий облік, облік кадрів і розрахунок заробітної плати тощо,
що передбачає автоматизацію бізнес-процесів управління
персоналом і розрахунку заробітної плати, а також впровадження
системи електронного документообігу. Реінжиніринг облікової
системи повинен включати формування відповідної звітності в
спеціальній системі IT-Enterprise.
Висновки. Отже, основними напрямами проведення
реінжинірингу облікової системи повинні стати процеси
облікового, контрольного та аналітичного забезпечення, які у
сукупності
забезпечуватимуть
процес
створення
нового
інформаційного продукту для задоволення усіх учасників бізнесу.
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ОЦІНКА РИНКУ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ
ПОСЛУГ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
Проведений аналіз показників роботи автомобільного транспорту
Республіки Білорусь; проведені дослідження у взаємодії вітчизняних транспортних
підприємств на ринку вантажних автотранспортних послуг; запропоновані заходи
для забезпечення ефективності управління транспортним господарством в
логістичній системі.
Ключові слова: сфера послуг, транспорт, конкуренція, підвищення
ефективності, єдина транспортна система.

Tretyakova M.
ESTIMATION OF MARKET OF FREIGHT MOTOR TRANSPORT
SERVICES OF REPUBLIC OF BELARUS
Service business all anymore begins to occupy steady positions in a world
economy. In Republic of Belarus a priority value in development of services gives
oneself up to the transport. A transport and connection are major industries of national
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economy, provide transportations of loads and passengers, transmission and distribution
of dataflows necessary for satisfaction of necessities of population, normal functioning
of productive processes of all subjects of management and management by the state. In
this connection in the presented article the analysis of basic indexes of work of motor
transport of Republic of Belarus is conducted such as a volume of the transported loads
and volume of turnover of goods; the substantive provisions of industry of transport of
Belarus are presented, progress trends mark in the structure of a transport system
Republics of Belarus and CIS; some studies are undertaken in cooperation of domestic
transport enterprises at the market of freight motor transport services: the basic specific
of activity of small, middle and large motor transport enterprises of country, basis of
their activity, is studied, specific of work with loads in industry. On the basis of
undertaken a study the problem field is distinguished: the overload of transport vehicles
rises, the parks of movable facilities become antiquated, in connection with increase of
road traffic accidents new requirements appear to enhanceable safety, the number of
transport enterprises increases - and as a result, a competition develops in industry of
transport freight transportations. Events necessary for providing of management
efficiency a transportation management in the logistic system offer in connection with
these problems, certainly presented suggestion on cooperation of ferrymen of loads and
owners of goods. Basic directions of upgrading and management efficiency are
presented also by a transportation management.
For providing of management efficiency in the logistic system it is necessary a
transport to envisage such events, as account of равновыгодности of works between the
consumers of transport services and грузоперевозчиками, presence of stimuli for the
increase of the productivity and cost cutout, presence of stimuli for the increase of
quality parameters of transporting of loads, providing of flexibility of transport tariffs in
relation to the market state of affairs, account of reaction on the change of demand and
competition at the market of transport services. By the key question of functioning of
motor transport complex in Belarus, as well as in other states on post-soviet space, there
is perfection of government control, creation of mechanisms of state-private partnership,
rules of taxation, tariff politics, and also antimonopoly adjusting. World experience
testifies that the most effective affecting of the state activity of transport consists in
providing of just competition not only between all types of transport but also between
the enterprises of one industry. Main and basic progress of complex of transport services
trends it is been strengthening of role of logistic and dispatch activity in a transport
process; complex approach is in organization of vehicular process; development of
distributive and transport-logistic centers and other.
Keywords: service business, transport, competition, increase of efficiency, single
transport system.

Третьякова М.Л.
ОЦЕНКА РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Проведен анализ показателей работы автомобильного транспорта
Республики Беларусь; проведены исследования во взаимодействии отечественных
транспортных предприятий на рынке грузовых автотранспортных услуг;
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предложены мероприятия для обеспечения эффективности управления
транспортным хозяйством в логистической системе.
Ключевые слова: сфера услуг, транспорт, конкуренция, повышение
эффективности, единая транспортная система.

Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Сфера
послуг все більше починає займати стійкі позиції у світовій
економіці. У Республіці Білорусь пріоритетне значення в розвитку
послуг віддається транспорту. Транспорт і зв'язок є
найважливішими
галузями
нацио¬нальной
економіки,
забезпечують перевезення вантажів і пасажі¬рів, передачу і
поширення інформаційних потоків, що не¬обходяться для
задоволення потреб населення, нір¬мального функціонування
виробничих процесів усіх суб'єктів господарювання і управління
державою.
Транспорт – одна з базових галузей, яка формує
інфраструктуру економіки і забезпечує взаємозв'язок усіх її
елементів. У поняття "транспорт" входять також окремі елементи
(рухомий склад, дороги, термінали та ін.), що взаємодіють між
собою для виконання певних робіт, тому необхідно розглядати
транспорт як систему.
Головними і основними тенденціями розвитку комплексу
транспортних послуг є посилення ролі логістики і експедиторської
діяльності в транспортному процесі; комплексний підхід в
організації перевізного процесу; розвиток розподільних і
транспортно-логістичних центрів; використання різних видів
транспорту при доставці однієї партії вантажу; контейнеризація
вантажів; збільшення об'ємів контрейлерних перевезень і інше.
Очевидно, що сьогодні головна роль відводиться розвитку
транспортної логістики в країні. Передусім, логістика має на увазі
злагоджену і погоджену роботу усіх учасників руху товару. А її
мета - економія витрат.
Цілі статті. Метою статті є дослідження основних показників
роботи транспорту і транспортних підприємств країни.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблем. Дослідженням роботи транспортного
комплексу Республіки Білорусь займаються статистичні і державні
органи країни.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Серед усіх
видів транспорту особливе місце належить автомобільному,
здатному з найбільшою ефективністю забезпечити задоволення
потреб суспільства в перевезеннях вантажів і пасажирів.
Автомобільний транспорт для Республіки Білорусь грає одну з
визначальних ролей завдяки двом властивим йому принципам:
доставка вантажів "від дверей до дверей", і "точно в срок".
Автомобільний транспорт ефективніший при перевезеннях на
короткі відстані, внаслідок чого скорочується кількість перевалок,
зменшується об'єм навантажувально-розвантажувальних робіт,
значно підвищується міра збереження вантажів, що перевозяться, і
інше.
Автотранспортні перевезення в Республіці Білорусь
показують стабільне зростання. Це закономірно і відбиває
загальносвітові процеси. Сьогодні Республіка Білорусь ефективно
працює над формуванням високоефективної національної
автотранспортної системи, здатної забезпечити задоволення попиту
на перевезення вантажів і пасажирів, підвищити їх безпеку і якість.
Дослідивши основні показники роботи транспорту можна
зробити висновок про те, що в 2014 році об'єм перевезених
вантажів автомобільним транспортом склав 196,1 млн тонн, що на
1,9% більше показника 2013 року і на 2,7% - 2011 року. При цьому
об'єм перевезених вантажів автомобільним транспортом перевищує
показники транспортної роботи інших видів транспорту: так, в 2014
році автомобільним транспортом перевезено на 54,7 млн тонн
більше, ніж залізничним транспортом, на 65,5 млн тонн більше, ніж
трубопровідним, на 192,3 млн тонн більше за внутрішній водний
[4].
За об'ємом вантажообігу (млн тонно-километров) з усіх видів
транспорту автомобільний займає третє місце: 26 732 млн тоннокм, найбільше об'єм вантажообігу по трубопровідному виду
транспорту (59 704 млн тонно-км), на другому місці вантажообіг
залізничного транспорту (44 989 млн тонно-км), по усіх видах
транспорту (включаючи внутрішній водний і повітряний) сумарний
вантажообіг в 2014 році склав 131 533 млн тонно-км, що на 781 млн
тонно-км більше показника 2013 рік і на 2 736 млн тонно-км менше
показник 2011 [3].
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З представлених діаграм видно, що динаміка показників
роботи автомобільного транспорту має позитивну тенденцію:
збільшуються
показники
об'єму
перевезених
вантажів,
вантажообігу.
У формуванні ЕТС особлива роль відводиться Митному
Союзу. З точки зору організації міжнародних перевезень створення
Митного союзу (МС) принесло ряд переваг, хоча і не такого рівня,
як це очікувалося.
Основні цілі МС досягнуті: знятий митний контроль за
переміщенням товарів на внутрішніх межах країн - членів МС, що
прискорило процес доставки вантажів транзитом через країни члени МС; застосовуються єдині тарифні і нетарифні заходи до
товарів з третіх країн; сформовано єдине митне законодавство МС.
Сталося спрощення процедур по митному оформленню і
переміщенню вантажів, в основному унаслідок зняття оформлення і
контролю на внутрішніх межах і застосування єдиних правил в усіх
митницях країн - членів МС.
Що стосується автомобільного транспорту, то з 1 січня
2015 р. міжнародні автомобільні перевезення вантажів
здійснюються білоруськими перевізниками на безразрешительной
основі: між державою-членом, на території якого перевізники
зареєстровані,
і
іншим
державою-членом
(двосторонні
перевезення); транзитом через території інших держав-членів
(транзит); між іншими державами-членами (перевезення в/з третіх
країн усередині Митного союзу).
Сучасне положення автомобільного транспорту в структурі
транспортної системи СНД показує його пріоритет і незаперечні
переваги з точки зору високотехнологічного транспортного
обслуговування. За останні роки значно зросла роль автомобільного
транспорту в здійсненні зовнішньоекономічних зв'язків країн
Співдружність. У державах - учасниках СНД поступово формується
ринок автотранспортних послуг, грунтований на наявності постійно
зростаючого попиту на здійснення міжнародних автомобільних
перевезень і пропозиції з боку автотранспортних підприємств
держав - учасників СНД широкого спектру послуг з його
задоволення. Доля перевезень з державами Співдружності постійно
зростає. На тлі позитивної оцінки, на жаль, виявлено деяке
проблемне поле: підвищується перевантаженість транспортних
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засобів, застарівають парки рухливих засобів, у зв'язку зі
збільшення ДТП з'явилися вимоги до підвищеної безпеки,
збільшується число транспортних підприємств - з'являється
конкуренція. Нижче розглянута проблема конкуренції серед
транспортних підприємств країни.
Аналіз ефективності діяльності деяких автотранспортних
підприємств Республіки Білорусь, вантажів, що здійснюють
перевезення, в республіканському і міжнародному повідомленні,
виявив існування проблеми конкуренції серед великих, малих
автотранспортних і транспортно-експедиційних підприємств нашої
країни.
Конкуренція на ринку вантажних автотранспортних послуг
визначається співвідношенням попиту на перевезення з боку
споживачів і пропозиції з боку автотранспортних, підлеглих
Міністерству транспорту і комунікацій Республіки Білорусь, а
також виконавчим органам влади. Систему республіканських і
міжнародних вантажних автомобільних перевезень формують
Міністерство транспорту і комунікацій Республіки Білорусь [1].
У останні п'ять років на ринку вантажних автомобільних
перевезень спостерігаються зміни.
Однією зі змін ринку
транспортних послуг є зниження кількості рухливих засобів в
автопарках перевізників (державних підприємств) у зв'язку зі
зносом транспортних засобів, недостатнім фінансуванням з боку
держави, зменшенням рентабельності послуг у зв'язку зі
зменшенням експортно-імпортних операцій і інше. У той час доля
малих автотранспортних підприємств (приватних), працюючих з
одним-двумя автомобілями, зростає. Причиною останньому
служить те, що збільшується число індивідуальних підприємств;
дрібні підприємства мають спрощеніші системи звітності і
оподаткування порівняно з великими.
У Республіці Білорусь велику роль на ринку транспортних
послуг займають транспортно-експедиційні підприємства, що не
мають власного транспорту, для яких не характерним є виконання
замовлень власними силами. Робота експедиторів полягає в
посередництві
між
вантажовласником
і
транспортним
підприємством, що здійснює перевезення вантажу, або між
вантажоодержувачем і транспортною фірмою.
Експедиційні підприємства мають ряд як достоїнств, так і
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недоліків. Такі підприємства прискорюють процес зв'язку
вантажовласника з грузоперевозчиком, обробляючи, аналізуючи усі
дані про вантаж, його характеристики і автомашину, відповідну для
цього перевезення, здійснюють пошук необхідного транспортного
засобу, передбачають усі умови перевезення. Проте частина фрахту
за послуги отримує підприємство - експедитор.
Великі автотранспортні підприємства республіки сьогодні є
безпосередніми лідерами в об'ємах транспортних коштів, що,
здавалося, би дає їм можливість захопити вантажний
автомобільний ринок повністю. Проте проблемою для них є
недостатньо структурований процес управління транспортним
процесом. Вантажні автомобільні парки виконують перевезення
вантажів частенько незалежно від оплати поїздки. Вирішальну роль
грають міжреспубліканські перевезення на далекі відстані, що
дозволяє наростити експортно-імпортні об'єми вантажообігу; це
габаритні вантажоперевезення, що впливає на об'єми вантажообігу.
Частенько автомобілі таких підприємств "накопичують" порожній
пробіг, а це, у свою чергу, величезні витрати і недоотримання
прибутку.
Таким чином, великі автотранспортні підприємства країни
прагнуть налагодити вигідні відносини з великими виробничими
підприємствами для перевезення їх продукції в республіканському і
міжнародному повідомленні. Вирішенням проблеми для великих
транспортних підприємств країни є, наприклад, укладення
довгострокових договорів з великими підприємствами вантажовласниками. Також необхідною є структуризація роботи
транспортних відділів за рахунок розділення їх на міські,
республіканські і міжнародні. А ось великі виробничі підприємства
країни (вантажовласники) так само як і транспортно-експедиційні
підприємства (що виконують роль посередництва) прагнуть
налагодити ділові відносини з найбільш вигідними для них
транспортними підприємствами (перевізниками), ставки фрахту за
перевезення у яких найменші. Тут і з'являються проблеми, які
вирішуються компромісним шляхом [2].
Висновки. Транспортне господарство є складовою частиною
логістичного ланцюга, тому питанню забезпечення ефективності
управління транспортним господарством в логістичній системі
необхідно приділяти особливу увагу. Транспорт є одним із засобів,
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що забезпечують здійснення логістичних операцій на шляху руху
матеріального потоку від джерела сировини до кінцевого
споживача. У складних логістичних виробничо-транспортних і
транспортно-збутових системах потреба в транспортних послугах з
доставки матеріальних ресурсів і готової продукції між їх ланками
визначається залежно від попиту на кінцеву готову продукцію, а
верхні межі провізних платежів (тарифів і додаткових зборів) і
термінів доставки в логістичних схемах доставки визначаються
залежно від ціни кінцевої готової продукції на ринку і тривалості
логістичний цикл. Основна функція логістики - координація ланок
складних логістичних виробничо-транспортних і транспортнозбутових систем і мінімізація в їх межах логістичних витрат,
включаючи транспортно-логістичні [1].
Для забезпечення ефективності управління транспортом в
логістичній системі необхідно передбачати такі заходи, як облік
равновыгодности робіт між споживачами транспортних послуг і
грузоперевозчиками, наявність стимулів для підвищення
продуктивності і зниження витрат, наявність стимулів для
підвищення якісних параметрів транспортування вантажів,
забезпечення гнучкості транспортних тарифів по відношенню до
ринкової кон'юнктури, облік реакції на зміна попит і конкуренція
на ринок транспортний послуга.
Ключовим питанням функціонування автотранспортного
комплексу у Білорусі, як і в інших державах на пострадянському
просторі, являється вдосконалення державного регулювання,
створення механізмів державно-приватного партнерства, правил
оподаткування, тарифної політики, а також антимонопольне
регулювання. Світовий досвід свідчить, що найбільш ефективна дія
держави на діяльність транспорту полягає в забезпеченні
справедливої конкуренції не лише між усіма видами транспорту,
але і між підприємствами однієї галузі.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
У даній статті розглянуто питання бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю оборотних активів підприємств з метою управління ними.
Досліджено основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних
активів на підприємстві, розглянуто рівні контролю за витрачанням оборотних
коштів та організаційне забезпечення, пов’язане з упорядкуванням взаємовідносин
між працівниками, функціональними органами контролю оборотних активів.
Ключові слова: оборотні активи, оборотні кошти, матеріальні ресурси,
запаси, облік, внутрішній контроль.

