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УДК 368.5 63.002.2:133.2.2
Алескерова Ю.В., к.е.н., старший науковий співробітник
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
ОПТИМАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ
У статті досліджено
особливості сільгоспстрахування як інструменту
управління ризикам для України, Оцінено загальний стан страхування сільського
господарства України. Проаналізовано поняття ризику в сільському господарстві в
порівняні з ризиком в інших галузях. Вироблені рекомендації щодо фінансування
ДАСК, та виявлені недоліки, щодо цього.
Ключові слова: модель, страхування, сільськогосподарські ризики, державний
сектор, страхові ризики, досвід, ДАСК.

Aleskerova Y.
OPTIMAL MODEL OF SYSTEM INSURANCE
AGRICULTURAL RISKS
In the article the features of agricultural insurance are investigational as to the
instrument of management to the risks for Ukraine, the common situation of insurance of
agriculture of Ukraine is Assessed. A risk concept is analysed in agriculture in compared to
the risk in other industries. At the choice of model of partnership between a private and state
sector (what successfully operate in the USA, Spain, Austria), introduction of that with
taking into account of Ukrainian realities, in opinion of project is expedient in Ukraine, it is
desirable to found a state structure that will execute the functions of system administrator a
government. Development of agriculture closely constrained with the high level of risk, that
consists in absence of guarantees of receipt of results of productive activity under act of
different factors first of all natural. In the developed countries of the world agroinsurance got
distribution and stimulates development of agroindustrial complex. For Ukraine this process
as yet is formed contradictory, with the searches of own way. Insurance of agricultural
activity as industry of insurance business presently is the least developed. It is related to that
the search of forms and methods that would answer interests of all participants of process
from the beginning of reforms, a legislative base and market of the specialized insurance
products are formed. The primary objective of economy of АПК is forming of the
competitive аграрно-промислового production sent to the decision of political, social,
economic tasks and providing of food safety of country. A public policy in an agrarian
sphere must go to direction of search of optimal model of transformation of economic
relations of subjects of menage. All infrastructure of agriculture needs changes also, and
especially insurance of harvest of green crops, where industry of кормо production occupies
a leading place in the economy of АПК of Ukraine. Mine-out recommendations in relation
to financing of SAIC, and the educed defects, in relation to it. At the level of adjusting of

Алескерова Ю.В.
8

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

development of agriculture the improvement of going offers near the construction of the
system of support of agricultural insurance with participation of the state and business
corporations.
Keywords: model, insurance, agricultural risks, public sector, insurance risks,
experience, State agrarian insurance company.

Алескерова Ю.В.
ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ
В статье исследованы особенности сельхозстрахования как инструменту
управления рискам для Украины, Оценено общее положение страхования сельского
хозяйства Украины. Проанализировано понятие риска в сельском хозяйстве в
сравненные с риском в других отраслях. Выработанные рекомендации относительно
финансирования ДАСК, и выявленные недостатки, относительно этого.
Ключевые слова: модель, страхование, сельскохозяйственные риски,
государственный сектор, страховые риски, опыт, ГАСК.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. При виборі
моделі партнерства між приватним і державним сектором (які успішно
діють у США, Іспанії, Австрії), впровадження якої із урахуванням
українських реалій, на думку проекту є доцільним в Україні, уряду
бажано заснувати державну структуру, яка виконуватиме функції
адміністратора системи. У такому випадку витрати держави будуть
значно нижчими, тому що можна буде скоротити витрати на створення
необхідної інфраструктури, а роботу в регіонах будуть виконувати
страхові компанії, які вже мають необхідну розгалужену мережу і
персонал.
Водночас адміністратор системи від імені держави повинен буде
мати достатньо повноважень для впровадження нових стандартних
страхових продуктів (за узгодженням з Міністерством аграрної
політики), контролю за діяльністю страховиків, збору необхідних
даних, розподілу коштів для субсидування премій. При цьому
адміністратор повинен постійно співпрацювати з Держфінпослуг щодо
пруденційного нагляду за діяльністю страховиків у рамках програми
субсидованого агрострахування.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблемі агрострахування і управління
рисками присвячені праці учених: В. Андрийчука, К. Базилевича,
А.Бакирова, А. Гаманкова, А. Головко, А. Дзюблюка, А.Никитина [3],
9
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А. Салимгареева 4], И. Соколова [5], Р. Шинкаренко[6], Р. Бокушева,
О. Хайдельбах, М. Ямпольского та ін.
По дослідженнях авторів И.Д. Ахмедовой [3], існуючі на
сьогодні підходи і методики за оцінкою ризиків дуже різноманітні, а
"при виборі конкретної методики в певній сфері діяльності оцінюється
якісна і кількісна складові ризику, як взаємодоповнюючих один
одного виду. Причому, якщо якісна оцінка представляється в досить
простій формі, то кількісна відрізняється не лише різноманіттям, але і
складністю представлення (у балах, відсотках, грошових і натуральних
показниках, в абсолютному вираженні і з розрахунку на одиницю
вкладеного капіталу, з виділенням за показником величини можливих
втрат зон допустимого, критичного і інших видів ризику).
Цілі статті. Ціллю статті є дослідження оптимально ї моделі
системи сільськогосподарських ризиків з врахування міжнародного
досвіду, відносно України.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Співробітництво держави із
приватними страховими компаніями через їхнє професійне об'єднання
(Аграрне страхове бюро) дозволить одержати доступ до якісного
перестрахування на міжнародних ринках за рахунок використання
даних страховиків за період 2005-2008 років (за програмою
субсидування премій). Основні перестраховики (Swiss Re, Munich Re,
SCOR, Hannover Re тощо) добре знають подібні системи
субсидованого агрострахування й зможуть запропонувати гарні умови
перестрахування, якщо Україна вибере модель партнерства з більш
широкими функціями приватних страхових компаній.
До речі, цим шляхом пішов Китай, який за три останні роки став
другою країною у світі за обсягами субсидованого агрострахування (2
млрд. доларів премій у 2009 році). Китай також впровадив
партнерську програму субсидованого агрострахування подібну моделі
США, у якій державна структура визначає принципи страхування й
перестрахування, страхові продукти, тобто виконує функції
адміністрування програми. Безпосередньо страхові послуги надають
приватні страховики.
Остаточне рішення має ухвалюватися урядом України, і це
рішення щодо вибору моделі має ґрунтуватися на міжнародному
досвіді, специфіці країни й цілях впровадження програми
субсидованого агрострахування. Для більш швидкого розвитку
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системи
й
надання
додаткової
підтримки
виробникам
сільськогосподарської продукції рекомендується обрати модель, при
якій буде створене партнерство з активною участю держави й
приватного страхового сектору. Згідно із правилами СОТ,
пропонована модель буде краще відповідати вимогам з надання
державних субсидій аграрному сектору.
Варто також врахувати такий аспект, як те, що інвестори
зацікавлені в інвестиціях в експортоорієнтовані сегменти аграрного
сектору економіки, але вони потребують певного захисту своїх
капіталовкладень, і тут значну позитивну роль може відіграти
наявність ефективного страхування. Навіть за існуючої на сьогодні
системи страхові компанії при взаємодії з державою в змозі
забезпечити цей захист, що значно прискорить процес відновлення
(модернізації) сільського господарства в Україні.
Виходячи з викладеного вище, на думку Міжнародної
фінансової корпорації, найоптимальнішим для України є варіант
активної участі держави у розвитку системи страхування
сільськогосподарської продукції при максимальному використанні
можливостей приватного сектора, що передбачає: законодавче
визначення взаємодії приватного сектору та держави, запровадження
ефективних механізмів фінансової підтримки сільського господарства,
що дозволить зменшити навантаження на державний бюджет і зробить
таке навантаження прогнозованим та керованим. Крім того
використання досвіду та розвинутої територіальної мережі страховиків
дозволить заощадити значні кошти на розбудову інфраструктури
страхування сільськогосподарської продукції; надання державою
адекватної підтримки, яка б дозволяла зменшити системну проблему
дефіциту обігових коштів сільгоспвиробників шляхом надання
державної субсидії на якомога більшу частину страхової премії;
створення надійного механізму виконання страховиками зобов‘язань
перед сільгоспвиробниками за укладеними договорами страхування.
Здійснюючи консолідацію зусиль та балансування інтересів
сільгоспвиробників і страховиків, держава зможе забезпечити
створення необхідної інституційної структури та визначить
оптимальний розподіл функцій між державним регулюванням та
саморегулюванням, що забезпечить оптимальне перетворення
існуючих реалій на ефективно функціонуючу систему з урахуванням
найкращого позитивного міжнародного досвіду.
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При розробці фінансової моделі були зроблені такі основні
припущення щодо діяльності ДАСК:
1. Змодельовано фінансові показники з урахуванням реальних
збитків, понесених аграрним сектором України від зимових і веснянолітніх ризиків за період 1998-2008 років, шляхом екстраполяції їх на
наступні періоди;
2. Загальний обсяг ринку страхування сільськогосподарської
продукції
складає
65,5
млрд
грн
(при
100%
участі
сільгосптоваровиробників у страхуванні – розраховано на основі
частки аграрної продукції у ВВП у 2009 році);
3. Покриття участі не менше ніж 50% ринку з перших років
існування ДАСК (зростання ринку щорічно по 10% до 90% покриття);
рівень загальної страхової відповідальності у перший рік складатиме
21,3 млрд грн;
4. Середня ставка чистої премії становить 6,8% від загальної
страхової відповідальності (1,5 млрд грн.);
5. Середня ставка премії з навантаженням, тобто враховуючи
операційні витрати на рівні 40%, що відповідає світовій практиці,
складає 10% від загальної страхової відповідальності (2 млрд грн.);
6. Вартість
перестрахування
на
міжнародних
ринках
перестрахування (перестрахування 90% відповідальності) складає 4%
від загальної страхової відповідальності або 59% від чистої премії;
7. Операційні
витрати
компанії,
включаючи
зарплату
співробітників, зарплату агентів, затрати на продаж полісів, затрати на
врегулювання збитків, оренду приміщень тощо) складають 15% від
ставки премії, що відповідає світовій практиці (0,3 млрд грн.)
8. На початок кожного операційного року формується резервний
фонд, який повинен покривати можливі виплати компанії на рівні
100% чистої премії; для першого року він складатиме 1,5 млрд грн;
9. З бюджету фінансується перевищення витрат (операційні
витрати, вартість перестрахування) над надходженнями (зібрані
премії); для першого року ця сума становить 0,6 млрд грн.
Висновки. Щороку на фінансування ДАСК з бюджету треба
виділяти: За умови відсутності перестрахування щонайменше обсяг
коштів, що відповідає рівню загальної страхової відповідальності у
перший рік складатиме 21,3 млрд грн. За умови наявності
перестрахування (на міжнародних ринках), треба виділяти обсяг
коштів, що становить перевищення витрат над надходженнями, тобто
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0,6 млрд грн. Ці кошти потрібно буде виділяти не замість, а на додаток
до субсидій. Операційні затрати на діяльність ДАСК у разі взяття
державою на себе діяльності із страхування не можуть бути меншими
від 15% від суми зібраних премій (як свідчить світовий досвід), тобто
вони складатимуть не менше 300 млн грн на рік. (ці затрати
закладаються в суму премій у вигляді навантаження). Безпосередньо
на створення і організацію роботи компанії (офіси в кожній області,
обладнання тощо) потрібно виділити з держбюджету суму порядку
100 млн грн. При цьому з урахуванням відстаней було б доцільно
створювати по декілька офісів на область, тобто один офіс на кілька
районів. Створення ДАСК є неефективним.
Найбільш оптимальною є політика розподілу ризиків у
аграрному секторі за принцом партнерства між приватним і
державним сектором, при якому приватні страхові компанії беруть на
себе всі капітальні та операційні витрати, а держава виконує суто
державні функції – контролю та підтримкu сільгосптоваровиробника
(субсидії).
1. Агроиншуранс Интернешнл. Аналитический отчет - Рынок Агрострахования
Украины в 2013 г. // [Електронний ресурс]
- Режим доступу:
www.agroinsurance.com (31.03.2014).
2. Востпроизводственно-хозяйственные
ориентиры
страхования
сельхозпроизводителей на основе анализа зарубежных моделей // [Електронний
ресурс] - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/vosproizvodstvennohozyaystvennye-orientiry-strahovaniya-selhoztovaroproizvoditeley-na-osnove-analizazarubezhnyh-modeley
3. Никитин А.В. Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных
рисков: теория, методология и практика. –М., 2008. - 349 с.
4. Салимгареева А. А. Современное cостояние агрострахования: проблемы и пути
развития»
//
[Електронний
ресурс]
Режим
доступу:
www.uresearch.psu.ru/files/articles/362_23016.doc
5. Соколова И.А. Перспективы развития рынка агрострахования. // [Електронний
ресурс] - Режим доступу: http://www.kgau.ru/img/konferenc/62.doc
6. Шинкаренко Р. «Международная практика государственного регулирования и
лицензирования рынка агрострахования» // [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.agroinsurance.com/ru/analytics?pid=18801
7. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends. Helga Willer und
Julia LernoudFiBL, IFOAM2014, 1. Auflage Leitfaden / Handbuch, 304 p.
8. Crop
Insurance
Loss
Adjuster
Licensing
Requirements
(USA)
http://www.agroinsurance.com/en/pratice/?pid=12049

13

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

УДК 330.142.211.4
Анісімова М.В.
НУ «Львівська політехніка»
СТВОРЕННЯ ТЕОРЕТИЧНО ОБҐРУНТОВАНИХ МЕТОДІВ
РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ
У статті досліджені основні ризики, які можуть бути при застосуванні
неправильних методів розрахунку амортизаційних відрахувань. Автор пропонує метод
розрахунку амортизаційних відрахувань для планування діяльності акціонерних
підприємств в умовах сталого розвитку економіки України.
Ключові слова: амортизаційні відрахування, метод нарахування амортизації,
амортизаційний період, амортизаційна рентабельність.

Anisimova M.
CREATING THEORETICALLY GROUNDED METHODS OF
CALCULATING DEPRECIATION
Now, there are a number of different methods for depreciation calculating, which can
be applied in Ukraine. In general, the creation of such diversity, which is fundamentally
different from the conditions of the Soviet period, when there was a kind of calculation steady calculation, is a positive development, as evidenced by the possibility to make
choices and take appropriate optimal solution. However, if more detailed and meticulously
deal with the essence of proposed methods, the idea about possibility of reasonable
application of the methods fundamentally changes. This is because these methods are well
known and are used in most countries for a long period, and the views of different
researchers, and therefore government recommendations about their using vary considerably
in different countries.
As a result, you can make a preliminary conclusion: the lack of the calculation of
depreciation in prior Soviet period was "no choice" but a disadvantage is the current state is
the "problem of choice" because there is no theoretical justification that gives an opportunity
to choose the best calculation method for particular company, taking into account all internal
and external factors.
The crisis recovery is possible only in case of reasonable changes in usage of
depreciation funds in order to increase its efficiency in the reimbursement of main capital.
The essence of depreciation, its role in the production costs and innovation processes
are considered in many treatises. However there is no consensus on this. For example, some
researchers define depreciation as a process of transfer of compensation for depreciation of
fixed assets, and the rest - as an economic mechanism to quantify the loss of fixed assets
value, which is amortized and its systematic allocation (transfer) to the newly created
product, followed with accumulation of funds for fixed assets reproduction. Other authors
emphasize all the attention on the method of calculating the depreciation. However, the
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drawback of a large part of the publications is that they don't complement their vision with
proper theoretical justification.
The article examined the most common accelerated method of calculating
depreciation. Analysis of the advantages and disadvantages of this method. Developed
schematic model time indicator changes, which shows the negative and positive
consequences when applying steady and accelerated method of depreciation. The proposed
method of calculation lets you install a theoretically grounded value depreciation for real
planning activity of joint-stock enterprises in conditions of stable development of the
economy of Ukraine.
Keywords: depreciation, depreciation method, depreciation period, depreciation
profitability.

Анисимова М.В.
СОЗДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ МЕТОДОВ
РАСЧЕТА АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
В статье исследованы основные риски, которые могут быть при применении
неправильных методов расчета амортизационных отчислений. Автор предлагает
метод расчета амортизационных отчислений для планирования деятельности
акционерных предприятий в условиях устойчивого развития экономики Украины.
Ключевые слова: амортизационные отчисления, метод начисления
амортизации, амортизационный период, амортизационная рентабельность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Тепер існує
значна кількість різних методів розрахунку амортизаційних
відрахувань, які можна застосовувати в Україні. Загалом створення
такого різноманіття, яке принципово відрізняється від умов
радянського періоду, коли існував один вид розрахунку – рівномірний,
є позитивною тенденцією, оскільки свідчить про можливість
здійснювати вибір та приймати відповідне оптимальне рішення.
Однак, якщо більш детально і прискіпливо розібратись із сутністю
запропонованих методів, то думка про можливість їх обґрунтованого
застосовування принципово міняється. Це викликано тим, що всі ці
методи давно відомі, оскільки застосовуються у більшості країн
протягом тривалого періоду, і думки різних дослідників, а відповідно
й державні рекомендації про їх застосування в різних країнах, значно
відрізняються.
Внаслідок цього можна зробити такий попередній висновок:
недоліком
попереднього
радянського
періоду
розрахунку
амортизаційних відрахувань було ―відсутність вибору‖, а недоліком
теперішнього стану є ―проблема вибору‖, оскільки не існує
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теоретичного обґрунтування, яке б давало змогу вибирати саме той
метод, який є найкращим для конкретного підприємства з
врахуванням всіх внутрішніх і зовнішніх чинників.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Вихід з кризи можливий тільки за умов
внесення обґрунтованих змін у використання амортизаційного фонду з
метою підвищення його ефективності в процесі відшкодування
основного капіталу.
Сутність амортизації, її роль у витратах виробництва і в
інноваційних процесах розглядаються у багатьох працях. Проте єдиної
думки щодо цього немає. Так, одні вчені визначають амортизацію як
процес переносу відшкодування зносу основних фондів, а інші – як
економічний механізм, що кількісно відображає втрату основними
засобами своєї вартості, яка амортизується, та її систематичний
розподіл (перенесення) на заново створений продукт з наступним
нагромадженням коштів для відтворення основних засобів [1]. Інші
автори [2] акцентують всю увагу на метод нарахування
амортизаційних відрахувань. Однак недоліком значної частини
публікацій є те, що своє бачення вони не доповнюють належним
теоретичним обґрунтуванням.
Цілі статті. Створення теоретично обґрунтованих методів
розрахунку амортизаційних відрахувань, які мають вибиратися з
врахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Останнім часом значна частина
економістів
пропагують
прискорений
метод
розрахунку
амортизаційних відрахувань. Основні аргументи, які здебільшого при
цьому наводяться є такі: цей метод є найбільш розповсюдженим в
більшості країн світу; він дає змогу прискорено повертати кошти, які
були вкладені в основні засоби [2]. І ці фрази дійсно відповідають
дійсності. Однак їх недоліком є те, що в них зовсім не вказуються
будь-які застереження, що можуть бути викликані зовнішніми або
внутрішніми чинниками. А без таких застережень ці рекомендації
можуть привести до значних втрат.
Перше найбільш важливе застереження можна сформулювати
так: цей метод нарахування амортизаційних відрахувань недопустимо
застосовувати, коли відбуваються перманентні кризові явища,
оскільки зменшення обсягів виготовленої продукції призведе до того,
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що на більшості підприємств спостерігатиметься збиткова робота, а
тому нарахована амортизація не буде компенсована реальними
коштами (фактично спостерігатиметься прискорена втрата капіталу).
Прискорений метод розрахунку амортизаційних відрахувань
найбільш доцільно застосовувати у період сталого або прискореного
розвитку економіки країни. Але виникає інше питання: який метод
найкраще вибирати, оскільки їх є декілька
Щоб дати відповідь на це, здавалось би, просте питання, треба,
на нашу думку, розглянути більш узагальнену модель діяльності
підприємства. Передусім це стосується того, яку економічну систему
ми розглядатимемо.
На початкових етапах І.Б Скворцов рекомендує розпочинати
дослідження з розгляду ―інерційної економічної системи‖, яка
характеризується тим, що в ній випуск продукції сталий (ці умови
фактично відповідають ―економіці сталого розвитку‖) 3, с. 85 . Це
важливо тому, що для розгляду неінерційних економічних систем, у
яких випуск продукції змінний, треба застосовувати більш складні
методи дослідження, які треба описувати показником ―економічне
прискорення‖ (другою похідною від вартості), дію якого більшість
економістів не розуміють і не враховують, що в багатьох випадках
призводить до утворення помилкових рішень.
Основну модель функціонування інерційної економічної
системи І.Б. Скворцов описує так (рис. 1 а).

Рис. 1. Схематична модель зміни показників за часом, коли вони
розглядаються в інерційній економічній системі (використано
матеріали з 3, с. 177 – 178, 4, с. 151
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Оскільки випуск продукції Ппрод сталий, то більшість основних
показників діяльності підприємства – матеріали М, заробітна плата
працівників ЗП, витрати на експлуатацію машин ЕМ – будуть також
сталими (з математичної точки зору це відповідає лініям, які проведені
горизонтально до осі іксів). Змінюватимуться передусім два головних
показника – прибуток (пр) і видатки виробництва (вд). Тобто для
формалізованого опису зношуваності основних фондів він вводить
нове поняття – ―видатки виробництва‖.
―Видатки виробництва – це додаткові витрати, які виникають під
час виробництва і спрямовуються на компенсацію зношуваності
основних фондів‖ 4, с. 151 .
Тобто видатки виробництва витрачаються на ремонт основних
фондів, компенсацію додаткових витрат пального, мастильних
матеріалів тощо, що виникають в процесі виробництва і перевищують
нормальні (нормативні) значення, які вказуються в паспортних даних
машин та устаткування.
Якщо
застосовувати
рівномірний
метод
розрахунку
амортизаційних відрахувань, як показано на рис. 1 а, то
спостерігатиметься таке негативне явище: прибуток постійно
змінюватиметься від максимального значення в початковий період і до
нуля в кінці розрахункового періоду експлуатації основних фондів
підприємства (Тр).
Негативність такого розвитку цього процесу пояснюється тим,
що тепер більшість підприємств утворюється на засадах колективної
форми власності, серед головних з яких є різні види акціонерних
об‘єднань. Тому коли на підприємстві застосувати рівномірний метод
розрахунку амортизаційних відрахувань, то акціонери будуть в різних
умовах – перші акціонери отримуватимуть значні дивіденди, оскільки
в цей період отримуватимуть максимальний прибуток, а ті акціонери,
які придбають акції трохи пізніше, отримуватимуть дивіденди значно
менші, хоча діяльність підприємства щодо випуску і реалізації
продукції практично не зміниться.
Цей недолік можна виправити тим, якщо замість рівномірного
нарахування амортизаційних відрахувань застосувати прискорений
метод, як показано на рис. 1 б. Спрощено можна сказати так, що у
такому разі міняються місцями прибуток і амортизаційні
відрахування. Перевагою цього методу є те, що акціонери
отримуватимуть однакові дивіденди не в залежності від часу, а в
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залежності від фактичної діяльності підприємства. Тобто дивіденди
зростатимуть, якщо випуск та реалізація продукції зростатиме, і
навпаки падатимуть, якщо реалізація зменшуватиметься. Це, на нашу
думку, є головною перевагою цього методу. Проте реалізувати цей
метод розрахунку на практиці не так просто, оскільки виникає
необхідність перейти від спрощеної схеми до реальних економічних
показників.
Для здійснення такого переходу треба передусім вирішити таку
низку питань:
1) обґрунтувати розрахунковий період експлуатації основних
засобів підприємства Тр, оскільки різні їх групи мають значні
розбіжності норм амортизаційних відрахувань;
2) перейти до розгляду не окремих процесів – отримання
прибутку і нарахування амортизаційних відрахувань, а до розгляду
єдиного процесу отримання маргінального прибутку Пмп, який
фактично об‘єднує два попередні;
3) оскільки зношування основних засобів є змінним процесом
навіть в інерційний економічній системі, тому виникає необхідність
враховувати інерційність цього процесу, тобто визначати його
економічне прискорення, яке в 3 названо ―амортизаційна
рентабельність‖ Rа;
4) розраховувати ―розрахунковий амортизаційний період‖ Тар,
який має розраховуватись спеціально для прискореного методу
розрахунку амортизаційних відрахувань;
5) визначити початкове граничне значення амортизаційних
відрахувань Па0 для прискореної амортизації.
Для вирішення цих питань пропонується така запропонована
автором методика:
1) розрахунковий період експлуатації основних засобів
розраховується за відомим виразом 3, с. 249
К 0і К 0 ,
(1)
Тр
П аі П а
де К0і – первісна вартість і-ої групи основних засобів, а К0 – їх
загальної суми;
Паі – їх амортизаційні відрахування, а Па – їх загальна величина;
2) ―нормальне значення‖, яке відповідає ―нормальній
ефективності‖ діяльності підприємства (це питання в цій публікації не
досліджується),
величини
річного
маргінального
прибутку
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запропоновано визначати за виразом
5К 0 ;
Тр

П мп

3) рентабельність
формулою

амортизаційна

(2)
тоді

розраховується

за

П мп 5К 0 ;
(3)
Тр
Тр2
4) розрахунковий амортизаційний період для прискореної
амортизації у такому разі відповідає виразу
2К 0 Т р 2
2К 0
2
(4)
Т ар
Тр ;
Rа
5К 0
5
5) початкове граничне значення амортизаційних відрахувань
пропонується визначати за виразом
Rа

Па0

Rа Т ар

10

К0
Тр

10 П а .

(5)

Перевагою цього методу є те, що протягом розрахункового
періоду експлуатації основних засобів, що в середньому становить 25 і
більше років, при сталому випуску продукції прибуток підприємства
також не буде змінюватись (він змінюватиметься тільки від зміни
обсягів випуску і реалізації).
Виконання розрахунку за цією методикою дає змогу
встановлювати теоретично обґрунтоване значення амортизаційних
відрахувань для реального планування діяльності акціонерних
підприємств в умовах сталого розвитку економіки України.
Висновки. Запропонований метод розрахунку прискореної
амортизації принципово відрізняється від існуючим тим, що він
базується на теоретичних засадах, а це, на нашу думку, реально
покращуватиме методи планування діяльності підприємства.
Проте очевидно і те, що цей метод потребує відповідних
уточнень і доповнень, які мають враховувати специфіку окремих
галузей (передусім це стосується підприємств з непереривним циклом
виготовлення продукції, оскільки вони описуються іншими функціями
інвестиційного циклу).
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА КОШТАМИ
СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
У статті розглянуто існуючу методику та систему органів фінансового
контролю за коштами спеціального фонду бюджетних установ. Наведено та
запропоновано до впровадження Європейський досвід державного фінансового
контролю. Надано практичні рекомендації стосовно покращення методів та форм
перевірок за формуванням та ефективним використанням спеціальних коштів.
Ключові слова: контроль, спеціальний фонд, бюджет, бюджетна установа.

Bajdina О.
IMPROVING THE FINANCIAL CONTROL OF THE SPECIAL FUND
BUDGET ENTITY
The article reviews the existing methodology and system of financial control by
special funds of budgetary institutions in Ukraine. Presented and proposed for
implementation of the European experience of state financial control. The necessity and
benefits of internal control. It is recommended to create a budget for each institution the
internal control that, along with the rights will be responsible for management decisions.
Considered the most popular form of financial control audit. More effective than audit, form
of control is a financial audit.
Efficient use of the special fund budget entities are always up to date. Integration
into the European Union and Ukraine's transition to the new standards of public finance have
changed the direction of control of public funds. This efficiency audit should ensure
strengthening the state fiscal discipline. The observation of violations, as was previously
implemented in the control of budgetary institutions, not mitigates, it is necessary to analyze
and identify the circumstances and reasons that result from their commission.
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Implement audit of state financial control of budgetary institutions enhances
accountability of managers who like procuring entity must, together with the annual financial
statements submitted with the audit report to the reliability of financial reporting.
The main directions of improving budgetary control in modern terms of economy of
Ukraine should be: the creation of a common legal framework of the system of budgetary control
and legislative provisions for his subjects control functions, developing new and improving
existing procedures, budgetary control, improvement of methods, optimization of organizational
structures, the creation of adequate modern conditions of information and communications
infrastructure and so on.
Financial control, audit and evaluation of the use of funds for the maintenance of
budgetary institutions is carried out at all stages of the budget process. Financial control over the
use of the special fund government agencies provides system of government. However, no clearly
defined procedure for interaction of these bodies. That is why some tasks are duplicated and some
neglected
We consider it necessary to use all the mandatory budgetary institutions International
Standards on Auditing. Practical recommendations for the improvement of methods and forms of
checks for the development and effective use of special funds.
Keywords: control , a special fund budget, budget institutions.

Байдина О.В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА
СРЕДСТВАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
В статье рассмотрена существующая методика и система органов финансового
контроля по средствам специального фонда бюджетных учреждений. Приведен и
предложен к внедрению Европейский опыт государственного финансового контроля.
Даны практические рекомендации по улучшению методов и форм проверок за
формированием и эффективным использованием специальных средств .
Ключевые слова: контроль, специальный фонд, бюджет, бюджетное
учреждение.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Інтеграція в
Євросоюз і перехід України на нові стандарти державних фінансів
змінили напрями контролю за бюджетними коштами. Саме
підвищення ефективності фінансового контролю має забезпечувати
зміцнення в державі фінансово-бюджетної дисципліни. Констатація
фактів порушень, як це було раніше при здійснені контролю
бюджетних установ, не сприяє їх усуненню, необхідно аналізувати і
виявляти обставини та причини, які є наслідком їх вчинення. Таким
чином, виникла пряма необхідність щодо впровадження нових видів і
методів контролю використання коштів бюджету.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми формування фінансових ресурсів
бюджетних установ та ефективність їх використання стали предметом
дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних науковців:
В.Т. Александров, П.Й. Атамас, Р.Т. Джога, О. Сліпачук,
Є.А. Фещенко, А.М. Любенко та ін. Проте питання ефективного та
дієвого державного фінансового контролю за коштами спеціального
фонду бюджетних установ залишається відкритим.
Цілі статті. Метою роботи є дослідження існуючої системи
фінансового контролю за коштами спеціального фонду, виявлення
недоліків та суперечливих місць цієї системи, а також надання
практичних рекомендацій щодо покращення контролю формування,
розподілу та використання коштів бюджетними установами.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У системі
фінансування бюджетних установ України значне місце займає
спеціальний фонд. Він містить обсяг надходжень зі спеціального
фонду бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією
на здійснення видатків спеціального призначення, а також на
реалізацію пріоритетних заходів, пов‘язаних з виконанням установою
основних функцій.
Систематичний
контроль
за
виконанням
кошторису
спеціального
фонду,
формуванням
видатків
та
цільовим
використанням коштів бюджетних установ здійснюють їх працівники:
бухгалтери, економісти та працівники фінансових інспекцій. Такий
контроль починається вже на етапі складання кошторису і
закінчується аналізом його виконання.
Фінансовий контроль, аудит та оцінка ефективності
використання коштів на утримання бюджетних установ здійснюється
на всіх стадіях бюджетного процесу. Фінансовий контроль за
використанням коштів спеціального фонду державними установами
здійснює система державних органів. Проте не визначено чіткий
порядок взаємодії цих органів. А тому деякі завдання дублюються, а
деякі залишаються без уваги [5, с.114].
Основним органом державного фінансового контролю по лінії
виконавчої влади є Міністерство фінансів України. Воно контролює
виконання державного бюджету, дотримання Правил складання
проектів бюджетів в Україні, установлює порядок ведення
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бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів,
кошторисів видатків бюджетних установ, а також координує
діяльність з контролю за додержанням надходжень та використанням
державних коштів та відомчий фінансовий контроль [1].
Відповідно до вимог Лімської декларації вищий контролюючий
орган повинен бути зовнішнім, що забезпечує незалежність його дій і
прийнятих рішень від стороннього впливу, тобто функціональну та
організаційну незалежність на основі положень Конституції [2].
У кожній бюджетній установі доцільно проводити безперервний
внутрішній контроль. Він може бути здійснений або окремо
уповноваженою на це особою, або відділом бухгалтерії. У будь-якому
випадку необхідно чітко сформулювати коло повноважень такого
контролера та зафіксувати його у посадовій інструкції. Упровадження
ефективної системи внутрішнього контролю дозволить максимально
зменшити ризик помилок і порушень. Саме за цим принципом
побудована система державного фінансового контролю у країнах
Європейського Союзу [3, с.125-126].
Найпоширенішою формою перевірки коштів спеціального
фонду бюджетних установ є ревізія. Вона проводиться
уповноваженими на це працівниками Державної фінансової інспекції
не частіше одного разу на рік. Непланові ревізії проводяться за
вимогою правоохоронних органів або органів державної влади. За
підсумками ревізії складається акт. У разі виявлення порушень
фінансового законодавства матеріали ревізії передаються до
правоохоронних органів.
Ще однією, на нашу думку більш ефективною, ніж ревізія,
формою контролю є фінансовий аудит. Упровадження аудиту в
державному фінансовому контролі бюджетних установ сприяє
підвищенню відповідальності керівників, які як розпорядники
бюджетних коштів повинні разом із річною фінансовою звітністю
подавати складений органом ДФІ аудиторський звіт із висновком
щодо достовірності фінансової звітності [4, с. 312].
Основними напрямками вдосконалення бюджетного контролю в
сучасних умовах економіки України повинні стати: створення єдиного
правового поля розвитку системи бюджетного контролю та
законодавчого закріплення за його суб‘єктами контрольних функцій,
формування нових та вдосконалення чинних процедур бюджетного
контролю, удосконалення методів, оптимізація організаційних
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структур, створення адекватної сучасним умовам інформаційнокомунікаційної інфраструктури та ін.
Ми вважаємо за необхідне обов‘язкове застосування усіма
бюджетними установами Міжнародних стандартів аудиту. Стандарти
розрізняють: аудит законності та правильності (фінансовий аудит) та
аудит ефективності (результативності). Аудит результативності
передбачає визначення: 1) обсягів економічності, досягнутої в
управлінні; 2) ефективності використання людських, фінансових та
інших ресурсів; 3) результативності діяльності щодо виконання
намічених цілей об‘єкта аудиту; 4) фактичних наслідків діяльності
порівняно із запланованими.
Зовнішній аудит повинен проводитись органами Державної
фінансової інспекції. При цьому періодичність проведення аудиту
повинна визначатися обсягами діяльності та особливостями
бюджетної установи, але не рідше, ніж один раз у рік.
На нашу думку особливої уваги стосується контроль за
благодійними та спонсорськими внесками. Як показує практика
багатьох бюджетних установ, не завжди такі кошти витрачаються на
конкретно визначену благодійниками ціль. Тому ми пропонуємо
посилити фінансовий контроль за надходженням та витрачанням
благодійних, спонсорських внесків, гуманітарної допомоги. Такий
контроль доцільно починати з моменту надходження коштів та
складати звіт з витрачених коштів, який буде підтверджений
фактологічним матеріалом та наданий у доступ усім благодійникам. За
нецільове витрачання благодійних коштів, несвоєчасне витрачання,
витрачання в неповному обсязі, відсутність звітування необхідно
посилити відповідальність. Потрібно використовувати фінансові
санкції, а також у особливо важких випадках, - кримінальну
відповідальність.
Висновки. Отже, для підвищення дієвості державного
фінансового контролю бюджетних установ необхідно в першу чергу
на законодавчому рівні: об‘єднати у єдину систему фінансовий аудит,
перевірку державних закупівель та інспектування бюджетних установ;
розробити методику щодо порядку здійснення вищевказаних
контрольних заходів; розробити й упровадити методику визначення й
оцінки ризиків фінансово-господарської діяльності бюджетних
установ відповідно до сфер діяльності.
Вирішення цих питань дозволить зменшити порушення у
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фінансово-бюджетній сфері, поліпшити управління фінансовими,
матеріальними та трудовими ресурсами бюджетних установ, а також
виконання ними своїх функцій і завдань для досягнення соціально
значущих для суспільства цілей.
1. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон
України від 26.03.1993 №2939-ХІІ, зі змінами та доповненнями [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www.zakon4.rada.gov.ua
2. Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в
державному секторі на 2007–2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від
16.01.2007 № 34, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: www.zakon4.rada.gov.ua
3. Волковська Я.В. Удосконалення організації бухгалтерського обліку в бюджетних
установах як засіб підвищення ефективності використання бюджетних коштів /
Я.В.Волковська // Управління розвитком. – №18. – 2012. – С.125-127.
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Басіста І.А.
Львівська комерційна академія
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ КАТЕГОРІЇ „ЗАПАСИ”
В статті розглянуто економічний зміст та основні складові запасів, а також
трактування даної економічно-облікової категорії у нормативних документах і
різними науковцями. Подано власне бачення щодо визначення економічного змісту
категорії „запаси‖.
Ключові слова: запаси, матеріальні запаси, матеріальні ресурси, активи,
матеріальні цінності.

Basista I.
THE ECONOMIC SUBSTANCE OF THE CATEGORY „STOCK”
This article explores the main theoretical aspects regarding the interpretation of the
economic category of „reserves‖ in the regulations and various academics. Investigated the
economic content of stocks as one of the most important components of current assets of the
company in the implementation of industrial and commercial activity of enterprise and
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decision-making. Investigated and analyzed the basic regulations governing the basic
principles regarding the accounting of reserves. Analyzing interpretations of stocks for
different scientists, it can be concluded that most scientists treats stocks in accordance with
the provisions of (standard) accounting 9 „Inventories‖. Regarding the interpretation of
stocks for differents scientists, it can be concluded that most scientists treats stocks in
accordance with the provisions of (standard) Accounting 9 „Inventories‖. However, in the
scientific literature to determine the stocks are quite common terms such as „wealth‖,
„commodity inventories‖, „material resources‖ and so on. This demonstrates the ambiguity
of approaches to the interpretation of this category. The article also analyzes the disclosure
of reserves in the financial statements in accordance with the new accounting provision
(standart) and proposed to disclose the value of each type of inventory to allow a better
representation of information for decision-making.
Keywords: stocks, inventory, material resources, assets, tangible assets.