Fabianska V., Sverdzolenko I.
IMPROVEMENT OF ACCOUNT AND CONTROL OF
CIRCULATING ASSETS
This article is devoted to record-keeping and internal control of enterprise
circulating assets with the management purpose. The basic efficiency increase ways of
enterprise circulating assets using are investigated, the control orgware expense
circulating levels, which related to relations between workers and functional circulating
assets control organs are considered.
The basic task of operations book-keeping control with circulating assets is
found, the documentary receptions of actual control is carried out.
The effective checking system, which is reliable modern system improvement
pre-condition control and effective circulating assets using, the most acceptable leaving
supplies estimation method, is considered.
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Фабиянская В. Ю., Свердзоленко И.Ю.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
В данной статье рассмотрены основные вопросы бухгалтерского учета и
внутреннего контроля оборотных активов предприятий с целью управления ими.
Исследованы основные пути повышения эффективности использования оборотных
активов на предприятии, рассмотрены все уровни контроля расходования
оборотных средств и организационное обеспечение, связанное с упорядочением
отношений между работниками, функциональными органами контроля оборотных
активов.
Ключевые слова: оборотные активы, оборотные средства, материальные
ресурсы, запасы, учет, внутренний контроль.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими
та
практичними
завданнями.
Бухгалтерський облік є важливою ланкою для управління
суб’єктом господарювання, однак без організованої системи
контролю неможливо досягти цілей управління навіть при чіткій
організації бухгалтерського обліку.
Контроль є невід’ємною складовою та умовою ефективного
здійснення будь-якої діяльності, одержання інформації про
процеси, які відбуваються на підприємстві, прийняття найбільш
раціональних та оперативних рішень щодо загальних і специфічних
питань розвитку підприємства.
Забезпечення безперервного процесу функціонування
підприємства повинно здійснюватись за рахунок
наявності
оборотних активів. Від ступеня ефективності використання
оборотних активів залежать фінансовий стан підприємства та його
безперебійна робота.
Основним завданням обліку та контролю оборотних активів є
надання повної, правдивої та неупередженої інформації щодо них у
фінансовій звітності. Однак інформація відносно оборотних активів
не завжди є такою через недосконалість законодавства та постійні
зміни в ньому.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. У дослідження питань удосконалення
обліку та контролю ефективності використання оборотних активів
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вагомий внесок зробили такі вчені: М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець,
Н.О. Бондаренко, Я.А. Гончарук, А.Г. Загородній, В.П. Пантелєєв,
В.Я. Пшенична, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач та ін. Проте, проблеми
організації і методики обліку та контролю оборотних активів на
підприємстві залишаються актуальним питанням для багатьох
вчених і тому потребують подальшого удосконалення.
Цілі статті. Метою статті є дослідження проблем і шляхів
удосконалення обліку та контролю оборотних активів на
підприємствах.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На
підприємствах оборотні активи відіграють значну роль, тому їх
облік, збереження та раціональне використання в процесі
виробництва має важливе значення у підвищенні ефективності
господарської діяльності. Бухгалтерський облік поточних активів
перебуває в центрі уваги всіх управлінських служб, що пов’язано з
прагненням збільшити оборотність капіталу, вкладеного в оборотні
активи, адже нераціональна організація бухгалтерського обліку їх
руху може призвести до необґрунтованих витрат. Обсяг і структура
оборотних активів в значній мірі залежать від обсягу витрат на
виробництво та швидкості руху матеріальних цінностей [1].
Відповідно до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
оборотні активи — гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи
споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти
місяців з дати балансу [4].
Однією з головних проблем обліку активів є віднесення
об'єктів до оборотних чи необоротних. Системне вивчення
інформації вимагає її класифікації, чим зумовлено необхідність
поділу ресурсів на окремі категорії, що потрібно для забезпечення
відповідного сприйняття інформації, яку повинні розуміти як
внутрішні, так і зовнішні користувачі.
Від застосування науково побудованої класифікації
оборотних активів та віднесення об’єктів до певної групи залежить
послідовність ведення бухгалтерського обліку, рівень деталізації
бухгалтерської інформації, що формує необхідну базу щодо групи
чи певного об’єкта обліку для управління ними. Встановлено, що
359

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). Ч. 1. – 2015.

основними та достатніми для управління є чотири ознаки
класифікації оборотних активів: за економічною природою;
принципами організації; видами, передбаченими Планом рахунків;
характером джерел формування. Використання інших ознак
призведе
до
зростання
непродуктивних
витрат
часу
бухгалтерського персоналу в частині формування інформації і не
сприятиме її корисності для керівного складу підприємства [7].
Чухно І.С. пропонує класифікувати оборотні активи за часом
перебування в кругообігу й виділяти початкові, функціональні та
накопичені оборотні активи [8].
На нашу думку, дана класифікація є досить важлива, тому що
підприємству необхідно знати під час здійснення своєї
господарської діяльності, яка кількість оборотних активів була в
його розпорядженні перед початком операційної діяльності, яка
кількість брала участь в операційному циклі і що буде отримано в
кінцевому результаті.
Ефективність оборотних активів залежить від повноти
реалізації заходів, спрямованих на забезпечення оптимальності їх
використання та прискорення їх оборотності. Ефективне
використання оборотних коштів є важливим завданням
підприємства і повинно забезпечуватися прискоренням їх
оборотності на всіх стадіях кругообігу.
На стадії створення виробничих запасів - раціональне
використання матеріальних ресурсів, удосконалення нормування,
ліквідація запасів, налагодження роботи транспорту, оптимальний
вибір постачальників.
На стадії незавершеного виробництва - скорочення
тривалості виробничого циклу, впровадження прогресивної техніки
і технологій, розвиток стандартизації та уніфікації, вдосконалення
системи економічного стимулювання тощо.
На стадії обігу - раціональна організація збуту продукції,
прискорення документообороту, дотримання договірної платіжної
дисципліни, використання маркетингових важелів активізації
продажу (реклама) та ін.
Основні шляхи підвищення ефективності використання
оборотних активів зображено на рисунку 1.
У конкретних умовах виробництва і збуту кожне
підприємство самостійно обирає найбільш прийнятні шляхи
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прискорення оборотності оборотних активів, що дає змогу
зекономити значні суми і збільшити обсяги виробництва та
реалізації продукції без залучення додаткових фінансових ресурсів.
Оцінка оборотних активів, що надходять, здійснюється в
обліку на основі історичної собівартості, яка передбачає підрахунок
всіх витрат на виробництво та придбання.
При вибутті запасів відповідно П(с)БО 9 «Запаси»
передбачено п'ять методів оцінки, кожен з них має свої переваги та
недоліки, що зумовлює їх використання підприємствами в
залежності від поставленої мети.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
9 ―Запаси‖, підприємство ―при відпуску запасів у виробництво, з
виробництва, продаж та іншому вибутті‖ має право їх оцінювати за
одним із таких методів:
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- середньозваженої собівартості;
- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
- нормативних затрат;
- ціни продажу [5].
На нашу думку, найбільш доцільно використовувати метод
середньозваженої собівартості, оскільки використані запаси
рівномірно включаються до собівартості чи фінансового результату
і відображають більш реальний прибуток.
Прискорення оборотності оборотних активів
н
а
п
р
я
м
и

Підвищення рентабельності оборотних активів
Оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва
Мінімізація витрат оборотних активів у процесі їх використання
Скорочення тривалості виробничого циклу
Поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення
Прискорення реалізації товарної продукції

Рис.1 Основні шляхи підвищення ефективності використання
оборотних активів
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Дієва система контролю є надійною передумовою сучасного
удосконалення системи управління, ефективного використання
матеріальних ресурсів. Для поліпшення бухгалтерського обліку,
забезпечення достовірності оформлених первинних документів,
збереження цінностей і підвищення ефективності заходів, що
проводяться, використовується внутрішній контроль [3].
Контроль витрачання оборотних активів необхідно
організовувати на всіх рівнях управління, у результаті чого він
отримує певну ієрархію (табл.1)
Таблиця 1
Рівні контролю витрачання оборотних активів
Напрями контролю

Рівні
Нижній рівень

безпосередньо контроль за виробничими запасами,
незавершеним виробництвом, готовою продукцією, який
на великих підприємствах здійснюється бригадами,
дільницями, групами

Середній рівень

до об’єктів контролю належать грошові кошти, розрахунки
з дебіторами та ін. (цехи, служби, відділи)

Вищий рівень

здійснюється контроль за всіма видами оборотних активів
(керівники та заступники керівників)

Узагальнено автором на основі [1]

Бухгалтерський контроль – це складова частина
внутрішньогосподарського контроль, який здійснюється для
забезпечення надійності облікових даних, проведення перевірки
доцільності і достовірності господарських операцій до моменту їх
здійснення або перед їх завершенням на підставі бухгалтерських
документів,
а
також
перевірка
правильності
ведення
бухгалтерського обліку та вивчення результатів господарської
діяльності підприємства.
Організаційне забезпечення пов’язане з упорядкуванням
взаємовідносин між працівниками, функціональними органами
контролю оборотних активів, тобто здійснюється розподіл
контролюючих функцій (рис. 2).
При здійсненні бухгалтерського контролю окремих
складових оборотних активів на підприємствах слід розробляти
спеціальну програму перевірки із зазначенням повного переліку
контролюючих робіт, завдань, а також відповідальних за їх
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виконання виконавців. При складанні програми бухгалтерського
контролю слід враховувати, що вона повинна бути обґрунтованою
та гнучкою, тобто враховувати умови роботи об’єкта, що
контролюється, тенденції його розвитку, цілі контролю та витрати
часу на його проведення [1].
Контроль оборотних активів на підприємстві
Напрями
контролю
оборотних
активів

Технологічний

Бухгалтерський

Адміністрати
вний

Рис. 2. Напрями
підприємствах [1]

Суб’єкти
контролю
оборотних
активів
Відділ
технічного
контролю, інша
служба
виробничого

Бухгалтерська
служба

Керівник,
аміністрація,
ревізійний
відділ та ін.

контролю
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Функції суб’єктів
контролю оборотних
активів

контроль ефективності використання виробничих запасів;

контроль за процесом виробництва і якістю
виготовленої продукції;
 контроль за законністю, достовірністю, доцільністю здійснення господарський операцій з оборотними активами та раціональним, економним використанням матеріальних,трудових, фінансових ресурсів

 контроль
ефективності використання відділами підприємства оборотних активів;
 контроль за дотриманням виробничої, фінансової дисципліни

оборотних

активів

на
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При визначенні планових витрат часу на проведення
контролю необхідно враховувати такі фактори, як обсяг
документообороту, ступінь автоматизації обробки облікової
інформації; спосіб перевірки об’єкта (суцільний чи вибірковий);
період, що підлягатиме перевірці.
При
плануванні
бухгалтерського
контролю
слід
дотримуватися принципу гнучкості, оскільки за наявності
ймовірнісних подій програма може уточнюватися або
доповнюватися, виходячи із конкретних обставин [7].
Метою бухгалтерського контролю операцій з оборотними
активами є перевірка достовірності, доцільності, законності
здійснення операцій, які пов’язані із формуванням, рухом,
використанням активів підприємства.
Основними завданнями бухгалтерського контролю операцій з
оборотними активами є [2]:
– вивчення законності і доцільності проведення операцій з
оборотними активами, своєчасності і повноти оприбуткування та
витрачання;
– перевірка фактичної наявності оборотних активів;
– визначення правильності ведення синтетичного та
аналітичного обліку оборотних активів;
– оцінка, повноти та правильності відображення
господарських операцій з оборотними активами;
– перевірка організації обліку придбання, виробництва,
витрачання ТМЦ;
– перевірка стану збереження готівки в касі;
–
вивчення
законності
операцій
з
дебіторською
заборгованістю та її відображення в обліку;
– перевірка правильності створення резерву сумнівних боргів.
Сафонов Т.І. [6], вважає, що внутрішній контроль – це
постійний управлінський процес, що охоплює всі операції кожної
структурної одиниці підприємства, забезпечуючи визначення і
аналіз ризиків його діяльності з метою їх попередження чи
обмеження.
Для отримання повної і достовірної інформації про операції з
оборотними активами потребує розробки методика їх внутрішнього
контролю, яка передбачає визначення методів контролю або їх
сукупності, що будуть використані в процесі контролю оборотних
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активів [1].
Для достовірності здійснення операцій з оборотними
активами можна використати
прийоми документального і
фактичного контролю.
При документальному контролі оборотних активів
використовуються такі прийоми як нормативно-правова,
формальна, арифметична, економічна, зустрічна перевірки,
взаємний контроль.
При фактичному контролі оборотних активів застосовуються
наступні прийоми: обстеження, огляд, контрольне придбання,
контрольний запуск сировини і матеріалів з виробнитва,
контрольне приймання продукції за якістю і кількістю, дослідження
операцій на місці.
Важливим етапом у контролі за використанням власних
оборотних активів є систематичне порівняння фактичної їх
наявності зі встановленою потребою (нормативом), оскільки як їх
надлишок, так і нестача негативно позначаються на діяльності
підприємства.
Висновки. На нашу думку, удосконалення обліку та
контролю оборотних активів має важливе значення при збереженні
та раціональному використанні їх в процесі виробництва. Відсутнє
управління ними призведе підприємство
до розбалансованої
діяльності, що спричинить виникнення ризикових та небажаних
ситуацій. Тому підприємствам потрібно швидко вирішувати свої
спонтанні проблеми, які виникатимуть у господарській діяльності,
оскільки це сприятиме забезпеченню формування достовірної,
достатньої, неупередженої інформації щодо оборотних активів для
цілей управління.
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Чиковська Н.М.
Львівська комерційна академія
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ:
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО
НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТІВ)
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
У статті розглянуто зміни, які відбулись в нормативних документах щодо
обліку основних засобів у бюджетній сфері у зв’язку з переходом на Міжнародні
стандарти фінансової звітності. Наведено порядок визнання та визначення об’єктів
основних засобів у бухгалтерського обліку. Досліджено складові компоненти
первісної вартості об’єктів основних засобів. Звернуто увагу на особливі умови
застосування виду оцінки вартості основних засобів, як умовна вартість.
Розглянуто суть амортизації та критерії визначення строків корисного
використання основних засобів. Звернуто увагу на порядок визнання доходів,
отриманих в результаті продажу основних засобів. Розглянуто облік основних
засобів в оренді, наведено основні принципи обліку ремонту основних засобів.
Ключові слова: основні засоби, бюджетна установа, первісна вартість,
амортизація, операційна оренда, ремонт основних засобів.
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Chabanyuk O.M., Chykovska N.M.
ASSET ACCOUNTING IN BUDGETARY INSTITUTIONS: EG
REFORM IN ACCORDANCE WITH NATIONAL REGULATIONS
(STANDARDS) OF ACCOUNTING IN THE PUBLIC SECTOR
Raising of problem in a general view and her copulas is with important scientific
and practical tasks. Ukraine is integrated in outer economic space, that is why a
transition of the national system of record-keeping in budgetary establishments and
stowage of accounting on the requirements of international standards is a basic step for
the observance of only principles of conduct of record-keeping. At the end of 2014
changes took place in normative documents in relation to a record-keeping, in particular
in those that regulate registering of the fixed assets in budgetary establishments. By the
necessity of analysis of basic normative documents that entered in an action from 2015
the predefined actuality it/
Whole articles. A research aim is description of new normative documents from
the account of the fixed assets in the field of budgetary and determination of their
differences as compared to operating in 2014 that will become pre-condition of rightness
of account of the fixed assets.
Exposition of basic material of research is with the ground of the got scientific
results. A basic normative document, that determined methodological principles of
forming in the record-keeping of information about the fixed assets, other inconvertible
material assets, non-material assets, was Statute from the record-keeping of inconvertible
assets of budgetary establishments № 611 (farther is Statute). However, according to
Order of № 1163 from November, 25, 2014 "About claim of Changes to some
normatively-legal acts of Ministry of finance of Ukraine from a record-keeping" this
position lost.
For this reason with the aim of modernization of the system of record-keeping of
the fixed assets and realization of passing to the International standards of the financial
reporting from a record-keeping at Ministry of Finance of Ukraine it was worked out
Methodological advice and put in an operation from January, 1, 2015 National position
(standard) of record-keeping in a public sector NP(S)A 121 the "Fixed assets".
In a question determinations of primitive cost took place substantial changes.
Yes, in Statute in the primitive cost of the fixed assets of the budgetary establishments
purchased for payment, the sum prepaid to the supplier was included, and there are sums
of tax value-added, collections and other charges that was paid at acquisition, charges on
establishment, permanent and capital repair belonged on the actual charges of
establishment. In NP(S)A 121 the "Fixed assets" are clearly prescribed to composition of
primitive cost of the fixed assets.
Another type of cost of the fixed assets is a conditional cost. A conditional cost is
used to the assets (in default of active market, and also in case of the use of plenary
powers of confiscation, transmission), that have the historically inherited cost and
potential of utility, that is limited to descriptions of cultural or historical heritage, in
particular museum funds (historical houses and monuments, archaeological areas,
reserves and nature protection zones, works of art and others like that).
Charging amortization comes true during the term of the use of object of the
fixed assets. Depreciation of the fixed assets (except other inconvertible material assets)
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subjects state to the sector count with application of rectilinearly method, at that the
annual sum of depreciation is determined by the division of cost that is amortized, on the
term of the useful use of object of the fixed assets.
In NP(S)A 121 the "Fixed assets" are envisaged, that the receivables got as a
result of sale of the fixed assets are considered the profits of subject state to the sector,
except profits from the sale of the real estate, that are considered the profits of
corresponding budget. Thus a financial result from leaving of objects of the fixed assets
is determined by deduction from a profit from leaving of the fixed assets them remaining
cost, indirect taxes and charges, fixed assets related to leaving.
From 2015 Methodical recommendations are put in an operation from the recordkeeping of the fixed assets of subjects state to the sector (farther are Methodical
recommendations), confessed in accordance with NP(S)A 121 the "Fixed assets". Basic
principles of account of repair of the fixed assets, account of the fixed assets are here
driven to the lease.
Conclusions. Thus, the observance of requirements of the basic normative
documents put in an operation from 2015 will provide the rightness of approaches in
relation to confession of objects of the fixed assets, their classification, determination of
primitive cost, charging (to the wear) of the fixed assets, reflection of realization of
charges amortization on maintenance of the fixed assets during exploitation.
Keywords: plant and equipment, public institutions, initial cost, depreciation,
operating leases, repairs of fixed assets.