Басиста И.А.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУТЬ КАТЕГОРИИ "ЗАПАСЫ"
В статье рассмотрено экономическое содержание и основные составляющие
запасов, а также трактовка данной экономически учетной категории в нормативных
документах и разными учеными. Подано собственное видение относительно
определения экономического содержания категории "запасы".
Ключевые слова: запасы, материальные запасы, материальные ресурсы,
активы, материальные ценности.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Необхідною
умовою функціонування підприємств є наявність оборотних активів, а
саме запасів, які є їх складовою частиною, оскільки без належного
забезпечення підприємства матеріальними цінностями неможливе
досягнення ефективних результатів від господарської діяльності.
Запаси – це важлива обліково-економічна категорія, яка являє собою
частину виробничо-торгівельної діяльності підприємства і, за її
відсутності очікувані результати від здійснення такого роду діяльності
можуть суттєво знизитися. Тому забезпеченість підприємства
запасами є важливим фактором розвитку підприємств та економіки в
цілому.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Ефективність господарювання підприємства
залежить від наявності та правильного використання матеріальних
ресурсів. Теоретично запаси можна вважати предметами праці,
оскільки вони беруть участь у виробничому процесі, повністю
споживаються під час виробничого циклу та переносять свою вартість
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на вартість новоствореної продукції.
Серед вітчизняних вчених зміст категорії „запаси‖ відображено
в роботах таких вчених як: Ф.Ф. Бутинця [1], М.С. Пушкаря [14],
В.В. Сопка [3], В.С. Лень, В.В. Гливенко [6], Н.В. Чебанової,
Ю.А. Василенко [17] та ін.
У вітчизняну літературу термін „запаси‖ увійшов із
затвердженням та введенням в дію положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 9 „Запаси‖ [12], за основу створення якого
взято Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 „Запаси‖ [7].
Цілі статті. Метою статті є дослідження основних теоретичних
аспектів визначення запасів як важливої економічної категорії у
виробничо-торговельній діяльності підприємств та в процесі
прийняття управлінських рішень з метою надання більш точного
визначення їх суті.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Усім відомо, що
запаси – це частка в оборотних активах підприємства, оскільки вони
можуть бути перетворені на грошові кошти протягом операційного
циклу. Оборотні засоби є фінансово-економічною категорією, яка
випливає з існування товарно-грошових відносин, дії закону вартості
та організації діяльності підприємства [1, с. 178].
Відповідно до визначення запасів у нормативних документах,
то основним є положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9
„Запаси‖ [12], згідно з яким запаси являють собою активи, які
утримуються для подальшого продажу, перебувають у процесі
виробництва, утримуються для споживання під час виробництва
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також для управління
підприємством.
Майже ідентичне визначення запасів подано у МСБО 2 „Запаси‖
[7], тому визначення запасів, які подані у даних стандартах, на нашу
думку, слід доповнити тим, що використання такого роду активів
підприємства зможе забезпечити збільшення вартості організації.
Дані визначення запасів доповнює трактування активів у законі
України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність‖ [13],
згідно з яким активи – це ресурси, контрольовані підприємством у
результаті минулих подій та використання яких, як очікується,
приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
Щодо розкриття інформації про запаси у звітності підприємства,
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то нам відомо, що до затвердження нової форми балансу та прийняття
НП(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності‖ [9] всі види
запасів відображалися за окремими рядками (статтями), такими як
„Виробничі запаси‖, „Готова продукція‖, „Товари‖, а згідно з новою
формою запаси пропонують відображати узагальненою статтею
„Запаси‖, в якій згруповується інформація про всі запаси, якими
володіє підприємство. Така реформа відображення інформації
призвела до скорочення статей балансу з метою надання можливості
усунення економічних і торгівельних бар‘єрів, активізації
надходження інвестицій, а також виходу на світові ринки капіталу.
Проте, з метою розмежування запасів за особливостями їх
використання у процесі діяльності підприємства виділено ряд
додаткових статей, в яких підприємство за необхідності відображає
інформацію про даний актив, що дає змогу отримати більш детальну
інформацію про вартість певного виду матеріальних ресурсів
підприємства.
Відповідно нашою пропозицією та рекомендацією для
підприємств є відображення запасів так як пропонує НП(С)БО 1
„Загальні вимоги до фінансової звітності‖ [9] (відображення всіх
запасів в одній статті) з обов‘язковим поданням інформації у
додаткових статтях, оскільки на нашу думку, подання інформації про
дану категорію слід деталізувати.
Досліджуючи питання економічної сутності запасів слід
розглянути різні тлумачення даної категорії в економічній літературі,
оскільки єдиного підходу щодо інтерпретації поняття „запаси‖ немає.
З чого випливає, що зміст запасів недостатньо досліджений (табл.1).
З огляду на визначення, які подані у табл.1, можна вважати
відмінність у трактуваннях запасів полягає в тому, що розкриття будьякої категорії та її змісту залежить від вибору підходу щодо
трактування.
Сопко В.В. [2], Орлова В.К., Орлів М.С., Хома С.В. [11],
Садовська І. Б. [15] та інші науковці трактують запаси лише в рамках
П(С)БО 9 „Запаси‖.
В науковій літературі для визначення запасів досить часто
зустрічається термін „цінності‖, зокрема, у праці Лень В.С.,
Гливенко В.В. [6]. Проте, поняття „цінність‖ – це описова категорія,
яка характеризує запаси як економічний елемент, та може дати вигоди
для підприємства і задовольнити інтереси власника.
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Таблиця 1
Трактування економічного змісту запасів у літературних джерелах
№
з/п

1

2

3

4

5

Автор

Визначення

Під виробничими запасами розуміють активи, які
використовуються для споживання під час
виробництва продукції, виконання робіт і надання
Садовська І.Б. [15, послуг, а також управління підприємством.
с. 229-230]
Запаси – це активи, які утримуються для продажу;
як виробничі запаси для споживання готової
продукції, виконання робіт та надання послуг, а
також для управління підприємством
Запаси, переважно, є предметами праці й звичайно
складають основну частку оборотних засобів
Лень В.С.,
виробництва. Вони включають в себе великий
Гливенко В.В. [6, перелік товарно-матеріальних цінностей, які
с.153]
споживаються в процесі виробництва, незавершене
виробництво, готову продукцію та товари. Ці
цінності і є об‘єктами обліку запасів
Запаси – це матеріальні ресурси (засоби
виробництва, предмети споживання, інші цінності),
необхідні
для
забезпечення
розширеного
Чабанова Н.М. відтворення,
обслуговування
сфери
[17, с. 344]
нематеріального виробництва та задоволення
потреб населення, які зберігаються на складах або
в інших місцях з метою їх наступного
використання
Запаси – це оборотні активи підприємства, які
Нашкерська Г.В. використовуються
переважно
в
одному
[10, с. 208]
операційному циклі діяльності підприємств або в
період до одного року
До запасів відносять предмети праці, які
призначені для використання у виробництві для
виготовлення продукції та господарських потреб,
Пушкар М.С.
придбані для подальшого перепродажу або
[14, с. 207]
використовуються
для
обслуговування
виробництва, виконання робіт чи надання послуг і
потреб управління
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Продовження табл. 1

6

7

8

9

Товарно-матеріальні запаси вміщують в собі
Кочерга С.В., значну частину активів підприємства, призначених
Пилипенко К.А. для здійснення основної діяльності, а також є
основним джерелом доходу і відіграють важливу
[4, с. 69]
роль в утворенні прибутку
Запаси – це різні речові елементи, що
використовуються
у
процесі
фінансовоКарпенко О.В., господарської діяльності як предмети праці, а
Хоменко Н.В., відповідно повинні споживатися в кожному
Верига Ю.А.
господарському циклі і повністю переносити свою
[16, с. 15]
вартість на витрати підприємства та вартість
продукції або товарів, що виготовляється або
реалізується
Вважають, що найбільш характерним є термін
„товарно-виробничі запаси‖, суть яких полягає в
Верхоглядова Н.
обробленні у процесі виробництва, формування
І., Шило В. П.,
основи
виробів.
Запаси
відносяться
до
Ільїна С. Б. та ін.
матеріальних економічних ресурсів і можуть
[2, с. 114]
перебувати як у сфері виробництва, так і у сфері
обігу
Матеріальні ресурси – основні й оборотні засоби,
які
використовуються
(або
можуть
бути
використані) у виробничому процесі та формують
Мочерний С.В., його матеріально-речову базу.
Ларіна Я.С.,
Запаси – наявність відповідних матеріальних
Устенко О.А., ресурсів, до яких належать засоби виробництва,
Юрій С.І.
предмети споживання, інші цінності, необхідні для
[8, с. 463, 253] забезпечення
розширеного
відтворення,
обслуговування
сфери
нематеріального
виробництва та задоволення потреб населення, і ще
не використовуються

Бутинець Ф.Ф. [1], Кужельний М.В. [5], Кочерга С.В.,
Пилипенко К.А. [4], Нашкерська Г.В. [10], трактують запаси як
активи, що становлять основну частину майна підприємства.
Такі науковці як Бутинець Ф.Ф. [1], Верхоглядова Н.І.,
Шило В.П., Ільїна С.Б. [2] виділяють термін „товарно-виробничі
запаси‖, суть яких є використання в виробничому процесі,
перебування у складі резервів підприємства, що відображає
особливості матеріальних елементів виробництва.
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Сопко В., Гуцайлюк З., Щирба М., Бенько М. розглядають
запаси з огляду на види підприємницької діяльності: виробнича,
комерційна або грошово-кредитна. При виробничій діяльності
запасами виступають різні речовини та сили природи: сировина,
матеріали (основні, допоміжні, паливні, мастильні тощо) при
комерційній
–
готова
продукція
виробничої
сфери
(сільськогосподарська, промислова, будівельна тощо), яку купують
комерційні підприємства з метою продажу, при грошово-кредитній –
гроші, грошові документи тощо [3, с. 193].
Аналіз літературних джерел свідчить, що при трактуванні даного
поняття багато науковців визначають суть запасів схиляючись до
П(С)БО 9 „Запаси‖, інша частина науковців дану категорію ототожнює
з матеріальними цінностями, матеріальними ресурсами, товарними або
виробничими запасами, продукцією тощо. Однак, це твердження є
хибним, адже матеріальними ресурсами виступають всі активи, які
набувають або можуть набувати матеріально-речової форми (основні
засоби, інші необоротні матеріальні активи, незавершені капітальні
інвестиції). Тому, не можна запаси характеризувати загально, оскільки
не всі матеріальні цінності можуть вільно перетворюватися з
товарного вигляду у грошовий вимір та бути використані при
виробництві продукції.
З урахуванням вище зазначених тверджень та нормативних
документів, на нашу думку запасами є матеріальні ресурси
підприємства, які входять до складу оборотних активів, можуть
придбаватися з метою подальшого їх перепродажу або
використовуватися у виробництві протягом одного операційного
циклу з метою їх оптимізації та збільшення вартості підприємства, а
також задовольняти потреби керівництва для прийняття управлінських
рішень.
Висновки. Отже, дослідивши категорію „запаси‖ можна зробити
висновок, що запаси є широким поняттям, до складу яких входять
виробничі запаси, малоцінні та швидкозношувані предмети,
напівфабрикати, товари, готова продукція тощо. Тому для
забезпечення ефективного розвитку підприємства виникає потреба у
створенні якісної системи управління запасами та у забезпеченні
необхідного обсягу матеріальних цінностей.
Розглянувши та проаналізувавши економічний зміст категорії
„запаси‖, ми дійшли до висновку, що в економічній літературі існує
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багато дефініцій щодо даного поняття та немає єдиного підходу щодо
визначення його суті.
На нашу думку негативним фактором у визначенні терміну
„запаси‖ є те, що більшість дослідників при визначенні даного терміну
використовують визначення, яке наведено у П(С)БО 9 „Запаси‖, а
також ототожнюють „запаси‖ в основному із виробничими запасами,
матеріальними ресурсами тощо. Адже, запаси – це ознака, за якою
групуються всі матеріальні оборотні активи, тому такі складові слід
розглядати окремо.
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ПОНЯТТЯ «ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА» ТА
ВЕДЕННЯ ЙОГО ОБЛІКУ
У статті було досліджено сутність поняття «торговельна марка», законодавчий
процес його реєстрації. Також розглянуто процес відображення обліку торговельної
марки на підприємстві.
Ключові слова: торговельна марка, реєстрація, облік торговельної марки

Begun S., Beregovych K.
THE CONCEPT OF «TRADE MARK» AND
DOING HIS ACCOUNT
In the article essence of concept «trade mark» and his varieties was investigational,
actuality of the chosen theme, and also necessity a domain of the trade mark, is explained by
an enterprise. Each is described of types of trade mark and examples are resulted to them.
One with the major moment of domain a trade mark is a presence of certificate as a token of
commodities and services.
So the stage-by-stage legislative process of registration of trade mark was therefore
considered, all necessary terms for its assertion, and also the term of domain a certificate is
described.
In the article the amount of the registered certificates of national and foreign trade
marks were analysed on the legislation of Ukraine, and also comparing of change to the last
year.

Бегун С.І., Берегович К.М.
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The reflection of account of trade mark is considered on the accounts of recordkeeping on an enterprise. Elements are described from which the primitive cost of right of
ownership is formed on a trade mark. The reflection of charges related to forming and
exercising right is also described in a record-keeping. The features of charging amortization
are considered on an immaterial asset. As, an enterprise can independently choose the term
of the useful use of immaterial asset, that is why the factors of his influence are indicated in
the article.
Keywords: trademark registration, trademark registration

Бегун С.И., Берегович К.М.
ПОНЯТИЕ «ТОРГОВАЯ МАРКА» И
ВЕДЕНИЕ ЕГО УЧЕТА
В статье были исследованы сущность понятия «торговая марка»,
законодательный процесс его регистрации. Также рассмотрен процесс отражения
учета торговой марки на предприятии.
Ключевые слова: торговая марка, регистрация, учет торговой марки

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими та практичними завданнями. В сучасних умовах
ринкового господарювання головною задачею підприємства являється
стимулювання попиту та успішної реалізації продукції. Основним
інструментом є індивідуальний спеціальний символ, який здатний
лише своїм зовнішнім виглядом привернути увагу споживачів та
виділити виготовлені товари від аналогічних виробів конкурентів.
Функції таких позначень виконують торговельні марки.
Торговельні марки є великою цінністю підприємства, за
допомогою яких воно може мати вартість, яка в кілька разів
перевищує його бухгалтерську вартість, тобто купуючи товар відомої
торговельної марки споживач згоден платити за товар більше, що
зумовлює актуальність теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Роль торговельної марки в споживчому виборі
вивчало багато вчених. Серед них — Д.A. Аакер, Р. Барта, С. Браун,
Дж. Кол, Дж.Г. Майєрс, Д. Мейсон, Дж. Траут, Т. Тишка,
А. Фальковський, В. Хоєр та інші. Вирізняються роботи вітчизняних
вчених, праці яких присвячено дослідженню торгової марки. Це праці
О.В. Кохановської, О.А. Підопригори, О.О. Підопригори,
О.В. Піхурець, Л.Д. Романадзе, О.А. Россомахіної, Р.Б. Шишки та
інші. Проте, залишається багато проблем, пов‘язаних з визнанням,
оцінкою та відображенням торговельної марки в системі
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бухгалтерського обліку, а також необхідність полегшити процес її
реєстрації.
Цілі статті. Метою статті є дослідити сутність торговельної
марки, процес її реєстрації та відображення на рахунках
бухгалтерського обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно з ст. 492
ЦКУ, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будьяка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів
(послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів
(послуг), що виробляються (надаються) іншими особами [1].
На сьогоднішній день, використовують багато понять, які
характеризують торговельну марку: товарний знак, бренд, знак для
товарів і послуг, торговий знак, фірмовий знак, знак обслуговування,
логотип. Це пов‘язано саме з перекладом поняття «торговельна марка»
з різних мов, а також запозичення з нормативно-правових актів СРСР.
Торговельні марки можна розділити на декілька типів:
словесні торговельні марки – позначення, що складаються
тільки із слів і поєднань літер або цифр. Наприклад, Roshen, АВК,
Columbia;
зображувальні (графічні) торговельні марки – позначення, що
складаються з малюнків, орнаментів, геометричних фігур. Наприклад,
Adidas, Apple;
об'ємні торговельні марки - просторові об'єкти (частіше за все
оригінальні види упаковок, флакони, пляшки, тощо). Наприклад, Coca
Cola, Chane;
комбіновані торговельні марки - позначення, що поєднують всі
або деякі елементи, що вказані вище. Наприклад, Світоч, Puma.
Право на торговельну марку виникає з моменту її або
використання, або реєстрації. Право на торговельну марку, що
породжується такими фактами, має одночасно винятковий та
абсолютний характер.
Винятковий характер проявляється у забороні третім особам
права використовувати ідентичну або подібну торговельну марку для
маркування виготовлених товарів (або послуг).
Абсолютний характер торговельної марки проявляється у тому,
що охорона на знак поширюється та діє на кожну особу, котра
недобросовісно використовує торговельну марку (тобто використовує
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торговельну марку без згоди власника) [2].
Охорона на торговельну марку, котра захищає права власника на
торговельну марку, може бути придбана лише згідно виданого
Патентним відомством охоронного документу. В Україні охоронним
документом на торговельну марку являється Свідоцтво на знак для
товарів і послуг.
Термін дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки
до Державного департаменту інтелектуальної власності і
продовжується щоразу за бажанням власника свідоцтва на 10 років.
Для того, щоб зареєструвати торгову марку, необхідно вибрати
позначення, яке буде реєструватись. Наступним кроком, буде подання
заяви. Вона буде стосуватися лише одного знака. За подання заяви
сплачується державний збір, розмір якого встановлюється з
врахуванням кількості класів Міжнародної класифікації товарів та
послуг.
Далі подана заява буде підлягати експертизі, яка може тривати
протягом двох років. І на основі проведеної експертизи буде надане
рішення про реєстрацію торговельної марки чи відмова у ній.
Після отримання рішення, власник торговельної марки повинен
протягом 3 місяців сплатити державне мито за видачу свідоцтва та
збір за публікацію відомостей про реєстрацію торговельної марки в
бюлетені про видачу свідоцтва.
Якщо торговельна марка відповідає вимогам закону, то власник
отримує свідоцтво про реєстрацію [3].
Як видно, що реєстрація торговельної марки – процес
довготривалий і клопіткий.
Поширеність торговельних марок очевидна. Все більша
кількість підприємств застосовують бренди у своїй діяльності, про це
свідчить широко розвинута система державної реєстрації прав
власності та розпоряджання правами на них.
Згідно з статистикою Державної служби інтелектуальної
власності України, на 01.10.2014 року з 1992 року було зареєстровано
191688 свідоцтв на знаки для товарів і послуг з урахування розділений
реєстрацій. Відповідно за 9 місяців 2014 року було зареєстровано
11171 свідоцтв на знаки для товарів і послуг з урахування розділений
реєстрацій, що на 98 менше, ніж за 9 місяців 2013 року, в якому
становило 11269 зареєстрованих торговельних знаків.
У 2013 році серед іноземних заявників були заявники із США –
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835 заявок, Кіпру – 646 заявок, Російської Федерації – 501 заявка,
Великої Британії – 304 заявки та Індії – 245 заявок.[4].
Однак, незважаючи на тривале використання торговельних
марок у господарській діяльності вітчизняних підприємств, система
бухгалтерського обліку не містить інформації про наявність і вартість
торговельних марок. Результати дослідження фінансової звітності
вітчизняних підприємств показали, що облікована частка
нематеріальних активів у середньому по Україні становить 1%. З 47
досліджених підприємств 90% використовують у діяльності
зареєстровані торговельні марки, 1% відображає їх у балансі.
Головною причиною неврахування торговельної марки у вітчизняному
бухгалтерському обліку є відсутність нормативно-правового та
організаційно-методичного забезпечення обліку торговельних марок у
складі нематеріальних активів. І, як наслідок, нездатність системи
бухгалтерського обліку задовольнити сучасні інформаційні запити її
користувачів – оцінювачів, інвесторів, кредиторів, маркетингової
служби [5].
У бухгалтерському обліку об‘єктом обліку виступає право
власності на торговельну марку. Відповідно до П(С) БО 8
«Нематеріальні активи» право власності на торговельну марку
відноситься до складу нематеріальних активів і обліковується на
рахунку 123 «Права на комерційні позначення». Витрати, які
накопичуються при створенні чи придбанні нематеріального активу
обліковуються
на
рахунку
154
«Придбання
(створення)
нематеріальних активів». У свою чергу, витрати на дослідження й
розробку торговельної марки не визнаються в обліку як капітальні
інвестиції, а загальною сумою відносяться на рахунок 941 «Витрати на
дослідження розробки».
Проте, слід врахувати, що вартість видання й витрати на
створення торговельних марок не визнаються нематеріальними
активами, а відображаються у складі витрат відповідного звітного
періоду. У системі рахунків витрати на створення торговельної марки
доцільно відображати у складі збутових витрат на рахунку 93
«Витрати на збут».
До первісної вартості торговельних марок, яка буде
зараховуватись на баланс підприємства, входить сума зборів,
сплачених при реєстрації, сума держмита при одержанні свідоцтва,
вартість послуг патентного повіреного, вартість послуг різних
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фахівців, які безпосередньо пов‘язані зі створенням торговельної
марки (плата рекламному агентству за розробку, послуги дизайнерів
тощо) [6].
Як і інші необоротні активи, право власності на торговельну
марку підлягає амортизації. Згідно з П(С)БО 8, строк корисного
використання підприємство вибирає самостійно відповідно до таких
факторів:
строки використання подібних активів;
моральний знос, що передбачається;
правові або інші подібні обмеження щодо строків
використання;
очікуваний спосіб використання нематеріального активу
підприємством;
залежність строку корисного використання нематеріального
активу від строку використання інших активів підприємства.
Нарахування амортизації цих активів провадиться починаючи з
місяця, наступного за місяцем, у якому їх введено у господарський
оборот.
Однак, нематеріальні активи з невизначеним строком корисного
використання не амортизуються. До них належать активи, на які
підприємство не визначило обмеження строку, протягом якого
очікується збільшення коштів від використання таких нематеріальних
активів.
Висновок. Отже, торговельна марка відіграє важливу роль в
господарюванні підприємства, оскільки вона допомагає виділити
фірму з переліку інших фірм. В свою чергу, буде виділятися товари і
послуги серед запропонованих продукції конкурентів.
Слід зазначити, що процес юридичного захисту торговельної
марки необхідний в перше чергу для самої фірми аби захистити від
недобросовісного використання у діяльності.
Важливим
принципом створення
ефективної
системи
бухгалтерського обліку торговельних марок є достовірність
показників пов‘язаних із формуванням і використанням торговельних
марок і повнота її висвітлення на рахунках обліку.
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ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА СПИСАННЯ ТОРГOВОЇ
НАЦІНКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
У статті розглянуто особливості нарахування та списання торговельної націнки
на підприємствах ресторанного господарства, наведені підходи до встановлення
продажної ціни продукції.
Ключові слова: підприємство ресторанного господарства, роздрібні ціни,
торгова націнка, ціна реалізації, списання торговельної націнки, метод сторно.

Begun S., Vorona O.
FEATURES OF CHARGES AND WRITING OFF THE RETAIL
MARGIN IN THE RESTAURNT BUSINESS ENTERPRISE
Recently conduct restaurants become more popularity. A restaurant is a business
which prepares and serves food and drink to customers in return for money, either paid
before the meal, after the meal, or with an open account. The successful operation of the
restaurant, café and bars depends largely on accounting. In the conduct of accounting in the
restaurant industry, special attention should be paid to the account of trade margin. The
article deals with the features of charges and write-offs of trade margins on the restaurants
and catering enterprises. Before the company independently chooses on which accounting
price (buying or selling) is accounting for goods and products. In practice, there are two
approaches to setting the selling price of products and determination of margins. First, a
direct method is determined based on expenditures and expected profits. Second, the inverse
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calculation, according to which, a fixed price, retail margin and the amount of VAT
calculated inverse method. As for writing off trade margin, it is written off by the method of
"reverse". However, questions remain about unresolved the informative apparatus, there is
lack of method of accounting trade margin for restaurants and catering enterprises, and
therefore restaurants institution has sole discretion to choose the method of trade margin.
Keywords: the restaurant business enterprise, the retail price, the retail margin, the
selling price, writing off the retail margin, the reversal method.

Бегун С.И., Ворона О.А.
ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ И СПИСАНИЯ ТОРГOВОЙ
НАЦЕНКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье рассмотрены особенности начисления и списания торговой наценки
на предприятиях ресторанного хозяйства, приведены подходы к установлению
продажной цены продукции.
Ключевые слова: предприятие ресторанного хозяйства, розничные цены,
торговая наценка, цена реализации, списания торговой наценки, метод «сторно».

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Ресторанне
господарство з кожним днем набуває все більшої популярності, а для
успішного ведення бізнесу у цій галузі необхідним є правильне
ведення бухгалтерського обліку у тому числі коректне нарахування та
списання торгової націнки на підприємствах ресторанного
господарства, адже саме за допомогою цього етапу підприємство
формує свій дохід від реалізації продукції, а отже і свій прибуток.
Отже, необхідним етапом при нарахуванні і списанні торгової націнки
є визначення особливостей та специфіки діяльності окремих
підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженнями нарахування та списання
торгової націнки займалися такі зарубіжні та вітчизняні вчені як:
Р. Антоні, М.Ф. Ван Бреда, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва,
В.П. Завгороднього, Г.Г. Кірейцева та інші.
Разом з тим, невирішеними залишаються питання узгодженості
понятійного апарату, відсутності методики обліку торгової націнки на
підприємствах ресторанного господарства, а отже заклад ресторанного
господарства має право на власний розсуд вибирати цей метод.
Цілі статті. Основною метою даної статті є розкриття факторів,
які впливають на особливості нарахування та списання торгової
націнки, та відображення переваг і недоліків кожного з цих методів.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основні вимоги
до порядку визначення роздрібних цін на підприємствах ресторанного
господарства регулюються - «Інструкцією про порядок визначення
роздрібних цін на товари народного споживання на підприємствах
роздрібної торгівлі й громадського, харчування» [1].
Роздрібні ціни на товари (ціни, за якими товари продаються
кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного споживання)
формуються, встановлюються й застосовуються відповідно до чинного
законодавства. Роздрібні ціни фіксуються в реєстрі роздрібних цін
підприємства, у якому вказуються:
- назва товару, артикул, марка, тип;
- оптова відпускна ціна з посиланням на підтверджуючий її
документ (рахунок-фактуру, накладну, забірну картку, калькуляційну
картку, інший супровідний документ);
- розмір торгової націнки;
- встановлена роздрібна (продажна) ціна.
Документами, які обґрунтовують сформовані та встановлені
ціни на товари, що надійшли до підприємств ресторанного
господарства є: рахунки-фактури, накладні, калькуляційні картки, інші
супровідні документи, книги надходження товарів, акти останньої
інвентаризації, описи-акти уцінки та дооцінки [2, 216].
На підприємствах ресторанного господарства основними
документами, що обґрунтовують сформовані й встановлені ціни, є
калькуляційні картки.
Інформування покупців про роздрібні ціни на підприємствах
ресторанного господарства здійснюється за допомогою:
Ярликів цін (цінник), що призначені для надання покупцям
основної інформації про окремий товар; прейскурант цін на покупні
товари - на ряд товарів, що є в продажу; меню - це перелік страв,
кулінарних, булочних, борошняних кондитерських виробів, що
пропонуються протягом дня.
Ярлики цін, прейскуранти на куповані товари, покажчики цін на
підприємствах ресторанного господарства, у тому числі в стаціонарній
дрібно-роздрібній торговельній мережі обов'язково підписуються
працівником, відповідальним за формування, встановлення або
застосування цін, і завіряються печаткою або штампом суб'єкта
господарювання із зазначенням дати підписання.
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На підприємствах ресторанного господарства меню та
прейскуранти на алкогольні напої і тютюнові вироби підписуються
керівником підприємства та бухгалтером (калькулятором) і
завіряються печаткою суб'єкта господарювання.
Облік продуктів, сировини і товарів може вестись:
 за купівельними цінами;
 за продажними цінами.
Якщо на підприємстві ресторанного господарства і в його
структурних підрозділах встановлений єдиний відсоток націнки, то
доцільно вести облік товарів й сировини за продажними цінами,
встановлюючи торгову націнку при оприбуткуванні [3, 106]:
На субрахунку 285 «Торгова націнка» підприємства роздрібної
торгівлі під час ведення обліку товарів за продажними цінами
відображають торгові націнки на товари, тобто різницю між
купівельною і продажною (роздрібною) вартістю товарів. За кредитом
285 відображається збільшення суми торгових націнок, за дебетом 285
— їх зменшення (списання).
Д-т 281 К-т 631 - Отримано товари, сировину з комори,від
постачальників.
Д-т 641 К-т 631 - Відображено ПДВ
Д-т 281 К-т 285ПДВ – Збільшено вартість товару на суму ПДВ.
Якщо ж підприємство ресторанного господарства має широку
торгову мережу (кафе, літні площадки, бар, відділ кулінарії тощо) і
при цьому для кожного з них встановлений різний відсоток націнки,
потрібно надавати перевагу першому варіанту визначення облікової
ціни, тобто вести облік товарів й продуктів у коморі (на складі) за
купівельними цінами.
Підприємство самостійно обирає, за якою обліковою ціною
(купівельною чи продажною) здійснюється облік товарів і продуктів.
Обраний спосіб повинен бути зазначений в Наказі про облікову
політику підприємства ресторанного господарства.
Якщо рівень націнок у різних підрозділах різний, у коморі облік
товарів ведуть за первісною вартістю, встановлюючи націнки при
відпуску товарів з комори проведеннями:
Передача товарів із комори у виробництво:
Д-т 23 К-т 281 – Передано товари зі складу на кухню;
Д-т 23 К-т 285 – Встановлено на товар торгову націнку Передача
товарів у торгівлю (буфети, кіоски тощо):
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Д-т 282 К-т 281 - Передано із комори до бару горілчані вироби
Д-т 282 К-т 285 - Встановлено торгову націнку на горілчані
виробнича суму націнки на суму ПДВ
На практиці існують два підходи до встановлення облікової
(продажної) ціни продукції (сировини, товарів) і визначення націнки.
Перший з них полягає у визначенні продажної ціни прямим
способом. У цьому випадку щорічно розпорядженням (наказом)
керівника підприємства встановлюється розмір націнки на товари,
сировину, продукти.
Вп + Пп = Націнка підприємства
де, Bп - витрати підприємства ресторанного господарства;
Пп - прибуток підприємства ресторанного господарства;
Відповідно до наведеної вище формули здійснюється
розрахунок ціни реалізації на продукти, товари та сировину.
Такий підхід при формуванні продажної вартості доцільно
застосовувати, якщо підприємство громадського харчування закуповує
сировину за стабільними цінами, які не змінюються.
Однак найчастіше сировина на підприємствах ресторанного
господарства надходить з різних джерел, в результаті чого на один і
той же товар, придбаний в один час, купівельні ціни виявляються
різними. Щоб ціна реалізації готової продукції, компонентом якої є
придбаний товар (сировина), була стабільною, зміна джерела
надходження товару й коливання купівельних цін не повинні
відбиватися на його обліковій ціні. Тому на підприємствах
ресторанного господарства застосовується ще один підхід до
визначення облікової ціни на сировину, яка надійшла, що дозволяє
досягти за визначений період стабільності цін на продукцію.
Підприємством встановлюється фіксована ціна реалізації на
сировину та товари, яка використовується для виготовлення страв, а
сума товарної націнки та ПДВ визначається зворотнім розрахунком.
Товари і продукти (сировина), закуплені на ринках чи у
населення, надходять на ПРГ за купівельними цінами.
Для обчислення облікової ціни, насамперед, необхідно
визначити купівельну ціну за вагову одиницю (кг, л тощо) придбаної
сировини. Сировину, придбану на ринку, зважують, після цього
купівельна ціна за 1 кг сировини визначається розподілом суми,
сплаченої продавцю в оплату вартості куплених продуктів, на
кількість продуктів, визначених при зважуванні. За такою ціною і
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оприбутковується придбана сировина.
У випадку обліку сировини за продажними цінами, облікова
ціна 1 кг придбаної сировини буде складатися з купівельної ціни за 1
кг і товарної надбавки.
Сформовані облікові ціни на ПРГ фіксуються у спеціальному
обліковому реєстрі - реєстрі цін.
Величина торгової націнки, що відноситься до обсягу
реалізованої ГП кухні визначається виходячи із середнього відсотка
торговельної націнки та вартості реалізованої готової продукції кухні,
обчисленої за вартістю витраченого сировини [4, 1043].
Крім
продукції
власного
виробництва,
підприємства
ресторанного господарства можуть реалізовувати куповані товари
(цитрусові плоди, фрукти, цукерки тощо) або на вагу, або поштучно.
Слід пам'ятати, що в межах одного підприємства забороняється
одночасно продавати один і той же товар і на вагу і поштучно.
Калькулювання продажної ціни покупних товарів залежить від того,
яким чином реалізуються покупцям такі товари.
Списання торгової націнки при реалізації товарів у
ресторанному господарстві регламентує Інструкція №291, що
зазначає, що списання за розрахунками суми торгової націнки на
реалізовані товари відображається проводкою:
Д-т 23/ 281/ 282 К-т 285
Також існує другий метод списання торгової націнки, це метод
«червоного сторно»: Д-т 902 К-т 285
Але у будь-якому разі до звітності включається згорнуте за всіма
субрахунками сальдо рахунка 28. На практиці для ресторану, як і для
магазину, при списанні реалізованої торгової націнки є доцільним
саме проведення Д-т 285 К-т 282. Таким чином, оборот за період за
кредитом 282 дорівнюватиме сумі виручки, оприбуткованої за ЕККА
(за відсутності, звичайно, інших можливих умов). Тут наочно видно
контрольну функцію обліку [5].
Висновки. Успішна робота ресторану, кафе, бару багато в чому
залежить від ведення бухгалтерського обліку не останню роль, де
відіграє облік нарахування та списання торгової націнки. Хоча немає
точно визначеної методики нарахування та списання націнки, кожне
підприємство на свій ризик вибирає метод, зазначаючи це в наказі про
облікову політику.
Отже, при роботі з торговою націнкою у закладах громадського
45

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

харчування необхідно враховувати специфіку роботи окремо кожного
закладу, що допоможе точно і адекватно вести облік надбавки.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ
В статті розглянута сутність поняття амортизація основних засобів, визначені
основні її проблеми, проведений порівняльний аналіз вітчизняного і міжнародного
законодавства та визначені основні напрями оптимізації і переваги застосування
різноманітних методів нарахування амортизації для покращення інформативності
бухгалтерського обліку підприємства.
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Bobko V.
FIXED ASSETS DEPRECIATION: TERMINOLOGY AND NEW
APPROACHES
In this paper the essence of the concept of depreciation of fixed assets, also defined
its main current problems, which are primarily in the inconsistency of existing legal acts, in
particular in the context of the timing of accrual.
Also, comparative analysis of domestic and international legislation and the main
directions of harmonization are provided.
More specifically analyzed the advantages and disadvantages of rapid reduction of
the residual value of fixed assets as a means of stimulating production. The economic
justification of depreciation is important because of their largely dependent recovery times of
fixed assets and also the growth in the economy.
Keywords: fixed assets, depreciation, national rules (standards) of accounting,
international accounting standards.

Бобко В.В.
АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: ТЕРМИНОЛОГИЯ И
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
В статье рассмотрена сущность такого понятия амортизация основных средств,
определены основные еѐ проблемы, проведен сравнительный анализ отечественного и
международного законодательства и определены основные направления оптимизации
и преимущества применения различных методов начисления амортизации для
улучшения информативности бухгалтерского учета предприятия.
Ключевые слова: основные средства, амортизация, национальные положения
(стандарты) бухгалтерского учета, международные стандарты бухгалтерского учета.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Нещодавно
прийняті Податковий кодекс України та національні стандарти
бухгалтерського обліку зумовили зміни в організації і методології
обліку основних засобів.
Варто зазначити, що амортизація активів, як чинник перегляду
або уточнення балансової вартості активів, по-новому тлумачаться у
контексті оцінки за різними концепціями збереження капіталу. Ці
обставини свідчать про актуальність теоретичного обґрунтування
місця й ролі оцінки взагалі, в тому числі і оцінки основних засобів у
системі обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Значний внесок у розвиток теоретичних і
методологічних засад амортизації основних засобів внесли зарубіжні
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та вітчизняні вчені: Р. Стоун, О. Ланге, Е. Нікбахт, А. Фукс,
О. Кузьмін, Н. Виговська, С. Голов, А. Загородній та ін. Незважаючи
на значну кількість праць науковців існують проблеми класифікації
підходів щодо амортизації основних засобів. У своїх працях вони не
тільки визначають ці проблеми, а й до деяких з них пропонують
вирішення.
Але багато питань залишаються ще не зрозумілими. Тому в
даній статті автором розглянуто проблемні аспекти терміну
амортизація, проведений порівняльний аналіз українського і
міжнародного законодавства та визначені особливості застосування
найбільш поширених методів нарахування амортизації.
За таких умов виникає проблема пошуку науковцями й
бухгалтерами-практиками шляхів вдосконалення методики оцінки
основних засобів в обліку.
Цілі статті. Полягають в уточненні вже розглянутих
теоретичних положень і розробці пропозицій з удосконалення
амортизації основних засобів, зокрема в частини термінологічної
визначеності в контексті гармонізації українського і міжнародного
законодавства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У період
переходу економіки до ринкових відносин питання амортизації
основних засобів постають особливо гостро. Цей інтерес цілком
виправданий, тому що мова йде про методи збереження і відновлення
основних засобів і чутливого елементу собівартості продукції.
За П(С)БО 7, амортизація – систематичний розподіл вартості,
яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного
використання (експлуатації) [1,с.68].
Аналогічне тлумачення має місце і в МСБО 16 "Основні засоби":
"амортизація – це систематичний розподіл суми активу, що
амортизується, протягом строку його корисної експлуатації"[5].
Вартий уваги і науковий підхід до трактування поняття
«амортизація» Ю. Старицького, який зазначив, що амортизація – це не
частина вартості нині діючих виробничих фондів, а витрати, необхідні
для компенсації зношених засобів праці, тобто капітальні вкладення у
нові основні фонди [2, c. 74].
Відомо, що витрати на формування основних засобів мають
найбільш тривалий період обігу. При цьому основні засоби в міру
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зменшення поступово втрачають свою вартість, переносячи її
окремими частинами на собівартість продукції, що виготовляється.
Тому, хоча вкладення в основні засоби і носять одноразовий характер,
вони відносяться до всієї продукції, що буде випускатися з їхньою
участю протягом тривалого періоду часу, що охоплює багато
калькуляційних періодів.
Такий розподіл витрат здійснюється за допомогою обліку
основних засобів. Таки чином, амортизація за рахунок собівартості
продукції створює нагромадження для наступного відшкодування
основних засобів, і тим самим забезпечує розподіл одноразових витрат
підприємства. Тобто амортизація
одночасно
з
функцією
відшкодування зносу основних засобів виконує і функцію розподілу
витрат між окремими калькуляційними періодами.
Економічна обґрунтованість норм амортизації має важливе
значення, тому що від них значною мірою залежать терміни
відновлення основних засобів, а отже, і темпи розвитку економіки.
Практична значимість амортизації в забезпеченні процесу
виробництва
основних
засобів
пов‘язана
з
формуванням
амортизаційних відрахувань, тобто з методом їхнього нарахування.
Адже це не тільки спосіб розрахунку амортизаційних
відрахувань, але і порядок відображення відшкодування вартості
основних засобів у процесі її руху протягом усього терміну їхньої
служби.
Досліджуючи особливості ведення обліку та методи
нарахування амортизації основних засобів, можна зазначити, що, як і в
п.п. 145.1.5 розділу ІІІ Податкового кодексу України [4], так і в п. 26
П(С)БО 7 "Основні засоби" підходи до вищезазначених питань єдині.
Обидва нормативно-правові акти вимагають здійснювати нарахування
амортизації основних засобів із застосуванням п‘яти методів,
аналогічних тим, які встановлені, а саме: прямолінійного, зменшення
залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості;
кумулятивного; виробничого.
Варто зазначити, що М(С)БО 16 "Основні засоби" пропонує до
застосування дещо меншу кількість методів, як то: прямолінійний
метод, метод зменшення залишку та метод суми одиниць продукції.
Відповідно до методів нарахування амортизації основних
засобів обраних з П(С)БО 7, амортизаційні відрахування
здійснюються щомісячно.
Дещо інша методика нарахування
49

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

амортизації до «Податкового кодексу України», в якому
передбачається нарахування амортизації поквартально. Відсоток
амортизаційних відрахувань жорстко встановлюється за податковою
шкалою амортизації, залежно від того, до якої з чотирьох груп
основних фондів відноситься конкретний об‘єкт.
Позитивно оцінюємо застосування методу прискореного
зменшення залишкової вартості. Адже, підприємства повинні мати
можливість здійснювати прискорену амортизацію, особливо при
запровадженні новітніх, зокрема енергозберігаючих та екологічно
безпечних технологій. Однак, на нашу думку, треба більш точно
визначити, яку саме форму нарахування амортизації необхідно
вважати прискореною. Адже, під прискореною амортизацією
розуміють будь-який метод розрахунку амортизації, за якого вона
прогресивно зменшується в кожному періоді. Внаслідок високих
темпів нарахування амортизації в перші роки і уповільнення в
подальшому, амортизаційний період розтягується на тривалий термін,
який, до речі обмежений і Податковим Кодексом.
З цього приводу, вартою є думка С. Голова, який зазначав, що
підвищення в 1,6 рази норм амортизації не сприяло фактичному
впровадженню прискореної амортизації, а стало чисто декларативним
заходом [3, с. 7–8].
Прискореним, на нашу думку, можна вважати лише методи, що
передбачають жорстку регламентацію не тільки норм амортизації, а
й тривалості амортизаційного періоду.
Водночас, прискорена амортизація не позбавлена недоліків,
адже серед активної частини основних засобів переважають
імпортовані активи. А оскільки відомо, що амортизаційна політика
сприяє швидшому їх придбанню, це не сприяє стимулюванню
виробництва основних засобів в Україні. Відомо, що інструментом
регулювання попиту є норми амортизації. Тому, встановлюючи
найвищі норми амортизації на ті чи інші види основних засобів,
держава дає сигнал про те, що витрати, які спрямовуються на
придбання основних засобів із найвищими нормами амортизації,
дають змогу суттєвіше зменшити базу оподаткування, ніж витрати на
придбання основних засобів з меншими нормами амортизації.
Не дивлячись на проблеми у застосуванні прискореної
амортизації, переваги її застосування очевидні, адже це є гарним
стимулюючим чинником.
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Ще однією складністю в амортизаційній політиці є те, що
амортизація по основних засобах починає нараховуватися в
бухгалтерському обліку з наступного місяця після введення їх в
експлуатацію. В П(С)БО 7 такої чіткості немає, у п. 55 стандарту
зазначено, що «нарахування амортизації починається з місяця,
наступного за місяцем, у якому об‘єкт став придатним для корисного
використання». Варто зауважити, що придатним для корисного
використання може бути й обладнання, яке не потребує ні монтажу і
зберігається на складі. Що, вочевидь, не сприяє покращенню
інформативності обліку. Доцільніше, на нашу думку, п.55 П(С)БО 7
треба викласти в такій редакції: "Нарахування амортизації
починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об‘єкт основних
засобів було введено в експлуатацію, або поставлено на баланс".
Висновки. Отже, усвідомлюючи необхідність переходу на
міжнародні стандарти обліку та для забезпечення прозорості та
порівнянності
показників
фінансової
звітності
суб'єктів
господарювання вважаємо за доцільне подальшу гармонізацію П(С)БО
7 із М(С)БО 16 ―Основні засоби‖, зокрема у частині, що стосується
амортизації.
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УМОВИ І ЧИННИКИ РЕГУЛЮВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Стаття присвячена вивченню актуальних питань регулювання соціальноекономічного розвитку, визначенню умов та чинників, виявленню головних перешкод
ефективного
державного
регулювання
соціально-економічного
розвитку.
Запропоновано напрями трансформації системи управління соціально-економічним
розвитком.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, регулювання, державна
політика, державне управління, інфляція, форми регулювання.