Чабанюк О.М., Чиковська Н.М.
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ: НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ
(СТАНДАРТАМИ) БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
В статье рассмотрены изменения, которые произошли в нормативных
документах по учету основных средств в бюджетной сфере в связи с переходом на
Международные стандарты финансовой отчетности. Приведен порядок признания
и определения объектов основных средств в бухгалтерского учета. Исследованы
составляющие компоненты первоначальной стоимости объектов основных
средств. Обращено внимание на особые условия применения вида оценки
стоимости основных средств, как условная стоимость. Рассмотрены суть
амортизации и критерии определения сроков полезного использования основных
средств. Обращено внимание на порядок признания доходов, полученных в
результате продажи основных средств. Рассмотрен учет основных средств в
аренде, приведены основные принципы учета ремонта основных средств.
Ключевые слова: основные средства, бюджетное учреждение,
первоначальная стоимость, амортизация, операционная аренда, ремонт основных
средств.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Україна
інтегрується у світовий економічний простір, тому перехід
національної системи бухгалтерського обліку у бюджетних
установах та складання звітності за вимогами міжнародних
стандартів є основним кроком для дотримання єдиних принципів
ведення бухгалтерського обліку. Наприкінці 2014 року відбулись
зміни в нормативних документах щодо бухгалтерського обліку,
зокрема в тих, які регулюють ведення обліку основних засобів в
бюджетних
установах.
Необхідністю
аналізу
основних
нормативних документів, які вступили в дію з 2015 року зумовлена
актуальність цієї теми.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питанням визначення поняття ―основні
засоби‖ та їх обліку в бюджетних установах займались багато
вітчизняних науковців, зокрема: П.Й. Атамас, Л.О. Грабенко,
С.П. Медведенко, Л.В. Панкевич, Т.С. Рябінкіна, праці яких стали
основою досліджень.
Цілі статті. Метою дослідження є характеристика нових
нормативних документів з обліку основних засобів у бюджетній
сфері та визначення їх відмінностей в порівнянні з діючими у 2014
році, що стане передумовою правильності обліку основних засобів.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основним
нормативним документом, який визначав методологічні засади
формування у бухгалтерському обліку інформації про основні
засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи,
було Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів
бюджетних установ № 611 (далі – Положення) [2]. Проте, згідно з
Наказом МФУ № 1163 від 25 листопада 2014 року ―Про
затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку‖ це
положення втратило чинність [3].
Саме тому з метою модернізації системи бухгалтерського
обліку основних засобів та здійсненням переходу на Міжнародні
стандарти фінансової звітності Методологічною радою з
бухгалтерського обліку при Міністерстві Фінансів України було
розроблено та введено в дію з 1 січня 2015 року Національне
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положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі
121 ―Основні засоби‖ (далі – НП(С)БО 121 ―Основні засоби‖).
Основні засоби – це матеріальні активи, які утримуються для
використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні
товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення
поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного
сектору або здавання в оренду іншим особам і використовуються,
за очікуванням, більше одного року [3].
Відповідно до НП(С)БО 121 ―Основні засоби‖ основними
об’єктами основних засобів є
- закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям
до нього;
- конструктивно відокремлений предмет, призначений для
виконання певних самостійних функцій;
- відокремлений
комплекс
конструктивно
з'єднаних
предметів однакового або різного призначення, що мають для їх
обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та
єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати
свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а
не самостійно;
- інший актив, що відповідає визначенню основних засобів,
або частина такого активу, що контролюється суб’єктом
державного сектору.
Разом з тим, змін у НП(С)БО 121 ―Основні засоби‖ на
рахунок класифікації основних засобів не відбулось. У новому
НП(С)БО виділяються ті ж групи основних засобів, що й у
Положенні.
Питанням визначення первісної вартості займався П. Й.
Атамас. Так, на його думку, необоротні активи відображаються у
бухгалтерському обліку та звітності за початковою (історичною)
вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання,
спорудження або виготовлення. Іншими словами, початкова
вартість – це сума грошових коштів і їх еквівалентів та інших форм
компенсації, наданих у момент одержання активу [1, с. 137].
Первісна вартість – це історична (фактична) вартість активів,
за якою вони оприбутковані на баланс установи [3]. У питанні
визначення первісної вартості відбулись суттєві зміни. Так, у
Положенні в первісну вартість основних засобів бюджетних
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установ, придбаних за оплату, включалась сума, сплачена
постачальнику, а суми податку на додану вартість, зборів та інших
видатків, які сплачувались при придбанні, витрат на встановлення,
поточний та капітальний ремонт відносились на фактичні видатки
установи. У НП(С)БО 121 ―Основні засоби‖ чітко прописано, що у
первісну вартість основних засобів включається:
- суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам
за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі,
що здійснюються у 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
суб’єктові державного сектору);
- 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.
До первісної вартості основних засобів не включаються
фінансові витрати.
Ще одним видом вартості основних засобів є умовна вартість.
Умовна вартість застосовується до активів (за відсутності
активного ринку, а також у разі використання повноважень
конфіскації, безоплатної передачі), що мають історично
успадковану вартість та потенціал корисності, який обмежується
характеристиками культурної або історичної спадщини, зокрема
музейні фонди (історичні будинки та пам'ятники, археологічні
ділянки, заповідники та природоохоронні зони, твори мистецтва
тощо).
Амортизація – систематичний розподіл вартості необоротних
активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного
використання
(експлуатації).
Нарахування
амортизації
здійснюється протягом строку використання об’єкта основних
засобів [3]. У Положенні існував чіткий строк корисного
використання, відповідно до того, до якої саме групи необоротних
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активів відносився цей об’єкт. Окрім того, визначалась норма зносу
до первісної вартості в розрахунку на рік у відсотковому
співвідношенні. Відповідно до НП(С)БО 121 ―Основні засоби‖
строк корисного використання основних засобів визначається з
врахуванням наступних критеріїв:
- очікуване використання об'єкта основних засобів суб’єктом
державного сектору. Використання оцінюють виходячи з
очікуваної потужності або фізичної продуктивності об'єкта
основних засобів;
- очікуваний фізичний знос, який залежить від інтенсивності
використання об'єкта основних засобів, якості сервісного
обслуговування;
- моральний знос, який виникає внаслідок змін та
вдосконалення виробництва або від зміни ринкового попиту на
продукт чи послуги, що надаються об'єктом основних засобів;
- правові або подібні обмеження на використання об'єкта
основних засобів.
Амортизацію основних засобів (крім інших необоротних
матеріальних активів) суб’єкти державного сектору нараховують із
застосуванням прямолінійного методу, при якому річна сума
амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на
строк корисного використання об’єкта основних засобів.
У НП(С)БО 121 ―Основні засоби‖ передбачаються, що
надходження, отримані в результаті продажу основних засобів,
вважаються доходами суб’єкта державного сектору, крім доходів
від продажу нерухомого майна, які вважаються доходами
відповідного бюджету. При цьому фінансовий результат від
вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з
доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості,
непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних
засобів.
З 2015 року введено в дію також Методичні рекомендації з
бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного
сектору (далі – Методичні рекомендації), визнані відповідно до
НП(С)БО 121 ―Основні засоби‖ [4].
Основною їхньою відмінністю є те, що деякі розділи
розглянуто більш глибше та зрозуміліше. Так, наприклад, в
Методичних рекомендаціях розглянуто питання обліку основних
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засобів в оренді. Якщо основні засоби отримані в операційну
оренду, то вони відображаються на позабалансовому рахунку за
вартістю, зазначеною в договорі оренди. При цьому витрати
орендаря
на
покращення
об’єкта
операційної
оренди,
відображаються як капітальні інвестиції з подальшим зарахуванням
до складу основних засобів як первісної вартості нового об’єкта.
Орендні платежі, отримані від операційної оренди, в обліку
відображаються як збільшення дебіторської заборгованості та
отримання доходу. Орендодавцем дохід визнається на
прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням
способу одержання економічних вигід чи потенціалу корисності.
Окрім того, в Методичних рекомендаціях наведено основні
принципи обліку ремонту основних засобів. Керівником
державного сектору приймається рішення про характер та ознаки
здійснюваних робіт (тобто чи спрямовані вони на підвищення
техніко-економічних можливостей, чи вони здійснюються для
підтримання об’єкта в придатному для використання стані). Роботи
з поліпшення об’єкта основних засобів здійснюються за рахунок
капітальних інвестицій, передбачених у кошторисах. Підставою для
визнання витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів, є
зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного
використання об’єкта, кількості, якості робіт, послуг, які надаються
цим об’єктом. Витрати на утримання об’єкта основних засобів, які
здійснюються для відновлення або підтримання суб’єкта
державного сектору майбутніх економічних вигід або потенціалу
корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об’єкта
основних засобів, визнаються витратами звітного періоду, в якому
вони були понесені.
Висновки. Таким чином, дотримання вимог основних
нормативних документів, введених в дію з 2015 року, забезпечить
правильність підходів щодо визнання об’єктів основних засобів, їх
класифікації, визначення первісної вартості, нарахування
амортизації (зносу) основних засобів, відображення здійснення
витрат на утримання основних засобів під час експлуатації.
1. Атамас П. Й. Облік у бюджетних установах: навч. посібник. / П. Й. Атамас,
В. Я. Плаксієнко, В. О. Гуня. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 135-178.
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2. Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку
бюджетних установ: наказ МФУ № 611 від 26 червня 2013 р.: [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13\
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http://www.minfin.gov.ua
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Львівська комерційна академія
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З
ПЕРЕВЕДЕННЯ БОРГУ
У статті розглянуто особливості переведення боргу як спосіб погашення
кредиторської заборгованості та його відображення в бухгалтерському обліку.
Ключові слова: кредиторська заборгованість, постачальники, розрахунки,
борги.

Chik M., Ph.D., Borynska M.I
ACCOUNTING TRANSACTIONS
THE TRANSFER OF DEBT
In the article the characteristics of debt as a way settlement of account payable is
reviewed and its reflection in accounting. The definition of debt from a legal point of
view and in terms of accounting is given. From a legal point of view, debt is to replace
the obligation of the debtor. From an accounting point of view, debt is the transfer
payable to another person. The features of the contract to transfer debt are characterized.
Typically, signed a three-party agreement to transfer the debt, to which the ―old‖ debtor,
―new‖ debtor and creditor. Agreement on a debt can be bilateral, i.e. between ―old‖
debtor and the ―new‖ debtor. The taxation (value added tax, income tax) transactions of
debt is presented. The most common type of debt as a way of repaying the debt is to
transfer money debt that arises if the seller (creditor) shipped products (goods) to the
buyer (original debtor), that products (goods) are not paid, and your money transferred to
new debtor. At the time of shipment, the supplier (creditor) – reflects income in the
amount of contractual cost of goods shipped and expenses in the amount of the cost of
the product (item 137.1, 138.4 of the Tax Code of Ukraine), and also includes tax
liabilities from value added tax (item 187.1 of the Tax Code of Ukraine); buyer (original
debtor) – reflects a tax credit of value added tax on the basis of invoice issued by the
supplier (creditor). The basic legal documents governing the accounting of debt
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transactions are set. The basic accounts of Chart of accounts, which are used for display
in accounting operations of debt, are identified. The main advantages and disadvantages
of a debt transfer are indicated. Today, a debt will be beneficial in the following cases: if
there is liquidation company when the company is debt that is liquidated before the
counterparty and the counterparty is payable to another person; if there is a need to
change the liabilities (debt) between ―friendly‖ companies; if there are no funds at the
right time, to cover the liabilities of the enterprise in the limited terms; if there are
accounts payable, the limitation period which expires in order not to increase income.
However, a debt agreement contains a number of drawbacks: such an agreement is not
appropriate to operations in which one of the participants is a resident; disputes may
arise in the case of debt verification operations supervisory authorities; in the Tax Code
of Ukraine does not have a clear answer regarding the taxation value added tax these
operations. Tax may provide individual counseling only after reading the primary
documents.The basic points that must be considered to avoid the risk of debt recognition
operation of financial services are defined.
Keywords: accounts payable, suppliers, calculations, debts.