Bodnar E.
CONDITIONS AND FACTORS OF REGULATION
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Absence of the system of state support became one of the important reasons of
inhibition of complex socio-economical development and stability in the state, complication
of terms for strengthening of this position in international economic cooperation, slow
realization of market transformations on places, origin and sharpening of social, economical,
ecological and other problems.
On national level proclaimed, that adjusting of socio-economic development belongs
to foreground jobs of state administration, is one of the key questions which making of the
new model of the socially oriented market economy in Ukraine, by the important mechanism
of providing of territorial integrity and stability in the state. However on the modern stage of
economical development high-quality state administration is impossible. For this reason
study of potential factors of adjusting socio-economic is actuality.
Creation of the personally socially oriented market economy is basis of national
policy of Ukraine. Market mechanism, as an instrument of the strange adjusting of
economical processes, in the imperfect primary form is not enough the effective regulator of
socio-economical development.
Based on the foregoing, we consider it appropriate to distinguish conditions and
factors regulating socio - economic development: administrative and economic regulation;
the fiscal regulation; monetary regulation; price regulation.
For regulation of activity of enterprises and organizations, which are on territory of
certain region, used as administrative, such economical, methods.
To the main obstacles on the way of providing of effective government control of
socio-economical development it is possible to take in Ukraine: absence of approach of the
systems to the regionally policy, without of strategic prospects of development; insufficient
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use of existent instruments of government control; low institutional and financial possibility
of local authorities in relation to the decision of questions of local value; absence important
and effective mechanisms of forming of local budgets on the basis of the social standards of
grant of services a population regardless of place of dwelling assured the state; a forming
incompleteness and imperfection of case frame on the regional level.
Providing and introduction of directions of adjusting of socio-economical
development is possibility at the terms of participation and collaboration of enterprise
structures, of state and local administration, and also public.
Keywords: socio-economic development, regulation, public policy, public
administration, inflation, forms of regulation.

Боднар Е.А.
УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Статья посвящена изучению актуальных вопросов регулирования социальноэкономического развития, определению условий и факторов, выявлению главных
препятствий
эффективного
государственного
регулирования
социальноэкономического развития. Предложены направления трансформации системы
управления социально-экономическим развитием.
Ключевые слова: Социально-экономическое развитие, регулирование,
государственная политика, государственное управление, инфляция, формы
регулирования.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Відсутність
системності державної підтримки стала однією з важливих причин
стримування комплексного соціально-економічного розвитку та
стабільності в державі, ускладнення умов для зміцнення її позицій в
міжнародному економічному співробітництві, повільного здійснення
ринкових перетворень на місцях, виникнення та загострення
соціальних, економічних, екологічних та інших проблем.
На національному рівні проголошено, що регулювання
соціально-економічного розвитку належить до пріоритетних завдань
державного управління, є одним із ключових питань у процесі
становлення нової моделі соціально орієнтованої ринкової економіки в
Україні, вагомим механізмом забезпечення територіальної цілісності
та стабільності в державі. Проте на сучасному етапі економічного
розвитку якісне державне управління неможливе. Саме тому вивчення
потенційних чинників регулювання соціально-економічного розвитку
є актуальним.
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Аналіз останніх досліджень, у яких розпочато вирішення
проблеми. Теорії і практиці державного управління взагалі і
механізмів управління соціально-економічним розвитком, зокрема,
присвячено значну кількість робіт. В теорії і методології економічних
перетворень вагомим є доробок таких вчених, як: Б.І. Адамова,
М.І. Долішнього, В.І. Пили, Д.М. Стеченка, О.С. Чмир, тощо. В теорії
управління даною проблематикою займаються Г.В. Атаманчук,
В.В. Бородін, Ю.А. Веденєєв, Н.Р. Нижник, В.М. Олуйко та інші.
Проте на сьогодні є особливо актуальним дослідження умов та
чинників регулювання соціально-економічного розвитку, оскільки
зміни в державі, які відбуваються з початку 2014 року, не можуть не
тягнути за собою змін в державній політиці, від якої залежить доля
країни.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Створення
самодостатньої соціально орієнтованої ринкової економіки є основою
національної політики України. Ринковий механізм, як інструмент
спонтанного регулювання економічних процесів, у своїй недосконалій
первинній формі є недостатньо ефективним регулятором соціальноекономічного розвитку. На теперішній час ринковий механізм
деформує мотиви і методи економічної діяльності. Наведемо деякі
дані, що характеризують сучасний стан економіки держави.
За даними Державної служби статистики України, індекс
споживчих цін (індекс інфляції) у січні–вересні 2014 р. становив
116,2%. Для порівняння, за відповідний період попереднього року
даний показник був на рівні 99,4%. Продукти харчування та
безалкогольні напої у січні–вересні 2014 р. порівняно з аналогічним
періодом минулого року подорожчали на 15,5%. Ціни (тарифи) на
житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 24,3%.
Здорожчання у сфері охорони здоров‘я на 21,2% в основному
зумовлено підвищенням вартості фармацевтичної продукції на 32,9%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 36,0% пов‘язане з
подорожчанням палива та мастил. Доходи населення за І півріччя
2014 р. перевищують даний показник за аналогічний період
попереднього року лише на 3,5% [1].
Приведені порівняння свідчать про ускладнення економічної
ситуації в країні. Крім того, характерним для української економіки,
принаймні
впродовж
останнього
десятиріччя,
залишається:
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низькопродуктивність та енергозатратність, слабкодиверсифікованість і неконкурентоспроможність, залежність від монопольних
зовнішніх джерел сировини та енергії.
Зазначимо, сьогодні спроможність влади впоратися з інфляцією
залишається низькою. Фактично, єдиним стримуючим чинником (для
продовження зростання споживчих цін та цін виробників) є вкрай
низька купівельна спроможність населення, а також незадовільний
фінансовий стан підприємств, які потерпають як від погіршення
ситуації на національних ринках, так і практичної закритості для них
зовнішніх ринків.
Основні інвестиційні ресурси підприємства отримують з власних
джерел, власних нагромаджень. Тому слабка економічна динаміка і
високі фінансові та валютні ризики призводять до погіршення
фінансових результатів діяльності підприємств, а з тим – своєю
чергою – до подальшого зниження економічної загалом та
інвестиційної зокрема активності. В таких умовах підприємства не
можуть очікувати ані державної підтримки чи полегшення доступу до
банківських вітчизняних ресурсів, ані іноземних інвестиційних
ресурсів (насамперед, внаслідок продовження російської агресії) [2].
Сталий розвиток будь-якої держави вимагає створення єдиного
господарського комплексу з ефективним використанням місцевих
ресурсів, переваг територіального поділу праці та запобігання
ускладненням на політичному, економічному, міжетнічному ґрунті [3].
Виходячи із вищевикладеного вважаємо за доцільне виокремити
наступні умови і чинники регулювання соціально-економічного
розвитку:
1. Адміністративно-економічне регулювання: демонополізація
економіки;
роздержавлення,
приватизація;
націоналізація
(денаціоналізація); ліцензування, квотування; формування системи
економічних, екологічних та соціальних стандартів і нормативів;
регулювання ЗЕД; макроекономічне планування та регулювання.
2. Бюджетно-податкове регулювання: регулювання процесу
формування витрат господарських суб‘єктів через норми амортизації,
відрахування у різні фонди тощо; формування системи оподаткування,
визначення об‘єктів та рівня їх оподаткування; регулювання дефіциту
державного бюджету; визначення статей витрат державного бюджету;
визначення джерел надходження коштів до державного бюджету.
3. Кредитно-грошове регулювання: регулювання діяльності
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комерційних банків; операції на ринку капіталів і цінних паперів;
контроль за грошовим обігом та інфляцією; валютне регулювання;
встановлення розмірів обов‘язкових резервів; встановлення розміру
облікової ставки; емісія грошей.
4. Цінове регулювання: встановлення фіксованих або
регульованих цін.
При регулюванні діяльності підприємств і організацій, що
знаходяться на території певного регіону, використовуються як
адміністративні, так економічні методи. Взаємозв‘язок інтересів
місцевих органів і діючих на їхній території підприємств, організацій і
установ в умовах ринкової економіки повинен забезпечуватися,
насамперед, економічними методами, будуватися на взаємовигідній
договірній основі. Однак роль держави і її органів самоврядування
буде неоднакова в залежності від типів підприємств, форм власності.
Діяльність державних підприємств регулюється за допомогою
сполучення
економічних
методів
з
адміністративним
підпорядкуванням міністерствам, відомствам і місцевим органам
влади. Підприємства ж, засновані на колективній і приватній формах
власності, адміністративно не підпорядковані міністерствам і
відомствам. Їх діяльність регулюється чинним законодавством і
економічними методами [4].
До головних перешкод на шляху забезпечення ефективного
державного регулювання соціально-економічного розвитку в Україні
можна віднести: відсутність системного підходу до регіональної
політики, невизначеність стратегічних перспектив розвитку;
недостатнє використання існуючих інструментів державного
регулювання; низьку інституційну та фінансову спроможність
місцевих органів влади щодо вирішення питань місцевого значення;
відсутність дієвих та ефективних механізмів формування місцевих
бюджетів на основі гарантованих державою соціальних стандартів
надання послуг населенню незалежно від місця проживання;
незавершеність формування та недосконалість моделі управління на
регіональному рівні [5].
Враховуючи вищенаведене можна запропонувати такі напрями
трансформації системи управління соціально-економічним розвитком
[6]:
орієнтація на надання необхідного переліку високоякісних
послуг бізнесу та громадянам на своїй території;
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впровадження передових методів управління з метою
підвищення ефективності системи та процесу управління
регіональним соціально-економічним розвитком;
підвищення якості процесу управління економікою на основі
забезпечення оптимальної траєкторії розвитку соціально-економічних
процесів на території конкретного регіону;
оптимізація міжвідомчої взаємодії та структури системи
регіонального управління, організація єдиних точок доступу громадян
та бізнесу до послуг органів влади;
реалізація схем і механізмів соціально-економічного
партнерства з бізнесом в проектах розвитку території, залучення
інвестицій та реалізації інвестиційних проектів, створення і розвитку
інфраструктури інформаційного суспільства;
впровадження схем аутсорсингу для оптимізації переліку,
витрат і підвищення ефективності надання послуг бізнесу і
громадянам.
Одним із вагомих завдань формування дієвого механізму
державного регулювання є створення відповідних умов для
стимулювання розвитку базисних виробництв високотехнологічних
укладів та модернізації ключових секторів національної економіки, що
дозволить забезпечити передумови для довготривалого економічного
зростання з урахуванням пріоритетів макроекономічної політики.
Важливим є концентрація бюджетних ресурсів у критично значимих
обсягах для посилення державної інноваційної інвестиційної
діяльності в частині модернізації добувних галузей промисловості,
паливно-енергетичного
комплексу,
сільського
господарства,
авіаційного комплексу, транспортної інфраструктури, розвитку
атомної
промисловості,
нанотехнології
та інших галузей
високотехнологічного виробництва.
На нашу думку, соціально-економічний розвиток сільських
територій є важливою складовою соціальної та регіональної державної
політики. У сучасних економічних умовах він має базуватися на нових
засадах організаційного забезпечення та фінансування. Необхідно
визначити пріоритети державного регулювання, зокрема підтримки
комплексного розвитку сільських територій, виходячи з соціальних
потреб сільського населення.
Висновки. В Україні донині не створено базис стійкого
економічного відновлення, а відтак – відбувається консервація як
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виробничого сектору, так і рівня добробуту населення, що, у свою
чергу, обмежуюче впливає на сукупний попит, пригнічує
підприємницьке середовище. Розгортання кризових проявів 2014 року,
також має беззаперечний негативний вплив на добробут селян.
Забезпечення та впровадження напрямів регулювання соціальноекономічного розвитку можливо за умов участі та співробітництва
підприємницьких структур, органів державного та місцевого
управління, а також громадськості. Сьогодні громадяни і бізнес
чекають від регіональної влади кардинального покращення якості і
розширення переліку послуг, що надаються, а також більшої участі в
рішенні питань розвитку сільської території. Задоволення даних
потреб сприятиме покращенню ділового клімату і, як наслідок,
прискореному соціально-економічному розвитку села.
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УДК 657
Братчук Л.М., к.е.н.
Національна академія аграрних наук України
ЩОДО ПИТАНЬ ОБЛІКУ ВЕБ-САЙТУ
У статті досліджені проблемні питання обліку веб-сайту. Зосереджено увагу
на особливостях обліку веб-сайту в зарубіжній практиці та внесено пропозиції
стосовно відображення витрат на створення веб-сайту в системі бухгалтерського
обліку.
Ключові слова: Інформація, інтелектуальна власність, нематеріальні активи,
веб-сайт, бухгалтерський облік.

Bratchuk L.
TO ACCOUNTING FOR WEBSITE
In the article explores the problematic issues of website's accounting which has
informative nature and can be appear as subjects of intellectual property. Analyzed legal
documents certifying that not all intangible assets (including web sites) will be subjects of
intellectual property rights, and therefore are not able for reflect in the accounting. Thus,
under the current legislation intangible assets should be confirmed by relevant documents
(certificate of authorship work, patent, certificate, certificate of distribution, etc.). This raises
the question of what kind of documents confirmed / or must be confirmed the existence of
website as an intangible asset?
According to claim 6 of National Standard of Accounting 8 website is considered
an intangible asset in case: it is probable get future economic benefits associated with its use;
its cost can be measured reliably. in case of self-developed website according to claim 7 of
National Standard of Accounting 8, company must have: a) intent, technical ability and
resources to bringing the intangible asset to a condition in which it is suitable for sale or use;
b) the ability to obtain future economic benefits from the sale or use of the intangible asset;
c) information for reliable determination of the costs associated with develop of an
intangible asset.
The suggestion is made about displaying into intangible assets the costs that was
spent for a forming of website in case of getting the economic benefits of the use of the
asset. These costs should be reflected in subaccount 154 "Acquisition (creation) of intangible
assets". The proposed procedure can be used by business entities which engaged in trade
through sites, getting incoming payments for the access, the formation of databases and other
services. If the creation of this website has advertising character, the cost of its creation
should be reflected in the period of incurred, what defines by claim 9 of National Standard of
Accounting 8 "Intangible Assets".
Attention focused on the specifics of website accounting in foreign practice. In
particular, is allowed the capitalization of certain costs on a making websites into part of
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fixed assets (English accounting system). By American standards the costs on development
Website are capitalized on the final stage. Costs that are incurred in the preparatory stage of
website development costs are written off in this period.
The issues of ownership and admission of domain name on the Internet as well as
the other intangible assets that related to the possession and use of the website was exposed.
They are not included in the list of possible objects of accounting under National Standard of
Accounting 8"Intangible Assets", although, in our opinion, they are provide future economic
benefits as an information resource. The cost of domain registration was suggested to
include the original cost of the site. This is confirmed by claim 2 of Interpretations of ISA 32
―Intangible assets: cost of the web page‖.
The conclusion is made about the necessity of revising some articles of National
Standard of Accounting 8 "Intangible Assets" in part of the specification of the requirements
for their recognition and accounting. Choosing an the methodic of accounting for intangible
assets, including Website, should consider international experience and European
requirements, for the purpose of ensure a balance of interests of all user groups.
Keywords: information, intellectual imperiousness, intangible assets, website,
accounting.

Братчук Л.М.
ПО ВОПРОСАМ УЧЕТА САЙТА
В статье исследованы проблемные нормативно-правовые вопросы учета вебсайту. Сосредоточено внимание на особенностях учета веб-сайту в зарубежной
практике и внесены предложения относительно отображения расходов на веб–сайт в
системе бухгалтерского учета.
Ключевые
слова:
информация,
интеллектуальная
властность,
нематериальные активы, веб-сайт, бухгалтерский учет.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Ефективність
діяльності суб‘єкта господарювання значною мірою залежить від
якості інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління.
Тобто своєчасності та змістовності інформаційного ресурсу.
Найбільшу цінність для управління має інформаційна система
бухгалтерського обліку, яка є як джерелом інформації про показники
фінансово-майнового стану підприємства, так і стосується
прогнозованих показників розвитку бізнес-процесів.
Особливої актуальності в такому аспекті набувають питання
щодо облікової інформації із використанням новітніх сервісів і
технологій, в т.ч. інформаційних.
Так, підприємства, які володіють торгівельними марками,
витрачають великі кошти на підтримку поінформованості про них
клієнтів, здійснюють витрати на відносно нову категорію активів,
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пов‘язану
з
програмним
забезпеченням
і
розробкою
комп‘ютеризованих збутових і маркетингових систем та веб-сайтів, а
це призводить до необхідності врахування важливості ролі
нематеріальних активів у діяльності підприємства та потреби їх
адекватного відображення у обліку та звітності [1, с.10].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання бухгалтерського обліку та оцінки нематеріальних
активів є не новими. Серед науковців, які внесли ґрунтовні пропозиції
в цьому напрямі слід виділити таких: С.Ф. Голова, В.М. Жука,
Я.Д. Крупки, С.Ф. Легенчука, В.Б. Моссаковського, С.В. Шульги,
І.Й. Яремка та ін.
Проте на сьогодні відсутній однозначний підхід до необхідності
формування витрат на веб-сайт та відображення їх в бухгалтерському
обліку підприємства.
Цілі статті. Розкриття особливостей формування витрат на
створення веб-сайту та порядку його відображення в бухгалтерському
обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Більш детально
зупинимося на облікових питаннях по формуванню веб-сайту, який
має інформаційну природу та може виступати об‘єктом
інтелектуальної власності.
Законодавчо визнано, що об‘єкти права інтелектуальної
власності як інтелектуальний капітал набувають характеру
необоротних господарських активів в складі нематеріальних активів і
лише за цих умов відображаються в бухгалтерському обліку та
звітності.
Так, аналіз нормативно-правових актів, що забезпечують
ідентифікацію бухгалтерських обліком нематеріальних активів
засвідчує, що не всі нематеріальні активи є об‘єктами права
інтелектуальної власності, і, відповідно не мають можливості для
облікового відображення.
Серед таких об‘єктів – витрати на створення веб-сайту в
Інтернеті.
Веб-сайт – це сукупність апаратних і програмних засобів разом з
інформаційними ресурсами, що мають унікальну адресу в мережі
Інтернет і призначені для надання інформаційних послуг юридичним
та фізичним особам [2].
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Відповідно до положень ст.433 Цивільного Кодексу України [3]
та Листа Державного департаменту інтелектуальної власності [4] вебсайти відноситься до об‘єктів права інтелектуальної власності
(авторського права). За бухгалтерськими правилами об‘єкти
авторського права або суміжних прав відносяться до однієї із груп
нематеріальних активів (п.5 П(С)БО 8) [5].
Згідно чинного законодавства нематеріальні активи повинні бути
підтвердженні відповідними документами (засвідчення авторства
твору, патент, свідоцтво, свідоцтво на поширення та ін). При цьому
виникає питання якими документами підтверджується/ чи повинно
підтверджуватися існування веб-сайту, як нематеріального активу?
Відповідно п.6 П(С)БО 8 веб-сайт вважається нематеріальним
активом, відповідаючи умовам: існує вірогідність отримання
майбутніх економічних вигод, пов‘язаних із його використанням; його
вартість може бути достовірно визначена. При самостійно
розробленому веб-сайті п.7. П(С)БО8 - підприємство повинно мати: а)
намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального
активу до стану, у якому він придатний для реалізації або
використання; б) можливість отримання майбутніх економічних вигод
від реалізації або використання нематеріального активу; в)
інформацію для достовірного визначення витрат, пов‘язаних із
розробкою нематеріального активу.
За таких умов веб-сайт слід відображати у складі нематеріальних
активів на субрахунку 154 „Придбання (створення) нематеріальних
активів‖. Такий порядок обліку можуть використовувати суб‘єкти
господарювання, які здійснюють торгівлю через сайти, отримують
доходи від платного доступу, формування баз даних та інших послуг.
Якщо створення такого веб-сайту має рекламний характер, то
витрати на його створення слід відображати в періоді їх здійснення,
що визначено п. 9 П(С)БО 8. Тобто такі витрати не відповідають
критерію отримання економічних вигід і, відповідно не визнаються
активом.
Отже, нині існує потреба у визначенні порядку формування
витрат на створення веб-сайту та його облікового відображення. На
нашу думку, з метою відображення веб-сайту в бухгалтерському
обліку слід враховувати мету його створення.
За міжнародними правилами обліку [6] капіталізувати можна
тільки витрати, які відносяться до витрат на розробку. Тобто, щоб
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капіталізувати витрати на створення веб-сайту необхідно, щоб були
виконанні всі умови визнання нематеріальних активів.
Проте в світовій практиці допускається можливість капіталізації
окремих витрат на веб-сайт в складі основних засобів (англійська
система обліку). За американськими стандартами витрати на розробку
веб-сайту капіталізують на завершеному етапі. Витрати, які понесені
на попередньому етапі розробки веб-сайту списують на витрати
періоду.
З цього приводу можна привести думку експертів щодо
створених програм, які не ідентифікуються, а відповідні витрати на їх
створення списуються на витрати періоду. На їх думку відіграє
важливу роль кошти, які потрачені на створення програми. Так, в
обліку відображаються придбані нематеріальні активи, і ті які
доповнені розробкою комп‘ютерної програми, яка створена
підприємством (на практиці програма, яка складає 50% від вартості
комп‘ютера визнається як окремий актив) [7, с.144].
На нашу думку, таке відсоткове обмеження при створенні
нематеріального активу для визнання його активом доцільно
передбачити і у вітчизняному законодавстві. Це дасть можливість
правильно відображати операції з нематеріальними активами, в т.ч. з
веб-сайтом в системі бухгалтерського обліку.
Важливим питанням є володіння і визнання доменного імені в
Інтернеті та інших нематеріальних активів, які стосуються володіння
та використання веб-сайту. Вони не включені до переліку можливих
об‘єктів обліку згідно П(С)БО 8 „Нематеріальні активи‖, хоча, на нашу
думку, забезпечують майбутні економічні вигоди як інформаційний
ресурс.
Витрати на реєстрацію доменів доцільно включати до складу
первісної вартості сайту. Підтвердженням цього є п.2 Тлумачень ПКТ
32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті [6].
За правилами МСБО такі витрати як вартість придбання
доменного імені списуються, а в американській практиці такі витрати
капіталізуються, тощо.
Висновки. Отже, нині потребують відпрацювання окремі
питання обліку витрат на створення веб-сайту. Це в свою чергу
вимагає перегляду окремих статей ПСБО 8 у частині уточнення вимог
до їх визнання і обліку. Обираючи методику обліку нематеріальних
активів, в т.ч. веб-сайту слід враховувати зарубіжний досвід та
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європейські вимоги з метою забезпечення балансу інтересів всіх груп
користувачів.
1. Скоп Х. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: визнання та оцінка/ Х. Скоп
// Бухгалтерський облік і аудит.- 2013. – №8.- 9- 19 с.
2. Лист Державного казначейства України від 19.05.04 N 07-04/1005-4111.
[Електронний ресурс]//Верховна Рада України.- Офіц. Веб-сайт.- Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua
3. Цивільний Кодекс України. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України.- Офіц.
Веб-сайт.- Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
4. Лист Державного департаменту інтелектуальної власності від 05.08.2009 №1613/4470 [Електронний ресурс]//Ліга закон.- Офіц. Веб-сайт.- Режим доступу: http: //
www.ligazakon.ua
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»
[Електронний ресурс]//Верховна Рада України.- Офіц. Веб-сайт.- Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
6. Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті: Тлумачення ПКТ 32 станом
на 01.01.2012 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України.- Офіц. Веб-сайт.Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
7. Малькова Т.Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета:
[Учеб.Пособие] / Т.Н. Малькова. СПб.: Издательский дом „Бізнес-пресса‖.- 2001.336 с.

УДК 658.153.012.7
Букало Н.А., к.е.н., доцент,
Ляшук В.В.
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ, ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ І ЛІКВІДНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
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EFFICIENT ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT SYSTEM
AS A MAIN IMPACT FACTOR ON THE ENTERPRISE
SOLVENCY AND LIQUIDITY
In the article attention is focused on the necessity of the accounts receivable
management in the modern uncertain and unstable crisis conditions. Also there was
considered the influence of the accounts receivable as the main factor in the enterprise
liquidity and solvency. The article proposes a thorough definition of the essence of the
«Receivables Management System» concept, defines the priority tasks and its solutions that
provides a properly built system of management of an account receivable and the basic
theoretical and practical aspects of the current assets management. Step by step we detailed
management process of receivables. Also we emphasized on the necessity of the rational
credit policy development and on the carrying out measures for the collection of the accounts
receivable on the enterprises. In the article was given a list of activities that includes a
meaningful credit policy and carrying out a process of the accounts receivable collection
and the procedure of its implementation.
Keywords: accounts receivable, accounts receivable management, receivables
management system, liquidity, solvency, credit policy, accounts receivable collection.

Букало Н.А., Ляшук В.В.
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ, КАК ОСНОВНОЙ
ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И
ЛИКВИДНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследованы основные аспекты управления дебиторской
задолженностью на предприятии, рассмотрены теоретические и практические основы
управления данной частью оборотных активов. Предложено проведение системы мер,
которая призвана улучшить платежеспособность и ликвидность предприятия.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, управление дебиторской
задолженностью, система управления дебиторской задолженностью, ликвидность,
платежеспособность, кредитная политика, инкассация дебиторской задолженности.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В економіці
України частим явищем є формування значних обсягів дебіторської
заборгованості, стан якої істотно погіршився унаслідок негативного
впливу на підприємства фінансової кризи. В умовах відносно низького
рівня поточної та перспективної платоспроможності, господарюючі
суб‘єкти постійно відкладають момент платежу за своїми
зобов‘язаннями, нехтуючи своєчасністю виконання їх перед
контрагентами. Тому для підприємств України є досить важливим і
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актуальним завдання покращення системи управління дебіторською
заборгованістю підприємства, що допоможе забезпечити вчасне
надходження коштів за фінансовими платежами від дебіторів і
дозволить раціонально обґрунтувати її оптимальні розміри.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення
проблеми.
Проблеми управління
дебіторською
заборгованістю висвітлені у працях І. Бланка, Г. Нашкерської,
М. Білика, А. Шеремета, Я. Маркуса, А. Лігоненко, В. Смачила,
Р. Костирка та інших вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів.
Однак недостатньо чітко визначено орієнтири для побудови
ефективної системи управління дебіторською заборгованістю.
Цілі статті. Дослідження теоретичних та практичних аспектів
управління дебіторською заборгованістю та розробка комплексу
заходів щодо побудови ефективної системи управління дебіторською
заборгованістю на підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно до
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» визначається, як сума
заборгованості дебіторів на певну дату. В окрему групу виділяється
поточна заборгованість, яка є фінансовим активом, до якої не
належить придбана заборгованість та призначена для продажу [1].
Система управління дебіторською заборгованістю представляє
собою частину загального управління оборотними активами й
маркетингової політики підприємства, що спрямована на розширення
обсягу реалізації продукції та полягає в оптимізації загального розміру
цієї заборгованості та забезпеченні своєчасної її оплати [2, 125].
На цю систему покладено ряд завдань, які забезпечують
необхідні умови для ефективного управління дебіторською
заборгованістю:
1) аналіз дебіторської заборгованості підприємства за минулий
період. Зокрема, аналіз рівня і складу дебіторської заборгованості
підприємства. Розглядається склад дебіторської заборгованості
залежно від терміну заборгованості, тобто за строками її інкасації. На
основі проведеного аналізу дебіторської заборгованості минулого
періоду визначається сума ефекту, яка може бути отримана від
інвестування коштів у дебіторську заборгованість;
2) визначення форм реалізації готової продукції покупцям;
3) визначення суми грошових коштів, яка буде відволікатися в
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дебіторську заборгованість у наступному періоді;
4) формування умов відвантаження готової продукції покупцям
відповідно до укладених угод;
5) оцінювання кредитоспроможності покупців на підставі
відомостей, які надаються покупцям;
6) розроблення порядку проведення інкасації дебіторської
заборгованості у наступному періоді;
7) використання на підприємстві сучасних форм рефінансування
дебіторської заборгованості;
8) здійснення ефективного контролю за рухом і своєчасною
інкасацією дебіторської заборгованості [3, 106].
Для
забезпечення
платоспроможності,
ліквідності,
прибутковості підприємства шляхом створення ефективної системи
управління портфелем дебіторської заборгованості підприємства
повинні дотримуватися наступних етапів управління:
1) формування умов надання комерційних кредитів та процедури
інкасації дебіторської заборгованості;
2) визначення допустимого обсягу портфеля дебіторської
заборгованості на основі прогнозованого обсягу реалізації;
3) моніторинг складових портфеля дебіторської заборгованості
та структурування її за термінами погашення;
4) розробка змін умов кредитування різних дебіторів з метою
збільшення обсягів продажу;
5) оцінка можливостей рефінансування портфеля дебіторської
заборгованості [4, 23].
Негативним і поширеним для сьогодення є явище перевищення
дебіторської заборгованості підприємства над кредиторською, що
спричиняє нестачу фінансових ресурсів підприємства, призводить до
його технічної неплатоспроможності. Це у свою чергу зумовлює
пошук підприємством додаткових зовнішніх фінансових ресурсів, які є
платними
і
економічно
невигідними.
Лише
дотримання
вищезазначених
етапів
системи
управління
дебіторською
заборгованістю зможе забезпечити оптимізацію її розміру, що
безпосередньо пов‘язано із вибором раціональної кредитної політики,
яку здійснює підприємство і процесом її інкасації. Тому на
підприємствах, які мають значний обсяг дебіторської заборгованості,
що перевищує кредиторську, необхідно формувати засади
раціональної кредитної політики та інкасації дебіторської
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заборгованості.
Розробка раціональної кредитної політики підприємства
передбачає:
1. Виявлення фінансових можливостей надання підприємством
товарного (комерційного), або споживчого кредиту. Використання
підприємством цих форм кредитування можливе лише при наявності у
нього достатніх резервів фінансових засобів для забезпечення
платоспроможності
на
випадок
несвоєчасного
виконання
контрагентом обов‘язків за розрахунками.
2. Визначення складу й оцінки потенційних дебіторів. У ході
цього етапу оцінюється кредитоспроможність клієнтів за певною
системою критеріїв.
3. Лімітування розміру кредиту, що надається одному клієнту.
Розмір фіксованої максимальної межі суми заборгованості клієнта з
наданого товарного або споживчого кредиту, тобто «кредитний ліміт»
визначається фінансовим станом підприємства-кредитора, середнім
обсягом договорів з реалізації готової продукції (при споживчому
кредиті – середньою вартістю покупки).
4. Лімітування обмеження періоду надання кредиту.
5. Визначення вартості надання кредиту. Вона являє собою
оцінку фінансових втрат від відволікання оборотних активів у
дебіторську заборгованість і розміру необхідної їх компенсації.
6. Формування умов надання і обслуговування кредиту. Ці
умови можуть визначати необхідність забезпечення кредиту заставою
або його страхування; терміни погашення кредиту; розміри штрафних
санкцій за невиконання обов‘язків клієнтами та ін..
7. Визначення
процедури
інкасації
дебіторської
заборгованості [5, 166].
Таблиця 1
Заходи інкасації дебіторської заборгованості
Заходи
Нагадування телефоном
Письмове нагадування
Письмове нагадування
офіційному рівні

на

Зміст
Щоденно або 2-3 рази на тиждень
У листі вказуються пропозиції по
узгодженню графіка погашення дебіторської
заборгованості,
а
також
можливості
звернутися до вищого органу
У
листі
вказуються
необхідність
узгодженню
графіка
погашення
заборгованості до встановленого терміну
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Продовження табл. 1
Узгодження
погашення

графіків

Отримання інформації про
дебіторів
Проведення взаємозаліку
Рефінансування
заборгованості
Реструктуризація
заборгованості
Реалізація продукції та майна
дебітора

Графік, як пропозиція, що доповнює договір
сторін із вказівкою на санкції за його
невиконання
Разом із дебітором з‘ясовується можливість
проведення взаємозаліку, активізується
маркетинг дебітора
Оформлюється угодою всіх учасників
взаємозаліку або простим векселем
Оформлюється простий чи переказний
вексель, за яким дебітор виступає
платником, укладання факторингової угоди
Зміна сторін угоди, форми та терміну
виконання
Дебітор передає права на реалізацію
продукції та майна за узгодженим списком

Управління інкасацією дебіторської заборгованості – одна із
найважливіших складових процесу управління дебіторською
заборгованістю, яка передбачає розробку та реалізацію заходів щодо
погашення дебіторської заборгованості, які представлені у
таблиці 1 [6, 45].
Висновки. Управління дебіторською заборгованістю займає
вагоме місце у процесі загального управління підприємством, адже
отримання платежів від дебіторів є одним із основних джерел
надходження коштів, що виступає ключовим фактором впливу на
рівень ліквідності та платоспроможності підприємства. Різке
неконтрольоване збільшення дебіторської заборгованості та її частки в
оборотних активах свідчить про необачну кредитну політику
підприємства стосовно покупців, про збільшення обсягу продажів, або
про неплатоспроможність і банкрутство частини покупців. Для
вирішення даної проблеми управлінська ланка на підприємстві
повинна звернути увагу на кредитну політику стосовно дебіторів,
процес інкасації дебіторської заборгованості, її контроль і аналіз, що у
сукупності дозволить побудувати ефективну систему управління цією
частиною оборотних активів та забезпечити нормальний рівень
ліквідності.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»:
наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.
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2. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / [Т.В. Момот, В.О. Безугла, Ю.О. Тараруєв
та ін. ]. – Київ: Цент учбової літератури, 2011. – 712 с.
3. Базецька Г. І. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для
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ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ ПРИ ПОЗАМОВНОМУ МЕТОДІ ТА ВИЯВЛЕННЯ
РЕЗЕРВІВ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ДП «ЛРЗ «МОТОР»)
У статті досліджено особливості процесу калькулювання собівартості
продукції при застосуванні позамовному методу. Запропоновано шляхи виявлення
резервів зниження собівартості продукції на прикладі ДП «ЛРЗ «Мотор».
Ключові слова: собівартість, калькулювання собівартості, позамовний метод
калькулювання, резерви зниження собівартості продукції.

Bukalo N., Slepchenko К.
PECULIARITIES OF THE COST CALCULATION BY THE JOB
ORDER COSTING AND IDENTIFYING THE RESERVES OF ITS
REDUCTION (ON THE NE «LRP «MOTOR»)
In the article has been analyzed peculiarities of the cost calculation by the job order
costing and has been identified the reserves of cost reduction. The analysis of the product
costing was held on the NE «LRP «Motor».
Analysis showed that the plant has been working efficiently inasmuch as it was
reduced the cost calculation on its production. The economy took place because of the basic
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and subsidiary salary reduction and, accordingly, lowering of the single social contribution.
The economy on the remuneration of labour was caused by the reduction of the labour
output ratio. An increase of the labour productivity was one of the basic factors of the cost
savings.
Usage of the alternative sorts of raw materials and fuel was another key factor of the
economy. Plant replaced traditional kinds of fuel by the alternatives, such as waste products,
solid fuels and gas hydrates.
Another factor of economy was cutting the general economic expenses. This type of
outlays was cut by the reduction of the extra charges on the manufacturing equipment
maintenance.
We determined that among the reserves of the cost reduction were: a decrease of the
labour output ratio, salary reduction, lowering of the general economic expenses, an
implementation of the organizational-technical measures, an increase of the output rate, an
efficient placement of the productive capacities, an improvement of the raw materials usage,
a development of the production and labour management (an improvement of the service
production, a reduction of the management costs, an improvement of the fixed assets usage,
transport costs).
Keywords: product costing, cost, job order costing, reserves of cost reduction, labour
output ratio, output rate.

Букало Н.А., Слепченко Е.А.
ОСОБЕННОСТИ КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЗАКАЗНОГО
МЕТОДА И ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ЕЕ СНИЖЕНИЯ (НА
ПРИМЕРЕ ГП «ЛРЗ «МОТОР»)
В статье исследованы особенности процесса калькуляции себестоимости
продукции при использовании позаказного метода учета издержек. Предложены
методы ее снижения на примере ГП «ЛРЗ «Мотор».
Ключевые слова: себестоимость, калькуляция себестоимости, позаказный
метод калькуляции, резервы снижения себестоимости.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Для
забезпечення ефективної фінансової та виробничої діяльності
підприємства важливим є виявлення резервів зниження собівартості
продукції. Собівартість продукції є ключовим показником діяльності
підприємства, оскільки здійснює прямий вплив на процес
ціноутворення і, таким чином, – на забезпечення прибутковості
підприємства. Виявлення резервів зниження собівартості продукції
може забезпечити зниження витрат на виробництво продукції, що
призведе до зниження ціни на одиницю продукції, а відповідно –
забезпечить підвищення прибутку підприємства та надання значних
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конкурентних переваг і, таким чином, розширення ринків збуту. Тому
дослідження проблеми калькулювання собівартості продукції та
виявлення резервів її зниження є досить актуальним та становить
значну теоретичну і практичну цінність.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми калькулювання собівартості
продукції та виявлення резервів її зниження досліджували такі
науковці, як Н. Чумаченко, І. Басманов, Л. Нападовська, А. Апчерч, К.
Друрі, С. Голов, Ю. Цал-Цалко, Я. Соколов, А. Шегда, О. Олійник та
інші вітчизняні та зарубіжні вчені. Аналіз літературних джерел
свідчить про те, що при вагомості попередніх досліджень даного
питання, окремі питання, які стосуються конкретизації чинників,
шляхів та резервів зниження собівартості і забезпечення можливості
підвищення конкурентоспроможності ціни з урахуванням існуючого
попиту та купівельної спроможності покупців вивчені недостатньо.
Незавершеність наукових досліджень у розрізі перелічених
обумовлює актуальність зазначеної теми.
Цілі статті. Дослідження особливостей процесу калькулювання
собівартості продукції при застосуванні позамовного методу, пошук та
виявлення резервів її зниження на прикладі ДП «ЛРЗ «Мотор».
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Собівартість
промислової продукції (робіт, послуг) – це виражені у грошовій формі
поточні витрати підприємства на її виробництво [1, с. 208].
Собівартість є одним з основних показників діяльності
підприємства, який характеризує сутність використаних ресурсів,
рівень технічного розвитку виробництва, досконалість управління та
значною мірою визначає кінцеві результати діяльності підприємства, а
саме: прибуток та рентабельність.
Досліджуваним підприємством виступає ДП «ЛРЗ «Мотор»,
основними видами діяльності якого є капітальний ремонт,
реконструкція та технічне обслуговування двигунів повітряних
літальних апаратів, їх вузлів і агрегатів та інші види ремонту;
виготовлення запасних частин та комплектуючих для авіаційної та
іншої техніки військового та цивільного призначення [2, с. 3-7]. Дане
підприємство займає провідне місце на ринку збуту, як на території
України, так і на закордонних ринках, зокрема експортує вироблену
продукцію та надає послуги з капітального ремонту двигунів у такі
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країни, як: Польща, Білорусь, Казахстан, Азербайджан, КНР, В‘єтнам,
Малайзія, Бангладеш, Індонезія, США, Індія, Судан, Ефіопія,
Венесуела, Еритрея, Ангола, М‘янма, Ємен.
На ДП «ЛРЗ «Мотор» застосовується позамовний метод
калькулювання собівартості продукції, що передбачає групування
витрат за замовленнями на виготовлення окремого виробу. Тобто
об'єктом обліку витрат при цьому методі є окреме замовлення.
Калькулювання собівартості отриманого продукту здійснюється лише
після повного виконання і закриття замовлення, незалежно від
тривалості його виконання. До завершення замовлення всі витрати на
нього відносяться на незавершене виробництво.
Слід відзначити, що собівартість продукції тісно пов‘язана з
ціною продукції і є її основною складовою.
Ціна реалізації продукції ДП «ЛРЗ «Мотор» включає виробничу
собівартість, визнані адміністративні витрати, витрати на збут,
прибуток і податок на додану вартість.
Досліджено, що адміністративні витрати та витрати на збут не
включаються до собівартості продукції, а є витратами періоду і
відносяться на зменшення фінансових результатів, тобто прибутку в
період понесення цих витрат.
Особливістю щодо формування ціни на кожен вид продукції
підприємства є те, що накладні витрати включаються за ставкою
розподілу (у %) до основної зарплати.
З економічних і соціальних позицій зниження собівартості для
підприємства «ЛРЗ «Мотор» полягає у наступному:
- у збільшенні прибутку, що залишається у розпорядженні
підприємства, а отже, у появі можливості не тільки простого, але й
розширеного відтворення;
- у появі більшої можливості для матеріального стимулювання
робітників і вирішення багатьох соціальних проблем колективу
підприємства;
- у поліпшенні фінансового стану підприємства і зниженні рівня
ризику банкрутства;
- у можливості зниження ціни реалізації на свою продукцію, що
дозволяє значною мірою підвищити конкурентоздатність продукції і
збільшити обсяг продажів.
Перед визначенням заходів щодо зниження собівартості
продукції, необхідно провести її аналіз, тобто:
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1) оцінити динаміку найважливіших показників собівартості та
виконання плану по ним [3, с. 57];
2) оцінити обґрунтованість плану щодо собівартості продукції;
3) визначити фактори, які вплинули на динаміку показників
собівартості та виконання плану за ними, виявити величину та
причини відхилень фактичних витрат від планових;
4) оцінити динаміку і виконання плану із собівартості за
елементами і за статтями калькуляції [4, с. 186];
5) виявити втрачені можливості зниження собівартості
продукції.
Аналіз собівартості продукції проведемо на базі калькуляції
собівартості двигуна АЛ-31Ф ЛРЗ «Мотор» (табл. 1).
В аналітичній таблиці 1 зазначені основні статті калькуляції
собівартості продукції.
Таблиця 1
Калькуляція собівартості двигуна АЛ-31Ф (грн.) [4]
№
з/п

1
2

3

Відхилення
ФАКТ
станом на
Відносне,
01.04.2013 Абсолютне
%

Найменування
статей

ПЛАН

Трудомісткість
(нормо-годин)

2 815,56

1 637,27

-1178,29

-41,85

12 256,00

16 694,27

4438,27

36,21

5 060,00

8 843,06

3783,06

74,76

276 668,80

274 671,10

-1997,70

-0,72

Сировина та
матеріали
Покупні
комплектуючі
вироби,
напівфабрикати
Паливо і енергія на
технологічні цілі

4

Основна заробітна
плата

38 811,28

23 927,10

-14884,18

-38,35

5

Додаткова заробітна
плата, 59%

22 898,66

13 639,62

-9259,04

-40,43

6

Єдиний соціальний
внесок, 37,45%

23 110,37

13 380,84

-9729,53

-42,10
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Продовження табл. 1

7

Відшкодування
зносу інструментів і
пристроїв цільового
призначення та інші
спеціальні витрати

21 923,00

32 000,00

10077,00

45,97

8

Загальновиробничі
витрати, 870,8%

337 968,63

186 333,09

-151635,54

-44,87

9

Виробнича
собівартість

738 696,74

569 489,08

-169207,66

-22,91

За даними аналітичної таблиці можна зробити висновок про
економію витрат, включених в калькуляцію собівартості виробу двигуна
АЛ-31Ф. Фактична виробнича собівартість знизилась на 22,91%
порівняно з запланованою. Економія відбулась за рахунок зниження
основної заробітної плати на 38,35% і додаткової заробітної плати – на
40,43%, що було спричинене зниженням трудомісткості виробу – на
41,85%, і, відповідно, зниженням єдиного соціального внеску на фонд
оплати праці основних робітників – на 42,10%. Ще одним фактором
економії було зниження загальновиробничих витрат
на 44,87% [5].
Основним джерелом зниження собівартості продукції на
підприємстві є зростання продуктивності праці. По-перше, за рахунок
зростання продуктивності праці досягається економія заробітної плати,
оскільки зростання продуктивності праці призводить до скорочення
витрат на виробництво продукції. По-друге, завдяки зростанню
продуктивності збільшується випуск продукції, за внаслідок чого
досягається зниження собівартості продукції шляхом економії
непропорційних витрат [3, с. 59].
При цьому необхідно враховувати, що зниження собівартості
продукції багато в чому визначається відповідним співвідношенням
темпів зростання продуктивності праці та зростання заробітної плати.
Зростання продуктивності праці повинне випереджати зростання
заробітної плати, забезпечуючи тим самим зниження собівартості
продукції.
Розглянемо, в яких умовах при зростанні продуктивності праці на
підприємстві скорочуються витрати праці з розрахунку на одиницю
продукції.
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Збільшення виробництва продукції на одного робітника може бути
досягнуте за рахунок здійснення організаційно-технічних заходів,
завдяки чому змінюються норми виробітку, й відповідно розцінки за
роботи, що виконуються; за рахунок перевиконання встановлених норм
виробітку без проведення організаційно-технічних заходів.
У першому випадку підприємство одержує економію заробітної
плати робітників. Пояснюється це тим, що у зв'язку зі зниженням
розцінок частка заробітної плати в собівартості одиниці продукції
зменшується. Проте це не призводить до зниження середньої заробітної
плати робітників, оскільки організаційно-технічні заходи, що
проводяться, дають можливість робітникам з тими ж витратами праці
виготовити більше продукції [4, c. 187].
У другому випадку величина витрат на заробітну плату робітників
у собівартості одиниці продукції не зменшується. Але із зростанням
продуктивності праці збільшується об'єм виробництва, що забезпечує
економію за іншими статтями витрат, зокрема скорочуються витрати з
обслуговування виробництва й управління.
Ще одним джерелом зниження собівартості продукції є
застосування альтернативних видів сировини (відходів, твердих горючих
речовин, газогідратів, штучних джерел та видів енергетичної сировини).
Застосовуючи
альтернативи,
можна
підвищити
якість
і
конкурентоспроможність продукції і за рахунок цього досягти зниження
витрат на матеріали. Це джерело має важливе значення для
матеріалоємних галузей. Зменшення витрат матеріалів здійснюється
різними шляхами: скороченням витрат, заміною дорогих матеріалів
більш дешевими, зменшенням витрат на постачання матеріалів,
покращенням нормування витрат матеріалів [3, с. 60; 4, с. 107].
Не менш важливим чинником, який сприяє скороченню витрат є
дотримання всіх головних принципів ефективного розміщення
продуктивних сил: це скорочення шляхів між виробником і покупцем,
між виробництвом і сировинною базою. Структуру фактичної виробничої
собівартості двигуна АЛ-31Ф відобразимо на рис. 1.
З діаграми на рис. 1 видно, що в питомій вазі виробничої
собівартості двигуна АЛ-31Ф переважають паливо та енергія на
технологічні цілі – 48% та розподілені загальновиробничі витрати, які
становили 33%. Відшкодування зносу спеціального оснащення становило
6%, основна заробітна плата – 4%, сировина і матеріали – 3%, додаткова
заробітна плата, єдиний соціальний внесок, покупні комплектуючі
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вироби та напівфабрикати – 2% кожен в питомій вазі виробничої
собівартості.