Чик М.Ю., Боринская М.И.
ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ С
ПЕРЕВОДА ДОЛГА
В статье рассмотрены особенности перевода долга как способ погашения
кредиторской задолженности и его отражение в бухгалтерском учете.
Ключевые слова: кредиторская задолженность, поставщики, расчеты,
долги.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У
сучасних умовах господарювання через соціальні, політичні,
економічні та ін. обставини, що склалися у нашій країні, бувають
випадки, коли боржник не може своєчасно погасити свій борг перед
кредитором. Виходячи із вищенаведеної ситуації можливе
переведення боргу як одного із способів погашення кредиторської
заборгованості.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Вагоме теоретико-методичне та науковопрактичне значення мають дослідження проблематики переведення
боргу як способу погашення кредиторської заборгованості та
відображення таких операцій в бухгалтерському обліку,
представлені працями Біндюкевич Р., Єлінек Е., Карп’як Я.,
Локтіонова О. та ін. Поряд із вагомими здобутками вчених деякі
проблеми залишаються вивченими недостатньо, а саме: питання
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бухгалтерського обліку операцій з переведення боргу.
Цілі статті. Метою статті є теоретичне обґрунтування
підходів до вирішення проблем відображення в бухгалтерському
обліку переведення боргу як способу погашення кредиторської
заборгованості.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З правової
точки зору переведення боргу – це заміна боржника у зобов’язанні
(ст. 520 Цивільного кодексу України (ЦКУ)) [4]. Тобто первісний
боржник ―вибуває з гри‖, передавши свій борг новому боржникові.
Перевести на нового боржника можна грошовий борг, а також інші
боргові зобов’язання (з передачі товарів, надання послуг,
виконання робіт).
Кредитор повинен дати згоду на заміну боржника в
зобов’язанні (ст. 520 ЦКУ) [4]. Така згода оформляється письмово.
Як правило, підписується тристоронній
договір (угода) про
переведення боргу, сторонами якої є ―старий‖ боржник, ―новий‖
боржник і кредитор. Договір про переведення боргу може бути і
двостороннім, тобто між ―старим‖ боржником і ―новим‖
боржником. А згоду кредитора у цьому випадку можна оформити
окремо, наприклад, у вигляді листа із зазначенням реквізитів
договору, згідно з яким здійснюється переведення боргу.
Договір про переведення боргу укладається у тій самій формі,
що й основний договір між кредитором і першим боржником (ст.
521 ЦКУ) [4]. Якщо основний договір був укладений у письмовій
формі та посвідчений у нотаріуса, то такі вимоги поширюються і на
договір про переведення боргу, при цьому у ньому зазначається,
який борг переводиться.
Переведення боргу з погляду бухгалтерського обліку – це
передача кредиторської заборгованості іншій особі. Оскільки сам
факт переведення боргу не може розцінюватися як передача
продукції (товарів, робіт, послуг), операція з переведення боргу не
підлягає оподаткуванню ПДВ і податком на прибуток.
Найпоширенішим видом переведення боргу як способу
погашення кредиторської заборгованості є переведення грошового
боргу, що виникає у разі, якщо продавець (кредитор) відвантажив
продукцію покупцеві (первісному боржникові), який продукцію не
оплатив, а свій грошовий борг перевів на нового боржника.
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Тому, на момент відвантаження товару:
– постачальник (кредитор) – відображає дохід у сумі
договірної вартості відвантаженого товару і витрати в розмірі
собівартості такого товару, а також нараховує податкові
зобов’язання з ПДВ (п. 187.1 Податкового кодексу України
(ПКУ));
– покупець (первісний боржник) – відображає податковий
кредит із ПДВ на підставі податкової накладної, виданої
постачальником (кредитором) [5].
Далі при укладенні договору про переведення боргу, при
погашенні новим боржником боргу перед кредитором і при
розрахунках між старим і новим боржниками ніяких наслідків у
податковому обліку у сторін не виникає.
У бухгалтерському обліку при відображенні операції з
переведення боргу здійснюється зміна у складі зобов’язань.
Зокрема, це відбувається при зміні сторони у зобов’язанні, яке
змінюється (дебітор), і заборгованості, яка передається
(кредиторська). Бухгалтерський облік операцій з переведення боргу
слід здійснювати відповідно до норм П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість» [3], П(С)БО 11 «Зобов’язання» [2] та Плану
рахунків та Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій [1].
На відображення в бухгалтерському обліку цих операцій
істотно впливає наявність заборгованості між ―старим‖ боржником
і ―новим‖ боржником на момент здійснення операцій:
1. Існують зобов’язання: перший боржник є кредитором
другого боржника за іншою операцією, ніж переведення боргу. У
цьому випадку операція з переведення боргу відображається як
залік кредиторської і дебіторської заборгованості в обліку сторін.
2. Зобов’язань немає: у першого боржника при переведенні
боргу погашається зобов’язання перед кредитором і нараховується
зобов’язання перед новим боржником. У другого боржника при
компенсації переведеного боргу нараховується зобов’язання перед
кредитором з відображенням дебіторської заборгованості першого
боржника.
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Суму компенсації вартості переведеного боргу перший і
другий боржники враховують у загальному порядку залежно від
способу компенсації. У разі якщо розмір переведеного боргу
більший або менший від фактичного боргу, підприємству слід
відобразити ці операції шляхом закриття рахунків:
- 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;
- 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»
у кореспонденції з рахунками:
- 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;
- 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;
- 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»,
встановленими Планом рахунків та Інструкцією про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій, які відповідають конкретно проведеній операції
(погашення компенсації товаром, коштами тощо) [1].
Сьогодні переведення боргу буде вигідним у таких випадках:
якщо відбувається ліквідація підприємства, коли є заборгованість
підприємства, що ліквідується, перед контрагентом і є
заборгованість контрагента перед іншою особою; якщо є
необхідність зміни зобов’язань (боргу) між ―дружніми‖
підприємствами; якщо відсутні кошти у потрібний момент, для
покриття зобов’язань підприємства в обмежені терміни; якщо є
кредиторська заборгованість, термін позовної давності якої минає,
для того, щоб не збільшувати доходи.
Разом з тим договір переведення боргу містить і ряд
недоліків: такий договір не підходить до операцій, в яких одним із
учасників є нерезидент; можуть виникати спірні питання у разі
перевірки операцій переведення боргу контролюючими органами; в
Податковому кодексі України не має однозначної відповіді, щодо
порядку оподаткування ПДВ зазначених операцій [5]. Податківці
можуть надавати індивідуальні консультації лише після
ознайомлення з первинними документами.
Висновки. Таким чином, переведення боргу є одним із
способів погашення кредиторської заборгованості. Щоб уникнути
ризику визнання такої операції фінансовою послугою, сторонам
при укладенні договору треба зважити на наступне: переведення
боргу має здійснюватися за номіналом, тобто первісний боржник
378

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). Ч. 1. – 2015.

повинен повністю компенсувати новому боржникові погашену
суму боргу; первісний боржник не повинен оплачувати послуги
нового боржника з переведення боргу.
1. План рахунків та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від
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Режим
доступу:
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ
СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
У статті досліджено достатність нормативної бази з оцінки справедливої
вартості в бухгалтерському обліку в Україні. Автор на основі вивчення
нормативних актів з обліку та практики застосування оцінки виділяє проблеми
відсутності уніфікованих підходів до оцінки справедливої вартості, ефективних
методів визначення справедливої вартості та пропонує напрямки їх вирішення.
Ключові слова: оцінка, справедлива вартість, бухгалтерський облік,
фінансова звітність, нормативне забезпечення.

Chudovets V.
NORMATIVE PROVIDING OF ESTIMATION OF FAIR
VALUE OF OBJECTS BOOK-KEEPING
In the article research of the normative providing of estimation of fair value is
conducted in Ukraine, which two basic problems are selected as a result of – to
expedience of application of fair value in a record-keeping (methodological level) and
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absence of rational method of determination of fair value (practical level).
By an author also grounded existence of two groups of registration estimations:
the first includes estimations which can be certain from information of current recordkeeping is a primitive cost, liquidating value, remaining cost, net realization cost, present
cost, amortized prime price of financial investment; estimations which needs the special
knowledges or bringing in of experts – fair value, over-estimated cost, net realization
cost, net cost of realization, sum of the expected compensation behave to the second.
In-process certainly necessity of forming of the unique compatible going near the
estimation of fair value in a record-keeping.
Keywords: estimation, fair value, record-keeping, financial reporting, normative
providing.

Чудовец В.В.
НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УКРАИНЕ
В статье исследовано достаточность нормативной базы из оценки
справедливой стоимости в бухгалтерском учете в Украине. Автор на основе
изучения нормативных актов из учета и практики применения оценки выделяет
проблему отсутствия унифицированных подходов к определению справедливой
стоимости, эффективных методов оценки справедливой стоимости, и предлагает
направления их решения.
Ключевые слова: оценка, справедливая стоимость, бухгалтерский учет,
финансовая отчетность, нормативное обеспечение.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Достовірна
оцінка об’єктів бухгалтерського обліку та статей фінансової
звітності є ключовою умовою забезпечення користувачів якісною
інформацією
для
ефективного
управління
суб’єктом
господарювання. Однак, зміна умов ринку часто зумовлює суттєву
зміну вартості облікових об’єктів, що вимагає формування
обґрунтованої методики визначення їх реальної (справедливої)
вартості. Наявність наукової дискусії з питань визначення
справедливої вартості та практична значимість означеної проблеми,
зумовлюють необхідність її подальшого розкриття.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання теорії та практики оцінки в
бухгалтерському обліку завжди були в центрі наукових досліджень.
В останні роки над даною проблематикою працювали такі вчені, як
Бєлова І.В., Голов С.Ф., Кірейцев Г.Г., Коренєва І.В., Макаренко
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І.О., Малюга Н.М., Цал-Цалко Ю.С. та інші. Проте, на сьогоднішніх
день залишаються невирішеними проблеми нормативного та
методичного забезпечення оцінки справедливої вартості,
визначення принципів та меж її застосування.
Цілі статті. Метою цього дослідження є визначення проблем
нормативного забезпечення оцінки справедливої вартості об’єктів
бухгалтерського обліку в Україні та надання пропозицій щодо їх
вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
За
трактуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку, облікова оцінка – це попередня оцінка, яка
використовується підприємством з метою розподілу витрат і
доходів між відповідними звітними періодами [10]. Основними
видами оцінок при цьому є: первісна вартість, справедлива вартість,
ліквідаційна вартість, залишкова вартість, переоцінена вартість,
чиста реалізаційна вартість, теперішня вартість, амортизована
собівартість фінансової інвестиції, чиста вартість реалізації, сума
очікуваного відшкодування тощо.
Всі ці оцінки можна поділити на дві групи:
1) перша включає оцінки, які можуть бути визначені з даних
поточного бухгалтерського обліку – первісна вартість, ліквідаційна
вартість, залишкова вартість, чиста реалізаційна вартість,
теперішня вартість, амортизована собівартість фінансової
інвестиції,
2) до другої відносяться оцінки, які потребують спеціальних
знань або залучення експертів – справедлива вартість, переоцінена
вартість, чиста реалізаційна вартість, чиста вартість реалізації, сума
очікуваного відшкодування.
Особливе місце в другій групі, враховуючи частоту
застосування відповідно до П(С)БО, займає справедлива вартість.
Згідно з П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» [9], справедлива
вартість – це сума, за якою можна продати актив або оплатити
зобов’язання за звичайних умов на певну дату. Однак, крім
наведеного визначення, національні стандарти обліку не містять
методики розрахунку справедливої вартості, що значно ускладнює,
а то й унеможливлює її застосування на практиці.
В окремих випадках визначення справедливої вартості для
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цілей бухгалтерського обліку передбачено законодавство про
здіснення оціночної діяльності в Україні. Однак, у відповідності до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» [3], проведення оцінки майна для
цілей бухгалтерського обліку є обов’язковим лише у випадку
переоцінки основних фондів.
Вимоги Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки
майна і майнових прав» (далі – Національний стандарт №1) [8]
фактично унеможливлюють самостійне визначення суб’єктами
господарювання справедливої вартості. Зокрема, відповідно до
пункту 22 цього стандарту, залишкова вартість заміщення
(відтворення) як база оцінки визначається із застосуванням
витратного підходу і використовується для проведення оцінки
спеціалізованого майна, у тому числі для ведення бухгалтерського
обліку з метою визначення його справедливої вартості згідно з
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Якщо умови
угод щодо спеціалізованого майна, для укладання яких проводиться
оцінка, відповідають вимогам, що висуваються для визначення
ринкової вартості, залишкова вартість заміщення (відтворення)
може дорівнювати їх ринковій вартості. Із цього можемо зробити
висновок про необхідність спеціальних професійних знань для
проведення оцінки.
Пункт 33 Національного стандарту №1 встановлює наступні
принципи оцінка майна з метою відображення її результатів у
бухгалтерському обліку в порядку, встановленому законодавством
про бухгалтерський облік:
- справедлива вартість активу дорівнює його ринковій
вартості у разі можливості її визначення у порядку, встановленому
цим та іншими національними стандартами;
- справедлива вартість активу, який може бути віднесено до
спеціалізованого майна, майна спеціального призначення або
спеціальної конструкції, дорівнює його залишковій вартості
заміщення (відтворення);
- ліквідаційна вартість активу згідно з положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку дорівнює його вартості
ліквідації згідно з цим Стандартом;
- надлишкові активи оцінюються з урахуванням принципу їх
найбільш ефективного використання із застосуванням такої бази
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оцінки, як ринкова вартість або вартість ліквідації, з дотриманням
відповідних умов, що висуваються до їх визначення.
Однак, наявність зазначених принципів сама пособі вирішує
головну проблему облікової оцінки – відсутність уніфікованої
методики оцінки справедливої вартості. Вважаємо, що це вносить
загальний суб’єктивізм у можливість забезпечення достовірності
показників бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Крім
практичної
сторони
складності
застосування
справедливої вартості існують певні проблеми методологічного
характеру.
Окремі принципи формування фінансової звітності
підприємства, передбачені НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» [7] містять критерії облікових оцінок. Так
принцип «історичної (фактичної) собівартості», передбачає
пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та
придбання. Згідно з принципом «обачності», методи оцінки, що
застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати
заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки
активів і доходів підприємства.
Наявність цих двох принципів, на нашу думку, вже свідчить
про певну суперечність, оскільки неможливо на практиці
неможливо забезпечити обачність оцінки об’єктів обліку,
використовуючи виключно історичну (фактичну) собівартість, яка
може суттєво відрізнятися від справедливої вартості.
Доречним тут є твердження Кірейцева Г.Г., про те, що
справедлива вартість не в змозі бути основою облікової оцінки, як
прийому квантифікації економічного відтворення, і тому не може
бути основою методології вимірювання фактів господарського
життя. Введення в науковий оборот та економічну практику
категорії «справедлива вартість» є не більше, як визнання елемента
деструктивної ідеологізації економічної науки [4].
Звернувшись до Концептуальної основа фінансової звітності
[5], на принципах якої ґрунтуються міжнародні стандарти
фінансової звітності, бачимо положення, які не відповідають
традиціям вітчизняної школи бухгалтерського обліку, зокрема те,
що великою мірою фінансові звіти базуються на оцінках,
судженнях та моделях, а не на точних описах. Застосування ж
професійного судження у вітчизняному обліку було зведено до
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мінімуму.
Концептуальна основа встановлює концепції, що лежать в
основі таких оцінок, суджень та моделей. Концепції це мета, до якої
прагнуть Рада й укладачі фінансових звітів. Як і для більшості
цілей, бачення Концептуальною основою ідеальної фінансової
звітності навряд чи можна досягти у повному обсязі, принаймні не
у короткий термін, оскільки для того, щоб зрозуміти, прийняти та
втілити нові способи аналізу операцій та інших подій потрібен час.
Проте встановлення цілі, до якої слід прагнути, є надзвичайно
важливим для того, щоб фінансова звітність розвивалась і її
корисність зростала.
Висновки.
Проведене
дослідження
нормативного
забезпечення оцінки справедливої вартості в Україні дозволило
виділити дві основні проблеми – дискусійність доцільності
застосування справедливої вартості в бухгалтерському обліку
(методологічний рівень) та відсутність раціональної методики
визначення справедливої вартості (практичний рівень). Все це
зумовлює необхідність подальших наукових досліджень щодо
формування єдиних уніфікованих підходів до оцінки справедливої
вартості в бухгалтерському обліку.
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КОНТРОЛЬ ЗМЕНШЕННЯ ЄСВ – ІНСТРУМЕНТ
ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ
В статті розглянуто фінансовий інструмент контролю збільшення ресурсів
місцевих бюджетів за рахунок зменшення ЄСВ,запропоновано реформування
оподаткування заробітної праці на основі нової моделі розрахунку ЄСВ.
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Shevchuk L., Shevchuk A., Goncharuk Yu.
SINGLE CONTRIBUTION DOWN - BLOWUP FINANCIAL
RESOURCES OF LOCAL BUDGETS
In the article the financial instrument controls increase local budget resources by
reducing the single social tax (hereinafter Single Contribution) Tax reform proposed
wage labor to the new calculation model Single Contribution.
Since January 1, 2015 legal entities and individual entrepreneurs, using hired
labor factor of 0.4 is used to rate referred Single Contribution. Under the new rules the
employer is the ability to increase the average salary in the company is 2.5 times without
increasing the amount of deductions single social contribution. That business such
practices will lead to the load on the payroll per 1 USD. wages proportionally reduced
and the fee can actually be reduced to 2.5 times the performance while four conditions
specified in the law.
The problem to be solved by means of financial control is that the cost of
calculation and payment of taxes on payroll remains ultra high compared with illegal
payments schemes and the implementation of the four conditions specified in the law to
reduce the single social contribution rates are not all financial business done.
Therefore, we believe that the next logical step would be to reform the taxation
of salaries to the new model, which will be aimed at reducing the amount of payment of
the unified social tax, which will increase revenue funds to the local budget and reduce
the burden on businesses, without requiring the implementation of these conditions
business. Our offer is need for regressive - progressive model for calculating accrual
single social contribution on payroll, the essence of which will be to the fact that the
minimum and maximum amounts of wages will apply a high rate of accrual Single
Contribution, and on average within 15 %.
The introduction of the proposed regressive-progressive model Single
Contribution calculation method in combination with adjustments to income tax [5]
guaranteed to facilitate large-scale legalization of labor relations and enable additional
revenue potential financial resources of local budgets [6] of tax on personal income, nonload on business, by expanding the legal wage fund in the country, provided effective
control of the use of financial instruments will also contribute to social security
(sickness, vacation, pensions) employees.
However, there is need to study the financial implications and feasibility of the
effective implementation of the proposed model for calculating Single Contribution,
which will help pay high wages and the opportunity to create additional revenue
potential financial resources from income tax for individuals, which is a positive factor
for filling the financial resources of local budgets is the prospect of further scientific case
studies.
Key words: control, financial resources, local budgets, financial instrument, the
new model of reform, taxation, wages, Single Contribution.

386

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). Ч. 1. – 2015.

Шевчук Л.П., Гончарук Ю.Ю., Шевчук А.А.
КОНТРОЛЬ УМЕНЬШЕНИЕ ЕСВ - ИНСТРУМЕНТ
УВЕЛИЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ
В статье рассмотрены финансовый инструмент контролю увеличения
ресурсов местных бюджетов за счет уменьшения ЕСВ, предложено
реформирование налогообложения заработной труда на основе новой модели
расчета ЕСВ.
Ключевые слова: контроль,финансовые ресурсы, местные бюджеты,
финансовый инструмент, новая модель реформирования, налогообложения,
зарплата, ЕСВ.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
ринкових перетворень фінансові відносини використовуються
державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя
суспільства. Важливу роль у фінансовій системі відіграє
використання фінансових
інструментів контролю,зокрема
зменшення сплати єдиного соціального внеску (далі - ЄСВ ),що
сприятиме збільшенню заробітної плати .
Застосування економічних інструментів контролю для
державного регулювання соціального страхування дає змогу
створювати економічні умови, що спонукають суб’єктів страхування
діяти у необхідному для суспільства напрямку, вирішувати завдання
згідно із загальнодержавними інтересами. Одним із таких фінансових
інструментів контролю для наповнення ресурсами місцеві бюджети є
зменшення сплати сум ЄСВ.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. З початку року набув чинності Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
реформування загальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014
року, спрямований на реформування загальнообов'язкового
державного соціального страхування та легалізації фонду оплати
праці. З метою детінізації заробітних плат Закон передбачає суттєве
зниження чинних ставок єдиного соціального внеску (далі - ЄСВ) [4].
Вагомий внесок у розвиток вивчення впливу ЄСВ на фінансові
ресурси в Україні зробили вітчизняні фахівці такі як: О.В. Волошина,
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В. Галасюк, Є.Ю. Попко та інші. За методичними рекомендаціями
О.В. Волошиної, Є.Ю. Попко розкриваються загальні правові та
організаційні основи забезпечення збору та обліку єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. У них
детально охарактеризовано коло платників та ступінь їх податкової
відповідальності. Також розглянуто порядок визначення бази
нарахування єдиного внеску, розмір і загальний порядок його
сплати. Наведено рекомендації щодо відображення нарахування,
утримання та сплати єдиного внеску в системі бухгалтерського
обліку, складання звітності, заповнення та подання звітності [1,2].
В. Галасюк запропонував дієвий механізм зниження
податкового навантаження на фонд оплати праці за рахунок
зменшення розміру ЄСВ. Однак до цього часу залишається низка
невирішених практичних завдань щодо наповнення фінансовими
ресурсами місцеві бюджети. Слід зазначити , що недостатньо вивчено
вплив фінансових інструментів контролю ,щодо збільшення
надходжень фінансових ресурсів місцевих бюджетів зокрема ,
зменшення сплати ЄСВ на основі нових моделей розрахунку [2].
Метою даного дослідження є дослідження нових підходів
контролю щодо визначення перспектив зменшення сплати ЄСВ,як
вагомого фінансового інструменту збільшення фінансових ресурсів
місцевих бюджетів.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Відповідно до
Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» єдиний
внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(ЄСВ) - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється
до системи загальнообов'язкового державного соціального
страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з
метою забезпечення захисту у випадках, передбачених
законодавством [3]. Варто зазначити, що розміри внесків не є
остаточними, оскільки, як визначено у Закону «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування», пропозиції щодо змін розміру єдиного внеску
вносяться КМУ одночасно з проектом закону про Державний
бюджет України на наступний рік.
Аналіз досліджень показав ,що легальний фонд оплати праці
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в Україні складає 630 млрд. грн., тоді як тіньовий - від 240 до 600
млрд. грн.,це є негативним явищем як для працівників ,так і
економіки в цілому і причиною є високе податкове навантаження
на фонд оплати праці і розгляд відсоткових ставок показує ,що
Україна має найбільшу ставку навантаження ,а саме-43.1%(табл.1).
Таблиця 1
Cукупне навантаження на фонд оплати праці у різних країнах
Країна
Україна
Польща
Німеччина
Туреччина