Рис. 1. Структура фактичної собівартості капітального ремонту
авіаційного двигуна АЛ-31Ф [5]
Висновки. Отже, для ефективної діяльності та подальшого
розвитку ДП «ЛРЗ «Мотор» необхідно розробити такі напрямки
зниження витрат та умов:
1) підвищення технічного рівня виробництва (втілення нової
техніки, технології, механізація та автоматизація виробничих
процесів);
2) раціональне використання сировини і матеріалів
(використання прогресивних видів сировини, зниження відходів,
використання вторинних ресурсів);
3) удосконалення організації виробництва та праці (покращення
обслуговування виробництва, зменшення витрат на управління,
ефективне використання основних засобів, транспортних витрат).
Вдосконалення механізму управління витратами ефективно
тільки на основі комплексного системного підходу щодо вирішення
проблеми зниження собівартості продукції на підприємстві.
1. Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник / І. М. Бойчик – К.:
Атака, 2004. – 480 с.
2. Статут ДП «ЛРЗ «Мотор» зі змінами та доповненнями, затверджений наказом
Державного концерну «Укроборонпром» у 2012 році. – 17 с.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПОТОЧНИМИ АКТИВАМИ (ДЕБІТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ) ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ
Аналіз ситуації на підприємствах України свідчить про необхідність широкого
впровадження дієвого внутрішньогосподарського контролю за розрахунками з
дебіторами, що забезпечить управлінський персонал достовірною, вчасною,
максимально повною інформацією про стан, структуру та динаміку відносин з
контрагентами і допоможе правильно визначити основні напрямки діяльності та
завдання, які постають перед суб‘єктом господарювання. У статті розглянуто
проблемні питання організації системи оперативного управління розрахунків з
дебіторами, а також наведено певні шляхи її подальшого вдосконалення та розвитку
на промислових підприємствах України.
Ключові слова: внутрішній контроль, проблеми, оперативне управління,
розрахунки, дебіторська заборгованість, удосконалення, модель.

Burova T., Voloshina V.
THE THEORETICAL BASIS OF THE OPERATIONAL
MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS (RECEIVABLES)
FOOD BUSINESS
Analysis of the situation in the Ukraine demonstrates the need for widespread
introduction of effective internal control over accounts receivable that will provide
management with reliable, timely, complete information on the status, structure and
dynamics of relationships with contractors and help to identify the main activities and tasks

Бурова Т.А., Волошина В.В.
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facing the entity. The article considers the organization of the internal control system of
settlements with debtors, and some ways of further improvement and development of the
food industry in Ukraine.
In the current economic conditions economic situation in Ukraine is characterized
by a large proportion of non-payment. To some extent, this fact is related to the influence of
the global economic crisis, but in our country, the negative trend intensified still
unsatisfactory state control over fulfillment of contractual obligations in the workplace.
Payments to contractors are an important part of financial-economic activity of any
enterprise, they are inextricably linked to the incoming and outgoing cash flows that form
the basis of the process to ensure continuity of the entity. Delaying receipt of payment and
repayment leads to slower operating cycle and reduce business activity. In addition, the
value of money considering the time factor tends to decrease, which in turn negatively
affects their ability to purchase and reduces resource companies. One of the main challenges
faced by the management ranks of domestic enterprises is the continuous monitoring of
receivables size, maturity, analyze its structure. In strengthening the financial condition and
solvency of a significant role to play in monitoring of the dynamics of payments and
receivables.
Keywords: internal control issues, operational management, payments, receivables,
improving the model.

Бурова Т.А., Волошина В.В.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕКУЩИМИ АКТИВАМИ (ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ) ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ
Анализ ситуации на предприятиях Украины свидетельствует о необходимости
широкого внедрения действенного внутрихозяйственного контроля по расчетам с
дебиторами, что обеспечит управленческий персонал достоверной, своевременной,
максимально полной информацией о состоянии, структуре и динамике отношений с
контрагентами и поможет правильно определить основные направления деятельности
и задачи, стоящих перед предприятием. В статье рассмотрены проблемные вопросы
организации системы оперативного управления расчетов с дебиторами, а также
приведены некоторые пути дальнейшего совершенствования и развития на
промышленных предприятиях Украины.
Ключевые слова: внутренний контроль, проблемы, оперативное управление,
расчеты, дебиторская задолженность, усовершенствования, модель.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У сучасних
умовах
господарювання
економічна
ситуація
в
Україні
характеризується значною часткою неплатежів. Певною мірою цей
факт пов'язаний із впливом наслідків світової економічної кризи,
проте в нашій країні негативні тенденції підсилюються ще й
незадовільним станом контролю за виконанням договірних
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зобов‘язань на підприємствах. Розрахунки з контрагентами є
важливою складовою фінансово-економічної діяльності будь-якого
підприємства, вони нерозривно пов‘язані з вхідними та вихідними
грошовими потоками, які складають основу процесу забезпечення
безперервної діяльності суб‘єктів господарювання. Затягування
строків отримання платежів та погашення зобов‘язань приводить до
сповільнення операційного циклу та зниження ділової активності
підприємства. Крім того, вартість грошей з урахуванням фактора часу
має тенденцію до зниження, що в свою чергу негативно впливає на їх
покупну спроможність і призводить до скорочення ресурсів
підприємств. Одним з головних завдань, які постають перед
управлінською ланкою вітчизняних підприємств, є постійний
моніторинг розмірів дебіторської заборгованості, строків погашення,
аналіз її структури. У зміцненні фінансового стану і
платоспроможності підприємств значна роль належить контролю за
станом розрахунків та динамікою дебіторської заборгованості.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Загальні питання організації системи
внутрішнього контролю за розрахунками з дебіторами розглядали такі
вчені-науковці, як Береза С.Л., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф.,
Гуцаленко Л.В., Дедков Є.П., Джога Р.Т., Завгородній В.П.,
Кузьмінський A.M., Максімова В.Ф., Нападовська Л.В., Онищук В.М.,
Усач Б.Ф., Шевчук В.О. та інші.
У працях українських вчених висвітлено ряд питань організації
та впровадження оперативного управління та внутрішнього контролю
на вітчизняних підприємствах. Так, досліджено організаційнометодичні підходи щодо оперативного управління та контролю
дебіторської заборгованості на аграрних підприємствах, теоретикометодологічні та організаційно-практичні проблеми впровадження
внутрішнього аудиту дебіторської заборгованостей торговельних
підприємств [2]. Проте проблеми побудови надійної системи
оперативного управління та контролю дебіторської заборгованості
промислових
підприємств,
особливо
підприємств
харчової
промисловості, ще недостатньо розкриті. Незначний обсяг методичних
та практичних розробок цього напрямку контролю разом із
проблемами дотримання фінансової дисципліни суб‘єктами
господарювання є причиною незадовільного стану розрахунків з
контрагентами, що в свою чергу призводить до викривлення
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інформації про фінансовий стан підприємств та знижує ефективність
прийнятих управлінських рішень.
Цілі статті. Метою статті є дослідження теоретичних засад
оперативного управління поточними активами (дебіторською
заборгованістю) на підприємствах харчової промисловості, що формує
підґрунтя для прийняття ефективних та своєчасних управлінських
рішень в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, а
також визначення напрямків удосконалення та розвитку управління.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Дебіторська
заборгованість по розрахунках з покупцями, замовниками та іншими
дебіторами складає суттєву частку поточних активів підприємства – в
деяких галузях до 40-50%, а це означає, що точність цих показників
необхідна для забезпечення достовірності фінансової звітності в
цілому [3]. Одним із найважливіших чинників фінансової стабільності
підприємства є стан дебіторської заборгованості, що виникає в ході
здійснення економічних взаємовідносин з іншими суб'єктами
господарювання. Тому важливо проводити постійний контроль
дійсного стану дебіторської заборгованості з метою забезпечення
мінімальних гарантій для користувачів фінансової звітності відносно
достовірності, реальності, повноти і законності приведеної про неї
інформації.
Дослідження теоретичних та практичних основ системи
оперативного
управління
дебіторської
заборгованості
на
підприємствах харчової галузі показали наступне:
1) На більшості підприємств відсутні структурні підрозділи,
відділи внутрішнього контролю (аудиту), до основних завдань яких
входило б здійснення контролю за проблемною дебіторською
заборгованістю в динаміці.
2) Доцільність розробки пакету робочих документів контролера
для організації ефективного процесу контролю дебіторської
заборгованості, який повинен відповідати об‘єктивним умовам
функціонування та специфіки діяльності підприємства, а також
сприяти отриманню усієї необхідної достовірної інформація про стан
об‘єкта та зіставленню її зі стратегічними показниками.
3) Відсутність у сучасних умовах господарювання ефективної
методики аналізу дебіторської заборгованості в системі оперативних
інформаційних даних. Загальна криза неплатежів, характерна для
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сучасної української економіки, змушує брати під сумнів
об‘єктивність, своєчасність й корисність результатів аналізу. За
вітчизняними методиками неможливо однозначно оцінити стан
дебіторської заборгованості, а також ступінь його впливу на
фінансово-господарський стан підприємств.
4) Несвоєчасність оплати дебіторської заборгованості
(рефінансування).
Сучасні
підприємства
дуже
невпевнено
використовують основні форми рефінансування – облік векселів,
факторинг, форфейтинг, тощо, які могли б істотно прискорити
трансформацію дебіторської заборгованості у грошові кошти.
Для повного розуміння сучасного стану і розмірів розрахунків з
покупцями, замовниками та іншими дебіторами необхідно
проаналізувати структуру оборотного капіталу промислового
підприємства та визначити, яка його частина приходиться на
дебіторську заборгованість. У науковій літературі рекомендована
питома вага дебіторської заборгованості у вартості оборотних активів
прийнята на рівні 40%. За період з 2011 року по 2013 питома вага
заборгованості дебіторів на підприємствах харчової галузі коливалася
в діапазоні від 58,8% до 64%. Це свідчить про значне вилучення
коштів із обороту підприємства з одного боку за рахунок збільшення
величини заборгованості покупців та замовників, а з іншого – за
рахунок необхідності погашення зобов‘язань перед бюджетом за
нарахованими податками у той час, як безпосередній розрахунок з
дебіторами ще не відбувся [5].
Враховуючи високі темпи інфляції, що характеризують сучасну
економіку України, іммобілізація значної частини коштів
підприємства у дебіторській заборгованості не тільки сповільнює
фінансовий цикл підприємства, але є і вкрай невигідним.
Отже, зважаючи на наявні тенденції економічного розвитку
України та проаналізований стан дебіторської заборгованості, широке
та ефективне впровадження внутрішнього контролю та оперативного
управління є необхідною передумовою успішного функціонування
підприємств.
Організація дієвої системи оперативного управління та
внутрішнього контролю повинна ґрунтуватися на своєчасності
повідомлення про відхилення, відповідальності, збалансованості,
інтеграції, постійності, комплексності, розподілу обов‘язків. Метою
оперативного управління розрахунків з дебіторами є встановлення
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повноти, достовірності та своєчасності відображення даних в
первинних документах підприємства, облікових регістрах і звітності.
Контроль передбачає здійснення перевірки за дотриманням планових
показників; налагодження системи спостереження за строками оплати
платежів; контроль за виконанням договірних відносин; виявлення
резервів зростання платоспроможності підприємства та контроль за
результатами виконання оптимізаційних управлінських рішень. Подруге, встановлення найбільш комфортного для підприємства
співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю,
важливо для прискорення оборотності цих двох показників.
Вважається, що сприятливою є ситуація, коли період обороту
дебіторської заборгованості підприємства менший, ніж період обороту
кредиторської, оскільки за таких умов підприємство може погасити
свої зобов‘язання за рахунок коштів, що надходять від дебіторів [3].
В
подальшому
необхідно
систематично
проводити
інвентаризацію заборгованості шляхом перевірки первинних
документів, які є основою для проведення розрахунків та
відображення операцій в обліку, а також шляхом звірки залишків з
контрагентами. Особливу увагу слід звернути на те, що кожна
операція повинна бути санкціонованою та законною. Дані контрольні
процедури дозволяють розподілити дебіторську заборгованість
залежно від строків її погашення на нормальну, прострочену та
безнадійну. У свою чергу отримані відомості дають можливість вжити
заходи стосовно простроченої заборгованості, а саме, враховуючи
вимоги законодавства та договорів, можна розпочати претензійну
роботу, застосувати економічні санкції (нарахування штрафів, пені,
неустойки) та інші. Доцільним буде також з‘ясувати, хто несе
відповідальність за своєчасність розрахунків з дебіторами, та з‘ясувати
причини порушення строків надходження коштів [7].
Однак, як показали дослідження, навіть на великих
підприємствах харчової промисловості найчастіше відсутні спеціальні
служби оперативного управління та внутрішнього контролю (аудиту),
що дало б змогу запропонувати комплекс заходів, направлених на
створення, постійне впорядкування та удосконалення системи
внутрішнього контролю з метою забезпечення інформацією
керівництво про стан розрахунків для прийняття ефективних
управлінських рішень та складання звітності. Вважаємо, на
українських підприємствах необхідно створення таких служб, відділів
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чи хоча б секторів (наприклад у складі фінансової служби чи
бухгалтерії) для здійснення запропонованих заходів (рис.1).
Аналіз методів реалізації продукції,
товарів
Контроль за виконанням договорів з
дебіторами
Розгляд претензій
Перевірка правильності і своєчасності
оплати штрафних санкцій
Склад винних осіб за несвоєчасність
сплати дебіторської заборгованості

-

Організаційний
контроль

-

Внутрішній контроль дебіторської заборгованості

-

Операційний
контроль

Фінансовий
контроль

Правовий
контроль

-

Оприбуткування готової продукції
Зберігання готової продукції на складі
Склад дебіторів та аналіз їх
платоспроможності

-

Контроль за видачею накладних та їх
реєстрацією
Перевірка звітів про реалізацію
Ідентичність звітів і даних
бухгалтерських регістрів

-

-

Реалізація
матеріалів
внутрішнього
контролю

Рис.1
Модель
заборгованості

-

Господарський кодекс України
Закон України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність»
Закон України «Про аудиторську
діяльність»
НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності»
П(с)БО 10 «Дебіторська
заборгованість»
Складання звіту про перевірку
Розробка заходів з усунення виявлених
недоліків
Прогноз фінансової стратегії і
розвитку підприємства
Участь у реалізації матеріалів
внутрішнього аудиту

внутрішнього
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Важливим в організації ефективної системи оперативного
управління розрахунків з контрагентами є забезпечення надійності
збереження інформації від сторонніх осіб, зокрема перевірка системи
зберігання документації, функціонування архівної служби, порядку
інвентаризації документів в архіві і забезпечення доступу до документів,
тощо.
Загалом ефективне проведення внутрішньогосподарського
контролю за дебіторською заборгованістю можливе при тісній взаємодії
між бухгалтерією підприємства, його юридичним та фінансовим
відділами.
Висновки. Аналіз ситуації на підприємствах харчової галузі
України свідчить про необхідність широкого впровадження дієвого
внутрішньогосподарського контролю та оперативного управління за
розрахунками з дебіторами, що забезпечить управлінський персонал
достовірною, вчасною, максимально повною інформацією про стан,
структуру та динаміку відносин з контрагентами і допоможе
правильно визначити основні напрямки діяльності та завдання, які
постають перед суб‘єктом господарювання. Першочерговими
завданнями при здійсненні оперативного управління дебіторської
заборгованості є:
− необхідність введення структурних підрозділів, які будуть
здійснювати контроль за складом та структурою дебіторської
заборгованості, строками її погашення;
− забезпечення юридичної обґрунтованості кожної суми
дебіторської заборгованості;
− моніторинг і діагностика причин виникнення заборгованостей
та прорахування їх наслідків;
− розробка дієвої методики аналізу розрахунків з покупцями,
замовниками, іншими дебіторами та розробка робочих документів
контролера;
− активне використання основних форм рефінансування:
факторинг, облік векселів, форфейтинг, тощо; які прискорять
трансформацію дебіторської заборгованості у грошові кошти.Отже,
правильно організований внутрішній контроль за своєчасністю,
повнотою й юридичною обґрунтованістю розрахунків з дебіторами –
запорука успішного розвитку, стабільності та стійкості вітчизняних
підприємств в умовах сучасного бізнес-середовища.
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УДК 657
Волошина В.В.
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського
ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ
АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розглянуто питання бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю оборотних активів підприємств з метою управління ними. Досліджено
взаємозв‘язок понять ―оборотні активи‖, ―оборотні кошти‖, ―оборотний капітал‖ для
теоретичного обґрунтування їх значення; удосконалено існуючу класифікацію
оборотних активів для застосування у практичній діяльності підприємств.
Ключові слова: оборотні активи, оборотні кошти, оборотний капітал, контроль,
управління, інформаційні основи.
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Voloshina V.
INFORMATIONAL BASIS OF ACCOUNTING AND CONTROL OF
CURRENT ASSETS OF ENTERPRISES
Accounting is the basis for management the entity. However, without an organized
system of control is not management objectives can be achieved even with a clear
organization accounting. Monitoring is an important component and prerequisite effective
implementation of any activity, obtaining information about processes taking place in the
company, making the most efficient and operational decisions on general and specific issues
of the enterprise. Important role in the system of economic control takes inside, which
included, depending on the location, you can select control of non-current and current assets,
control of liabilities of the company, control of income and consumption performance.
As the basis of the each entity is property and resource potential, we find it
necessary to pay attention investigation of the issue of control of current assets, which is one
of the main economic resources of industrial activity enterprises. This leads to the need to
improve the organization and methodology of accounting and control of current assets as the
basis for an information security management stockpiling, production and marketing
activity. The study aims to study the organizational and methodical positions and to develop
practical recommendations to improve accounting and control of current assets in the
management of enterprises. The questions of accounting and internal control current assets
of enterprises to manage them. The interrelation between the concepts of "current assets",
"current assets", "working capital" for the theoretical justification of their meaning;
extending existing classification of current assets for use in the practice of enterprises.
For complete and accurate information about the operation of current assets requires
the development of methods of internal control, which involves determining control methods
or their combination to be used in the control of current assets. The study proved that the
practical implementation of management decisions depend on the reliability of the
information environment prevailing accounting and internal control current assets in the
business. Control spending current assets should be organized at all levels of government, as
a result, he gets a hierarchy: the lower level - the direct control of inventory, work in process,
finished goods, which in large enterprises is carried brigades, divisions, groups, Medium - to
the above control objects include cash, accounts receivable and others. (shops, services,
departments); higher level - are controlled for all types of current assets (heads and deputy
heads).
Keywords: current assets, working capital, control, management, informational
basis.

Волошина В.В.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
ТЕКУЩИХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены вопросы бухгалтерского учета и внутреннего контроля
оборотных активов предприятий с целью управления. Исследована взаимосвязь
понятий "оборотные активы", "оборотные средства", "оборотный капитал" для
теоретического обоснования их значения; усовершенствована существующую
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классификацию оборотных активов для применения в практической деятельности
предприятий.
Ключевые слова: оборотные активы, оборотные средства, оборотный капитал,
контроль, управление, информационные основы.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Функціонування
підприємств
в
умовах
ринку
зумовлює
трансформацію підходів до якості бухгалтерської інформації,
необхідної для прийняття рішень управлінським персоналом. Це
зумовлює необхідність удосконалення організації та методики
бухгалтерського обліку та контролю поточних активів як основи
інформаційного забезпечення управління заготівельною, виробничою
та збутовою діяльністю.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Вивчення методики теоретичного та
практичного обґрунтування питань, пов‘язаних з управлінням,
організацією і веденням бухгалтерського обліку, контролю,
економічного аналізу поточних активів займались вітчизняні вчені,
зокрема:
О.С. Бородкін,
Ф.Ф. Бутинець,
Б.І. Валуєв,
А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.Ф. Канурна, Г.Г. Кірейцев,
М.М. Коцупатрий, В.Г. Лінник, Б.М. Литвин, Л.В. Нападовська,
В.В. Сопко,
М.С. Пушкарь,
М.Г. Чумаченко,
В.Г. Швець,
В.О. Шевчук. Водночас, потребують подальших досліджень проблемні
питання, пов‘язані з уточненням понятійного апарату, удосконаленням
методики бухгалтерського обліку капіталізованих витрат в частині
оборотних активів, методики внутрішнього контролю облікового
відображення їх використання та порядку розкриття інформації на
різних стадіях господарських процесів, враховуючи тривалість
операційного циклу та керуючись системним підходом.
Цілі статті. Метою дослідження є обґрунтування організаційних
і методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій з
удосконалення бухгалтерського обліку й контролю поточних активів
в системі управління підприємств. Для досягнення мети поставлено
наступні завдання:
– усунути неузгодженість понять у бухгалтерському обліку,
враховуючи економічну сутність оборотних активів, з метою
теоретичного обґрунтування підходів до організації процесу
облікового забезпечення прийняття управлінських рішень;
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– удосконалити існуючу класифікацію оборотних активів
підприємства для організації та ведення бухгалтерського обліку з
урахуванням особливостей виробничого споживання оборотних
активів;
– розкрити особливості організації та здійснення контрольних
процедур на підприємстві та довести необхідність бухгалтерського
контролю витрачання поточних активів з метою розподілу обов‘язків
суб‘єктів внутрішнього контролю;
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, с. 285].
Одним з важливих факторів ефективності процесу виробництва
продукції є раціональне виробниче споживання активів, тому
теоретичне дослідження економічної сутності категорії ―оборотні
активи‖ має важливе практичне значення. Зміна умов господарювання
зумовлює необхідність уточнення сутності таких понять, як ―оборотні
активи‖, ―оборотні кошти‖ та ―оборотний капітал‖, з метою
забезпечення ритмічності, злагодженості та ефективності діяльності
підприємства. Відмітимо, що в публікаціях останніх років незначна
увага приділена дослідженню економічної сутності понять ―оборотний
капітал‖, ―оборотні кошти‖ та ―оборотні активи‖, а зосереджено увагу
на управлінському та контрольному аспектах. Проведений аналіз
літературних джерел дозволяє виділити чотири підходи економістів до
трактування сутності оборотних активів (рис. 1)
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4-й підхід – оборотні
засоби підприємств,
що відображаються в
активі їх
бухгалтерського
балансу;
20%

1-й підхід –
сукупність оборотних
фондів та фондів
обігу;
25%

3-й підхід – активи,
що використовують в
одному операційному
циклі, обороті або
будуть перетворені на
гроші протягом
одного року;
45%

2-й підхід – гроші,
запаси, борги третіх
осіб, короткострокові
фінансові вкладення;
10%

Рис. 1. Підходи науковців до трактування поняття ―оборотні
активи‖ за період 1927-2012 рр.
Дослідження економічної сутності оборотних активів виявило
наявність різних підходів науковців до трактування змісту поняття
―оборотні активи‖. Вважаємо за доцільне під оборотними активами
розуміти грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи
споживання протягом дванадцяти місяців з дати балансу або
операційного циклу, якщо він більший за рік.
У ході проведеного дослідження виявлено проблему відсутності
чітко структурованої класифікації оборотних активів підприємства для
раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку. 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 основними та достатніми для
управління є чотири ознаки класифікації оборотних активів: за
економічною
природою;
принципами
організації;
видами
(елементами), 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 [5].
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За результатами дослідження доведено, що практичне втілення
прийнятих управлінських рішень залежить від достовірності
сформованого інформаційного середовища щодо бухгалтерського
обліку та внутрішнього контролю оборотних активів на
підприємствах. Контроль витрачання оборотних активів необхідно
організовувати на всіх рівнях управління, у результаті чого він
отримує певну ієрархію: нижній рівень – безпосередньо контроль за
виробничими запасами, незавершеним виробництвом, готовою
продукцією, який на великих підприємствах здійснюється бригадами,
дільницями, групами; середній – до вище перерахованих 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).
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 [2].
Організаційне забезпечення пов‘язане з упорядкуванням
взаємовідносин між працівниками, функціональними органами
контролю оборотних активів, тобто здійснюється розподіл
контролюючих функцій (рис. 2).
З урахуванням завдань внутрішнього контролю операцій з
поточними активами запропоновано розподіл обов‘язків між відділами
й службами підприємства, що сприятиме забезпеченню керівників
відповідними повними, достовірними та своєчасними даними з
конкретними кваліфікованими рекомендаціями. Проблеми в отриманні
оперативних даних, в частині обліку витрат виробництва та
собівартості готової продукції, виникають через невиконання
контрольних функцій бухгалтерами, тому важлива роль у здійсненні
організації контролю за оборотними активами підприємства повинна
належати функціональним відділам бухгалтерських служб.
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 виконання виконавці. При
складанні програми бухгалтерського контролю слід враховувати, що вона
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повинна бути обґрунтованою та гнучкою, тобто враховувати умови
роботи об‘єкта, що контролюється, тенденції його розвитку, цілі
контролю та витрати часу на його проведення.
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.
[4, с. 340].
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
активів. Визначено наступні етапи внутрішнього контролю витрачання
оборотних активів: перевірка організації обліку матеріальних
цінностей; інвентаризація незавершеного виробництва; контроль
витрачання матеріальних цінностей зі складів та перевірка дотримання
лімітів при видачі цінностей; загальної оцінки ефективності
використання матеріальних ресурсів; перевірка стану приймальноздавальних документів; з‘ясування наявності норм витрачання
матеріальних цінностей та перевірка їх дотримання; використання
матеріальних цінностей на виробництві та контроль за раціональним
використанням матеріалів; контроль за втратою матеріальних
цінностей, зумовленою крадіжками працівниками підприємства,
виявлення застарілих та неходових матеріалів; контролю за
використанням матеріалів у допоміжних цехах; контроль реалізації
матеріальних цінностей на сторону та витрачання на соціальнокультурні заходи.
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КОНТРОЛЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Напрями
контролю
оборотних
активів

Технологічний

Суб’єкти
контролю
оборотних
активів

Функції суб’єктів
контролю
оборотних
активів

Відділ технічного
контролю, інша
служба виробничого
призначення

контроль ефективності використання
виробничих запасів;
контроль за процесом виробництва і
якістю виготовленої продукції;
контроль відповідальності всіх ланок
виробництва за якість готової продукції

Бухгалтерський

Бухгалтерська
служба

контроль
за
законністю,
достовірністю, доцільністю здійснення
господарський операцій з оборотними
активами та раціональним, економним
використанням матеріальних, трудових,
фінансових ресурсів

Адміністративний

Керівник, аміністрація, ревізійний
відділ та ін.

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

Рис. 2. Напрями контролю оборотних активів на підприємствах
Висновки. На основі методів індукції та дедукції обґрунтовано,
що під оборотними активами слід розуміти сукупність економічних
благ, виражених у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які
залучаються
в
економічний
процес
діяльності
суб‘єкта
господарювання у вигляді оборотного капіталу та призначені для
реалізації чи споживання протягом дванадцяти місяців з дати балансу
або операційного циклу, якщо він триваліший за рік.
Узагальнення, порівняльний аналіз та систематизація поглядів
вітчизняних і зарубіжних авторів на класифікацію оборотних активів
дозволили встановити розгалуженість класифікаційних ознак, що
нівелює їх практичне значення. З урахуванням сутності оборотних
активів встановлено, що основними та достатніми для використання у
практиці облікової роботи є чотири їх ознаки класифікації: за
економічною
природою;
принципами
організації;
видами
(елементами); характером джерел формування. Виділення наведених
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класифікаційних ознак є теоретично обґрунтованим і сприяє
використанню розробленої класифікації оборотних активів у
практичній діяльності підприємств.
З урахуванням визначених завдань внутрішнього контролю
запропоновано розподіл обов‘язків контролю за операціями з
оборотними активами між відділами і службами підприємства, що
сприятиме забезпеченню керівників відповідними повними,
достовірними та своєчасними даними з конкретними кваліфікованими
рекомендаціями. Розроблена методика внутрішнього контролю
витрачання оборотних активів передбачає виконання наступних дій:
перевірку організації обліку матеріальних цінностей; інвентаризацію
незавершеного виробництва; контроль витрачання матеріальних
цінностей зі складів та перевірку дотримання лімітів при видачі
цінностей; загальну оцінку ефективності використання матеріальних
ресурсів; перевірку стану приймально-здавальних документів;
з‘ясування наявності норм витрачання матеріальних цінностей та
перевірку їх дотримання; контроль за раціональним використанням
матеріалів; контроль за втратою матеріальних цінностей.
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ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В
статті
розглянуто
основні
фактори,
що
впливають
на
конкурентоспроможність українських підприємств. Визначено основні напрями, які
забезпечать конкурентні переваги вітчизняним підприємствам в глобалізаційних
умовах.
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Galaziuk N., Galaziuk Yu.
DIRECTIONS ENSURE THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC
ENTERPRISES IN A GLOBALIZING
Globalization - a key process of the global economy at the end of XX - beginning of
XXI century. and is one of the most pressing problems of today as characterizes the state and
development of the modern economic system. The development of a market economy in
Ukraine necessitates a closer mutually beneficial relations with other countries, actively
engage in the processes of international economic integration and globalization, but the
current state of competitiveness of most domestic enterprises can not compete with foreign
firms.
Entire article. The aim of this study is to determine the factors and trends to ensure
competitiveness of Ukrainian enterprises under globalization.
The competitiveness of enterprises is one of the most important categories of market
economy that characterizes the feasibility and effectiveness of adapting enterprises to market
competition. Improving the competitiveness of the firm - the key to the country's
competitiveness.
To enter the international market enterprise, must first reach a certain level of their
performance. Indicators that can measure this level may be an indicator of product quality,
value profit and profitability. One of the necessary conditions to ensure the competitiveness
of enterprises is the introduction of the quality system with subsequent certification. High
quality products, services and activities are the basis for competitiveness and dynamic
development of enterprises.
Strategies of external competitiveness of enterprise management prohodytnastupni
stages: 1) monitoring the competitive environment of international market; 2) evaluation of
the competitiveness of the company, its products and its main competitors in the foreign
market; 3) The implementation strategy of the international competitiveness of enterprises

Галазюк Н.М., Галазюк Ю.О.
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lies in the decision means the company will achieve its goals; 4) evaluation and monitoring
implementation of these management strategies competitiveness on the international market.
For the dynamics of the Ukraine in the conditions of globalization, the
competitiveness of enterprises is essential. Only action in combination can bring Ukrainian
products to the high level of competitiveness. It follows that the company holds a strong
position in the market for goods and services, and its products are in constant demand of
consumers.
Keywords: globalization, competitiveness, innovation and competitive advantage.
competitiveness strategy.