Cукупне навантаження на фонд оплати праці,%
43.1
24.7
21.2
19.2

Слід зазначити ,що Україна займає у рейтингу Світового
Економічного Форуму одну з останніх в світі – 137-у позицію з 144х за впливом оподаткування та мотивацію інвестувати,що є
негативним фактором ,який не сприяє економічному зростанню та
переходу від сировинної деградації до інноваційної моделі розвитку
[1]. Необхідно визначити важливу роль контролю ,який сприятиме
економічному зростанню та виконанню місцевих бюджетів і
повинен базуватися на реалізації контрольної функції фінансів і
функції управління на основі єдності державних фінансів та єдності
бюджетної
системи
з
використанням
фінансових
інструментів,зокрема зменшення суми сплати ЄСВ .
Так з 1 січня 2015 року юридичні особи та фізичні особипідприємці, які використовують найману працю застосовують
коефіцієнт 0,4 до зазначеної ставки ЄСВ. За новими правилами у
роботодавця є можливість збільшити середню заробітну плату по
підприємству в 2,5 рази, не збільшуючи при цьому суму
відрахувань ЄСВ . Тобто для бізнесу така практика призведе до
того,що навантаження на фонд оплати праці в розрахунку на 1 грн.
зарплати пропорційно зменшується і розмір внеску фактично може
бути зменшений у 2.5 рази при виконанні одночасно чотирьох
умов (таб.2) [4].
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Таблиця 2
Умови для зменшення ЄСВ [4].
Умови
Перша

Друга
Третя
Четверта

Розшифровка умов
Загальна база нарахування ЄСВ за місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода за
цивільно-правовими договорами, в 2,5 рази або більше
перевищує загальну середньомісячну базу нарахування
ЄСВ платника за 2014 рік (у випадку якщо загальна база
нарахування ЄСВ не перевищує в 2,5 рази, або більше
загальну середньомісячну базу нарахування ЄСВ платника
за 2014 рік, то платник замість коефіцієнту 0,4 повинен був
застосувати коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення
загальної середньомісячної бази нарахування єдиного
внеску платника за 2014 рік на загальну базу нарахування
ЄСВ за місяць, за який нараховується зарплата);
Середня зарплата по підприємству збільшилася мінімум на
30 % у порівнянні з середньою зарплатою за 2014 рік
Середній платіж на одну застраховану особу після
застосування коефіцієнта складе не менше ніж 700 грн.
Середня зарплата по підприємству складе не менше трьох
мінімальних зарплат, тобто 3 654 грн. станом на 01.01.2015
р.

Запроваджені законодавчі зміни по ЄСВ сприяють
підвищенню офіційної зарплати до 2,5 разів, причому для бізнесу
не потрібно сплачувати додаткові суми ,стосовно нарахувань ЄСВ.
Таким чином ,бізнес при сплаті зарплати, наприклад, 2000 грн.
офіційно і 3000 грн. в конверті, зможе легально проводити виплату
у розмірі 5000 грн. без жодних додаткових відрахувань
роботодавця до фондів соціального страхування,що сприятиме
збільшенню в 2,5 рази пенсії для найманих працівників [1].
Проведений аналіз надходжень ЄСВ за січень – лютий 2015
року за даними міністра фінансів показав збільшення на 12%,що є
позитивним моментом реформування оподаткування заробітної
плати ,що сприятиме збільшенню фінансових ресурсів місцевих
бюджетів та отриманню високої пенсії в майбутньому .
Адже,отримуючи офіційно, як правило, один розмір
мінімальної заробітної плати, а решту в «конверті», працівнику
обмежуються його права на отримання пенсії в майбутньому з
повної заробленої та отриманої суми коштів.
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На нашу думку, законодавчі зміни Закон №219-VIII надають
державі опціон – збільшення надходжень
до бюджету,що
сприятиме забезпеченню легалізації зайнятості та виплати реальних
офіційних заробітних плат, використовуючи такий фінансовий
інструмент ,як істотне зниження ставки ЄСВ при одночасному
підвищення відповідальності роботодавця,де свою
функцію
повинен виконати контроль .Адже, прийнятий документ вводить
обов’язковість укладання трудового договору з працівником у
письмовій формі та інформування Державної фіскальної служби
України про прийом працівника на роботу, а також підвищує
адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення
трудового законодавства [2].
Проблема,яку необхідно вирішити за допомогою фінансового
контролю полягає в тому, що витрати по нарахуванню та сплаті
податків на фонд оплати праці залишається надвисоким в
порівнянні з нелегальними схемами виплати і виконання всіх
чотирьох умов для зменшення ставки ЄСВ, є не для всіх
підприємців виконаною.
Тому на нашу думку , наступним логічним кроком може
стати реформування оподаткування заробітної плати на основі
нової моделі, яка буде спрямована на зменшення ЄСВ ,що
сприятиме збільшенню надходжень до місцевого бюджету та
зменшення навантаження на бізнес,не потребуючи виконання
названих умов бізнесом. Наша пропозиція полягає в необхідності
застосування регресивно – прогресивної моделі для розрахунку
нарахування ЄСВ, суть якої буде полягати в тому , що на
мінімальну і на максимальну суму заробітної плати буде
застосовано висока ставка нарахування ЄСВ , а на середню в межах
15 % (рис. 1).
Виходячи з даного рис.1 слід зазначити ,що найменша ставка
ЄСВ буде застосовано до середньої заробітної плати ,яка складає в
межах 4000-5000 грн. Підвищення заробітної плати до середнього
рівня сприятиме збільшенню надходжень фінансових ресурсів
місцевих бюджетів за рахунок податку з доходів фізичних осіб ,
який сплачується самими працівниками і не є податковим
навантаженням на бізнес.
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Рис.1.Регресивно-прогресивна модель нарахування ЄСВ
Стосовно наповнення фонду соціального страхування , який
формується з двох джерел , а саме за рахунок:
1) утримань із заробітної плати у розмірі 3,6% ,які
сплачуються за рахунок працівника і дана сума буде збільшуватись
пропорційно середній заробітній платі;
2) нарахувань з фонду оплати праці і дана сума згідно нашої
пропозиції при підвищенні заробітної плати до середнього рівня
буде рости меншими темпами ,що буде позитивним для бізнесу і
зацікавить менеджмент.
Запровадження запропонованої регресивно-прогресивної
моделі нарахування ЄСВ в поєднані з методикою коригування
податку на прибуток[5] гарантовано сприятиме масштабній
детінізації трудових відносин і дасть можливість додаткових
надходжень потенційних фінансових ресурсів місцевих бюджетів
[6] від сплати податку на доходи фізичних осіб за рахунок
розширення легального фонду оплати праці в країні при умові
дієвого контролю з використання фінансових інструментів,що
також
сприятиме
соціальному
забезпеченню
(лікарняні,
відпускні,пенсії) працівників.
Висновки. Зменшення фіскального тиску на бізнес України
та збільшення рівня офіційних доходів призведе до збільшення
надходжень до місцевих бюджетів за рахунок податку на доходи
фізичних осіб та сприятиме зміцненню споживчого попиту,що
позитивно впливатиме на зростання національної економіки.
Таким чином, запровадження нової моделі нарахування ЄСВ
гарантовано зменшить податкове навантаження на бізнес,що в свою
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чергу не зменшить надходження сум ЄСВ,а через відповідну
математичну формулу утримань та нарахувань , яка буде
застосована до легального фонду оплати праці сприятиме
збільшенню.
Однак є необхідність вивчення наслідків та ефективної
доцільності від впровадження запропонованої моделі, щодо
розрахунку ЄСВ,яка сприятиме сплачувати середню заробітну
плату та створюватиме можливість додаткових надходжень
потенційних фінансових ресурсів від податку на доходи фізичних
осіб, що є позитивним фактором для наповнення бюджетних і є
перспективою подальших наукових практичних досліджень.
1. Волошина О.В. Методичні рекомендації по обліку нарахування та утримання
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування /
О.В. Волошина, Є.Ю. Попко // Облік і фінанси АПК. - 2015. - № 2. - С. 4-17.
2. Галасюк В. Зменшення ЄСВ - лише перший крок на шляху детінізації економіки.
- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://blog.liga.net
3. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування: Закон України прийнятий ВРУ від 08.07.2010 р. - [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду
оплати праці: Закон України прийнятий ВРУ від 28.12.2014 р. - [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
5. Шевчук А.А.Моделювання контролю фінансових ресурсів згідно з
запропонованою методикою та визначення її ефективності/Шевчук Л.П. Шевчук
А.А./ Науковий журнал 6. 2014 Вісник Хмельницького національного
університету / Економічні науки.: Том 1. – Хмельницький. – 2014. - С.157-162.
6. Шевчук А.А . Контроль нарахування податків із заробітної плати як фінансовий
інструмент збільшення потенційних ресурсів місцевих бюджетів / Шевчук Л.П.
Шевчук А.А./ Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
―Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в
світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи‖ (23 жовтня
2014 р.) Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янецьПодільський. – Тернопіль: Крок, 2014. – С.181-183.
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МОДЕЛЮВАННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ТОВАРИСТВА
В статті розглянено основні питання організації та проведення аудиту
основних засобів товариства , запропоновано модель , щодо проведення аудиту
ремонту основних засобів.
Ключові слова: основні засоби, аудит,ремонт ,амортизація,модель.

Shevchuk L.P.Zhiyan K.Í.
MODELING OF MAJOR AUDIT COMPANY
The article viewed basic questions of organization and audit of fixed assets of the
company, the model, to conduct audits repair of fixed assets.
During the study we examined the characteristics of certain types of repair and
improvement of fixed assets and Conditions capitalization costs increase the original cost
of fixed assets or at costs that the audit is an important aspect in the recorded business
transactions on repair costs. Types of repair for society is divided, depending on current
or capital purposes.
When auditing costs associated with refurbishment account for complex business
transactions performed to restore proper operation and full or close to full recovery
product with the replacement or restoration of any parts including base which leads to an
increase in future economic benefits originally expected by using object.
When auditing costs associated with the repair take into account the current
complex business transactions, to restore proper operation or operating capacity of
production and recovery of resources or their components lies in replacing and restoring
individual parts or an object that contributes to the maintenance of the facility in
operation the state and primarily obtaining certain of the future economic benefits from
its use, but does not lead to improvement of the object, ie, an increase in future economic
benefits originally expected from the object.
To auditor could verify the authenticity of accumulated depreciation and correct
attribution of costs to current or overhaul should pay special attention to providing
information that is correct data documenting business transactions, due in the order of
accounting policies
The auditor in the audit of fixed assets determine for themselves the objects of
special attention when planning control procedures, sequence of checks, the specific
source of the data, determines the audit risk, and such objects is repaired fixed assets.
We proposed a model audit repair of fixed assets to improve management
decisions concerning depreciation policy of the company, allows the control system to
improve financial management and includes all stages of organization, planning, and the
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need to overhaul the way the survey is conducted of objects to be renovated, ways of
how controlled and repair costs are recorded.
Issues discussed by the authors require further study, taking into account
legislative changes in the development of guidelines concerning comprehensive
measures to vloskonalennya and efficiency audit of fixed assets, particularly in the repair
of fixed assets and proposals regarding governance depreciation policy of the company.
Keywords: fixed assets, audit, maintenance, depreciation, model.