Галазюк Н.Н., Галазюк Ю.А.
НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В
статье
рассмотрены
основные
факторы,
влияющие
на
конкурентоспособность украинских предприятий. Определены основные направления,
которые обеспечат конкурентные преимущества отечественным предприятиям в
глобализационных условиях.
Ключевые слова: глобализация, конкурентоспособность предприятия,
инновации, конкурентные преимущества, стратегия конкурентоспособности.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Глобалізації це ключовий процес розвитку світової економіки кінця ХХ – початку
ХХІ ст. і є однією з найактуальніших проблем на сьогодні оскільки
характеризує стан і розвиток сучасної економічної системи. Розвиток
ринкової економіки в Україні диктує необхідність встановлення
тісніших взаємовигідних зв'язків з іншими державами, активно
включатися в процеси міжнародної економічної інтеграції і
глобалізації, але сучасний стан конкурентоспроможності більшості
вітчизняних підприємств не дозволяє успішно конкурувати з
іноземними фірмами. Питання формування сприятливих умов для
підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних компаній,
активізації їх фінансової, інвестиційної та інноваційної діяльності
вимагають активних дій у напрямку відстоювання національних
інтересів в економічних та політичних процесах.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Актуальною проблемою, що постає перед Україною
сьогодні
це
обґрунтування
напрямів
підвищення
конкурентоспроможності та завоювання міцних позицій на
міжнародному ринку.
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Конкурентоспроможність підприємства як оцінка його
можливостей на ринку викликає підвищену увагу дослідників,
науковців, практиків. Ця проблема розглядається у багатьох наукових
дослідженнях, теоретичних розробках, практичних рекомендаціях.
Питання, присвячені теоретичним та практичним проблемам
конкурентоспроможності, широко представлені в економічній
літературі. Можна навести праці таких зарубіжних та вітчизняних
учених, як Гарачук Ю. О., Бердар М. М., Гриньова В.М.,
Харічков С.К., Борисова Т., Румянцев А.П., Резнікова О.С.,
Должанський І.З., Гарачук Ю.О. та інші.
Широке коло розглянутих та висвітлених питань, щодо
визначення та оцінки конкурентоспроможності українських
підприємств в умовах глобалізації, поглиблюють та вдосконалюють
подальші пошуки в даному напрямку.
Цілі статті. Метою даної роботи є визначення факторів та
напрямів
забезпечення
конкурентоспроможності
українських
підприємств в умовах глобалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Успіх
функціонування кожного українського підприємства на міжнародних
ринках та перспектива його подальшого функціонування залежать від
значного спектра чинників і визначаються його потенціалом.
Визначальним чинником конкурентоспроможності національних
підприємств є наявність умов для формування їх стійких
конкурентних позицій у рейтингу світової конкурентоспроможності
компаній.
Конкурентоспроможність
підприємства
є
однією
з
найважливіших категорій ринкової економіки, що характеризує
можливість і ефективність адаптації підприємства до умов ринкового
конкурентного середовища. Підвищення конкурентоспроможності
фірми - запорука підвищення конкурентоспроможності країни.
Сучасне економічне середовище характеризується посиленням
динамізму протікання всіх процесів, у тому числі й конкурентної
боротьби. У теперішніх умовах, які характеризуються постійною
зміною зовнішніх факторів, зростанням ризику діяльності, питання
конкурентоспроможності
підприємств на зовнішньому ринку є
актуальним. Наслідком трансформаційних процесів в економіці
України стало послаблення організаційних основ управління
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міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств, що
посилює загрозу їх витіснення зарубіжними конкурентами як на
внутрішньому ринку України, так і на закордонних ринках. Перед
підприємствами орієнтованими на міжнародний ринок, виникає
проблема формування стійких конкурентних переваг з метою
ефективного функціонування на зарубіжному конкурентному ринку.
Підтримка високої конкурентоспроможності українських
підприємств означає, що всі ресурси підприємства використовуються
настільки продуктивно, що воно стає більш прибутковим, ніж його
міжнародні конкуренти. Це одночасно передбачає, що підприємство
займає стабільне місце на міжнародному ринку товарів і послуг, а
його продукція користується постійним попитом у іноземних
споживачів. Однак у житті цей стан не є незмінним. Керівництву
українських підприємств необхідно приділяти більше уваги політиці
господарювання, своєчасно відслідковувати зміни на міжнародних
ринках, проводити відповідні перетворення у системі виробництва та
реалізації товарів. Сьогодні процес глобалізації для України є
неминучим. Україна вступила до Світової організації торгівлі (СОТ),
де діють закони виживання найсильнішого та найбільш конкурентного
виробника. У цих умовах програють вітчизняні виробники, адже
іноземні підприємства, що все більше виходять на український ринок,
є технологічно сильнішими та конкурентоспроможнішими [1, c.3].
За таких умов необхідне визначення обґрунтованих шляхів
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств з
метою їх інноваційного розвитку, що дасть їм змогу вдосконалитися та
стати більш інвестиційно привабливими і, як наслідок, конкурувати з
іноземними фірмами [2, c.40].
Реалії сьогодення свідчать про те, що існує проблема щодо
створення та забезпечення подальшого зростання рівня міжнародної
конкурентоспроможності підприємств при виході на зарубіжні ринки.
Так Україна опустилася з 72-го на 82-е місце в рейтингу
конкурентоспроможності, що розраховується Всесвітнім економічним
форумом
(ВЕФ),
йдеться
в
Глобальному
огляді
конкурентоспроможності за 2011-2012 рр. [4].
Однією з головних причин сучасної економічної кризи та низької
конкурентоспроможності українських товарів та наданих послуг є
нездатність вітчизняних підприємств боротися за розширення своєї
частки на внутрішньому і зовнішньому ринках, просувати свої товари
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та формувати свого споживача, поставивши його інтереси у центр всієї
виробничої та комерційної діяльності [3, c.31].
Для виходу на міжнародний ринок підприємство, перш за все
повинно досягти певного рівня ефективності своєї роботи.
Показниками, якими можна вимірювати цей рівень можуть бути
показники якості продукції, величини прибутку та рівня
рентабельності. Однією із необхідних умов забезпечення
конкурентоспроможності підприємства є запровадження системи
якості з наступною їх сертифікацією. Висока якість продукції, послуг і
робіт є основою для забезпечення конкурентоспроможності і
динамічного розвитку підприємств [1].
Очевидними чинниками глобальної конкуренції є досягнення в
технології, які збільшують економію за рахунок масштабів
виробництва, матеріально-технічного забезпечення, закупок чи
дослідно-конструкторської діяльності. Для підвищення рівня
конкурентоспроможності підприємствам необхідно здійснювати
інноваційну діяльність, що спрямована на використання і
комерціалізацію наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск
нової конкурентоспроможної продукції. Важливою задачею також є
забезпечення інвестиційної привабливості підприємства.
Підвищенню рівня конкурентних можливостей сприяє
співробітництво з міжнародними фірмами на взаємовигідних умовах,
адже кооперація і співробітництво є фундаментальним джерелом
прибутку підприємств і економічного добробуту суспільства. Також
створення нових підприємницьких мереж кластерного типу дає змогу
стрімко нарощувати потенціал підприємств на новій технологічній
базі та створює умови для динамічного розвитку економіки країни та
зміцнення конкурентоспроможності її підприємств на внутрішньому
та зовнішньому ринках [2]. В умовах поширення в Україні процесу
глобалізації та вирішення проблем інноваційного розвитку створення
умов успішної роботи підприємств вимагає довготривалої роботи на
всіх щаблях управляння, починаючи із співпраці держави та бізнесу з
міжнародними інституціями і закінчуючи формуванням дієздатних
колективів на підприємстві.
Основними проблемами, які перешкоджають успішній реалізації
конкурентних переваг є перш за все технологічна відсталість
вітчизняних компаній та наявність несприятливого бізнес-клімату в
українській державі. У більшості випадків українська продукція
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виявляється неконкурентоспроможною
внаслідок
відсутності
відповідних сертифікатів якості
або використання таких систем
оцінки якості товарів, які не відповідають загальноприйнятим у світі.
Національні фактори здійснюють першочерговий вплив на
чинну модель конкурентоспроможності України: природно-ресурсний
потенціал країни сприяє розвитку таких галузей як чорна металургія та
хімічна промисловість, а географічне розташування обумовлює
розвиток експорту транспортних послуг. Таким чином, Україна має
вкрай вразливу структуру експорту з його концентрацією у секторах,
які характеризуються переважно ціновою конкуренцією. Тому важко
завойовані позиції на тих чи інших ринках сировини і напівфабрикатів
легко втрачаються, коли конкуренти пропонують кращі цінові умови
поставок. Так, у 2011 році Україна експортувала продукції на суму
близько 67 млрд. дол., в 2012 році експорт знизився до 39,7 млрд. дол.
[3].
При розробці стратегії конкурентоспроможності на зовнішньому
ринку підприємства проходять наступні етапи управління: 1)
моніторинг конкурентного середовища міжнародного ринку,
передбачає дослідження основних факторів зовнішнього ринку для
визначення можливостей і загроз підприємства, ступеня інтенсивності
конкуренції на зовнішньому ринку, рівня «вхідного бар'єру». 2) оцінка
конкурентоспроможності підприємства, його продукції та основних
конкурентів на зовнішньому ринку, що полягає у визначенні основних
ключових факторів успіху підприємства, конкурентних переваг, які
можуть забезпечити йому успішне функціонування та довгострокове
випередження конкурентів на зовнішньому ринку. 3) реалізація
стратегії
управління
міжнародною
конкурентоспроможністю
підприємства полягає у прийнятті рішення, якими засобами
підприємство буде досягати поставлених цілей. 4) оцінка і контроль
реалізації визначеної стратегії управління конкурентоспроможністю
підприємства на зовнішньому ринку [1].
Можна визначити заходи стосовно підвищення конкурентних
позицій українських підприємств, які
розділити на дві групи:
внутрішні та зовнішні.
Внутрішні заходи підприємства можуть розробити та
впровадити самостійно, використовуючи лише власні ресурси. Це
може бути: фінансування наукових досліджень в достатньому обсязі,
модернізація та заміна зношеного обладнання, проведення заходів,
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необхідних для впровадження системи якості «ISO 2001», розробка
механізму швидкого реагування на будь-які звернення замовників,
проведення агресивної політики збуту в розвинених країнах та ін.
Зовнішні заходи без допомоги уряду або міжнародних організацій
здійснити неможливо. Вони пов‘язані з діями українського уряду як в
міжнародних стосунках, так і у внутрішніх економічних відносинах.
Одним
із
найефективніших
чинників
підвищення
конкурентоспроможності підприємства являється впровадження
інновацій.
В класичному визначенні Шумпетера Й. є п‘ять видів інновацій:
1) інновації, наслідком яких є виробництво нового продукту,
який має якісно нові особливості по відношенню до існуючих;
2) новий підхід до комерційного використання продукції, без
суттєвої зміни технології її виробництва;
3) вихід на нові ринки збуту галуззю, незалежно від того, чи
існував цей ринок раніше чи ні;
4) використання нових джерел сировини і напівфабрикатів;
5) зміна організаційних та інституційних форм, наслідком чого
може бути, наприклад, створення монопольного положення або
ослаблення монопольної влади іншого підприємства [1, c.158].
Важливим для формування потенціалу розвитку вітчизняних
компаній є їх переорієнтація на досягнення високих цілей підвищення
конкурентоспроможності й виходу на світові ринки як надійних
партнерів.
Для того, щоб успішно діяти в умовах ринкової економіки,
підприємство повинно оперативно формувати раціональні варіанти
відповідей на всі зміни, які щоденно, виникають у процесі його ділової
активності [3, c.21].
Висновки. Таким чином, для динаміки розвитку України в
умовах
глобалізаційних
процесів,
конкурентоспроможність
підприємств має велике значення. Лише дія у комплексі може вивести
українську продукцію на високий рівень конкурентоздатності. З цього
слідує, що підприємство займає стабільне місце на ринку товарів та
послуг і його продукція користується постійним попитом споживачів.
Керівництво підприємства повинно вміти простежувати зміни, що
відбуваються в умовах господарювання, і проводити різноманітні
перетворення в політиці ведення виробництва та реалізації товарів.
Такими перетвореннями можуть бути: диверсифікація виробництва,
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вихід на нові ринки, зміна товарної політики, зміна організаційноправового статусу підприємства, створення спільних виробництв,
впровадження нових технологій, модернізація форм збуту продукції.
Українські підприємства мають потенціал та можливість до
підвищення ролі конкурентоспроможності їхньої продукції, а тим
самим і до займання провідних і домінуючих позицій на українському
ринку.
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Garasym P., Loboda N., Garasym M.
STRUCTURE DYNAMICS OF OBLIGATIONS OF ENTERPRISE
AS CLASSIC REGISTRATION&ANALYTIC PARADIGM
In the article there have been investigated economical and legal essence and terms
of origin of current liabilities, and also value of their analysis in the modern terms of
management an enterprise. Classification of obligations is specified under different signs in
accordance with the necessities of users of book-keeping information. The theoretical and
methodical going is exposed near confession and estimation of current liabilities on the
modern stage of development of economy. On the basis of generalization of separate
approaches and study of problems of theory and practice of record-keeping of obligations
there have been determined the ways of perfection of methodical base of this type of
registration activity as reasonable. Normative positions that regulate the reflection of
information about current liabilities in the financial reporting of enterprise are analysed, and
suggestions are brought in relation to their perfection. Theoretical and methodical positions
are grounded in the article, and also the recommendations sent to perfection of the
informative providing of management current liabilities are offered. Different methodologies
of realization of economic of enterprises analysis are compared and methodology of analysis
of obligations, the basic task of that is an exposure of signs of insolvency of enterprise and
warning of his bankruptcy are specified. Possibilities of improvement of account of
obligations of enterprise are suggested with the use of computer technologies.
Keywords: obligation, management, account, estimation, insolvency, analysis.
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СТРУКТУРНАЯ ДИНАМИКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК КЛАССИЧЕСКАЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРАДИГМА
В статье обосновываются теоретические и методические положения и
разработаны практические рекомендации, направленные на совершенствование
информационного обеспечения управления текущими обязательствами.
Ключевые
слова:
обязательство,
управление,
учет,
оценка,
неплатежеспособность, анализ.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В процесі
господарської діяльності підприємств активізуються їхні економічні
взаємовідносини з іншими суб'єктами ринку, в тому числі фізичними
особами та державними органами, які зумовлюють виникнення
поточних зобов'язань. Здійснюючи суттєвий вплив на фінансову
стійкість і платоспроможність суб'єктів господарювання, поточні
зобов'язання з огляду на динамічний характер потребують
ефективного управління грошовими потоками, контролю за
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фактичним станом розрахунків особливо під час фінансової кризи.
Прийняття управлінських рішень здійснюється на підставі інформації
про поточні зобов'язання, що формується у системі бухгалтерського
обліку. У зв'язку з цим виникає необхідність вдосконалення
теоретичних і методичних аспектів визнання, класифікації,
документування, оцінки та відображення поточних зобов'язань у
системі бухгалтерського обліку, а також методики аналізу поточних
зобов'язань та визначення їх впливу на платоспроможність
підприємства в сучасних умовах господарювання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблем. Питання структури, поняття та методики обліку
поточних зобов'язань знайшли своє відображення в працях
вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів: І.А. Бєлобжецького,
М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, І.К. Дрозд, П.О. Куцика,
Л.М. Крамаровського, Б.Ф. Усача, Дж. Фостера, В. О. Шевчука,
О.М. Чабанюк, М.Я. Штейнмана та інших. Віддаючи належне
науковим напрацюванням вітчизняних і зарубіжних вчених у
дослідженні означеної проблематики та високо оцінюючи їх внесок,
варто все-таки зауважити, що на сьогодні ряд теоретичних і
практичних питань не знайшли свого повного вирішення та
залишаються дискусійними.
Цілі статті. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні
теоретичних і методичних положень та розробці рекомендацій щодо
відображення структурної динаміки зобов'язань в обліку та фінансовій
звітності, що сприятиме вдосконаленню інформаційного забезпечення
управління поточними зобов'язаннями підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Трактування
поняття "поточні зобов'язання" на сучасному етапі розвитку України
досліджуються багатьма вченими. Так, зокрема в працях Чабанова
Н.В. поточні зобов'язання - це вимоги по відношенню до підприємства
інших суб'єктів господарювання на отримання грошей, товарів або
надання послуг. Бутинець Ф.Ф., Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л.,
Партин Г.О., Пантелеєв В.П., Сніжко О.С, зазначають, що це
заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і
погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Кірейцев Г.Г. констатує, що поточні зобов'язання - це заборгованість
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підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в
майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів
підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Житна І.П.
наголошує, що поточні зобов'язання - сума заборгованості
підприємства
перед
юридичними
і
фізичними
особами.
Філімоненков О.С. зазначає, що поточні зобов'язання - це борги
(заборгованість) підприємства, які виникають внаслідок придбання
товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для
свого фінансування. Доцільно запропонував узагальнене визначення
цього поняття Орлов І.В., яке найповніше відображає його сутність
(зобов'язання - це обов'язки підприємства з виплати боргу, передачі
активу, надання послуг, виконання робіт, що має суб'єктивний склад,
динамічність, наказовий зміст, цілеспрямованість, конкретність,
санкціонованість, які виникають у результаті минулих операцій,
виконання яких приведе до зменшення активів і збільшення капіталу).
Згідно МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні
активи" зобов'язання - це теперішня заборгованість підприємства, яка
виникає в результаті минулих подій і погашення якої, за очікуванням,
спричинить вибуття з підприємства ресурсів, які втілюють у собі
економічні вигоди [1]. Згідно Цивільного кодексу України
зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник)
зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію
(передати майно,виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші
тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від
боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання має ґрунтуватися на
засадах добросовісності, розумності та справедливості [2]. Згідно
Господарського кодексу України зобов'язання, що виникає між
суб'єктом господарювання та іншим учасником відносин у сфері
господарювання з підстав, передбачених кодексом, в силу якого один
суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний
вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського
характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати
майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) або утриматися від
певних дій, а інший суб'єкт має право вимагати від зобов'язаної сторони
виконання її обов'язку [3].
Як бачимо з наведених визначень, що різні автори по – різному
трактують визначення зобов'язань, але при цьому не змінюється її
суть. Підсумовуючи різні підходи до економічної сутності
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"зобов'язання",
необхідно
зазначити,
що
зобов'язання
це
заборгованість підприємства, що виникає внаслідок минулих подій і
погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів
підприємства, що втілюють економічні вигоди [4].
Зобов'язання - один із основних чинників, що впливає на
ліквідність, кредитоспроможність і стійкість підприємства. Наприклад,
величина поточних зобов'язань у співставленні з оборотними активами
дозволяє визначити ліквідність підприємства; загальна сума
зобов'язань у співставлення з валютою балансу свідчить про
залежність підприємства від кредиторів; шляхом ділення власного
капіталу на величину зобов'язань визначається рівень фінансової
стабільності. Наявність зобов'язань вважається нормальним станом
будь-якого діючого підприємства, оскільки вони є основою
взаємозв'язків між суб'єктами господарювання. Раціональна
організація обліку зобов'язань сприяє зміцненню договірної і
розрахункової дисципліни, прискоренню оборотності обігових коштів,
а отже, поліпшенню фінансового стану підприємства, а правильно
розроблена стратегія управління зобов'язаннями сприяє формуванню
надійної і відповідальної репутації підприємства. Основною
складовою зобов'язань будь-якого підприємства є його кредиторська
заборгованість. Економічна категорія "зобов'язання" значно ширша,
ніж
поняття
"кредиторська
заборгованість".
Кредиторська
заборгованість є одним із видів зобов'язань, оскільки такі зобов'язання,
як забезпечення виплат відпусток, пенсійне забезпечення та інші види
забезпечень,
гарантійні
зобов'язання,
відстрочені
податкові
зобов'язання, зобов'язання за договорами, не підпадають під
визначення кредиторської заборгованості. Зобов'язання мають
одночасно юридичний та економічний характер. З точки зору
бухгалтерського обліку використання поняття "зобов'язання" є більш
вузьким, ніж з юридичної. На практиці зобов'язання реєструються в
обліку тільки в тому разі, якщо за ними виникає заборгованість, тобто
зобов'язання, які передбачені договором і підлягають виконанню в
майбутньому, не є заборгованістю і не відображаються в обліку. Отже,
поточні зобов'язання виникають після отримання товарів, робіт,
послуг, авансу та нарахування заробітної плати, податків, зборів тощо,
тобто як наслідок минулих подій.
Щоб глибше розкрити сутність поняття "зобов'язання" та
вдосконалити управління ними, необхідно розглянути класифікацію
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зобов'язань, оскільки існують дискусійні питання щодо того, які саме
пасиви слід відносити до складу зобов'язань та як їх класифікувати з
метою оцінки фінансового стану підприємства.
Згідно з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку та фінансової звітності визначають такі види зобов'язань:
короткострокові, довгострокові, стандартні (юридичні і нараховані),
резервні та умовні. Основні принципи Міжнародних стандартів
покладено в основу національних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку. Зокрема, подібні за своїм змістом види
зобов'язань визначені П(С)БО 11 "Зобов'язання", у якому виокремлено
такі види: довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання,
забезпечення, непередбачені зобов'язання та доходи майбутніх
періодів. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. зобов'язання
поділяють на: монетарні й немонетарні; поточні і майбутні;
довготермінові та поточні; фактичні, оцінні й умовні. Пушкар М.С.
зобов'язання поділяє на довготермінові та поточні. Чебанова Н.В. і
Василенко Ю.А. зобов'язання класифікують на довготермінові,
поточні, забезпечення, непередбачені.
Підсумовуючи вищесказане, виділено основні класифікаційні
ознак поточних зобов'язань: за характером виникнення, за
економічним змістом, за контрагентами, за валютою зобов'язань, за
забезпеченістю, відповідно до підстав, з яких виникають господарські
зобов'язання, за дотриманням термінів погашення, за ймовірністю
погашення, за фактом погашення, за відображенням в балансі.
Залежно від зацікавленості користувачів інформацію про поточні
зобов'язання за наведеними вище класифікаційними ознаками
доцільно задавати у фінансовій звітності як в узагальненому вигляді,
так і розгорнутому. В узагальненому вигляді доречно наводити
загальну суму поточних зобов'язань, суму поточних зобов'язань у
межах строку її погашення, суму простроченої заборгованості та суму
кредиторської заборгованості, що була списана протягом року в
зв'язку із закінченням строку позовної давності. Таку інформацію
запропоновано надавати розшифровкою показників за розділом пасиву
балансу "Поточні зобов'язання" і відображати як окремий розділ у
"Примітках до річної фінансової звітності".
Отже, детальна і впорядкована класифікація зобов'язань дає
можливість глибше зрозуміти сутність зобов'язань та дозволяє чітко
відмежовувати один вид зобов'язань від іншого та застосовувати до
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них відповідні норми права. Дослідження різних класифікацій
зобов'язань іноземними та вітчизняними вченими, а також вивчення
зобов'язань у законодавстві та науковій літературі свідчать про
необхідність її систематизації та узагальнення, що дасть змогу
отриманню зовнішніми та внутрішніми користувачами необхідної
інформації для прийняття ефективних управлінських рішень, тому
перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є розробка
єдиної раціональної класифікації зобов'язань, яка дасть змогу
розширити теоретико-методологічне підґрунтя обліку та аналізу
зобов'язань і відповідно уникнути помилок і зловживань у
господарській діяльності підприємства.
Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і
самостійність підприємств у виробленні й прийнятті управлінських
рішень по забезпеченню ефективності розрахунків з дебіторами і
кредиторами. Збільшення або зниження дебіторської та кредиторської
заборгованості призводить до зміни фінансового стану підприємства.
На підставі цього необхідно проводити моніторинг й аналіз стану
розрахунків. На основі досліджень різних методик проведення аналізу
господарської діяльності підприємств була розроблена методика
аналізу зобов'язань, основним завданням якої виявлення ознак
неплатоспроможності підприємства та запобігання його банкрутству
(рис. 1). Сутність запропонованої методики полягає у вивченні
структури зобов'язань, їх оборотності, визначенні ступеня
платоспроможності та ліквідності підприємства, які розраховують на
основі даних звітності, а також у здійсненні розрахунку граничної
суми зобов'язань під впливом таких чинників як доходи, витрати
діяльності, оборотні активи підприємства. Дана методика має деякі
переваги над іншими, оскільки є універсальною й всебічно охоплює
аналіз зобов'язань з метою виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства та запобігання його банкрутству. Подана методика є
повною та результативною, оскільки на кожному її етапі отримуються
відповідні результати, за якими можна робити важливі та значущі
висновки для прийняття ефективних управлінських рішень.
Обов'язковою умовою досягнення контрольованості процесу
розрахунків з постачальниками і підрядниками є автоматизація їх
обліку, яка сприяє підвищенню його аналітичності та оперативності
через вдосконаленню інформаційного обміну й посилення вірогідності
інформації.
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ЦІЛІ
аналіз зобов'язань з метою виявлення ознак неплатоспроможності підприємства
та запобігання його банкрутству

Діагностика середовища
Аналіз
внутрішнього
середовища
Інформаційне забезпечення аналізу середовища
Аналіз зовнішнього
середовища

збирання та підготовка необхідної для проведення аналізу інформації (фінансова, статистична
та податкова звітність)

АНАЛІЗ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Аналіз структури
зобов'язань

Аналіз платоспроможності та
ліквідності

Аналіз оборотності
зобов'язань

ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУМИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ДЛЯ
ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
розрахунок середньомісячного залишку зобов'язань для підприємства під впливом таких чинників, як
доходи діяльності, витрати діяльності, наявні оборотні активи

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ
прийняття управлінських рішень щодо оптимізації розрахунків за зобов'язаннями та запобігання
банкрутству підприємства

ЕКОНОМІКО-МАТЕТАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
прогнозування спроможності підприємства погашати свої зобов'язання та уникнення
ймовірності його банкрутства

МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ
виділення структури показників дебіторської та кредиторської заборгованості та
прийняття відповідних управлінських рішень
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В Україні використовується велика кількість програм для
автоматизації бухгалтерського обліку, але за результатами обстеження
можна констатувати, що більшість підприємств віддають перевагу
програмі
"1С:Підприємство
8.1".
Властивості
програми
"1С:Підприємство 8.1" дозволяють організувати ведення аналітичного
обліку з використанням субрахунків або субконто. Побудова
структури субконто для обліку розрахунків з постачальниками і
підрядниками ґрунтується на визначенні змісту кожного виду
зобов'язань, який обумовлюється характером операцій з грошовими
коштами, що надходять з різних джерел і спричиняють до утворення
того чи іншого виду зобов'язань.
Різні види субконто для аналітичного обліку розрахунків з
постачальниками
і
підрядниками
дозволять
підприємствам
відобразити в обліку інформацію щодо утворення зобов'язань та
погашення заборгованості за ними, вартість залучених фінансових
ресурсів, дотримання терміну платежу та інше, вирішити задачу
відображення в обліку ризиків зобов'язань та справедливої вартості
створених джерел фінансування.
Отримання
такої
інформації
щодо
розрахунків
з
постачальниками і підрядниками створює умови для здійснення
оперативного
та
ретроспективного
аналізу,
проведення
перспективного аналізу та прогнозування позикового капіталу для
підвищення контролю на всіх рівнях і етапах та здійснення гнучкого
виробничо-фінансового менеджменту.
Висновки. Удосконалення існуючої в Україні системи обліку та
аналізу зобов'язань можливе лише за умови її уніфікації, з
міжнародною, але при одночасному урахуванні національних
особливостей. Це дозволить повністю розкрити облікову інформацію
для ефективного управління господарською діяльністю підприємств.
1. МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи". – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2. Цивільного кодексу України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
zakon.rada.gov.ua.
3. Господарського кодексу України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
zakon.rada.gov.ua.
4. Романів Є.М. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посібник] /
Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: видавництво "Ліга прес", 2014. – 265 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В публікації підлягають розгляду питання щодо вивчення економічної сутності
управлінського обліку та його місця в інформаційній системі управління. Розкрито
основні організаційно-технологічні особливості діяльності деревообробних
підприємств, що впливають на побудову системи управлінського обліку.
Ключові слова: система управлінського обліку, фактори впливу, управлінські
рішення, витрати, доходи.

Gorbatyuk M
FEATURES OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN
WOODWORING COMPANIES
This publication shall be considering the study of the economic substance of management
accounting and its place in the information management system. Determined that the management
accounting in enterprises in modern market conditions is a necessity, because managers provides
various levels of government with relevant information for management decision-making to the
efficiency of the company. The basic organizational and technological features of tree operations
that affect the structure of management accounting. The main factors external and internal
environment that affect the organization of management accounting woodworking enterprises.
Investigated that the practice of domestic wood processing enterprises task management
accounting is usually dispersed between departments: accounting, production department,
planning and finance department. Proposed to create a department of management accounting as
part of the accounting department to ensure effective management information. The main task and
duty of management accounting.
Key words: management accounting, influence management decisions, costs, revenues.

Горбатюк М.А.
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В публикации подлежат рассмотрению вопросы по изучению экономической
сущности управленческого учета и его места в информационной системе управления.
Раскрыты основные организационно-технологические особенности деятельности
деревообрабатывающих предприятий, влияющие на построение системы
управленческого учета.

Горбатюк М.А.
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учета,

факторы

влияния,

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах ринку діюча система обліку не забезпечує достатньою
інформацією
внутрішньогосподарське
управління
діяльністю
підприємства, оскільки для щоденного управління необхідний більший
обсяг оперативної інформації, яка не може бути отримана лише з системи
фінансового обліку. У зв‘язку з цим назріла необхідність створення
системи управлінського обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Аналіз сучасних економічних видань показав, що питанню
створення системи управлінського обліку на підприємствах присвячено
праці багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як:
Ф.Ф.Бутинець,
С.Ф.Голов,
М.Я.Дем‘яненко,
З.В.Задорожний,
Л.В.Нападовська,
М.С.Пушкар,
Н.М.Ткаченко,
М.Г.Чумаченко,
Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер та інші. У своїх наукових працях вони
пропонують значну кількість методичних підходів, що стосуються
загальних питань управлінського обліку, але ці підходи практично не
адаптовані та не враховують специфіку деревообробної галузі. Однією з
необхідних умов становлення управлінського обліку є розробка
специфічної методики, що включає параметри управлінського обліку,
облікову політику, формати звітності, процедури отримання інформації.
Це в сучасних умовах достатньо складно, тому що процес впровадження
ефективної системи управлінського обліку є довготривалим та
безперервним.
Цілі статті. Метою написання статті є дослідження сутності
управлінського обліку та розробка рекомендацій і пропозицій щодо
створення системи управлінського обліку витрат і доходів на
деревообробних підприємствах.
Відповідно до мети необхідно:
- визначити сутність управлінського обліку;
- дослідити основні внутрішні фактори і фактори зовнішнього
середовища, які впливають на організацію управлінського обліку
деревообробних підприємств;
- визначити основні завдання і обов‘язки служби управлінського
обліку.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Можливість
практичного впровадження управлінського обліку обумовлена
положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» [1, ст.1], згідно з положеннями якого
«внутрішньогосподарський (управлінський) облік – це система
обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для
внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством».
На думку М.С. Пушкаря «…управлінський облік є підсистемою
обліку, яка пов‘язана деталізацією витрат на виробництво та
калькулюванням собівартості продукції в такому розрізі, який
задовольняє систему управління» [2, с.7].
Л.В.Нападовська
визначає,
що
управлінський
облік
«..Інтегрована система підготовки і забезпечення різних рівнів
управління інтерпретованою відповідним чином інформацією для
ефективного планування, контролю і прийняття управлінських
рішень» [3, с.251].
Так, Ф.Бутинець та С.Голов характеризують його як «процес
виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки,
інтерпретації та передачі інформації, що використовується
управлінською ланкою для аналізу, планування, оцінки та контролю
всередині підприємства» [4, с.8].
Вчені економісти П.Т.Саблук та М.Я.Дем‘яненко дають таке
роз‘яснення: «управлінський облік - методологічно відокремлена
частина бухгалтерського обліку, яка передбачає формування
інформації про витрати і вихід продукції за центрами прибутку,
об‘єктами обліку з метою контролю за процесами діяльності ,
наслідками роботи структурних підрозділів та ефективністю
виробництва окремих видів продукції» [5, с.133].
Отже, ведення управлінського обліку на підприємствах у
сучасних ринкових умовах господарювання є необхідністю, адже
забезпечує менеджерів різних рівнів управління відповідною
інформацією для прийняття управлінських рішень з метою
ефективності діяльності підприємства.
Деревообробна промисловість відіграє важливу роль у розвитку
економіки, адже покликана задовольняти як потреби населення
(товари народного споживання), так і галузі промисловості (предмети
та знаряддя праці). Продукція деревообробної промисловості, що
113

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

виготовляється в Україні, різниться за своїми фізичними
властивостями, а отже і технологією.
Відповідно до сучасної філософії управління підприємство
розглядається як відкрита система, що характеризується активною
взаємодією із оточуючим його середовищем. Навколишнє середовище
деревообробних підприємств є сукупністю суб‘єктів та факторів, що
впливають на побудову управлінського обліку (рис.1).
У цілому на організацію та методику управлінського обліку, а
отже, і на формування собівартості лісопильної продукції впливають
фактори, які зумовлені організаційно-технологічними особливостями.
Специфічною особливістю виробництва є виробниче використання
лісу. Останній в свою чергу є вичерпним природнім ресурсом, та має
специфіку, яка проявляється у тривалості відтворення виробничого циклу.
На нього істотно впливають природні фактори – клімат, рельєф,
ґрунти та ін. Деревні запаси не можна обновити за короткий строк.
Деревообробна галузь має справу з особливим предметом праці
біологічного походження. Дерево як усякий біологічний об‘єкт
сприймає на себе багато різноманітних впливів, що супроводять його
розвиток. Вплив ґрунту, клімату, освітленості, водного режиму та інші
особливості розвитку зумовлюють індивідуальність технічних
властивостей, які слід враховувати для успішного вирішення завдань
деревообробних підприємств.
Варто зазначити, що орієнтація на сировинну базу відповідного
регіону при створенні деревообробних підприємств дає змогу
формувати певні конкурентні переваги за рахунок скорочення витрат
на транспортування, адже витрати на перевезення сировинних
матеріалів істотні, що безпосередньо позначається на собівартості
продукції. Пов‘язано це насамперед з тим, що транспортування
пиломатеріалів потребує спеціальних видів транспорту (лісовози,
залізниці з відповідним рухомим складом).
Особливістю деревообробного виробництва є залежність
ефективності використання лісу-кругляку – вихід якісних
пиломатеріалів в оптимальній кількості – від кваліфікації і добре
організованої праці робітників.
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Зовнішні фактори

економічні

соціальні

НТП

Внутрішні фактори

Фактори, що впливають на організацію управлінського обліку

Інституціальні

прийняття законів
регламентація обліку з боку
держави
форма власності
політична нестабільність
місце деревообробної галузі у
системі забезпечення країни
відносини із постачальниками
сировини і споживачами продукції
прогноз розвитку економіки
соціальний рівень споживачів
продукції деревообробних
підприємств

зміна технології виробництва
продукції
розвиток інформаційних
технологій

природничі

потреба у розміщенні виробництва
біля районів лісозаготівель

технікотехнологічні

технологія виробництва
рівень технічного оснащення
виробництва
рівень диверсифікації виробництва

Організаційні
кадрові

форма організації внутрішньо
фірмового управління
ступінь централізації управління
рівень кваліфікованості
спеціалістів
рівень компетентності менеджерів

Рис. 1. Класифікація факторів впливу на
управлінського обліку деревообробних підприємств
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Специфіка галузі полягає в тому, що витрати на засоби праці,
зокрема витрати енергії на приведення пилорам у дію, залежать від
кваліфікації робітників пилорам. Враховуючи ці обставини
лісопильного виробництва, варто в обліковому процесі узалежнити
відповідальність за витрати енергії від центру витрат з ефективності
використання лісу-кругляку.
Значна кількість виробничих стадій потребує більше
обладнання, персоналу, матеріалів і тим самим впливає на облік
витрат.
Характерною особливістю лісопильного виробництва є те, що у
процесі переробки (розпилювання) сировини утворюється відходи
(горбилі, рейки, відрізки, тирса), які в подальшому можна
використовувати у виробництві іншої продукції. Вартість отриманих
виробничих відходів спрямовується на зменшення собівартості.
Лісопильні підприємства виготовляють однорідну продукцію зі
сталим асортиментом та масовим характером, що дає змогу скоротити
організаційні витрати, пов‘язані з налагодженням обладнання.
Специфіка лісопильного виробництва визначається двоїстим
характером продукції, адже з одного боку її реалізовують як товари
народного споживання, а з іншого використовують такі галузі
промисловості – будівельна індустрія, транспорт, сільське
господарство та ін. Такий сприятливий фактор для підприємств
виробників дає можливість диктувати певні умови реалізації (порядок
відвантаження, транспортування тощо) й впливає на облікову систему.
Перераховані
організаційно-технологічні
особливості
у
діяльності деревообробних підприємств повинні бути враховані при
побудові системи управлінського обліку.
Дослідження показали, що у практиці роботи вітчизняних
деревообробних підприємств завдання управлінського обліку,
зазвичай розосереджені між підрозділами: бухгалтерія, виробничий
відділ, планово-фінансовий відділ та ін. Тому з метою забезпечення
ефективності
управлінської
інформації
на
деревообробних
підприємствах необхідно створити відділ управлінського обліку в
складі бухгалтерської служби. Цей підрозділ повинен виконувати
наступні завдання:
- розробки управлінської облікової політики у відповідності із
організаційно-технологічними особливостями;
- організація управлінського обліку у відповідності з
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обліковою політикою;
- організація комплексного економічного аналізу доходів і
витрат виробництва, діяльності структурних підрозділів;
- планування, що полягає у підготовці оперативних, поточних,
та стратегічних бюджетів витрат, доходів, та фінансових результатів
структурних підрозділів та підприємства в цілому;
- створення системи збору оперативної інформації;
- інформаційного забезпечення і підтримки управління
підприємством;
- аналізу взаємозв‘язків між обсягом виробництва, затратами
праці, собівартістю, прибутком та ін.;
- розрахунку і аналізу показників ефективності підприємства,
а також розробку заходів, спрямованих на підвищення ефективності
діяльності.
Висновки. Узагальнення результатів дослідження щодо
вивчення економічної сутності управлінського обліку та його місця в
інформаційній системі управління дозволило зробити певні висновки:
- побудова управлінського обліку на деревообробних
підприємствах забезпечить внутрішніх користувачів необхідною
аналітичною інформацією для оперативного управління діяльністю
підприємства;
- побудова управлінського обліку відповідно до організаційнотехнологічної структури деревообробних підприємств дасть змогу
пов‘язати діяльність і відповідальність конкретних осіб з понесеними
витратами та отриманими доходами, а повна адаптація до
особливостей технології виготовлення продукції забезпечить
отримання достовірної й реальної інформації про понесені витрати,
контроль за рухом цінностей та раціональне управління ними.
1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» №996 від
16.07.1999р. зі змінами і доповненнями.
2. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в
Україні: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 413 с.
3. Нападовська Л.В. Управлінський облік: навч.посіб./Л.В.Нападовська. - К.:КНЕУ,
2004, - 544 с.
4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: підручник для студ.спец.
«Облік і аудит» вищ.навч.закл. /[ Ф.Ф.Бутинець, Т.В.Давидюк, З.Ф.Канурна та ін.];
за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця.[3-тє вид., доповн. та переробл.] – Житомир: ПП «Рута»,
2005, - 480 с.
5. Словник-довідник фінансиста АПК / За ред. Саблука П.Т. та Дем‘яненка М.Я. –
К.:1997. – 234 с.

117

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

УДК 339.138:658.310.8 -057.17
Гуржій Н.М., д.е.н.
Запорізький національний університет
МІСЦЕ КЕРІВНИКА В МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ
МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ
У статті наведено авторський погляд щодо ключових процесів механізму
управління реалізацією маркетингових стратегій за 5 базовими елементами: контент,
контекст, керівник, команда, комплекс методів. Автором розглянуто один з елементів
даного механізму – керівник з реалізації маркетингових стратегій та охарактеризовано
ключові процеси в межах цього елементу.
Ключові слова: маркетингова стратегія, механізм реалізації маркетингових
стратегій, керівник, ключові процеси, стратегічне лідерство.

Gurzhiy N.
A PLACE OF LEADER IS IN MECHANISM OF REALIZATION OF
MARKETING STRATEGIES
For effective implementation of marketing strategies in each company, which is
focused on success an appropriate mechanism of management should be established. The
article presents the author's view on the formation of the mechanism of managing the
implementation of marketing strategies in line with the concept of "5K" which is based on
the grouping of the key processes in 5 basic elements: content marketing strategy
implementation (meaning action); context of the implementation of marketing strategies
(conditions of sale); head of implementing marketing strategies (strategies leader); team for
the implementation of marketing strategies (action); set of methods, instruments and tools
through which the influence on key factors of management can be made. Considered one of
the elements of this mechanism – leader of implementing marketing strategies and described
the key processes within this element: providing internal guidance implementing marketing
strategies; enforcement of administrative functions to implement marketing strategies;
creation of strategic leadership; development of competencies of the manager, improving the
management style and methods of influenc on the system depending on the requirements of
marketing strategies and intermediate results of their implementation. The interrelation of the
head with the other elements of the management mechanism of implementation: content (as
develops the proactive, reactive and supportive measures); context (as decide upon bringing
it into line with the strategies); team (as it confronts the task of implementing policies and
ensure their implementation); complex of methods (in which the potential impact on other
elements), in turn, receiving from them the necessary decision-making information in the
form of feedback.
Keywords: marketing strategy, mechanism of realization of marketing strategies,
leader, key processes, strategic leadership.
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Гуржий Н.Н.
МЕСТО РУКОВОДИТЕЛЯ В МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
В статье представлен авторский взгляд относительно ключевых процессов
механизма управления реализацией маркетинговых стратегий по 5 базовыми
элементами: контент, контекст, руководитель, команда, комплекс методов. Автором
рассмотрен один из элементов данного механизма - руководитель по реализации
маркетинговых стратегий и охарактеризованы ключевые процессы в пределах этого
элемента.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, механизм реализации
маркетинговых стратегий, руководитель, ключевые процессы, стратегическое
лидерство.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Практична
реалізація маркетингових стратегій логічно продовжує процес
формування маркетингового стратегічного набору. Саме від
професійності та ефективності управління реалізацією маркетингових
стратегій залежить кінцевий успіх їх втілення у життя.
Успішно впроваджувані маркетингові стратегії потребують, щоб
керівник стратегічного напрямку та його команда не тільки виявили
можливості для отримання конкурентних переваг на ринку (що
визначаються маркетинговими стратегіями), але і створили умови, у
яких вони зможуть реалізувати ці можливості.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Серед вчених, що займалися вивченням
механізму реалізації старечій слід відзначити Д.А. .Аакера,
Л.В. Балабанову, І.Б. Гуркова, Ю.П. Долгорукова, П.В. Забєліна,
Н.Ю. Круглову, Т.Пітерса, А.Дж. Стрикленда, А.А. Томпсона,
Р. Уотермана, І Дж. Філліпс, С. Фоломкіну. У сучасній літературі
насьогодні відсутній єдиний загальноприйнятий підхід щодо
виділення основних елементів механізму реалізації стратегій.
Цілі статті. Метою статті є узагальнення існуючих підходів
щодо основних елементів механізму реалізації стратегій та розробка
механізму реалізації маркетингових стратегій.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Реалізація
маркетингових стратегій у порівнянні з їх розробкою є більш
складним і трудомістким процесом, що пов‘язано зі збільшенням кола
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управлінських обов‘язків, зростанням вимог до організаторських
навичок та навичок управління людьми, з проблемою прийняття
оптимальних оперативних рішень (часто в умовах невизначеності),
здатних привести до реалізації обраних стратегій, а також з постійною
підтримкою реалізації ініціатив.
Реалізація маркетингових стратегій має суттєві відмінності від
традиційного процесу виконання довгострокового маркетингового
плану, оскільки ґрунтується на перспективному мисленні („від
майбутнього до сьогодення‖), засновується на креативному, часто
нестандартному підході до виконання поставлених завдань, суттєво
залежить від зовнішнього маркетингового середовища і передбачає
адекватну та гнучку реакцію на ті зміни, що у ньому відбуваються.
Для ефективної реалізації маркетингових стратегій у кожному
підприємстві, яке орієнтоване на стратегічний успіх, повинен бути
створений і безперебійно функціонувати відповідний механізм
управління їх реалізацією.
У загальному вигляді механізм управління розглядають як
складну категорію управління, що охоплює: цілі управління, критерії
управління, фактори управління (елементи об‘єкта управління та їх
зв‘язки, на які здійснюється вплив з метою досягнення встановлених
цілей), методи впливу на ці фактори управління, а також ресурси
управління [1, с. 50].
Під механізмом реалізації стратегій підприємства у сучасній
літературі пропонується розуміти систему методів, важелів,
інструментів, форм організації дій з реалізації стратегій, за допомогою
яких здійснюється безпосередня реалізація стратегій і досягається
вплив на стратегічний потенціал підприємства, а також на сукупність і
рівень проведення стратегічних змін [2, с. 321].
У відповідності з авторським підходом, механізм управління
реалізацією маркетингових стратегій – це взаємозалежна система
основних елементів та ключових процесів з реалізації маркетингових
стратегій, що забезпечують вплив на конкретні фактори управління
шляхом використання комплексу методів, важелів та інструментів, з
метою регулювання процесу розробки та реалізації управлінських
рішень з досягнення маркетингових стратегічних цілей.
У сучасній літературі на сьогодні відсутній єдиний
загальноприйнятий підхід щодо виділення основних елементів
механізму реалізації стратегій.
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Найпоширенішою концепцією, що використовується при
створенні механізму реалізації стратегій, все ще залишається
концепція „7S‖, розроблена Томасом Пітерсом, Робертом Уотерманом,
Джульєн Філліпс та дороблена консультаційною фірмою McKinsey [3;
4], у відповідності з якою ефективний розвиток підприємства
можливий за умови підтримки у гармонійному стані системи, що
складається з 7 компонентів: стратегія, структура, системи і
процедури, склад персоналу, сума навичок персоналу (кваліфікація),
стиль керівництва, спільні цінності (в оригіналі – strategy, structure,
systems, staff, skill, style, shared values).
Д.Аакер розглядає п‘ять основних елементів системи
стратегічного управління, що забезпечують ефективну реалізацію
стратегій підприємства: стратегія, структура, люди, системи, культура
[5, с. 447].
Також 5 елементів системи стратегічного управління, без яких
неможливо створити дієвий механізм реалізації стратегій
пропонуються В.І. Захарченко і Е.І. Кузнецов: стратег-лідер, адекватна
структура, система відбору і навчання персоналу, адекватна культура,
методологія стратегічного управління [6, с.109].
Авторський погляд на проблему передбачає, що механізм
управління реалізацією маркетингових стратегій повинен формуватися
у відповідності з концепцією „5К‖, яка засновується на групуванні
ключових процесів механізму управління реалізацією маркетингових
стратегій за 5 базовими елементами:
 контент реалізації маркетингових стратегій (зміст дій);
 контекст реалізації маркетингових стратегій (умови їх
реалізації);
 керівник з реалізації маркетингових стратегій (стратеглідер);
 команда з реалізації маркетингових стратегій (виконавці);
 комплекс методів, важелів та інструментів, за допомогою
яких здійснюється вплив на фактори управління.
Керівник реалізації маркетингових стратегій грає ключову роль
у процесі прийняття стратегічних рішень, оскільки часто успіх
реалізації стратегій залежить не від ефективності стратегічного
планування, а від професійних та особистих компетентностей
керівника, що керує реалізацією стратегій (рис. 1).
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Рис. 1. Місце керівника реалізації маркетингових стратегій у
механізмі управління їх реалізацією (авторська розробка)
Ключові процеси в межах цього елементу механізму реалізації
маркетингових стратегій охоплюють:
 забезпечення
внутрішнього
керівництва
реалізацією
маркетингових стратегій;
 забезпечення виконання управлінських функцій щодо
реалізації маркетингових стратегій;
 створення системи стратегічного лідерства;
 розвиток компетентностей керівника, удосконалення стилю
управління та системи методів впливу в залежності від вимог
маркетингових стратегій та проміжних результатів їх реалізації.
Забезпечення
внутрішнього
керівництва
реалізацією
маркетингових стратегій передбачає вибір та призначення керівника,
спроможного найкращим чином привести до бажаних для
підприємства результатів за рахунок ефективного впровадження
обраних маркетингових стратегій, та охоплює наступні процедури:
формування системи вимог до професійних компетентностей та
особистісних якостей керівника; оцінка потенційних претендентів
щодо ступеня їх відповідності встановленим вимогам; призначення
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керівниками з реалізації маркетингових стратегій менеджерів, що в
найбільш повній мірі відповідають встановленим вимогам та мають
високу внутрішню мотивації до впровадження розроблених стратегій
(за умови відсутності таких у підприємстві можливо залучення
зовнішніх консультантів, якщо вони приймали участь у розробці
стратегій підприємства).
Система вимог до керівників з реалізації маркетингових
стратегій у досліджуваних підприємствах повинна охоплювати
наступні базові компетентності:
- глибокі знання та багатоплановий досвід у сфері управління
бізнес-процесами та людьми;
- гнучкість мислення та здатність обирати найкраще рішення;
вміння мобілізувати ресурси та зусилля заради досягнення цілей;
- здібності до ефективної взаємодії та співробітництва;
- орієнтованість на зміни;
- орієнтованість на результат;
- орієнтованість на потреби клієнтів;
- аналітичні здібності та системне мислення;
- впевненість у собі у будь-яких ситуаціях;
- здатність змінювати себе та самовдосконалюватись.
Забезпечення виконання управлінських функцій щодо реалізації
маркетингових стратегій є не менш важливим, ніж вірний вибір
керівника, оскільки стосується його щоденної діяльності з реалізації
стратегій і передбачає, що для ефективного керівництва реалізацією
маркетингових стратегій керівник повинен володіти технологією
менеджменту та виконувати ряд управлінських функцій: планування
заходів щодо реалізації маркетингових стратегій; прийняття рішень
щодо внесення змін до запланованих заходів; розподіл і делегування
повноважень; організація виконання дій; мотивація виконавців до
ефективної реалізації маркетингових стратегій; координація діяльності
виконавців; контроль за ходом реалізації маркетингових стратегій.
Створення системи стратегічного лідерства, в свою чергу, є
головною запорукою успіху впровадження стратегій підприємства,
оскільки спроможне надихнути виконавців на досягнення ще більших
результатів. Лідерство – це не особисті якості, не мотивація, не
ідеологія, а система продуктивних взаємовідносин у групі, коли її
члени готові слідувати пропонованій лідером ініціативі і докладати
для цього значних зусиль. Справжні лідери здатні вести за собою
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людей, мобілізувати всі можливості, ресурси і компетентності
працівників задля досягнення цілей підприємства, відчувати ситуацію
та надихати на дії.
Створення системи стратегічного лідерства передбачає: оцінку
лідерських якостей призначеного керівника з реалізації стратегій;
розвиток лідерських якостей керівника (якщо вони недостатні, а в
команді виконавців відсутній неформальний лідер); налагодження
ефективного співробітництва з неформальним лідером команди
виконавців (якщо лідерські якості керівника невисокі, а у групі є свій
неформальний лідер).
Ідеальною, безперечно, є ситуація, коли керівник з реалізації
маркетингових стратегій одночасно виступає і стратегічним лідером,
тобто володіє такими особливостями:
- здатність до знаходження оптимального балансу між
ринковими реаліями, прагненнями вищого керівництва та
можливостями персоналу;
- вміння впливати на керівників, колег, підлеглих та інших
зацікавлених осіб, пробуджуючи в них бажання брати участь у
реалізації маркетингових стратегій та у впровадженні змін, пов‘язаних
з цими стратегіями;
- здатність до використання та постійного вдосконалення
інструментів, підходів, методів впливу, що забезпечують практичне
впровадження намічених заходів;
- турбота про людей, орієнтація їх на постійний розвиток;
- орієнтація на дії і досягнення, прагнення до досконалості.
Якщо лідерські якості керівника недостатні, доцільно їх
розвивати шляхом стимулювання його до участі у психологічних
тренінгах, налагодження сприятливої системи відносин з підлеглими.
Якщо серед підлеглих є свій лідер, що перевершує керівника з
реалізації стратегій за лідерськими якостями, слід розробити
індивідуальну та дієву систему стимулів по відношенню до лідера з
метою отримання його підтримки, розвитку внутрішньої мотивації до
ефективної реалізації стратегій, налагодження ефективної роботи у
тандемі з керівником.
Розвиток компетентностей керівника, удосконалення стилю
управління та системи методів впливу досліджуваним підприємствам
слід здійснювати в залежності від вимог маркетингових стратегій та
проміжних результатів їх реалізації. Для розвитку компетентностей
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керівника слід розробити ефективну систему його навчання та
підвищення кваліфікації. Змінювати стиль управління або окремі
методи впливу доцільно, якщо ті, що використовуються, не
призводять до бажаних результатів у бажані терміни.
Висновки. Керівник реалізації маркетингових стратегій
пов‘язаний з усіма іншими елементами механізму управління їх
реалізацією: контентом (оскільки розробляє систему проактивних,
реактивних та підтримуючих заходів); контекстом (оскільки приймає
рішення щодо його приведення у відповідність зі стратегіями);
командою (оскільки ставить перед нею завдання з реалізації стратегій
та забезпечує їх виконання); комплексом методів (за допомогою яких
здійснює вплив на інші елементи), в свою чергу, отримуючи від них
необхідну для прийняття рішень інформацію у вигляді зворотного
зв‘язку.
1. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент / Ю.Н. Лапыгин. – М.: Инфра-М, 2007.
– 235 с.
2. Балабанова Л.В. Управління реалізацією стратегій під-приємства: маркетинговий
підхід: монографія / Л.В. Балабанова, І.С. Фоломкіна .– Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. –
402 с.
3. П ятницька Г.Т. Управління підприємством в епоху глобалізму: монографія /
Г.Т. П ятницька. – К.: Логос, 2006. – 568 с.
4. Piercy N.F. Marketing management, market strategy and strategic management: domain
realignment and redefinition / N.F. Piercy, L.C. Harris, L.D. Peters, N. Lane // Journal of
Strategic Marketing. - 1997. – № 5. – Р. 51-63.
5. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Д. Аакер; пер. с англ. под ред.
С.Г. Божук. – 7-е изд. - СПб.: Питер, 2007. – 496 с.
6. Захарченко В.И. Стратегический маркетинг на предприятии / В.И., Захарченко,
Э.И. Кузнецов; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им.
И. Мечникова. – Одеса: Наука и техника, 2006. – 236 с.
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Діордіца І.В.,
Клименко С.О., к.е.н.
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського
РОЗВИТОК ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ОПЛАТИ ПРАЦІ
У статті розглянуто розвиток обліково-контрольного забезпечення розрахунків
підприємства з оплати праці, запропоновано напрямки вдосконалення бухгалтерського
обліку розрахунків з нарахувань за виплатами працівникам.
Ключові слова: розрахунки з оплати праці, обліково-контрольне забезпечення,
зарплатний проект.

Diorditsa I., Klymenko S.
DEVELOPMENT OF ACCOUNTING-CONTROL SECURITY FOR
ENTERPRISE LABOR PAYMENTS
According to the laws of Ukraine the forms, it is up to an enterprise which systems
and amounts of labour payments to set in the collective agreement. The proper accounting
calculations of labour payments improve labor discipline, mobilize workers to an efficient
work and search for reserves to increase efficiency of the enterprise.
Counting the reserve, a company equally includes the amounts for future vacations to
the cost reporting period and as a result avoids sharp fluctuations in production costs.
Account balances and movements to pay for regular employees‘ vacations are on Account
471 "Ensuring payment vacations". Calculation provisions are displayed according to the
credit expenses, and their usage is shown according to the debit. The balance of provisions
created for the insurance of vacation payments is reviewed at each balance sheet date and if
necessary it should be adjusted either to be increased or decreased.
The main purpose of the creation and use of the reserve is an equal distribution of
costs for the vacation payments for the "Averon" employees during the year. Basing on the
fact that data on the estimated cost per year is in the formula for calculating, we can
conclude the following: a created reserve is adjusted in comparison with the actually
incurred costs for the vacations during a year. As this information is available only at the end
of the year, then the balance of Subaccount 471 "Ensuring payment vacations‗' is adjusted
once a year. It is advisable that the decision of a reserve establishment be reflected in the
order of the accounting policy of the company.
The analysis of the account of labor and its payment showed that a company has
inaccuracies in filling papers, preparation of financial documents; bulky accounting records
are used there. The amount of vacation payments within 28 days (according to the collective
agreement for 24 calendar days) to account for the debit: 91, 92, 93, 4 calendar days - on
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debit 949 is offered. Accordingly, the amount of charges into the organs of social insurance
should be accounted in the same way - on debit accounts 91, 92, 93 and 949. It is suggested
that the control of filling the source documents (timesheets, account cash vouchers, etc.) by
calculation should be strengthened.
The introduction of a salary project will be implemented under conditions of direct
services accounting business. Therefore, the question of whether the amount of accounting
work and other organizational activities related to the calculation and payment of wages will
be reduced is the main question to be answered.
The run wages calculation and payment is a time-consuming process associated with
processing a large number of documents. So it is important to consider the possibility of
wages payment to employees only by plastic cards in "Averon‖. In addition to all other
conditions and a set of services provided by each individual bank in a salary project, it is
necessary to consider the following factors:
1. Sophistication of the ATM network of the bank: the convenience in the location,
the conditions of cash withdrawal, ATM maintenance mode, the presence of banks-partners;
2. Regular maintenance costs on a salary project: the committee which the bank
wants to take for non-cash wages, the percent of the transferred sum of wages and other
payments.
The features of accounting require the development of each company's own
accounting and control software and adaptation of other companies‘ practices.
Key words: accounting of the labor payments, accounting-control security, payment
project.

Диордица И.В., Клименко С.А.
РАЗВИТИЕ УЧЁТНО-КОНТРОЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАСЧЁТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
В статье рассмотрено развитие учѐтно-контрольного обеспечения расчѐтов
предприятия по оплате труда, предлолжены направления усовершенствования
бухгалтерського учѐта расчѐтов по начислениям за выплатами работникам.
Ключевые слова: расчѐты по оплате труда, учѐтно-контрольное обеспечение,
зарплатный проект.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Відповідно до
законодавства України форми, системи і розміри оплати праці
встановлюються підприємствами самостійно у колективному договорі.
Правильний бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці сприяє
підвищенню трудової дисципліни, мобілізує робітників на якісне
виконання робіт і пошук резервів підвищення ефективності діяльності
підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Розвитком облікового забезпечення господарської
діяльності підприємств плідно займаються С.Ф. Голов [1], В.М. Жук
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[2], М.О. Корягін [3], Л.П. Нишенко [4], Р.Л. Хом‘як [5], Ю.С. Цал–
Цалко [6] та інші. Але особливості обліку кожного підприємства
вимагають розробки власного обліково-контрольного забезпечення та
адаптації досвіду інших підприємств.
Цілі статті. Мета статті – дослідити обліково-контрольне
забезпечення розрахунків з оплати праці підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. На досліджуваному підприємстві
ТОВ «Аверон» необхідно розробити систему стимулювання, яка буде
підвищувати мотивацію до праці як на рівні своєї власної праці так і
підприємства в цілому. Для забезпечення стимулюючого впливу систем
преміювання на ефективність праці робітників в ТОВ «Аверон» треба
дотримуватися наступних вимог: встановити показники преміювання,
які залежать від результатів праці тих або інших груп чи категорій
робітників; визначити мету преміювання, яка може полягати у
підвищені технічного рівня та якості продукції та обсягів реалізації,
зниженні собівартості продукції через економію усіх видів витрат;
умови та показники преміювання не повинні суперечити один одному,
щоб покращення одних не викликало погіршення інших. Облік
розрахунків з оплати праці ТОВ «Аверон» потребує вдосконалення,
основними напрямками якого можуть бути наступні (рис. 1). Облік
утримань із заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці можна
спростити завдяки включенню в робочий план рахунків підприємства
додаткових субрахунків, тим самим розділивши нарахування та
утримання. Пропонуємо у ТОВ «Аверон» ввести до субрахунку 651, на
якому ведеться облік єдиного соціального внеску додаткові
розмежування: 651.1 – на якому буде відображатися утримання ЄСВ,
651.2 – нарахування ЄСВ на заробіток працівника. Таким чином, ввівши
в застосування ці субрахунки можна буде полегшити роботу із
закриттям рахунків при проведенні операцій по розрахункам з фондами
соціального страхування. Для прикладу наведемо кілька господарських
операцій із застосуванням нових субрахунків у таблиці 1.
Таблиця 1
Рекомендована кореспонденція субрахунків з обліку розрахунків з
оплати праці у ТОВ «Аверон»
Зміст господарської операції
Утримано із заробітної плати працівника
підприємства єдиний соціальний внесок
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Кредит

661
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Продовження табл. 1
Нараховано єдиний соціальний внесок на
заробіток працівника підприємства

91, 92, 93

651.2

Використовуючи ці субрахунки, можливо буде полегшити роботу
із закриттям рахунків при проведенні операцій по розрахункам з
фондами соціального страхування. У ТОВ «Аверон» бувають випадки,
коли працівник не використовує за відпрацьований рік щорічну
відпустку, таким чином створюючи зобов‘язання товариства перед цим
працівником щодо забезпечення йому збереження заробітної плати на
період відпустки у майбутньому. Тому доцільно створити резерв на
оплату відпусток з метою усунення негативного фактора, пов‘язаного з
додатковими витратами на оплату праці. В першу чергу, до витрат
виробництва в бухгалтерському обліку необхідно включити щомісячні
відрахування на створення такого резерву. Суму щомісячних
відрахувань до резерву можна визначити за формулою 1:
РВ = ЗПф * (ВР: ФОПр) * КН
(1)
де РВ – резерв відпусток; ЗПф – фактична заробітна плата за місяць;
ВР – річна планова сума оплати відпусток у майбутньому році; ФОПр
– загальний запланований річний фонд оплати праці; КН – коефіцієнт
нарахувань до фондів.
У результаті дослідження запропоновано збільшення резерву і на
суму, достатню для сплати внесків до пенсійного фонду. При цьому
коефіцієнт нарахувань для ТОВ «Аверон» визначаємо за формулою 2:
КН = (37,04+100%): 100 = 1,37
(2)
де 37,04 % – тариф ЄСВ при нарахуванні на заробітну плату
працівників товариства.
Нараховуючи резерв, підприємство рівномірно включає суми
майбутніх відпусток до витрат звітного періоду і в результаті уникає
різких коливань витрат виробництва. Облік руху і залишків коштів на
оплату чергових відпусток працівникам ведеться на рахунку 471
«Забезпечення
виплат
відпусток».
За
кредитом
рахунку
відображається нарахування забезпечень, а за дебетом – їх
використання. Залишок суми резервів, створених для забезпечення
виплат відпусток, переглядається на кожну дату балансу і за потреби
повинен коригуватися, тобто або збільшуватися, або зменшуватися.
Основною метою створення та використання резерву є
рівномірний розподіл витрат на оплату відпусток для працівників ТОВ
«Аверон» протягом року, то виходячи з того, що формули розрахунку
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закладено дані про заплановані витрати на рік, можна зробити
висновок: створений резерв коригується порівняно з фактично
понесеним протягом року витратами на відпустки. Оскільки таку
інформацію можна отримати лише за підсумками року, то й залишок
на субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток» коригують раз на
рік. Доцільно рішення про створення резерву відобразити у наказі про
облікову політику товариства.
Проведений аналіз обліку праці та його оплати показав, що на
підприємстві мають місце неточності в заповненні документів,
складанні бухгалтерських поводок, застосовуються громіздкі облікові
регістри. Пропонуємо суми нарахованої зарплати за відпустку за
28 календарних днів (згідно колективному договору за 24 календарних
дні) обліковувати на дебет рахунків: 91, 92, 93, за 4 календарних дня
— на дебет рахунку 949. Відповідно і суми нарахувань в органи
соціального страхування необхідно обліковувати таким же чином —
на дебет рахунків: 91, 92, 93 та 949. Запропоновано підсилити
контроль за заповненням усіх реквізитів в первинних документах
(табелях обліку робочого часу, видаткових касових ордерах та інших),
за розрахунком ПДФО.
Впровадження зарплатного проекту буде здійснено за умов
безпосередньої роботи бухгалтерії підприємства. Тому питання про те,
чи скоротиться обсяг облікової роботи і інших організаційних заходів,
пов‗язаних з нарахуванням і виплатою заробітної плати – головне
питання, на яке необхідно відповісти.
Висновки. Нарахування і виплата заробітної плати є
трудомістким процесом, пов‘язаним з оформленням великої кількості
документів. Тому у ТОВ «Аверон» потрібно розглянути можливість
виплати заробітної плати працівникам підприємства виключно
пластиковими картками. Крім всіх інших умов і набору послуг, що
надаються кожним конкретним банком в рамках зарплатного проекту,
необхідно врахувати наступні чинники:
1. Розвиненість мережі банкоматів даного банку: зручність в
розташуванні, умови зняття готівки, режим обслуговування
банкоматів, наявність банків-партнерів;
2. Регулярні витрати по обслуговуванню зарплатного проекту:
комісія, яку побажає брати банк за безготівкову виплату заробітної
плати, відсоток від перерахованої суми заробітної плати та інших
платежів.
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ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Досліджено історичний аспект класифікації рахунків бухгалтерського обліку за
різними класифікаційними ознаками;зазначено їх переваги та недоліки;обґрунтовано
необхідність застосування двох класифікаційних груп: за економічною ознакою,
призначенням і структурою.
Ключові слова: рахунки бухгалтерського обліку; класифікаційні ознаки; принципи
класифікації;синтетичні рахунки; аналітичні рахунки.

Kalyga E.
APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF ACCOUNTS:
A HISTORICAL ASPECT
Studies the historical aspect classification of accounts according to different
classification criteria: legal aspect - (account owner, the account of third parties, accounts
management agents, property, legal, binding and legal-settled liabilities), matching invoices
to individuals - "agents "( third party accounts)" account agreement "(consisting of external
and internal, which are formed by types of contracts)," accounts for liabilities "(including
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accounts payable and accounts receivable); the economic content (determined as recorded in
the accounts) and the purpose and structure (how the registration facts of economic life in
the accounts, regardless of what is recorded on them), principles of general classification "in relation to the total balance (directly reflected in the balance sheet at relevant articles and
is not displayed (recorded off-balance sheet) account balances (directly reflected in the
balance sheet and are not shown explicitly (the balance is transferred to another account) by
type of balance (debit and credit) to the value of balance (pure and mixed) volume of
information (synthetic and analytical) to destination (real and nominal) character calculate
balance (input and output) for legal content (account holders and third parties) economic
content (account assets - tangible and accounts of the results). "
Mentioned advantages and disadvantages of classification criteria, the necessity of
applying the accounting classification of two groups: the economic basis and the purpose
and structure.
Keywords: account accounting, classification criteria, principles of classification, synthetic
accounts, analytic accounts.

Калюга Е.В.
ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Исследован исторический аспект классификации счетов бухгалтерского учета
по различным классификационным признакам; определены их преимущества и
недостатки; обоснована необходимость применения двух классификационных групп:
по экономическому признаку, назначению и структуре.
Ключевые слова: счета бухгалтерского учета; классификационные признаки;
принципы классификации; синтетические счета; аналитические счета.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Відображення
господарських операцій здійснюється на великій кількості рахунків
бухгалтерського обліку. Залежно від об'єктів обліку, на них,
відображається інформація тільки по однорідних господарських
операціях, тому в практичній діяльності необхідно знати зміст, функції
та призначення кожного рахунку та розуміти, яку інформацію
обліковувати. Це сприяє: застосуванню єдиних підходів до
відображення господарських операцій у практичній діяльності
суб‘єктів державного сектора; отриманню необхідних показників для
контролю й аналізу; прийняттю правильних управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Суттєвий вклад у розвиток класифікації
рахунків бухгалтерського обліку на певному етапі внесли:М. Баканов,
А. Бикова, Я. Гальперін, О. Глейх, Н. Дембінський, Ж. Дюмарше,
М.Дмитрієв, М.Жебрак, М. Кипарисів, Н. Леонтьєв, А. Лозинський,
В.Макаров, В. Палій, Л. Пачолі, В. Петрова, А. Рудановський,
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Ж. Саварі, Я. Соколов, Є. Сіверс, С. Татура, Дж. Чербоні, І. Шер й ін.
Цілі статті. Проаналізувати підходи до класифікаційних ознак
рахунків бухгалтерського обліку в історичному аспекті та визначитися
з підходами до них в державному секторі.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Визначенню
призначення та змісту бухгалтерських рахунків сприяє їх класифікація
у розрізі однорідних груп. З практичного боку вона надає можливість
швидко та безпомилково відображати облікові записи (витрачається
менше часу на визначення кореспонденції рахунків); застосовувати
оптимальну номенклатуру синтетичних рахунків (робочого плану
рахунків) для використання його за різноманітних видів діяльності;
пізнати всю сукупність господарських явищ та їх зв'язок із системою
рахунків.
У бухгалтерському обліку необхідно об‘єктивно розуміти
економічний зміст кожного рахунку та правильно їх застосовувати. З
цією метою їх особливості повинні розкриватися в класифікації.
Остання полегшує не тільки теоретичне вивчення змісту рахунків, але
й використання їх в практичній роботі. Єдина класифікація рахунків:
допомагає зрозуміти економічний зміст кожного рахунку; полегшує
правильне їх застосування для групування об'єктів у бухгалтерському
обліку; правильно застосовувати згідно зі структурою з метою
оперативного управління.
«Формування рахунків відповідно до викладених правил
визначає класифікацію рахунків. Класифікація рахунків - це науково
обґрунтоване групування рахунків, тобто розподіл рахунків на групи
та підгрупи за будь-якими однорідними суттєвими ознаками» [4,10].
Будь-яка класифікація рахунків повинна: з'ясувати зміст, функції та
призначення рахунку, його принципову відмінність або спільне з
іншими рахунками; вміти використовувати будь-який рахунок у
практичній діяльності; застосовувати необхідні орієнтири
при
побудові Плану рахунків [11].
Актуальними, доречними, справедливими та правильними і на
сьогодні є позитивні відповіді на поставлені питання: чи формує
бухгалтер рахунки «за своєю примхою» (Л. Пачолі [6]) чи він «лише
описує ті господарські явища, з якими постійно й об'єктивно має
справу» (Ж. Дюмарше [3, с. 51]).
Суттєвий вклад у розвиток детальної класифікації рахунків
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бухгалтерського обліку 30-40-х років XX ст. вніс Є. Є. Сіверс
[3,с.411]. Побудова запропонованої ним класифікації виглядає
наступним чином: I. Речові рахунки: 1) основні; 2) перехідні
(калькуляційні) - а) заготовок; б) споруд; в) виробництва. II. Особисті
рахунки:1) підприємницького капіталу: а) основні; б) перехідні
(результативні); 2) позичкового капіталу - а) рахунки осіб та установ;
б) рахунки кредитних запасів. Для свого часу ця класифікація була
великим досягненням наукової думки.
У різні історичні періоди свій вклад у цю справу внесли відомі
науковці
за
різноманітними
принципами
щодо:
балансу
(О. П. Рудановський), місця балансу (І. Ф Шер), повноти інформації
(Ж. Саварі, Дж. Чербоні, В. Ф. Палій), господарюючого суб'єкта
(Р. Делапорт), рухливості (Е. Шмаленбах), економічного змісту
(М. А. Кіпарісов, М. А. Леонтьєв), умовності оцінок та їх зв'язку з
цілями економічного аналізу (Ж. Б. Дюмарше) [2,с.50].
Узагальнення інформації, наданої в економічній літературі
різних періодів (ХVII–ХIХ ст.), свідчить про прихильність дослідників
до юридичного аспекту класифікації рахунків бухгалтерського обліку.
Зокрема, проведений аналіз свідчить про зміни класифікаційних ознак
залежно від періоду розвитку суспільства. Загалом, автори
виокремлювали шість груп класифікаційних ознак: «рахунки власника,
рахунки третіх осіб, рахунки агентів господарства, майново-правові,
зобов'язально-правові, розрахунки за зобов‘язаннями» [9]. Вперше
досить повну класифікацію за юридичною ознакою розробив
Э. Дегранж (1795 р.), який виділив дві групи: «рахунки власника і
рахунки третіх осіб» [3,с.42]. Подальший розвиток суспільства сприяв
появі більш розвиненої класифікації, сформованої І. Ваньє (1835 р.),
який кожен рахунок розглядав як рахунок «агентів господарства» [3].
Дана класифікація побудована на відповідності рахунків особам –
«агентам», які керують чи володіють цим рахунком. Наприклад, він
писав, що «під рахунком товарів треба розуміти рахунок агента,
уповноваженого господарством на отримання та видачу товарів;
рахунок каси є рахунком касира, уповноваженого на прийом і видачу
грошей» [9]. Проте дана класифікація виявилась недосконалою щодо
рахунків «третіх осіб», оскільки всупереч правилам Л. Пачолі,
дебіторами визнавали фізичних і юридичних осіб без їх згоди, що,
звичайно, з юридичної точки зору неправильно [6].
Наступні групи рахунків – «майново-правові, зобов'язально134
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правові, розрахунки за зобов‘язаннями» – пов‘язані з новим етапом
розвитку суспільства та є найповнішою класифікацією за юридичним
принципом, вважав Г. Фор (1905 р.) [3,с.121]. Він
виокремив
класифікаційні ознаки першого, другого, третього та четвертого
порядків. Так, до першої (майново-правові) включив групу «рахунки
власника», яка деталізує «власні джерела; засоби, що знаходяться в
агентів; в оперативному управлінні агентів» і «рахунки третіх осіб»,
що відповідає класифікації, представленій у 1795 р. Е. Дегранжем
[3,с.42]. При цьому кожна складова деталізується за типом
відповідальності: утримання, зберігання, користування, володіння, а
«рахунки власника» поділяються на рахунки джерел: власних засобів,
засобів, що знаходяться в оперативному управлінні агентів
підприємства; засобів, що знаходяться у агентів матеріально
відповідальних осіб; а «рахунки третіх осіб» - на рахунки юридичних
(за видами відповідальності) і фізичних осіб.
Наступна група рахунків – «Зобов'язально-правові» [3] містить
такі групи рахунків класифікаційної ознаки другого порядку:
договорів, деліктів, квазідоговорів, квазіделіктів та інших операцій. У
свою чергу, «Рахунки договорів» складаються із зовнішніх та
внутрішніх, які формуються за видами договорів. «Рахунки деліктів»
деталізуються за винуватцями спричинення шкоди: агентів і
кореспондентів, а «рахунки квазіделіктів» поділяються на ті, що
настали від стихійних лих і з інших причин. «Рахунки квазідоговорів»
і «Рахунки квазіделіктів і інших операцій» представляють окремі
групи класифікаційних груп другого порядку.
Остання група рахунків «Розрахунки по зобов'язаннях»
включають дві групи: «рахунки кредиторів і рахунки дебіторів».
Проведений аналіз класифікації рахунків за юридичним
принципом в історичному аспекті дозволяє простежити процес поділу
рахунків на аналітичні дані, що призводить до визначення
конкретного дебітора або кредитора (юридичної чи фізичної особи).
З розвитком суспільства з‘являлась потреба у більш детальній
інформації, що зумовило зміну підходів до класифікації рахунків
бухгалтерського обліку.
Наприклад, вітчизняний науковець М. О. Блатов (1931 .)
показав п'ять класифікаційних ознак: «по суті цінностей, які
записуються; за характером сальдо; значенням сальдо; щодо інших
рахунків; за обсягом господарських операцій» [3,с.286]. В основу
135

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

будь-якої класифікації (у тому числі і сукупності синтетичних
рахунків бухгалтерського обліку) покладено обґрунтування вибору
ознак, за якими виділяються синтетичні рахунки й їх групи. В 50-ті
роки у колишньому СРСР, як зазначає Я. В. Соколов [10], дослідників
доцільно поділити на дві групи авторів: перша пропонувала
класифікувати рахунки за однією ознакою - економічним змістом
(М. А. Кіпарісов, С. К. Татур, М. Х. Жебрак, М. В. Дембінський,
М. І. Баканов, М. В. Дмитрієв та ін.), друга (Я. М. Гальперін,
М. А. Леонтьєв,
Є. І. Глейх,
А. І. Лозинський,
В. Г. Макаров,
Г. Л. Бикова, В І. Петрова й ін.) стверджувала, що, крім класифікації
за економічною ознакою, потрібна і друга - за структурою і
призначенням. Представники першого напрямку вважали, що
достатньо однієї класифікації за «економічним змістом», другого обґрунтовували необхідність і класифікації «за структурою і
призначенням рахунків», що показує, як здійснюється реєстрація
фактів господарського життя на рахунках, незалежно від того, що
обліковується на цих рахунках. Тут цілком доречно ствердження
В. Ф. Палія [7]: чим більше ознак класифікації можна виділити, тим
вище ступінь пізнання досліджуваної множини (системи синтетичних
рахунків). Звернемо увагу, що і перша, і друга класифікації
поширюються на балансові синтетичні рахунки. За справедливим
ствердженням Я. В. Соколова [10], для представників першого
напрямку неможливою, а для представників другого дуже складною
була інтерпретація позабалансових рахунків.
На сьогодні існують різні класифікації рахунків бухгалтерського
обліку: одні пропонуються і розглядаються лише окремими авторами,
інші - досліджуються і вдосконалюються поколіннями (зокрема,
класифікація як філософська категорія уточнюється і змінюється з
розвитком знань).
Вважаємо, що доцільно погодитися з думкою Я. В. Соколова, що
основа класифікації рахунків повинна ґрунтуватися на наступному:
«всі господарські процеси, активи і капітал повинні відображатися на
рахунках; враховуватися особливості функціонування суб‘єктів
державного сектора; відображатися юридична структура капіталу;
передбачатися розміщення облікових об'єктів за матеріальними
категоріями, господарськими процесами і ліквідністю активів;
пристосовуватися до подальшої деталізації рахунків» [9]. Незважаючи
на загальні підходи до класифікації рахунків, необхідно враховувати,
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що її побудова так чи інакше відображає стосунки між людьми або
має відношення до людей і
одночасно надає можливості до
конструювання рахунків. При цьому не слід забувати при побудові
будь-якої
класифікації
рахунків
застосовувати
правило
О. П. Рудановского [8], і виходити з вимог, пред'явлених до нього
І. Ф. Шером. Згідно з поглядами цього видатного швейцарського
автора, «класифікація рахунків має бути: 1) всеосяжною, повною,
тобто усі «господарські процеси, засоби і джерела повинні
відображатися на рахунках; 2) пристосована до особливостей
підприємства; 3) правильно і відповідно до законів відображати
юридичну структуру засобів; 4) передбачати деталізацію облікових
об'єктів за матеріальними категоріями, господарськими процесами і
ліквідністю майна; 5) пристосована до подальшої деталізації рахунків
і їх послідовному укрупненню [3,с.130].
Перші класифікації рахунків пов'язували їх із речовим і
обов'язковим правом (не передбачаючи будь-яких інших ознак), потім
обґрунтовувалася класифікація за змішаними ознаками (юридичною,
економічною, структурною). При цьому виділялися рахунки капіталу,
цінностей, третіх осіб. Вони отримали подальший розвиток на початку
ХХ ст. і істотно вплинули на сучасні підходи. Крім того, рахунки
поділялися на активні і пасивні, а також на рахунки бюджету (доходів
і витрат). Надалі розвиток цієї класифікації призвів до виділення
класифікаційних груп рахунків: «інвентарних, калькуляційних,
розподільних, операційних, транзитних» [3]. У подальших
дослідженнях розробники обґрунтовують необхідність застосування
двох груп: за економічною ознакою, призначенням і структурою.
Класифікація зводиться не просто до впорядкування фіксованого
набору бухгалтерських рахунків, а полягає в конструюванні системи
рахунків, що ґрунтується на дослідженні процесів, які складають
діяльність економічних суб'єктів, аналізі потреб в інформації для їх
відображення і виявлення можливого отримання цієї інформації.
Особливість класифікації синтетичних рахунків полягає в тому,
що кожен із них, з одного боку, виступає елементом бухгалтерської
інформаційної системи, з іншого - синтетичний рахунок самостійно є
інформаційною підсистемою, яка конкретизує його рахунки другого
(субрахунки) та третього (аналітичні рахунки) порядку.
Проведений аналіз наукової літератури свідчить, що думки
науковців щодо поділу рахунків відрізняються. Так, М. Д. Акатьєва [1]
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та Я. В. Соколов [9] виокремлюють лише дві групи: синтетичні й
аналітичні рахунки. Синтетичними називають такі, на яких облік
ведеться в узагальненому грошовому виразі та відображаються
безпосередньо в статтях балансу.
Аналітичні рахунки відкривають до синтетичних, з метою їх
деталізації й отримання конкретних показників за кожним окремим
видом господарських засобів, їх джерел і процесів. А Л. І. Хоружий [5]
та В.Г.Швець [12] обґрунтовують необхідність застосування
субрахунків (рахунків другого порядку), які є проміжною обліковою
ланкою між синтетичними й
аналітичними рахунками. Кожен
субрахунок об'єднує кілька аналітичних рахунків, а самі вони - одним
синтетичним.
Таким чином, від об'єктивної класифікації синтетичних рахунків
залежить не тільки достовірність відображення в обліку зв'язків між
об'єктами, які змінюються в результаті господарських фактів, але й
організація аналітичного обліку. У той же час Я. В. Соколов вважав,
що цим вимогам повинна відповідати будь-яка класифікація, але суть
її зводиться до того, що вона не може бути єдиною, оскільки залежить
від цілей, а їх завжди множина.
Загальна класифікація рахунків бухгалтерського обліку
(табл. 1.), запропонована Я. В. Соколовим, формується за 9
принципами: «по відношенню до підсумку балансу (прямо
відображаються в балансі на відповідних статтях та не відображається
(фіксується поза балансом); сальдо рахунків (безпосередньо
відображається в балансі та не відображається прямо (сальдо
переноситься на інший рахунок); за видом сальдо (дебетові та
кредитові); за значенням сальдо (чисті та мішані); обсягом інформації
(синтетичні і аналітичні); за призначенням (реальні і номінальні);
характером розрахунку сальдо (що вводяться і виводяться); за
юридичним змістом (рахунки власників і третіх осіб); економічним
змістом (рахунки майна – матеріальні та рахунки результатів)» [9].
Так, за першою ознакою Я. В. Соколов поділяє рахунки «по
відношенню до підсумку балансу» (прямо відображаються в балансі
на відповідних статтях та не відображається (фіксується поза
балансом), тобто балансові та позабалансові).
За другою ознакою «по відношенню до сальдо рахунків, що
беруть участь в балансі» рахунки поділяються на ті, сальдо яких
безпосередньо відображається в балансі, і ті, сальдо яких переноситься
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на інший рахунок, тобто не відображається прямо в балансі
(наприклад, сальдо такого рахунку відображається у складі
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».
За третьою ознакою «за видом сальдо» виділяються рахунки,
що мають дебетові сальдо і відображаються в активі балансу, і
рахунки із кредитовим сальдо, відображеним у пасиві балансу. Дана
класифікація дозволяє чітко ділити рахунки залежно від наявності
виду сальдо в певному звітному періоді.
Четверта класифікаційна ознака «за значенням сальдо (чисті та
мішані)» передбачає поділ рахунків на чисті (господарська операція
сформована за однією чітко окресленою групувальною ознакою) і
змішані (господарська операція сформована за декількома нечітко
окресленими групувальними ознаками). Класичними прикладами
змішаних рахунків можуть служити: «Виробництво» - за дебетом
рахунку збираються фактичні витрати, а за кредитом упродовж усього
звітного періоду готова продукція оприбутковується за умовними
обліковими цінами; «Товари» - за дебетом фіксуються їх надходження
за фактичною собівартістю, а за кредитом - списання цих же товарів за
цінами реалізації.
П’ята класифікаційна ознака - «обсягом інформації (синтетичні
і
аналітичні)».
Об'єднання
інформації
за
узагальненими
групувальними ознаками призвело до виникнення синтетичних
рахунків, а самі групувальні ознаки стали належати до аналітичних
рахунків.
Класифікація бухгалтерських рахунків за шостою ознакою – «за
призначенням (реальні і номінальні)» передбачає їх поділ на реальні,
за якими стоять конкретні особи і не менш конкретні цінності, і
номінальні, штучно введені в систему рахунків, щоб уточнити оцінку
реальних. Найбільш повну їх інтерпретацію висвітили Е. П. Леоте й
А. Гільбо [3,с.74], які називали номінальні рахунки «рахунками
порядку і методу». Континентальна школа і російські бухгалтери
широко використовували номінальні рахунки, не зважаючи на те, що
англо-американська школа їх недооцінює. Проте застосування цих
рахунків свідчить про подальші наукові дослідження.
За сьомою ознакою – «характером розрахунку сальдо (що
вводяться і виводяться)». Перша група рахунків така, що сальдо не
може бути визначене шляхом звичайної процедури, його виведення
передбачає застосування наступної формули:
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Сп + Д-К = Ск,
(1.1)
де Сп - сальдо початкове, Д – оборот за дебетом цього
рахунку, К- оборот за кредитом цього рахунку, Ск - сальдо кінцеве.
Таким чином, сальдо розраховується безпосередньо із записів за
рахунками. Проте це не завжди можливо, особливо, якщо йдеться про
змішані рахунки, в яких сальдо визначається на підставі
інвентаризаційного опису, тобто на підставі натуральних показників і
відповідно розраховується величина дебетового або кредитового
обороту:
Сп + Д - Ск =К,
(1.2)
якщо у рахунку дебетове сальдо;
Сп + К- Ск = Д,
(1.3)
якщо у рахунку кредитове сальдо.
Восьма ознака передбачає класифікацію «за юридичним змістом
(рахунки власників і третіх осіб)» і
змінюється з розвитком
суспільства.
Стосовно дев’ятої класифікаційної ознаки – «за економічним
змістом (рахунки майна – матеріальні та рахунки результатів)»,
Я. В. Соколов у своїй роботі погоджується з класифікацією М. О.
Блатова [3,с.286], який побудував економічну класифікацію за
еволюційною ознакою. Згідно з нею кожна наступна група рахунків
розглядалася як розвиток попередньої. Так, історично групи
складаються з таких рахунків: інвентарні, особисті; калькуляційні;
розподільні; операційні; ліквідаційні; транзитні. Кожен їх вид має
певну деталізацію. Так, «інвентарні рахунки відкриваються за видами
майна або його агентами-зберігачами; особисті - для віддзеркалення
розрахунків із будь-якими юридичними і фізичними особами:
дебіторами та кредиторами; калькуляційні - для послідовного
накопичення витрат у процесі формування активів; розподільні
враховують тимчасові суми, що підлягають розподілу між іншими
рахунками; операційні відкриваються для виявлення результатів однієї
операції, відмежованої від інших або їх груп; ліквідаційні - для обліку
і зіставлення прогнозованих і фактичних витрат або прогнозованих і
фактично отриманих прибутків; транзитні рахунки
- для
виокремлення із загального переліку операцій і записів в ту або іншу
їх групу, що не виділяється при звичайному веденні обліку» [9, с. 275,
282, 286, 289, 296].
Таким чином, розглянута класифікація носить історичний
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характер, однак не враховує інших ознак, необхідних для побудови
єдиної системи рахунків.
Таблиця 1
Загальна класифікація рахунків бухгалтерського обліку [9]
№ за п/п

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Відповідно до
класифікаційних
Значення
ознак:
Щодо підсумку балансу
Балансові рахунки
прямо відображаються в балансі у
відповідних статтях.
Позабалансові
не відображається (фіксується поза
рахунки
балансом)
Що сальдо рахунків
Безпосередньо
сальдо яких безпосередньо відображається в
відображаються в
балансі.
балансі
Не відображаються сальдо переноситься на інший рахунок.
прямо в балансі
За видом сальдо
Дебетові
рахунки, які мають дебетові сальдо..
Кредитові
рахунки, які мають кредитове сальдо.
За значенням сальдо
Чисті
господарська маса сформована за однією, чітко
окресленою групувальною ознакою.
Мішані
господарська маса сформована за декількома
нечітко окресленими групувальними ознаками.
За обсягом інформації
Синтетичні
загальне групування ознак.
Аналітичні
детальне групування ознак.
За призначенням
Реальні
за якими стоять конкретні особи та конкретні
цінності.
Номінальні
штучно введені в систему рахунків, щоб
уточнити оцінку реальних рахунків.
За характером розрахунку сальдо
Які вводяться
сальдо розраховується безпосередньо із записів
за рахунками.
Які виводяться
сальдо визначається шляхом
інвентаризаційного опису, тобто на підставі
натуральних показників.
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Продовження табл. 1
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

За юридичним змістом
Рахунки власника
поділяються на рахунки власних джерел, які
знаходяться в оперативному управлінні, і
рахунки засобів, які знаходяться у матеріально
відповідальних осіб
Рахунки третіх осіб
поділяються на рахунки юридичних (за видами
відповідальності) і фізичних осіб.
За економічним змістом
Інвентарні рахунки
за видами майна або його агентамизберігачами.
Особисті рахунки
для відображення розрахунків із будь-якими
юридичними і фізичними особами:
дебіторами та кредиторами.
Калькуляційні
шляхом послідовного накопичення витрат
рахунки
створюється не одна цінність, а декілька
однорідних або різнорідних цінностей.
Розподільні рахунки
враховуються тимчасово суми, що підлягають
розподілу між іншими рахунками; після
розподілу рахунок має бути закритий, сальдо
його показує суми, які ще не розподілені.
Операційні рахунки
відкриваються для виявлення результатів
будь-якої однієї, виразно відмежованої від
інших, операції або групи таких операцій.
Ліквідаційні рахунки відкриваються для обліку та співставлення
передбачуваних і фактичних витрат, або
прибутків запланованих і дійсно отриманих.