Шевчук Л.П.,Жиян К.И.
МОДЕЛИРОВАНИЕ АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ОБЩЕСТВА
В статье рассмотрено основные вопросы организации и проведения аудита
основных средств общества, предложена модель, по проведению аудита ремонта
основных средств.
Ключевые слова: основные средства, аудит, ремонт, амортизация, модель.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Основні
засоби є одним із найважливіших факторів товариства ,що сприють
підвищенню ефективності виробництва забезпеченістю основними
засобами у необхідній кількості , асортименті та ефективному їх
використанні. Раціональне використання основних засобів веде до
покращення усіх його техніко-економічних показників, росту
продуктивності праці, підвищенню фондовіддачі, що має
забезпечити найбільш ефективне господарювання, отримання
максимального прибутку. З огляду на це, актуальності набувають
питання аудиту основних засобів , зокрема господарські операції
пов’язані з ремонтом основних засобів,які впливають на
амортизацію.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми свідчать,що питання удосконалення аудиту
основних засобів розглянута багатьма науковцями, зокрема :
Гончарук Я. А., Рудницький B. C., Усач Б.Ф., Бондар М.І., Арсенюк
Л. та Бабіч В .
Доробок вітчизняних вчених в питаннях, пов’язаних з
документуванням та інформаційним забезпеченням процесу
аудиту, представлений роботою Гончарука Я.А. У спільній роботі
Гончарук Я. А., Рудницький B. C. викладено теоретичні основи
аудиту: розглянуто його сутність та види, місце в системі
економічного контролю; концепції, постулати, стандарти
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(нормативи) аудиту; предмет, метод, планування аудиту; оцінку
організацію аудиторської діяльності та процес аудиту. [1].
Систему організації і проведення аудиту в умовах
застосування в Україні нового Плану рахунків, НП(С)БО і
фінансової звітності, національних нормативів аудиту розкриває у
своїх роботах Усач Б.Ф . [2].
Бондар М.І. у своїй статті проаналізував методику
нарахування амортизації основних засобів за нормами податкового
законодавства згідно з нормативними матеріалами і відображення в
бухгалтерському обліку та визначено шляхи їх гармонізації. [3].
Автор Арсенюк Л. у своїй публікації розглядає види ремонтів
основних засобів, прийняття рішення щодо проведення ремонту,
документальне оформлення ремонтних робіт [4].
Науковець Бабіч В. у своїй статті розглянув проблемні
питання аудиту, обліку та оподаткування витрат пов’язаних з
ремонтом і поліпшенням основних засобів товариства. Розроблено
пропозиції щодо гармонізації норм бухгалтерського та податкового
обліку з цієї проблеми [5].Проведений аналіз досліджень та
публікацій показує,що незважаючи на значні наукові надбання в
дослідженні аудиту основних засобів ,залишаються недостатньо
аргументовані деякі аспекти цієї проблеми,зокрема питання аудиту
ремонту основних засобів.
Цілі статті. Мета статті узагальнити та обґрунтувати
загальну технологію проведення аудиту та запропонувати модель
проведення аудиту ремонту основних засобів.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Аудит
основних засобів проводиться з метою підвищення ефективності їх
використання, встановлення законності господарських операцій.
В процесі дослідження нами розглянуто характерні
особливості окремих видів ремонтів і поліпшення основних засобів
та умови капіталізації витрат на збільшення первісної вартості
об'єктів основних засобів або на витрати,що при проведені аудиту
є важливим аспектом при відображені в обліку господарських
операцій по витратах на ремонт . Види ремонту для товариства
поділяється в залежності від поточних чи капітальних цілей і на
нашу думку вважаємо можливим скористатися визначеннями,
наведеними в Положенні про технічне обслуговування і ремонт
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дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту,
затвердженому наказом № 102 . Порядок обліку цих витрат
залежить
від
виду ремонту
основних засобів (даліОЗ),класифікацію наведено на рис. 1.
Класифікація ремонтів товариства
Поточний

Капітальний

це ремонт, при якому
виконують дрібні
роботи з усунення
несправностей, заміни
окремих зношених
деталей та вузлів машин
і обладнання, елементів
конструкцій будівель і
споруд, фарбування
об’єктів, а також
профілактичні ремонти.

це
ремонт,
який
виконують
з
періодичністю
понад
один рік і при цьому
здійснюють
повне
розбирання, заміну або
відновлення
всіх
зношених
деталей,
вузлів
машин,
обладнання,
конструкцій будівель і
споруд.

Витрати на
ремонт ОЗ, їх
оновлення і
вкикористання

Рис. 1. Класифікація видів ремонту основних засобів
При аудиті витрат пов’язаних із капітальним ремонтом
враховують комплекс господарських операцій, які виконуються для
відновлення справності чи відновленням будь-яких частин, зокрема
базових, що зумовлює збільшення майбутніх економічних вигід,
первинно очікуваних від використання об'єкта.
При аудиті витрат пов’язаних із поточним ремонтом
враховують комплекс господарських операцій, щодо відновлення
справності або роботоздатності виробництва та відновлення
ресурсів чи їх складових частин і полягає в заміні й або відновленні
окремих частин об'єкта, що сприяє підтриманню цього об'єкта в
робочому стані й одержанню первинно визначеної суми майбутніх
економічних вигід від його експлуатації, але не веде до поліпшення
об'єкта, тобто збільшення майбутніх економічних вигід, первинно
очікуваних від використання об'єкта.
Забезпечення раціональної організації аудиту є складним
процесом, який визначається сукупністю дієвих заходів, –
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впорядкованістю односпрямованих аудиторських (контрольних) дій
щодо здійснення цієї діяльності
Для того, щоб аудитор міг повною мірою розкрити всі
питання ,щодо витрат на ремонт основних засобів, виконаних
сторонніми організаціями визначимо етапи перевірки на основі
документів, які можна представити у вигляді моделі аудиту
ремонту основних засобів (рис. 2).
1-й етап. Перевірка Відомості дефектів на ремонт машин

2-й етап. Перевірка договору підряду на ремонт основних
засобів

3-й етап. Перевірка Акту приймання –передачі основних
засобів при передачі в ремонт

4-й етап. Перевірка Акту приймання –передачі
відремонтованих і реконструйованих ОЗ

Рис. 2. Етапи організації аудиту витрат на ремонт основних
засобів підрядним способом
Такі заходи мають передбачити необхідні контрольні
процедури, зокрема: детальний аналіз інформації та її узагальнення,
оцінка достовірності системи бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю, вибір і застосування раціональних методів
та методики проведення аудиту.
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Усі складові природи аудиту, її види та труднощі процесу
проведення вимагають формування адекватної структури
організації його процесу.
Основою аудиту основних засобів є відповідна організаційноінформаційна
модель,
яка
представляє
собою
стислу
характеристику процесу перевірки (рис. 3).
Інформаційно-методична

Джерела інформації – методи

Організація праці аудиторів
Структурна

Процедурна

Інформаційно-прогнозна

Рис.3. Модель
основних засобів

Мета
Завдання

Контрольні дії

Об’єкти
Суб’єкти

План –програма аудиту – аудиторський висновок

Оцінка управлінських рішень – прогнози –
стратегія планування

організації

аудиторського

процессу

Для того,щоб аудитор зміг перевірити достовірність
нарахованої амортизації та правильність віднесення витрат на
поточний чи капітальний ремонт необхідно особливу увагу
приділити інформаційному забезпеченню ,тобто правильному
документальному оформленню даних господарських операцій,що
обумовлені в наказі про облікову політику
399

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). Ч. 1. – 2015.

У 2015 році в ході проведення аудиторської перевірки
необхідно використати методичні прийоми для оцінки основних
засобів ,методи нарахування амортизації ,керуючись нормами
Податкового кодексу України (далі-ПКУ) від 02.12.10 № 2755-VI
згідно з Пунктом 138.3 ст. 138 ПКУ зі змінами внесеними Законом
України від 31.12.14 № 71 визначено новий порядок розрахунку
амортизації ОЗ для визначення об'єкта оподаткування. Відповідно
до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 ПКУ розрахунок амортизації ОЗ
здійснюється відповідно до НП(С)БО або міжнародних стандартів
фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених
підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу І цього Кодексу,
підпунктами 138.3.2-138.3.4 цього пункту [6].
При такому розрахунку застосовуються методи нарахування
амортизації,
передбачені
національними
положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, крім ―виробничого‖ методу.
Згідно з пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 ПКУ не підлягають амортизації
та
проводяться
за
рахунок
відповідних
джерел
фінансування:вартість гудвілу; витрати на придбання/самостійне
виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію
або інші поліпшення невиробничих основних засобів.
Термін ―невиробничі основні засоби‖ означає основні засоби,
які не використовуються в господарській діяльності платника
податку.
Відповідно до пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ [6] мінімально
допустимі строки амортизації основних засобів по группах.
Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів
використовуються з урахуванням наступного:
У разі коли строки корисного використання об'єкта основних
засобів в бухгалтерському обліку менше ніж мінімально допустимі
строки амортизації основних засобів ,то для розрахунку амортизації
використовуються строки, встановлені цим підпунктом.
У разі коли строки корисного використання об'єкта основних
засобів в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж
ті, що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації
використовуються строки корисного використання (експлуатації)
об'єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку.
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І етап . Аудит плану витрат на ремонт і модернізацію основних
засобів

ІІ етап .Аудит ,щодо визначення видів та необхідності ремонту ОЗ

Поточний ремонт

Капітальний ремонт

Технічний огляд
Поточний ремонт
ІІІ етап . Аудит проведення обстеження об’єктів, які підлягають
ремонту, оновленню чи модернізації ОЗ
IV. Аудит визначення, яким способом буде проводитися ремонт ОЗ

Підрядним способом

Господарським способом

Вивчення запропонованих виконавцями
варіантів (цінова політика)

Передача в ремонтний цех

Вибір виконавця

Передача здійснення ремонту і
повернення об’єкта по місцю
використання

Передача виконавцю об’єкта
ремонту
Контроль приймання об’єкта на підставі
«Акта приймання-здачі відремонтованих
(модернізованих) обєктів

Контроль витрат по ремонту
Податковий контроль витрат
витратвитрпрат

Рис.4. Модель аудиту ремонту основних засобів
(Розробка автора)
401

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). Ч. 1. – 2015.

Аудитор при проведені аудиту основних засобів визначає для
себе об’єкти підвищеної уваги при плануванні контрольних
процедур, послідовність етапів перевірки, конкретні джерела
отримання даних, визначає аудиторський ризик, і такими об’єктами
є відремонтовані основні засоби .
За ступенем пізнавальності інформацію в аудиторському процесі поділяють на нову, що відображає новизну рішення чи обґрунтовує причину недоліків, і релевантну, що раніше була в аналогах, тобто звітності про господарську діяльність товариства.
Нами запропоновано модель аудиту ремонту основних
засобів для покращення прийняття управлінських рішень, щодо
амортизаційної політики,яка
наведена на рис .4 і дозволяє
удосконалити контроль у системі фінансового менеджменту.
На нашу думку ,аудитор при проведені аудиту ОЗ визначає
для себе об’єкти підвищеної уваги при плануванні контрольних
процедур, визначає аудиторський ризик ,і такими об’єктами є
відремонтовані основні засоби ,адже відображення їх в обліку
залежить від амортизаційної політики товариства.
На основі теоретичного аналізу виявлено, що у сфері аудиту
ремонту основних засобів розглядаються наступні проблемні
питання, які потребують подальшого дослідження та вирішення:
-зміни вимог щодо оцінки ОЗ ,які підлягають ремонту і
вимагають постійного контролю за їх віднесенням на відповідний
рахунок,що впливає на амортизаційну політику;
- постійні зміни у законодавчій база,зокрема МСФС 13, що
потребує контролю та пильності застосування методу визначення
справедливої вартості ОЗ після ремонту;
-вивчення відображення в обліку операцій по ремонту ОЗ .
Висновки. Запропонована в статті модель аудиту ремонту
основних засобів дозволить своєчасно виявити та попередити
порушення ,а також корегувати з огляду на постійні зміни в
нормативних актах стосовно їх амортизації, класифікації ,ремонту.
Вищевикладене дає підстави стверджувати ,що актуальність
досліджуваної теми, а також наукова новизна мають практичну
цінність . Саме тому питання розглянуті авторами потребують
подальшого вивчення з урахуванням законодавчих змін,щодо
влосконалення та підвищення ефективності аудиту основних
засобів, зокрема в частині ремонту основних засобів та внесення
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пропозицій,
товариства.

щодо

управління

амортизаційною

політикою
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