Висновки. Таким чином детальний аналіз дослідження
наукових підходів щодо класифікації рахунків бухгалтерського обліку
на різних етапах розвитку суспільства сприятиме науковому
обгрунтуванню її в бухгалтерському обліку державного сектора
відповідно до «Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку
в державному секторі на 2007-2015 рр.».
1.

2.
3.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
В статті висвітлено класифікаційні групи зобов‘язань, основні етапи організації
їх обліку, обґрунтовано необхідність формування облікових номенклатур та
розроблення регламентації діяльності всіх учасників облікового процесу.
Ключові слова: зобов‘язання, організація обліку, поточні зобов‘язання, етапи
обліку, облікові номенклатури.

Kesarchuk H.
THE PERFECTION OF MAINTAINING RECORDS OF BUSINESS
CURRENT LIABILITIES
The article focuses on all the facts affecting the efficiency of organizing the
accountancy of current liabilities.
In particular these are the normative acts regulating the liabilities in Ukraine and
forming the maintenance of this information on liabilities and its disclosure in financial
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statements. Maintaining records of liabilities and their accurate reflection in financial
statements depend on the accuracy of liabilities classification and the selection of qualifying
characteristics. The classification helps accountants to implement the organization of bookkeeping correctly, and it helps the management to get various information on liabilities in
order to optimize them.
It has been remarked that the major part of accounts payable are appeared on the
basis of previously concluded economic agreements. The obligatory condition of concluding
contracts is the most accurate reflection of both sides‘ liabilities.
It has been pointed out that the rational organization of accounting depends on strict
keeping the sequence of accounting procedure steps.
The organization of transaction records with liabilities is exercised on the first
primary stage. It demands the arrangement of initial documents. On this stage initial bookkeeping records are submitted for inspections that differ in nature, form, contents, arithmetic
and counter check.
The second step deals with the accounting processing of initial statements and their
recording in appropriate accounting registers according to the form of records accepted by an
enterprise.
On the third summarized stage of accounting procedure the information from
registers and records is transferred into a Ledger that is the basis for a statement showing a
business financial condition, a balance sheet.
The Information on liabilities is also uncovered in Remarks on Financial Statement.
The development of internal regulations, namely creating record nomenclatures, is
the important point in organizing the maintenance of records of liabilities. The formation of
record nomenclatures assists to eliminate the backup in accounting and supports a reasonable
selection of initial records, accounting registers, the formation of document circulation,
records flow and solution of other book-keeping problems.
The next essential moment in organizing accounting liabilities is their stock-taking.
Special attention should be paid to the activity of accounting institution. The quality
of management decisions directly depends on the efficient organization of accounting
department activity. The organization includes the series of complex decisions of all the
matters on work division and cooperation, the formation of a definite structure of an
accounting apparatus, well-defined determinations of functions, tasks, obligations and rights
of both accounting in general and every its subdivision and each book-keeper.
Employees` instructions are worked out in order to more professional and technical
distribution of labor, the achievement of its high efficiency, and individual responsibility for
the quality and deadline of record operations, and the prevention of work irresponsibility.
Keywords: obligation, organization of account, current liabilities, stages of account,
registration nomenclatures.

Кесарчук Г.С.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ТЕКУЩЕХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье освещены классификационные группы обязательств , основные этапы
организации их учета , обоснована необходимость формирования учетных
номенклатур и разработки регламентации деятельности всех участников учетного
процесса .
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Ключевые слова: обязательства , организация учета , текущие обязательства ,
этапы учета , учетные номенклатуры .

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасні
умови господарювання породжують об'єктивну необхідність використання суб'єктами підприємницької діяльності окрім власного капіталу
ще й позикового. Залучений із зовнішніх джерел капітал призводить
до утворення зобов'язань. Наявність зобов'язань вважається
нормальним станом будь-якого діючого підприємства, оскільки вони є
основою взаємозв'язків між суб'єктами господарювання.
В умовах фінансової кризи, що утворилась в економіці України,
гостро постає питання своєчасності проведення розрахунків між
суб‘єктами господарської діяльності. Порушення строків погашення
зобов‘язань призводить до їх накопичення та знецінення грошових
коштів для кредиторів. Це негативно впливає на фінансовий стан
підприємств. Вирішення зазначеної проблеми можливе за умов
ефективної організації обліку поточних зобов‘язань. Прийняття
управлінських рішень здійснюється на підставі інформації про поточні
зобов‘язання, що формується у системі фінансового обліку. У зв‘язку
з цим виникає необхідність вдосконалення організації обліку поточних
зобов‘язань підприємства в сучасних умовах господарювання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню цих проблем присвятили свої роботи вітчизняні
та зарубіжні вчені, такі як С.Л. Береза, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець,
Б.І. Валуєв, О.О.Василик, А.М.Герасимович, Глен А. Велш, І.О.Власова,
О.Н. Волкова, С.Ф.Голов, В.В.Головач, Н.М.Грабова, Р.Грачова, І.Губіна,
Н.М.Давиденко, Д.А. Єндовицький, І.А. Єфремов, В.П. Завгородній, В.М.
Івахненко,
Ю.С.Ігумнов,
Томас
П.Карлін,
Л.М.Кіндрацька,
В.В.Ковальов, М. Я. Коробова, В.М. Костюченко, М.М. Коцупатрий,
М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, Ю.А. Кузьмінський,
О.П. Кундря-Висоцька, І.Д. Лазаришина, Альберт Р. Макмін,
Н.М. Малюга, Є.В. Мних, В.В. Палій, В.Ф. Палій, В.В. Панков,
О.А.Петрик, О.М. Петрук, Л.В. Прикіна, М.С. Пушкар, М.Л. П‘ятов,
Б. Райан, Г.В. Савицька, С.В. Свірко, В.В. Сопко, Л.В. Чижевська,
М.Г.Чумаченко, В.Г. Швець, А.Д. Шеремет, Денієл Г. Шорт та ін.
Праці
провідних
вчених-економістів
характеризуються
вагомими науковими результатами, однак залишається невирішеним
низка питань в аспекті організації обліку поточних зобов‘язань.
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Цілі статті. Метою написання статті є висвітлення
класифікаційних груп зобов‘язань, етапів облікового процесу,
облікових номенклатур та розроблення заходів щодо удосконалення
організації їх обліку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В сучасних
умовах фінансової кризи, з‘являється потреба в удосконаленні
методики визнання, розподілу, документування, відображення в
системі бухгалтерського обліку і оцінки поточних зобов‘язань, що
дасть змогу значно прискорити погашення поточних зобов‘язань і тим
самим врегулювати проведення розрахунків між суб‘єктами
господарської діяльності, що позитивно вплине на їх фінансовий стан.
Як відомо, бухгалтерський облік - це важливий елемент
економічної системи, без інформації якого про виробничу і фінансовогосподарську діяльність підприємств неможливо приймати ефективні
управлінські рішення. Крім того, недоліки в організації обліку можуть
призвести до порушення термінів підготовки даних для звітності,
відставання у обліку, перекручування та заплутаності у ньому, що
створює умови для зловживань. Організація обліку - складний процес,
дію якого мають забезпечувати головні бухгалтери та їх замісники організатори обліку на підприємствах. Вони, окрім глибоких знань з
бухгалтерського обліку, повинні вміти працювати з кадрами,
управляти потоками ресурсів, використовувати внутрішню і зовнішню
інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Основними нормативними документами, які регулюють
зобов'язання в Україні, є Господарський та Цивільний кодекси
України. Методологічні засади формування в обліку інформації
про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності визначені
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 11
«Зобов'язання», П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», П(С)БО 26
«Виплати працівникам». Зобов‘язання – заборгованість підприємства,
яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому,
як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що
втілюють у собі економічні вигоди [1]. Разом з тим, у П(С)БО 11 не
наведено визначення поняття «зобов'язання».
Отже, зобов‘язання є об‘єктом як бухгалтерського обліку так і
права. Кожна з наук вивчає зобов‘язання зі своєї сторони: право
встановлює підстави виникнення і порядку здійснення угод, а
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бухгалтерський
облік – документально відображає наслідки
виконання умов конкретного договору, тобто веде облік угоди як
сукупності операцій.
Специфічною
особливістю
операцій
із
кредиторської
заборгованістю є те, що більша її частина виникає на підставі
попередньо укладених господарських договорів. Господарський
договір є найбільш розповсюдженою і важливою підставою виникнення зобов'язання, основною формою реалізації товарногрошових відносин в ринковій економіці. Обов'язковою умовою
укладання договорів має бути максимально точне відображення
зобов'язань обох сторін.
Слід зазначити, що договірний процес є досить складним і
складається з ряду стадій:
— планування;
— укладання договору;
— виконання договору;
— контроль і аналіз виконання договору.
Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку необхідних
матеріалів та оформлення договірних відносин, а також облік,
реєстрацію, зберігання договорів рекомендується покладати на певну
службу, відповідальну за підготовку і оформлення договірних
відносин відповідно до покладених на неї функцій (юридична та
бухгалтерська служба, відділ постачання і збуту тощо).
Організація та ведення обліку зобов'язань і правильне
відображення їх у фінансовій звітності залежить від того, наскільки
правильно здійснено класифікацію зобов'язань та вибрано класифікаційні ознаки.
За відношенням до балансу (звіту про фінансовий стан)
виділяються дві групи зобов'язань: довгострокові зобов'язання і
забезпечення та поточні зобов'язання і забезпечення.
Зобов'язання також поділяються на:
довгострокові зобов‘язання;
поточні зобов‘язання;
забезпечення;
непередбачені зобов‘язання;
доходи майбутніх періодів [2].
Крім того на практиці може використовуватись й інша
класифікація зобов'язань (табл. 1) [3].
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Таблиця 1
Класифікація зобов‘язань
Ознака
Види зобов’язань
Відповідно до підстав договірні зобов'язання;
бездоговірні.
виникнення
За можливістю оцінки реальні зобов'язання ;
потенційні зобов'язання.
зобов'язання
прості зобов'язання;
За складністю
складні.
Залежно від
однооб'єктні зобов'язання;
визначеності
альтернативні зобов‘язання.
предмета виконання
- зобов'язання, виражені в гривнях;
- зобов'язання, виражені в іноземній
За валютою
валюті.
За співвідношенням
односторонні зобов'язання;
прав і обов'язків
взаємні зобов'язання.
суб'єктів
обмежені у часі зобов'язання;
За визначеністю в часі
безстрокові зобов‘язання.
термінові;
За фактом погашення прострочені;
погашені.
заборгованість, яка виникла у зв'язку з
поставкою товарів, орендою, видачею
авансів, зберіганням і страхуванням
За змістом
вантажів, наданням посередницьких
послуг і т.д.
Виконання зобов'язань може
За способом
забезпечуватись згідно із законом або
забезпечення
договором - неустойкою, заставою і
виконання зобов'язань
порукою.
Детальна класифікація зобов'язань дає можливість глибше
зрозуміти їхню сутність,
допомагає бухгалтерам правильно
здійснювати організацію обліку, а керівникам отримувати різнобічну
інформацію про зобов'язання з метою їх оптимізації.
З метою раціональної організації бухгалтерського обліку зо148
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бов'язань слід чітко знати, в якій послідовності проходять облікові
процеси на кожному етапі їх обліку. Оскільки таких етапів три - первинний, поточний і підсумковий облік.
На першому етапі - етапі первинного обліку разом з документуванням потрібно дати визначення та провести оцінку зобов'язань, для
чого потрібно знати відмінності у їх оцінці.
На першому етапі, окрім оцінки, проводиться організація
документування операцій із зобов'язаннями, яка вимагає упорядкування первинних документів. Серед них: кредитні та господарські договори; виписки банку, товарні документи (накладні, рахункифактури, рахунки, акти прийнятих робіт, податкові накладні, товарнотранспортні накладні), векселі, облігації, довідки бухгалтерії,
прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні вимоги-доручення
тощо. На цьому етапі у бухгалтерії піддаються перевірці бухгалтерські
первинні документи за різними по суті, по формі, за змістом,
арифметична та зустрічна
На другому етапі облікового процесу - етапі поточного обліку відбувається бухгалтерська обробка первинних документів та їх
реєстрація у відповідних облікових регістрах (в залежності від
вибраної підприємством форми обліку) - журналах, відомостях,
книгах, машинних документах. Аналітичний облік ведеться у
спеціальних журналах та відомостях на підставі первинних документів
за аналітичними рахунками, за отриманими видами позик та за
позикодавцями. В завдання бухгалтерії входить слідкування за
дотриманням строків платежу по кожному виду зобов'язань.
Організація синтетичного обліку передбачає записи у облікові
регістри (журнали та відомості), де проводиться узагальнення усієї
інформації, що пов‘язана із зобов'язаннями.
Для узагальнення інформації про наявність та погашення
зобов'язань підприємства призначено балансові рахунки класу 6
«Поточні зобов‘язання» Плану рахунків. До більшості рахунків обліку
зобов'язань Планом рахунків передбачено відкриття субрахунків, що
деталізують об'єкти обліку. Синтетичний облік здійснюється у
журналі 2 та 3. Однак, за допомогою даних лише синтетичного обліку
неможливо контролювати наявність та погашення кожного виду
зобов'язань. Для одержання деталізованої інформації, необхідної для
управління зобов'язаннями за їх окремими видами вести аналітичний
облік за допомого відомостей до журналу 3 – 3.1-3.6.
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До окремих рахунків синтетичного обліку та субрахунків
відкривають рахунки аналітичного обліку
На третьому етапі облікового процесу - етапі підсумкового
обліку - інформація із журналів та відомостей потрапляє у Головну
книгу, де вона узагальнюється на синтетичних рахунках. На цьому
етапі між даними синтетичного (журнали і Головна книга) та
аналітичного обліку (відомості та картки за кожним окремим
рахунком, оборотні відомості до них) проводиться взаємна перевірка,
після якої можна складати Звіт про фінансовий стан - баланс.
Підставою для складання балансу є Головна книга та за необхідності
оборотна відомість за синтетичними рахунками [7].
Також інформація про зобов‘язання розкривається у Примітках
до фінансової звітності.
Примітки містять систему показників і пояснень, що
забезпечують розшифровку, деталізацію та обґрунтування окремих її
статей. Метою їх є надання користувачам обов'язкової додаткової
інформації про облікову політику підприємства, зміни, які відбулися у
складі активів, капіталу, зобов'язань за звітний період, а також
фактори, що на них вплинули.
Всі ці процеси повинні бути організовані у відповідній
послідовності, оскільки кожний із них є попередником наступного.
Якщо у облікову систему не надійдуть первинні документи, якими
оформляють виникнення та погашення зобов'язань), то не може бути і
наступного етапу - поточного обліку, оскільки в ньому не буде
інформації, яку треба рознести за бухгалтерськими рахунками та
узагальнити.
Важливим моментом у організації обліку зобов'язань є розробка
внутрішніх регламентів, тобто формування облікових номенклатур.
Формування облікових номенклатур - сприяє ліквідації дублювання в
обліку, обґрунтованому вибору первинних документів, облікових
реєстрів,
формуванню
документообігу,
документопотоків,
розв‘язанню інших питань бухгалтерського обліку (табл.2). Перелік
облікових номенклатур розробляють для кожного об‘єкта обліку на
кожному технологічному етапі (первинному, поточному та
підсумковому). Номенклатури слід пов'язувати з даними для
управління конкретним підприємством [5].
Первинні документи з обліку поточних зобов‘язань є однією із
складових облікових номенклатур первинного обліку. Вони
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називаються носіями облікових номенклатур. Більшість носіїв
облікових номенклатур визначається централізовано. Якщо у
централізованому порядку такі носії не створені, їх розробляють і
включають у альбоми форм первинних документів.
Таблиця 2
Перелік облікових номенклатур з первинного обліку зобов'язань
У вираженні
№
п/
п

Дані
для
обліку

Використання
облікових
даних

1

2

3

Кількiсному
4

якісному
5

В яких
носіях
інформація
з'являється
вперше

Примітки

6

7

Важливою умовою постановки чіткої організації обліку з
кредиторами, є своєчасність розрахунків з ними. Для цього у
бухгалтерії повинні бути складені відповідні графіки - календарі різної
форми (табл.3,4). Розробка та дотримання таких графіків сприятиме
запобіганню порушень, пов'язаних з недотриманням строків або
несплатою певного виду платежів[5].
Таблиця 3
Річний календар сплати податків та інших обов'язкових платежів
Ставка
Вид
або
податку,
розмір
Термін
№ Міся
збору,
подаТермін
Примінадання
п/п
ць
внеску чи
тку,
оплати
тки
звітності
обов'язково- зборів
го платежу
чи
внесків
1
2
3
4
5
6
7

Також можуть розроблятися й інші календарні графіки, зокрема
по складанню та поданню звітності.
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Таблиця 4
Календарний графік складання і подання звітності
(податкової, по коштах загальнообов‘язкового державного соціального
страхування)
ВідповідальАдреса
№
Назва
Терміни
Спосіб
ний за
одерформи звітності подання
подання
складання
жувача
1
2
3
4
5
6

Наступним важливим моментом організації бухгалтерського
обліку зобов'язань є їх інвентаризації, яка проводиться згідно
Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків №69.
Вона має свої особливості, зокрема, ті борги, які у системі
бухгалтерського обліку не погасилися, бухгалтер їх відбирає, складає
на них відомість та відправляє її кредиторам на підтвердження.
Кредитори (представники бухгалтерії кредиторів) їх перевіряють і
повідомляють письмово, які борги зараховані, а які не надійшли.
Завдання бухгалтера, який перевіряв ці зобов'язання, терміново їх
сплатити. Якщо він цього не зробить, то може отримати різного роду
штрафні санкції, особливо якщо такими кредиторами є податкова чи
органи соціального страхування. Такі санкції можуть не лише
зменшити прибуток підприємства, а й заробітну плату бухгалтера,
який несе відповідальність за цю ділянку роботи[6].
Особливу увагу необхідно звернути на роботу облікового
апарату. Якість прийнятих управлінських рішень безпосередньо
залежить від ефективної організації роботи апарату бухгалтерії. Така
організація включає комплексне вирішення усіх питань, пов‘язаних із
поділом та кооперуванням праці, формування апарату бухгалтерії
певної форми та структури, чітким визначенням функцій, завдань,
обов‘язків та прав як бухгалтерії в цілому, так і кожного її
структурного підрозділу і кожного бухгалтера. Для професійного і
технічного поділу праці, досягнення його високої продуктивності і
персональної відповідальності за якість і терміни виконання облікових
робіт, а також попередження безвідповідальності у роботі на кожному
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робочому місці розробляються посадові інструкції.
Своєчасність виконання облікових робіт на топологічній ділянці
з обліку зобов‘язань, планування термінів виконання робіт та
контролю за їх дотриманням здійснюється за допомогою табличнотекстових, лінійних та сітьових графіків.
Висновки. У результаті дослідження встановлено, що
організація обліку є складний і відповідальний процес, який має
проводитись у чіткій послідовності і від якого залежить достовірність і
своєчасність інформації щодо виникнення та погашення зобов‘язань.
Таким чином, для ефективної організації облікового процесу
необхідно:
дотримуватись послідовності облікових процесів на
кожному етапі
обліку з використанням ефективних облікових
процедур;
створювати внутрішні регламенти, які є складовою
раціональної організації облікового процесу;
розробити Положення про інвентаризацію, де сформований
процедурний підхід до звірки розрахунків, що дозволить збільшити
прибуток і уникнути різного роду штрафних санкцій;
здійснювати організацію роботи облікового апарату,
направлену на високу продуктивність, якість і своєчасність виконання
робіт з обліку зобов‘язань за допомогою чіткої регламентації
діяльності всіх учасників облікового процесу.
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фінансової
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[Електронний
ресурс].-Режим
доступу:
http://www.zakon.rada.gou.ua.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобовязання» [Електронний
ресурс].-Режим доступу: http://www.zakon.rada.gou.ua.
3. Сутність зобов‘язань та їх класифікація: економічний та правовий
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підручник / В.В. Сопко, В.П. Завгородній. – К.: КНЕУ, 2004. – 411 с.
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КЛЮЧОВІ ОБЛІКОВІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМСТВА
В ОЩАДЛИВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
В статті систематизовано існуючі методики оцінки діяльності підприємства;
обґрунтовано критерії відбору облікових показників; запропоновано ієрархічну
систему облікових показників для оцінки ефективності функціонування підприємства
на засадах ощадливості; розроблено інформаційні моделі оцінки показників.
Ключові слова: ощадливе виробництво, облікові показники,ієрархічна систем
показників, інформаційні моделі.

Kolos I.
KEY INDICATORS OF ENTERPRISE IN LEAN PRODUCTION
The methodologies for the estimation of activity of enterprise are systematized: 1)
recommended by the state; 2) worked out by consulting companies with possible adaptation
for enterprise; 3) created by an enterprise as unique. The criteria are reasonable for the
selection of results indicators of efficiency of industrial lean enterprise.
The hierarchical system of results indicators is offered for estimation efficiency of
functioning of lean enterprise: 1) results indicators of efficiency of cell; 2) results indicators
of efficiency of value stream; 3) results indicators of efficiency of enterprise. The expedience
is well-proven on introduction of the hierarchical system of results indicators; it will provide
the timely decision of problem. Information models are designed to assess the hierarchical
system of results indicators. The formulas for the calculation of identifying the sources of
information (financial, statistical, tax, management accounts, registers, source documents)
are given for practical use.
Keywords: Lean Production, Key indicators, hierarchical system of results
indicators, Information models.

Колос И.В.
КЛЮЧЕВЫЕ УЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В БЕРЕЖЛИВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В статье систематизированы существующие методики оценки деятельности
предприятия; обоснованы критерии отбора учетных показателей; предложено
иерархическую систему учетных показателей для оценки эффективности
функционирования предприятия на принципах бережливости; разработаны
информационные модели оценки показателей.
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Ключевые слова: бережливое производство; учетные
иерархическая система показателей; информационные модели.

показатели;

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах господарювання змінюються пріоритети функціонування
підприємства з орієнтацією на забезпечення добробуту власників з
урахуванням легітимних інтересів широкого кола зацікавлених сторін.
Для більшості підприємств звичайною стала практика застосування
показників EVA, ROI, RAROC, EBITDA. Водночас, питання
оцінювання діяльності з фокусуванням на задоволення запитів клієнтів
щодо створення цінності для споживача залишаються відкритими і
потребують вирішення на національних підприємствах, що
впроваджують принципи, методи, інструментарій управління на
засадах ощадливості.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Концепція ощадливого виробництва (Lean
Production) є філософією бізнесу ХХІ століття, де поєднано досягнення
і досвід підприємств різних країн, але більшою мірою Японії й США.
Ідеологія концепції Lean Production полягає у створенні більшої
цінності для споживача («… очікувані якість, кількість, ціна та термін
поставки …» [1, с. 124]) меншими зусиллями з орієнтацією на
постійне вдосконалення, що дозволяє цілеспрямовано зменшити
непродуктивні витрати (втрати).
Принципи ощадливого виробництва щодо підвищення
ефективності, скорочення відходів, зменшення непродуктивних витрат
та покращення контролю можуть бути запровадженими й
адаптованими підприємством будь-якого виду економічної діяльності
[2, с. 51-53, 255-262].
При застосуванні на практиці принципів Lean Production виникає
необхідність запроваджені новітніх облікових процедур, спрямованих
на своєчасне представлення даних в зручному форматі, й
обґрунтуванні ключових облікових показників підприємства в
ощадливому виробництві [3].
Визнаючи вагомість отриманих наукових результатів, окремі
теоретико-методичні проблеми постановки системи обліку з
орієнтацією на інформаційне забезпечення управління, планування і
ухвалення ощадливих рішень залишаються об‘єктом дискусій і
потребують подальших досліджень. Цим пояснюється об‘єктивна
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необхідність удосконалення теоретичного і прикладного аспектів
формування облікових показників промислового підприємства на
принципах і методах ощадливості.
Цілі статті. Метою пропонованої статті є обґрунтування
системи ключових облікових показників підприємства в контексті
ощадливого виробництва на основі ціннісного підходу. У процесі
досягнення мети вирішено такі основні завдання: обґрунтовано
критерії відбору і склад облікових показників для оцінки ефективності
ощадливого
виробництва;
виявлено
причинно-наслідкові
взаємозв‘язки між обліковими показниками.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Конструктивний
аналіз існуючих підходів до оцінювання ефективності діяльності
підприємства дозволив виділити наявність таких систем облікових
показників оцінки:
1) рекомендовані державою (Національним банком України,
Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України,
Фондом державного майна України, Агентством з питань запобігання
банкрутству підприємств та організацій) з використанням даних
фінансової, податкової, статистичної звітності та спеціальних
обстежень і спостережень, що формуються на підставі залишків і
оборотів синтетичних рахунків, зведеної інформації з регістрів
аналітичного і синтетичного обліку та системи оподаткування;
2) рекомендовані консалтинговими фірмами з можливістю
адаптації для певного підприємства;
3) самостійно розроблені підприємством (унікальні).
Окремою проблемою є обґрунтування критеріїв відбору і
кількості облікових показників за кожним ієрархічним рівнем. У
сучасній економічній науці не існує однозначних критеріїв відбору
показників. За результатами вивчення науково-практичної літератури
[4, с. 24-39; 5, с. 17-26; 6, с. 211-212; 7, с. 132-139] запропоновано при
формуванні системи показників застосовувати такі критерії відбору:
(1) необтяжливість розрахунку і достатня кількість; (2) наявність
взаємозв‘язку показників із стратегією підприємства; (3) орієнтація на
обґрунтування, вибір і ухвалення напряму подальшого ощадливого
розвитку; (4) акцентування на безперервному вдосконаленні
ощадливого виробництва; (5) наявність стимулюючого спрямування
ощадливої поведінки персоналу; (6) можливість використання
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показника для операційного і фінансового контролю; (7) виключення
показників з мультіколінеарними зв‘язками; (8) виключення
показників, які створюють конфлікт інтересів структурних підрозділів.
В роботі використано методичний підхід до розробки ключових
облікових показників щодо ефективного ощадливого управління
підприємством, який передбачає послідовне взаємоузгоджене
обґрунтування показників підприємства, показників потоку створення
цінностей, показників робочого місця з орієнтацією на створення
цінності для споживача з мінімально прийнятними витратами.
Особливу увагу необхідно приділити кількості показників.
Враховуючи рекомендації Марка Г. Брауна щодо каскадування
показників «… показники одного рівня узагальнюються в показники
наступного, більш високого рівня …» [5, с. 22] доцільно формувати
показники на трьох рівнях бізнесу:
1) облікові показники ефективності робочого місця призначено
для щогодинного відслідковування рівня показників виробничим
персоналом (рекомендовано 15 – 20 показників з управлінської
звітності, первинних документів та аналітичних регістрів, зокрема,
кількість продукції за годину, натуральні одиниці; кількість дефектів,
натуральні одиниці; тривалість обробки, хвилини);
2) облікові показники ефективності потоку створення цінності
призначено для щотижневого стимулювання команди, спрямованого
на безперервне вдосконалення процесів потоку створення цінності
(рекомендовано 10 – 15 показників з управлінської і статистичної
звітності, первинних документів та синтетичних регістрів, зокрема,
чистий дохід на одного робітника, грн. / осіб; середня собівартість
одиниці продукції, грн.; непогашена дебіторська заборгованість, дні);
3) облікові показники ефективності підприємства в цілому
призначено для щомісячного моніторингу досягнення стратегічних
завдань з орієнтацією на покращення фінансового стану, що
здійснюється керівництвом (рекомендовано 3 – 5 показників з
управлінської і фінансової звітності та синтетичних регістрів, зокрема,
чистий дохід, грн.; дебіторська заборгованість з розшифруванням за
термінами, грн.).
Формування такої системи показників неможливо без
впровадження методів ощадливого обліку. Це передбачає докорінні
зміни процесів обліку, контролю та вимірювання, що еволюціонує від
традиційного менталітету масового виробництва до ощадливого
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мислення. Методи ощадливого обліку ґрунтуються на розумінні
процесу виробництва за потоком створення цінності й на оцінюванні
впливу рішень на рівень прибутковості й внесок потоку створення
цінності в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Для
визначеного потоку створення цінності найбільш важливим є
відслідковування темпу зміни значення показників ефективності
ощадливого виробництва і менш значимим є фактичний рівень
показника за обраним періодом. Все це сприятиме менеджерам
заздалегідь виявити проблему для її вирішення.
Висновки. Проведене дослідження дозволило сформулювати
такі основні висновки та пропозиції: систематизовано існуючі
методики оцінки ефективності функціонування підприємства;
обґрунтовано критерії відбору і склад облікових показників за
ієрархією (робоче місце, потік створення цінності, підприємство) як
цілісної моделі оцінки ефективності діяльності підприємства на
засадах ощадливості; розроблено інформаційні моделі оцінки
показників із зазначенням розрахункових формул показників і джерел
інформації (фінансової, статистичної, податкової, управлінської
звітності, регістрів, первинних документів), що дозволяє
цілеспрямовано впливати на рівень ощадливості вітчизняних
промислових підприємств.
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ОЦІНКА ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ МАШИНОБУДІВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Управління логістичними
ризиками слід здійснювати з врахуванням
специфічних особливостей логістичної діяльності і з адаптацією загальноприйнятих
методів і прийомів управління до цих специфічних умов. Контроллінг логістичних
ризиків включає етапи ідентифікації ризиків, їх якісну і кількісну оцінку, діагностику,
оцінку прийнятності ризику і вживання заходів щодо нейтралізації неприйнятних
логістичних ризиків. Розглянуті можливості використання АВС-XYZ- аналізу для
оцінки логістичних ризиків за різними функціональними областями логістики.
Ключові слова: логістичий потенціал, ризик, оцінка ризику, АВС-XYZ-аналіз.

Korotkyiy Yu.
RISK ASSESSMENT OF LOGISTICS ENGINEERING
ENTERPRISE
Management of logistical risks should be carried out taking wit the specific
characteristics of logistics activities and the adaptation of standard methods and techniques
of management to these specific conditions. Controlling of logistics risks includes risk
identification, their qualitative and quantitative evaluation, diagnosis, evaluation of the
acceptability of risk and taking the action in neutralizing unacceptable logistics risks. The
possibilities of using ABC-XYZ- analysis based on the general ranking of suppliers of a
company stocks of raw materials, components or finished products, the share of the total
turnover and the degree of variability of these parameters for each individual position. ABC
- XYZ - analysis can be applied with respect to different functional areas of logistics,
purchasing, manufacturing, warehouse, service and so on.
Specific supply chain, logistics system or system link has its own risks, which is
formed according to the performed logistic functions (transportation, warehousing,
purchasing management, etc.), industry sector, the scale of activity (local, regional, national,
international, global) technologies used by selected development strategies, and several other
factors.
Process of developing measures for risk management in the logistics system
managers of domestic machine-building enterprises should focus on maximum unification of
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generated assessments of risk by controlling effectively characterizes the amount of possible
loss. As the main parameters should be used the influence on the financial flows risk and
financial condition.
Estimates of logistics potential of the enterprises and logistics risk are determined
separately using the expert method. Then they relate to each other to calculate the riskstability-logistics of the enterprise potential.
Criterion of risk stability of the logistics capacity allows you to implement an
adequate risk assessment of logistics activities at the enterprise and determine the most
appropriate measures restricting the logistics risks that will increase economic efficiency and
competitiveness.
Keywords: logistic potential, risk, risk assessment, AVS-XYZ-analiz.

Короткий Ю.В.
ОЦЕНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ РИСКОВ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Управление логистическими
рисками следует осуществлять с учетом
специфических особенностей логистической деятельности и с адаптацией
общепринятых методов и приемов управления к этим специфическим условиям.
Контроллинг логистических рисков включает этапы идентификации рисков, их
качественную и количественную оценку, диагностику, оценку приемлемости рисков и
применения мер нейтрализации
до неприемлемых логистических рисков.
Рассмотрены возможности использования АВС-XYZ- анализа
для оценки
логистического риска по различным функциональным областям логистики.
Ключевые слова: логистическийпотенциал, риск, оценка риска, АВС-XYZанализ.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний
ринкові умови господарювання в Україні спонукають всіх суб'єктів до
активізації зусиль в області логістики. Проте впровадження положень
логістики завжди супроводжується дією ряду чинників ризику, що
зумовлює небезпеку не досягнення поставлених цілей логістичної
діяльності або виникнення несприятливих відхилень від очікуваних її
параметрів. Це вимагає підвищеної уваги з боку керівництва
підприємства до проблеми логістичного ризику, зокрема, його
адекватну ідентифікацію, аналіз та оцінку, а також розробку і
реалізацію заходів щодо обмеження можливого негативного впливу
відповідних чинників ризику.
Важливою передумовою
обмеження ризику, зокрема,
логістичного, є результати його аналізу і оцінки, що дозволяють
визначити міру небезпеки і міру прийнятності ризику для конкретного
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суб'єкта господарювання, обрати відповідний спосіб обмеження
ризику, визначити найбільш дієві засоби обмеження ризику і
реалізувати їх на практиці. Отже, необхідне практичне впровадження в
управлінні логістичним ризиком критеріїв і підходів до його оцінки,
які б відповідали сучасному стану розвитку теорії і практики
логістичного управління.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідження підходів до оцінки логістичних
ризиків на даний час ще не знайшли широкого розповсюдження.
Серед вчених – економістів, що вивчали теоретичні і практичні
аспекти управління логістичними ризиками слід зазначити:
В.І. Сергєєв, Є.В. Єнченко, О.М. Тридід, В.Л.Ревенко, К.В. Захаров.
Але залишається відкритим питання щодо розробки теоретичних
і практичних аспектів оцінки логістичних ризиків та її врахування
при оцінці логістичного потенціалу.
Цілі статті. Для мінімізації можливих логістичних ризиків,
необхідно, по-перше, визначити сутність логістичних ризиків, подруге, розглянути методи оцінки
логістичних ризиків
машинобудівних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Однією з
характерних тенденцій логістичного менеджменту є усе більш активне
використання категорії «логістичний потенціал», що відображає
здібність системно інтегрованих підрозділів підприємства до
успішного здійснення логістичної діяльності за окремими її
функціональними областями [1, с. 18]. Отже, якщо підприємство
володіє певною критичною масою чинників успішного здійснення
логістичної діяльності, відповідно, воно спроможне до протидії
чинникам логістичного ризику. Тому з метою оцінки логістичного
ризику на підприємстві доречне використання категорії «ризик стійкість логістичного потенціалу», яка характеризує достатність
існуючого логістичного потенціалу підприємства для протидії
чинникам логістичного ризику.
Ризики існують на всіх етапах ланцюга виробництва і доставки
товарів в логістичній системі. Вони можуть включати політичну
нестабільність, зміну курсу валют, можливостей перевізників, термінів
зберігання продукції і попиту з боку споживачів.
Управління ризиками - це сукупність методів, прийомів і
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заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання
ризикових подій і приймати заходи їх зменшення.
Кожне підприємство має свої переваги і на основі цього виявляє
ризики, до яких може бути схильним. Вирішує, який рівень ризиків
для нього прийнятний, і шукає способи уникнення небажаних ризиків.
Подібні дії в економічній науці називають системою управління
ризиками. Це особливий вид діяльності, направлений на пом'якшення
дії ризиків на кінцеві результати діяльності фірми [2].
Управління логістичними ризиками слід здійснювати з
врахуванням специфічних особливостей логістичної діяльності і з
адаптацією загальноприйнятих методів і прийомів управління в цих
специфічних умов.
Конкретному ланцюгу постачань, логістичній системі або її
ланці відповідає своя система ризиків, що формується залежно від
виконуваних логістичних функцій (транспортування, складування,
управління закупівлями і так далі), галузевої приналежності, масштабу
діяльності (місцевий, регіональний, національний, міжнародний,
глобальний), технологій, що використовуються, обраних стратегій
розвитку і ряду інших чинників.
При ідентифікації ризиків в логістичній системі підприємства
перш за все виникає необхідність виявлення всіх видів ризиків,
характерних для цієї системи. Тому доцільно привести класифікацію
ризиків логістичної діяльності з точки зору причини появи можливого
збитку.
Логістичні ризики - це ризики здійснення логістичних операцій
транспортування, складування, вантажопереробки і управління
запасами і ризики логістичного менеджменту всіх рівнів, у тому числі
ризики управлінського характеру, що виникають під час виконання
логістичних функцій і операцій. Ризики логістичного менеджменту на
рівні логістичної системи включають ризики, що виникають унаслідок
неефективної функціональної логістичної координації, неефективності
логістичної стратегії, незадовільного стану планування і контролю,
низького рівня інтеграції логістичних процесів на підприємстві, рівня
кваліфікації керівників і провідних фахівців з логістики, а також
ризики
неефективності
системи
інформаційно-комп'ютерної
підтримки, обумовлені інтеграційним рівнем використовуваних
технічних засобів, програмного забезпечення, кваліфікацією
персоналу, широтою обхвату внутрішньої інформаційної мережі і
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тому подібне У логістичних функціях, в яких велика частина ризиків
за природою, - управлінські ризики, тобто ризики, які багато в чому
залежать від професійних і особових якостей логістів різних рівнів,
відносяться: управління закупівлями матеріальних ресурсів,
управління процедурами виконання замовлень, прогнозування
попиту на готову продукцію і витрати матеріальних ресурсів [3].
Для виявлення ризиків можна використовувати процедуру
контроллінгу логістичних видів діяльності. Адже, контроллінг - це
сукупність методів і процедур, які можуть забезпечити методичну і
організаційну основу для підтримки основних функцій управлінської
діяльності на підприємстві: планування, організації, мотивації,
регулювання і контролю.
В ході внутрішнього контроллінгу збираються відомості про
виконувані логістичні функції, технології. Аналізуються способи
виконання логістичних операцій, показники якості обслуговування,
структура логістичних витрат, статистика втрат від ризиків і так далі,
тобто проводиться збір даних, що дозволяють оцінити внутрішні
ризики логістичної системи підприємства [4].
Оцінку логістичного ризику на підприємстві доцільно
здійснювати в рамках управління логістичним потенціалом. Як метод
оцінки логістичного ризику пропонується розглянути АВС- XYZаналіз, сутність яких викладено в сучасних наукових працях з
логістики [5-10]. Даний метод зазвичай розглядається як засіб
ефективного управління асортиментом підприємства і дозволяє
вирішувати ряд завдань, зокрема, скорочення об'ємів продажів,
скорочення запасів, уникнення ризиків «заморожування» оборотних
коштів, мінімізацію сумарних витрат на управління запасами. Отже,
вирішувані завдання сприяють підвищенню ефективності логістичної
діяльності підприємства і обмеженню пов'язаного з нею ризику.
АВС - XYZ- аналіз базується на загальному ранжируванні
постачальників підприємства, запасів сировини, матеріалів,
комплектуючих або готових виробів, за часткою в загальному обороті,
а також за ступенем мінливості цих показників за кожною окремою
позицією. АВС - XYZ - аналіз може бути застосований відносно різних
функціональних областей логістики: закупівельної, виробничої,
складської, сервісної і так далі.
Ранжирування за часткою обсягів роботи підприємства з
окремими постачальниками в рамках АВС- аналізу дозволяє відібрати
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найбільш пріоритетних постачальників, що вимагають особливої
уваги, і менш пріоритетних. Аналогічно можуть бути встановлені
більш і менш пріоритетні види сировини, продукції, що виробляється,
запасів, товарні позиції і так далі. При цьому клас А може складати
приблизно 20% від загальної кількості товарних позицій, на які
припадає 80% загального обсягу виробництва. Клас В - це майже 30%
товарних позицій, які забезпечують 10% виробленої продукції.
Останні товарні позицій формують клас С і складають не менше 10%
обсягу і 50% сукупності аналізованих позицій. Вказаний порядок
класифікації може відрізнятися, наприклад, для класу А вони можуть
бути наступними: 8/80, 15/80, 10/70 [9; 10].
Показники, які використовуються для оцінки обсягів реалізації
окремих видів продукції або запасів в межах XYZ-аналізу, можуть
бути запозичені з управління. Наприклад, з метою оцінки мінливості
економічних показників можуть бути використані середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, асиметрія, ексцес, коефіцієнт
варіації і ексцесу, середньозважене значення модуля відхилення від
центру групування і ін. [12; 11; 9].
Для аналізу результатів розрахунку квадратичного коефіцієнта
варіації може бути використана певна шкала ризиків, яка дозволяє
встановити рівень логістичного ризику. Тут може бути застосований
підхід, відповідно до якого, роблять висновок про помірну мінливість
обсягів у разі, коли значення квадратичного коефіцієнта варіації не
перевищує 10%, середня мінливість обсягів - якщо коефіцієнт варіації
знаходиться в межах від 10 до 25%, і у разі, коли коефіцієнт варіації
має значення вище 25%, рівень ризику вважається високим [11;12]. У
логістиці приведений підхід, відповідно до якого асортиментні позиції
діляться на групи Х, Y і Z з використанням тієї ж шкали (група Х інтервал до 10%, група Y - інтервал від 10 до 25%, група Z - інтервал
25% і вище) [9].
Чим більше значення середньоквадратичного відхилення і
коефіцієнта варіації обсягів виробництва, тим менше його
прогнозованість і стабільність, тим більше невизначеність відносно
його досягнення, отже, тим вище рівень логістичного ризику.
В разі помірної мінливості обсягів виробництва ризик може
вважатися прийнятним, а співпраця з певними партнерами або
виробництво певних видів продукції є досить безпечним. В умовах
істотної мінливості обсягів існує значна небезпека співпраці з
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партнерами (виробництва продукції), отже, виникає потреба у
вживанні спеціальних заходів відносно зниження логістичного ризику
на підприємстві. Використання АВС - XYZ - аналізу дозволяє оцінити
логістичний ризик на підприємстві і розробити відповідні заходи по
його обмеженню, що створює передумови для поліпшення
економічних показників діяльності підприємства.
Таким чином, при розробці програми заходів щодо управління
ризиками
в
логістичній
системі
керівникам
вітчизняних
машинобудівних підприємств слід орієнтуватися на максимальну
уніфікацію формованих оцінок рівня ризику за допомогою
контроллінгу, що ефективно характеризує об'єм можливого збитку.
Як такі параметри найдоцільніше використовувати вплив ризику на
фінансові потоки і фінансовий стан підприємства.
Кількісна оцінка ризик-стійкості логістичного потенціалу
визначається як співвідношення оцінки логістичного потенціалу
машинобудівного підприємства до оцінки рівня логістичного ризику і
показує, в скільки разів логістичний потенціал машинобудівного
підприємства більше або менше рівня логістичної ризику
машинобудівного підприємства. Якщо логістичний потенціал більше
рівня логістичного ризику, значення ризик-стійкості логістичного
потенціалу перевищуватиме одиницю. Отже, логістичний потенціал
підприємства є достатнім для протидії чинникам логістичного ризику
машинобудівного підприємства. В цьому випадку вживання проти
ризикових заходів не потрібне, хоча у будь-якому випадку необхідний
постійний контроль ризиків з метою недопущення неумисного
перевищення ним граничного рівня. Чим більше значення ризикстійкості логістичного потенціалу підприємства, тим нижче рівень
логістичного ризику, і навпаки, зменшення значень ризик-стійкості
логістичного потенціалу свідчитиме про зростання ризику[13].
У разі, коли логістичний потенціал підприємства менше рівня
логістичного ризику, значення ризик-стійкості логістичного
потенціалу буде менше одиниці, що свідчитиме про недостатність
логістичного потенціалу підприємства для протидії чинникам
логістичного ризику і потреба у вживанні радикальніших
протиризикових заходів, можливо, навіть, уникнення ризику шляхом
відмови від певних логістичних заходів і операцій.
Рівність логістичного потенціалу і логістичного ризику свідчить
про наявність балансу між чинниками успіху і ризику логістичної
165

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

діяльності підприємства, але це значення є граничним, тому вимагає
обережного звернення суб'єкта управління при ухваленні рішень про
доцільність логістичного рішення і вибору способів обмеження
логістичного ризику на підприємстві, оскільки деякі чинники ризику
мають латентний характер і можуть несподівано виявлятися і
викликати втрати підприємства.
Оцінки логістичного потенціалу підприємства і логістичного
ризику визначаються окремо із застосуванням експертного методу.
Далі вони співвідносяться між собою для обчислення критерію ризикстійкості логістичного потенціалу підприємства.
Висновки. Критерій ризик-стійкості логістичного потенціалу
дозволяє отримати адекватну оцінку небезпеки здійснення логістичної
діяльності на підприємстві і визначити найбільш прийнятні заходи
обмеження логістичного ризики, що сприятиме підвищенню
ефективності
господарювання
і
конкурентоспроможності
підприємства.
Будь-яка ділова активність ризикована, тобто ніщо не може
статися без риски, але кожен, хто пов'язує ризик виключно з
небезпекою або можливістю збитків, втрачає з поля зору
найважливіший аспект - сприятливу можливість. Саме використання
контроллінгу логістичних видів діяльності підприємства дозволить
забезпечити гнучкість цих систем, їх адаптацію до нестабільності
ринкової ситуації і використання новітніх методів і технологій
логістичного управління.
Виходячи з об'єктивності існування ризиків логістичної
діяльності і необхідності забезпечення раціонального управління ними
контроллінг при управлінні ризиками в логістичній системі
підприємства охоплює етапи ідентифікації ризику, його якісну і
кількісну оцінки, діагностику, оцінку прийнятності ризику і
впровадження заходів щодо нейтралізації неприйнятних логістичних
ризиків.
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Ключові слова: показники ефективності діяльності, технологічна, соціальна,
екологічна, економічна ефективність, управлінські рішення.
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ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL
PRODUCTION IN ADMINISTRATIVE DECISIONS
The matter of the concept of effectiveness of activity of agricultural enterprises as a
result of achievement of determinate aims of the enterprise under the conditions of using the
limited quantity of resources is considered in the article. The kinds of effectiveness including
technological, social, ecological, economic effectiveness are systematized.
The effectiveness of activity of the agricultural enterprise consists in productivity of
achievement of the principal organizational and economic aims.
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Technologocal effectiveness reflects the correlation between the volume of output of
different kinds of production and the expended resources to produce them, evaluates if the
maximal output is fulfilled using the particular set of factors of production.
Social effectiveness has the occurrence as the gratification of vitally essential
factors: a level of salary, a social protection, an improvement of conditions of life, conditions
of work, creating the conditions for professional growth, new work places.
Allocation of ecological effectiveness gives an opportunity to evaluate the organization
and the technology of production from the point of view of its harmonious development and
conditions of preservation of secure environment for people.
Economic effectiveness reflects the result of economic activity of subjects of
management as a result of applying the limited economic resources. It can be expressed in
natural and monetary forms and different combinations of effect and incurred costs. The
evaluation of effectiveness of activity of the enterprise is achieved by means of analysis of
manufacturing and financial activity that is the component of the method of scientific
administration and management of production.
The achievement of the aim of activity of the enterprise is estimated by the system of
indices of effectiveness: technologocal effectiveness by means of indices of productivity
and quality of derived output; social effectiveness by means of the level of salary, social
payments, liquidation of hard and unprestigious work, creation of conditions for professional
growth of employees, production of secure and wholesome food products, ecological
effectiveness of activity of the enterprise by means of indices of the part of eco-friendly
output in general volume of production, the part of net profit of the enterprise, that is
directed to ecological actions and their dynamics; economic effectiveness by means of
indices of gross output, commodity output, profit and economic efficiency.
Keywords: indices of effectiveness of activity, technological, social, ecological,
economic effectiveness, administrative decisions.

Круглая М.Н.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ
Рассмотрено содержание эффективности деятельности сельскохозяйственных
предприятий, систематизированы виды и состав показателей оценки эффективности
производства, направления их использования в управленческих решениях.
Ключевые слова: показатели эффективности деятельности, технологическая,
социальная, экологическая, экономическая эффективность, управленческие решения.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Дослідження
результатів роботи господарюючого суб‘єкта проводяться через
показники ефективності, обґрунтування яких дозволяє оцінювати та
проектувати напрями роботи підприємства. Відтак питання оцінки
діяльності підприємства важливе та актуальне.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Зміст та методику оцінки ефективності
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діяльності підприємства уцілому та виробництва, зокрема, вивчало
чимало вітчизняних та зарубіжних вчених. Окремі питання
ефективності в контексті комплексного аналізу розвитку підприємства
знайшли відображення у працях сучасних вчених – В.Андрійчука,
П. Друкера, С.Мочерного, І.Падеріна, П. Самюельсона та багатьох
інших.
Цілі статті. Незважаючи на безперечні досягнення вітчизняної
та зарубіжної економічної думки у дослідженні питань ефективності,
вчені до цього часу не прийшли до єдиної думки з приводу сутності
поняття та його видів, не створено єдиної системи оцінки
ефективності діяльності підприємства. З огляду на вищезазначені
твердження, доцільним є подальше дослідження теоретикометодичних підходів до формування системи показників ефективності
виробництва продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Етимологічно
поняття «ефективність» означає результативність певної дії, дієвість,
здатність приносити ефект, тобто позитивний результат. Перевищення
результатів роботи над витраченими ресурсами тривалий час
вважалось найвживанішим визначенням ефективності діяльності
підприємства, яку підтримують Мочерний С., Некрасов В., Падерін І.
та інші науковці [4; 5]. При цьому, чим вищими є доходи і нижчими
витрати, тим ефективніше працює підприємство. Проте, таке
розуміння ефективності звужене, не враховує особливості
функціонування підприємства в довгостроковому періоді, оскільки на
кожному етапі діяльності підприємство ставить перед собою конкретні
проміжні або кінцеві завдання, які не завжди пов‘язані з позитивним
фінансовим результатом.
Отриманий сьогодні прибуток підприємства не гарантує його
отримання завтра, внаслідок дії певних організаційних, технологічних,
природних, правових, соціальних факторів. Діяльність підприємства,
що тільки освоює нову технологію і знаходиться на етапі розробки не
може однозначно називатись неефективною. Іншим проявом є
виробництво нерентабельних, але соціально значимих видів
продукціх. Андрійчук В. відмічає, що ефективність передбачає
досягнення найвищих результатів не при мінімальних витратах, а при
використанні наперед обмеженої кількості ресурсів, якими найчастіше
володіє підприємство [1, с.11].
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Основними факторами створення кінцевого корисного ефекту
діяльності завжди виступають три елементи: людський капітал,
основний капітал та оборотний капітал. Вони формують «ресурсний
потенціал
підприємства».
Тому
ефективність
виробництва
безпосередньо пов‘язана з показниками продуктивності ресурсного
потенціалу виробництва. Продуктивність сукупного ресурсного
потенціалу виробництва розвивається в трьох напрямках: підвищення
якісних ознак ресурсів; покращення використання ресурсного
потенціалу; зниження частки ресурсів в результатах роботи
підприємств.
Отже,
ефективність
діяльності
сільськогосподарського
підприємства полягає в результативності досягнення основних
організаційно-господарських цілей.
Поняття ефективності багатогранне. Воно може розглядатись з
різних позицій і набувати специфічні форми вияву, проте тільки
сукупність всіх видів ефективності формує інтегральну ефективність
діяльності підприємства. Розглянемо існуючі види ефективності та
спробуємо підтвердити право на існування кожного з них.
Оцінка ефективності підприємства здійснюється на основі
виміру й оцінки основних показників, що враховують всі аспекти
діяльності. Система збалансованих показників забезпечує підвищення
ролі стратегічного управління та реалізації стратегії на основі
забезпечення моніторингу та зворотного зв‘язку. Суть методики у
створенні на підприємстві системи показників, що включають
фінансові і нефінансові коефіцієнти, що систематизовані відповідно до
стратегії [7].
В працях вітчизняних та російских вчених найчастіше
зустрічаємо поняття економічної, технологічної, соціальної,
екологічної ефективності.
Технологічна, технічна або ресурсна ефективність [1; 2; 3; 8]
відображає співвідношення між обсягом випуску різних видів
продукції та затраченими ресурсами на їх випуск, оцінює чи
досягається максимальний випуск при використанні даного набору
факторів виробництва. Результат взаємодії чинників виробництва
виражається через продуктивність біологічних активів та якість
одержаної продукції. За словами Андрійчука В.Г. [1, с.21] в сільському
господарстві вихідною вважається саме технологічна ефективність, бо
за однакових затрат ресурсів часто досягається різний вихід продукції.
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Це зумовлюється дією природних факторів. Особливість прояву
технологічної ефективності – нехтування економічними показниками
при визначенні технологічної ефективності. Через зв‘язок якості
продукції та ціни стає очевидним, що технологічна ефективність
безпосередньо впливає на економічну ефективність підприємства.
Соціальна ефективність [1; 2; 3; 4; 5; 6] має прояв у вигляді
задоволення життєвонеобхідних чинників: рівня заробітної плати,
соціального захисту, покращення побутових умов, умов праці,
створення умов для професійного зростання, нових робочих місць.
Падєрін І.Д. відмічає, що соціальна ефективність є наслідком
економічної ефективності діяльності підприємства [5, с.90]. Прядко
В.В. доповнює, що ефективність виробництва можна розглядати як
певну соціально-економічну систему, що несе несе на собі й соціальні
ознаки та відображає якість економічних відносин стосовно
використання всіх факторів і умов суспільного виробництва та
відтворення [6, с.70].
Соціальна ефективність діяльності значною мірою визначається
економічною ефективністю діяльності підприємства, оскільки саме
створений у процесі економічної діяльності економічний ефект є
джерелом задоволення всього спектра соціальних потреб населення.
Водночас має місце і зворотний зв‘язок: з підвищенням соціальної
ефективності зростає продуктивність праці працівників, а відтак
економічна ефективність виробництва.
Деякі вчені виділяють функціональний вид ефективності [2; 6],
який відображає ступінь відповідності діяльності підприємства його
цільовому призначенню. На наш погляд, немає підстав для такого
поділу, адже визначення напрямків і цілей діяльності - це функції
менеджменту.
Екологічна ефективність розглядається окремим видом через
необхідність дотримання екологічної безпеки виробничого циклу,
оцінки показників утилізації шкідливих відходів, недопущення
порушення біологічної рівноваги, водного балансу території [1; 4; 3].
Виділення екологічної ефективності дає змогу оцінити організацію та
технологію виробництва з позиції його гармонійного розвитку за умов
збереження безпечного для людей тваринного і рослинного світу
навколишнього середовища. Екологічна ефективність має бути
нормою у досягненні технологічної та економічної ефективності. Її
характеризують показники частки екологічно чистої продукції
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(продукції органічного виробництва) в загальному обсязі виробництва,
а також частки чистого прибутку підприємства, що спрямовується на
екологічні заходи, та їх динаміка тощо. Практика свідчить, що
підприємство працює над досягненням екологічної та соціальної
ефективності лише за умови отримання економічного ефекту.
Економічна ефективність відображає результат економічної
діяльності суб‘єктів господарювання внаслідок використання
обмежених економічних ресурсів. Таку позицію підтримує В. Прядко,
наголошуючи, що за умов сучасної зростаючої обмеженості
виробничих ресурсів ринкова економічна сутність категорії
ефективності проявляється більш чітко. Ефективність виробництва –
це цілісна система економічних ринкових відносин з приводу
одержання найбільшої віддачі від сукупних витрат та найбільшої
економії затрат суспільної праці, системоутворюючими ознаками якої
виступають людський капітал, основний капітал та матеріальні
витрати [6, с.70]. Цю думку відстоює і Березівський П., вказуючи, що
економічна ефективність відображає процес взаємодії багатьох
факторів виробництва [2, с.69]. Серед них – складові «ресурсного
потенціалу» підприємства.
На даний час для оцінки економічної ефективності не
розроблено єдиної системи показників чи одного інтегрального
показника, тому пошуки в цьому напрямку є обгрунтованими.
Показники повинні відображати зміст критерію ефективності,
вказувати на шляхи досягнення максимального економічного ефекту,
бути простими у використанні, не потребувати значних ресурсних
вкладень на розрахунок. Економічний ефект може виражатись у
натуральній та грошовій формах і різних комбінаціях ефекту та
понесених витрат. Його традиційно відображають показники валової
продукції, товарної продукції, прибутку та рентабельності.
Значення величини виручки для підприємств є дуже вагомим,
адже вона може перекривати витрати на виробництво і реалізацію
продукції чи бути меншою за них. В першому випадку підприємство
отримує прибуток, у другому – збитки. Величина виручки залежить
від кількості й якості реалізованої продукції та ціни реалізації.
Наведені чинники також тісно переплітаються між собою. Так,
кількість реалізованої продукції визначає товарність продукції.
Скриптунова О. розглядає ефективність діяльності не тільки
через досягнення певного рівня показників нині і в майбутньому, а й з
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точки зору задоволення потреб клієнтів та інших зацікавлених осіб [8,
с.45]. Зацікавлені сторони визначають завдання підприємства і
виступають мірилом ефективності його роботи. Дослідниця вважає,
що для оцінки ефективності діяльності підприємства не обов‘язково
застосовувати єдину систему показників. Кожному керівнику в силах
розробити нескладну власну систему оцінки ефективності
підприємства («збалансовану систему показників ефективності»), яка
б враховувала приорітетні напрямки роботи підприємства, його
організаційно-технологічні особливості.
На думку Черепахіна П. [9, с.19], існування декількох
зацікавлених сторін з протирічивими цільовими установками
зумовлює нестабільний стан підприємстива. Позиція підприємства
нормалізується, коли сукупність завдань зацікавлених сторін стане
розширенням цілей всієї системи, тобто підприємства. Завдання
підприємства виражаються цільовою функцією, для комерційного
підприємства це, найчастіше, функція максимізації його вартості.
Оцінка ефективності діяльності підприємства досягається
шляхом аналізу виробничої та фінансової діяльності, що є складовою
частиною методу наукового керівництва та управління виробництвом.
Для цього підприємству пропонується формувати власну систему
узагальнюючих фінансових та нефінансових показників ефективності.
Висновки.
Досягнення
мети
діяльності
підприємства
оцінюється системою показників ефективності: технологічної
ефективності через показники продуктивності та якості отриманої
продукції; соціальної ефективності через рівень заробітної плати,
соціальних виплат, ліквідації важкої та непрестижної праці, створення
умов для професійного зростання працівників, виробництво безпечних
та корисних харчових продуктів, екологічної ефективності діяльності
підприємства через показники частки екологічно чистої продукції в
загальному обсязі виробництва, частки чистого прибутку
підприємства, яку спрямовують на екологічні заходи, та їх динаміку;
економічної ефективності – показниками валової продукції, товарної
продукції, прибутку та рентабельності.
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АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Розглянуто питання щодо формування облікової політики у частині
розрахунків за податками. Зроблено аналіз існуючих підходів щодо оформлення
результатів формування облікової політики в частині розрахунків за податками.
Доведено, що положення податкової політики підприємства стосовно обліку
розрахунків за податками повинні бути складовою (розділом) наказу про облікову
політику, а також виділено основні фактори впливу на облікову політику в частині
розрахунків за податками. Для ефективного управління податковими розрахунками та
їх облікового відображення наведено рекомендації та структуру розділу «Організація
обліку розрахунків з бюджетом» наказу про облікову політику.
Ключові слова: бухгалтерський облік; внутрішній контроль; облікова політика;
розрахунки; податки; підприємство; сільське господарство.
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Kushnirenko O.
ACCOUNTING POLICIES AND TAX INTERNAL CONTROLS IN
AGRICULTURE COMPANIES
The article deals with the formation and organization of accounting policy, namely tax
payments. The existing approaches to the results presentation of the accounting policies
formation, such as tax payments, have been analyzed. It has been proved that the tax policy
provisions of the company concerning tax accounting shall be a part (section) of the accounting
policies order.
Based on the research of professional economic literature and practical activities of farms
I have proposed stages of formation of accounting policy payments for taxes on agriculture,
including: preparatory, methodological and final. I have presented a set of key actions for each
proposed stage, enabling a deeper understanding of the nature and content of the accounting
policies and make a clear distinction between goals and objectives during its development in the
context of practical application in the industry.
I have highlighted the main factors that influence accounting policy in terms of taxes
payments. To effectively manage tax calculations and display their account I have presented the
recommendations and the structure of the section «Organization of accounting of the budget» of
the order of the accounting policies that will ensure improvement of quality of accounting and
control on farms.
I have proved the fact that the development and approval of the section «Organization of
accounting of the budget» of the order of the accounting policies should be mandatory in terms of
accounting at the company.
Keywords: accounting; internal control; accounting policies; calculations; taxes;
company; agriculture.

Кушниренко А.А.
АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАХ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Рассмотрены вопросы формирования учетной политики в части расчетов по
налогам. Сделан анализ существующих подходов к оформлению результатов
формирования учетной политики в части налоговых расчетов. Доказано, что положение
налоговой политики предприятия по учету налоговых расчетов должны быть составной
(разделом) приказа об учетной политике и выделены основные факторы влияния на
учетную политику в части расчетов по налогам. Для эффективного управления
налоговыми расчетами и их учетного отражения приведены рекомендации и структура
раздела «Организация учета расчетов с бюджетом» приказа об учетной политике.
Ключевые слова: бухгалтерский учет; внутренний контроль; учетная политика;
расчеты; налоги; предприятие; сельское хозяйство.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Стан ведення
обліку на підприємствах аграрного сектору залежить від рівня його
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організації, методології та методики, усвідомлення менеджментом
сутності інформації для управління господарською діяльністю, що
вимагає розробки облікової політики, яку підприємство в особі
керівника з головним бухгалтером та економістом визначає
самостійно. Тому, невід‘ємною складовою організації бухгалтерського
обліку на підприємстві є формування його облікової політики, що
сприяє оперативному отриманню достовірної інформації для потреб
управління та контролю.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблематика формування облікової політики
у сільському господарстві висвітлюються у працях Г.Г. Кірейцева,
В.М. Жука, В.М. Савченка, П.Л. Сука, Л.К. Сука. Проте у фаховій
літературі останнім часом спостерігається неоднозначність підходів до
оцінки стану та наслідків формування облікової політики на рівні
суб‘єктів господарювання, що у першу чергу стосується проблем її
застосування у аграрній сфері. Незважаючи на значні наукові
напрацювання, є необхідним визнати, що спостерігається суттєва
невідповідність рівня теоретичних напрацювань та практичної їх
реалізації стосовно облікової політики підприємств сільського
господарства.
Цілі статті. Дослідити стан організації облікової політики на
сільськогосподарських підприємствах в частині розрахунків за
податками, викласти пропозиції щодо її вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Наразі у
літературі виділяють декілька варіантів закріплення обраного
підприємством варіанту обчислення податків: у податковій політиці
або в обліковій політиці. Зокрема, А.О. Єфремова пропонує
оформлювати політику обліку розрахунків за податками як частину
облікової політики підприємства або у вигляді окремого документа [1,
c. 384]. Проаналізувавши думки вчених з цього приводу приходимо до
висновку, що на сьогодні не існує єдиної точки зору щодо сутності
облікової політики підприємства. Враховуючи те, що податкові
розрахунки є складовою єдиної системи бухгалтерського обліку, тому
можна стверджувати, що положення податкової політики
підприємства стосовно обліку податкових розрахунків на підприємстві
можуть бути лише складовою (одним із розділів) наказу про облікову
політику, а не окремим документом. Облікова політика повинна бути
176

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

єдиною та враховувати вимоги різних користувачів облікової
інформації.
Дослідження сільськогосподарських підприємств Чернігівської
області (досліджено близько 60 наказів про облікову політику
підприємств та їх статутів) встановлено, що ними приділяється
неналежна увага питанню організації бухгалтерського обліку
податкових розрахунків. Спільною ознакою для підприємств галузі є
неякісно організований облік фіксованого сільськогосподарського
податку (далі – ФСП). Це виявляється в тому, що на практиці не
застосовується жодного документу, в якому б детально
накопичувалась інформація про об‘єкт оподаткування ФСП, а також
реєструвались зміни у його складі протягом року. Не застосовуються і
документи в яких групується інформація про розрахунки за цим
податком протягом звітного (податкового) періоду.
При відображенні в обліку податку на прибуток підприємств,
розрахунок податкових різниць здійснюється фактично в довільній
формі. Підприємства не розробляють та не закріплюють в Наказі про
облікову політику документів для реєстрації податкових різниць.
Щодо обліку розрахунків за ПДВ, то незначна кількість
підприємств закріплюють і обґрунтовують правила обліку за цією
формою оподаткування в обліковій політиці, зокрема в частині:
застосування спеціального податкового режиму ПДВ в сфері
сільського господарства; порядку застосування ставок ПДВ за
переліком здійснюваних операцій, виписки податкових накладних,
ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних;
здійснення підрахунку податкового зобов‘язання та податкового
кредиту; методики розшифровки інформації щодо ПДВ у формах
фінансової звітності тощо.
Комплексне закріплення в обліковій політиці варіативних
складових обліку податкових розрахунків за податками не
здійснюється жодним підприємством. Такий підхід не можна назвати
позитивним, оскільки в цьому разі облікова політика не захищає
підприємство від непорозумінь із зовнішніми контролюючими
органами та не дозволяє комплексно попереджувати помилки в обліку
розрахунків за сплачуваними податками підприємства та складання
відповідних декларацій. Тому, саме від сформованої облікової
політики залежить не тільки ефективність управління системою
обліку, а й фінансово-господарською діяльністю підприємства та
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стратегією його розвитку на тривалу перспективу. Тому обґрунтоване
визначення елементів облікової політики сільськогосподарських
підприємств з метою оподаткування є актуальним питанням.
Законодавством встановлено, що підприємство самостійно
визначає облікову політику [2], яка є важливим правовим документом
роботи бухгалтерів та затверджується наказом підприємства. При її
формуванні підприємство здійснює вибір одного варіанта з декількох,
передбачених законодавчими актами та нормативними документами,
що входять в систему нормативно-правового регулювання
бухгалтерського обліку з врахуванням особливостей його діяльності.
Облікова політика має відображати тільки ті положення
бухгалтерського обліку, які мають декілька дозволених чинним
законодавством варіантів застосування [3, с.139].
На практиці формування облікової політики підприємства
здійснюється поетапно. В той же час, в економічній літературі
наводять різні підходи до визначення кількості етапів її формування.
Проте вважаємо, що процес формування облікової політики в частині
розрахунків за податками в галузі сільського господарства повинен
включати етапи, що наведені на рис. 1.
Формування облікової політики розрахунків за податками
доцільно розпочинати з постановки мети та завдань облікової політики
на основі вивчення особливостей діяльності підприємства, зокрема
обраної стратегії управління та планів, пов‘язаних із розвитком
діяльності. Облікова політика залежить від інтересів різних груп
користувачів облікової інформації. Тому на її формування впливають
внутрішні і зовнішні фактори. До основних внутрішніх факторів, що
впливають на вибір облікової політики слід віднести: вид діяльності;
правовий і організаційний статус (форма власності); організаційна
структура; поточні та перспективні плани розвитку; кадрове та
матеріально-технічне забезпечення бухгалтерської служби. Відповідно
до зовнішніх – система оподаткування; підпорядкованість (ступінь
свободи дій); система інформаційного забезпечення підприємства. В
контексті обліку розрахунків за податками на сільськогосподарських
підприємствах, одним з найголовніших зовнішніх факторів впливу є
система оподаткування, зокрема вимоги законодавства щодо
механізму визначення розміру зобов‘язань по розрахунках за
податками та відображення їх в обліку.
На формування облікової політики розрахунків за податками
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також впливають положення вже діючої облікової політики
підприємства в частині тих положень, які взаємопов‘язані з обліком
розрахунків за податками. Це можуть бути положення щодо методу
нарахування амортизації, методу вибуття запасів тощо. Через те,
особливості облікового відображення розрахунків за податками
підприємства мають бути закріплені у Наказі про облікову політику.
Варіант формування окремого документа як доповнення до податкової
політики не розглядаємо в силу заперечення такого підходу, оскільки
доведено, що податкова політика в частині затвердження методики
обліку розрахунків за податками є складовою облікової політики
підприємства.

Рис.1. Етапи формування облікової політики розрахунків за
податками
Головним завданням облікової політики є встановлення
найбільш прийнятних для конкретного підприємства методів обліку і
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на їх основі складання фінансової звітності, що відповідає
встановленим якісним характеристикам. Зазначене дає можливість
накопичити необхідну для користувачів інформацію та своєчасно її
надати їм, тобто реалізувати інформаційну функцію обліку. Оскільки
складовими обліку, що ведеться на підприємстві, є фінансовий,
управлінський та облік для потреб оподаткування, тому не можна
розглядати облікову політику базуючись тільки на Законі України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та П(С)БО.
Підприємство, крім фінансової звітності, складає інші види звітності, в
тому числі і податкову звітність, тому до складу облікової політики
підприємства треба віднести також вибір елементів обліку для потреб
оподаткування. Звідси, потрібно враховувати і норми ПКУ, оскільки,
при формуванні робочого плану рахунків доцільно включити до нього
не тільки рахунки для ведення фінансового обліку, але й ув‘язати їх з
рахунками, які дозволяють накопичувати інформацію для складання
податкової звітності. Також всі складові обліку потребують
встановити перелік та форми первинних документів, облікових
регістрів, що використовуються підприємством для узагальнення
інформації тощо. Окрім того, при формуванні політики обліку для
потреб оподаткування слід враховувати розбіжності в методиці
передбаченій правилами бухгалтерського обліку та податковим
законодавством, а також обрані підприємством механізми узгодження
їх показників. Тому, організовуючи свою роботу бухгалтеру передусім
необхідно знати послідовність своїх дій, тобто в якому порядку слід
записувати інформаційні дані і в які облікові регістри тощо.
На заключному етапі формування облікової політики
підприємства відбувається оформлення й затвердження всіх розділів
Наказу про облікову політику в тому числі розділу «Організація
обліку розрахунків з бюджетом» та способів здійснення контролю за
його дотриманням. З урахуванням наведеного, найбільш оптимальна
структура розділу «Організація обліку розрахунків з бюджетом» може
мати вигляд запропонований на рис. 2.
Враховуючи, що допущення помилок в оформленні податкових
документацій та визначенні податкових зобов‘язань тягне за собою
накладання штрафних санкцій з боку контролюючих органів, які є
додатковими фінансовим витратами для підприємств, тому в обліковій
політиці підприємства необхідно закріпити елементи організації
внутрішнього контролю в частині розрахунків за податками.
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Наказ про облікову політику підприємства
Розділ «Організація
обліку розрахунків
з бюджетом»

Порядок формування інформації, необхідної
для нарахування та сплати податків відповідно
до ПКУ та узгодження фінансового і
податкового обліку

Етап 1. Визначення об‘єктів обліку розрахунків за податками
сільськогосподарських підприємств згідно ПКУ

Так

Так

Наявність альтернативних варіантів системи
оподаткування

Варіанти, регламентовані
законодавством (ПКУ)

Ні

Вибір одного з наявних варіантів

Так

Безумовне дотримання
встановлених законодавством
(ПКУ) вимог

Розробка в межах діючого законодавства
Етап 2. Обліково-методичне забезпечення розрахунків за податками
Облік розрахунків за
податками згідно правил
бухгалтерського обліку
(Закон України «Про
бухгалтерський облік та
фінансову звітність в
Україні», Положення
(стандарти) бухгалтерського
обліку)
Облік розрахунків за
податками згідно
податкового
законодавства
(Податкового кодексу
України)

Визначення об‘єктів обліку
розрахунків за податками згідно
правил бухгалтерського обліку.
Вибір елементів облікової
політики (принципи, методичні
прийоми і процедури).
Формування на основі цих даних
фінансової звітності та надання її
користувачам

Визначення об‘єктів обліку розрахунків
за податками згідно ПКУ. Розкриття
методики нарахування, утримання,
відображення в податковій звітності
згідно з податковим законодавством та
виявлення можливих відхилень

Етап 3. Організація внутрішнього контролю розрахунків за
податками

Рис. 2. Запропонована автором структура розділу «Організація
обліку розрахунків з бюджетом» наказу про облікову політики
підприємства
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Такі елементи доцільно закріплювати в розділі «Організація
обліку розрахунків з бюджетом» Наказу про облікову політику.
Враховуючи складність податкових розрахунків та облікового
відображення розрахунків за податками на сільськогосподарських
підприємствах, можна стверджувати, що розробка та затвердження
розділу «Організація обліку розрахунків з бюджетом» наказу про
облікову політику повинна мати характер обов‘язковості в частині
організації обліку.
Висновки. Виходячи із вищевикладеного можна зробити
висновок, що правильна й продумана організація бухгалтерського
обліку податкових розрахунків, зокрема за ФСП, податком на прибуток
і ПДВ, положення якої закріплені в обліковій політиці підприємства, є
запорукою
покращання
податкової
дисципліни
суб‘єкта
господарювання та дозволяє підприємству уникнути витрат на сплату
штрафів та інших видів фінансових санкцій, накладених податковими
органами.
Положення податкової політики стосовно обліку податкових
розрахунків в діяльності сільськогосподарських підприємств мають
бути складовою Наказу про облікову політику, оскільки система
оподаткування є головним фактором впливу на формування облікової
політики
сільськогосподарських
підприємств.
Це
зумовлює
необхідність у формування окремого розділу «Організація обліку
розрахунків з бюджетом» Наказу про облікову політику. Наведено
порядок формування окремого розділу «Організація обліку розрахунків
з бюджетом» наказу про облікову політики підприємства, що
забезпечить поліпшення якості організації обліку і контролю на
сільськогосподарських підприємствах.
1. Ефремова А.А. Учетная политика предприятия: содержание и формирование / Анна
Алексеевна Ефремова. – М.: Книжный мир, 2000. – 478 с.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, Закон України від
16.07.1999 р. № 996-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
3. Щирба М.Т. Принципи та етапи формування облікової політики підприємства / М.Т.
Щирба / Світ фінансів. – 2007. – № 4 (13). – С.135-143.

182

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

УДК 657
Лоханова Н.О., д.е.н., доцент
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ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІННІ –
КЛАСИФІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ
У статті обґрунтовано, що класифікація облікової інформації має сприяти
реалізації основного принципу бухгалтерського моделювання – адекватності моделей
складу і внутрішньому змісту об'єктів. Для цілей управління запропоновано
класифікувати інформацію за: складом і змістом; відношенням до функцій управління
і видів обліку; рівнем використання і цільовим призначення; користувачами; стадіями
виникнення і ступенем обробки; періодичністю; відношенням до підприємства як
системи; відношенням до господарської діяльності підприємства і видами інформації.
Ключові слова: облікова інформація, класифікація інформації, об‘єкти обліку,
інформаційні моделі, користувачі інформації

Lohanova N.
ACCOUNT INFORMATION IN THE CONTROL SYSTEM ASPECTS OF CLASSIFICATION
The article proves that the classification of accounting information should contribute
to the realization of one of the basic principles of financial modelling business transactions the principle of adequacy of the model structure and the internal content of economic
objects. Key points in the development of the classification of accounting information
highlighted. First, need not individual grouping and classification system with a specific set
of characteristics that are inherent in the enterprises, which carry out the circulation of
capital. Secondly, according to the logic of the classification of accounting information must
be associated with a General classification of economic information that is created in the
enterprise. Otherwise it will be impossible to implement two important principles of
modeling - seal and continuity of information in space and time; consistency of performance
planning, accounting and analysis of economic models of interest. Third, the key should be
considered the classification of accounting information in its economic content. Grouping
information on other characteristics that have a particular value in the management should
rely on it, because the content information to determine the scope of its use, the frequency of
creation, customers and other Fourth, it is necessary not only to classify information by
individual characteristics, but also to find out the relationship between classification groups,
selected on these grounds. Fifthly, fully appropriate is to build a multi-level classification of
accounting information, which can reveal different levels of groupings that are logically
related to each other. For management purposes, it is proposed to classify information
according to various criteria: the structure and content of information; relation to the
functions of management; the use and purpose of information; information to the user; the

Лоханова Н.О.
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stages of the occurrence and extent of information processing; periodicity; relation to the
enterprise as a system; towards the business enterprise and appearance information.
Keywords: account information, classification information, the accounting objects,
information model, users information

Лоханова Н.А.
УЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ –
КЛАССИФИКАЦИННЫЕ АСПЕКТЫ
В статье обосновано, что классификация учетной информации должна
способствовать реализации основного принципа бухгалтерского моделирования адекватности моделей составу и внутреннему содержанию экономических объектов.
Для целей управления предложено классифицировать информацию по: составу и
содержанию; отношению к функциям управления и видам учета; уровню
использования и целевому назначению; пользователям; стадиям возникновения и
степени обработки; периодичности; отношению к предприятию как системе;
отношению к хозяйственной деятельности предприятия и видам информации.
Ключевые слова: учетная информация, классификация информации, объекты
учета, информационные модели, пользователи информации

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
ринкового середовища, що постійно ускладнюється, одним із
важливих завдань системи управління є формування такої інформації,
яка б дозволила прийняти своєчасні і обґрунтовані управлінські
рішення. Однак, проблема полягає в тому, що обсяги інформаційних
даних збільшуються і відібрати релевантну інформацію стає все
складніше. А від цього залежить можливість підтримання стійного
розвитку підприємства. При розгляді питання розвитку облікової
системи підприємств важливе значення має дослідження проблеми
класифікації облікової інформації. Вивчення складу та структури
інформаційної сукупності, за визначенням Голова С.Ф. [1, с.3-4],
необхідне для подальшого визначення змісту звітності. Додамо, що
дана обставина необхідна не лише для визначення звітних показників,
а й для налагодження облікової системи в системі управління.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. В економічній літературі зроблені спроби побудувати
класифікацію економічної інформації в цілому і облікової інформації
зокрема. Наприклад, до цих питань зверталися такі вчені, як:
Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, С.А. Кузнецова,
Ч. Хорнгрен, Ш. Сандем та інші. У роботі групи авторів [2, с.92-93]
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запропонована класифікація економічної інформації на підприємстві
за 23 ознаками. У зарубіжній літературі це питання, як правило,
розглядається суто з прагматичних міркувань. Зокрема, в роботі
Хорнгрена Ч., Сандема Ш. [3, c.32] розмежуються три типи облікової
інформації: для рахівництва; для привернення уваги (регулярна
звітність); для вирішення проблем. У роботах вітчизняних учених
питання класифікації облікової інформації розкриваються з різних
позицій. Так, Сопко В.В. і Завгородній В.П. розкривають облікову
інформацію з точки зору організації облікового процесу в залежності
від стадій [5, с.103-111]. Бенько М.М. при розгляді інформаційних
систем в обліку узагальнює підходи житомирської наукової школи [6,
с.98-101] і наводить широкий перелік ознак, за якими можна
класифікувати облікову інформацію. Отже, на сьогодні є достатньо
обґрунтовані пропозиції щодо класифікації облікової інформації в
літературі, однак більшість з них носять фрагментарний характер.
Цілі статті полягають в тому, щоб побудувати і обґрунтувати
власний підхід до побудови класифікації облікової інформації з
акцентом на можливості її застосування для цілей управління.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Однією з найбільш повних і
системних слід визнати класифікацію облікової інформації,
розроблену Кузнецовою С.А. на основі синергетичного підходу [4,
с.41-69]. Автором запропоновано класифікувати облікову інформацію
за 17 ознаками: рівнем деталізації, стадією виникнення, способом
обробки, рівнем насиченості, рівнем корисності, стабільністю,
впливом на прийняття рішень, якістю, впливом на процес управління,
об‘єктами обліку, строками подання, видами користувачів, інтересами
користувачів, сегментами суб‘єкта господарювання, формою
зберігання, рівнем відкритості, призначенням. У цілому позитивно
оцінюючи запропонований підхід, не можемо не звернути увагу на
його певні дискусійні моменти. Вважаємо, що наведені ознаки «види
користувачів» та «інтереси користувачів» є взаємно пов‘язаними, а не
самостійними, точніше розмежування інформації з урахуванням
інтересів користувачів є наступним рівнем деталізації першого
групування – за їх видами, а отже, виділяти окремі ознаки недоречно.
Групування облікової інформації за об‘єктами обліку не є повним, в
ньому представлені лише основні широкі групи об‘єктів, які
відображаються в обліку за різними підходами. Наприклад,
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класифікація містить групу «облікова інформація про кошти,
розрахунки та інші активи» і поєднує інформацію про грошові кошти,
фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, що формується з
урахуванням різних методик, а отже, доцільно було подати їх
окремими групами. Дублюючими є групування за рівнем корисності і
впливом на прийняття рішень із відокремленням «корисної –
некорисної» і «релевантної – не релевантної». Наведена класифікація
Кузнецової С.А. не містить ряду важливих, на наш погляд, групувань:
за рівнем використання, за відношенням до підприємства як системи
тощо; інформація за призначенням має бути в більшій мірі
деталізована. Отже, наведене групування містить недоліки і потребує
переосмислення. Тому вважаємо за доцільне поглибити дослідження
попередників з приводу питання класифікації облікової інформації.
При тому відправними будемо вважати такі положення.
По-перше, потрібні не розрізнені групування, а системна
класифікація за сукупністю ознак, які об'єктивно притаманні
підприємствам, що здійснюють кругообіг капіталу.
По-друге, за логікою речей, класифікація облікової інформації
повинна бути пов'язана із загальною класифікацією економічної
інформації, що створюється у підприємстві. Інакше неможливо буде
реалізувати ще два важливих принципи моделювання – ущільнення і
спадкоємності інформації у просторі і часі; узгодженості показників
планових, облікових та аналітичних моделей економічних об'єктів.
По-третє, ключовою слід вважати класифікацію облікової
інформації за її економічним змістом. Групування за іншими
ознаками, що мають певне значення в управлінні, так чи інакше, але
повинні спиратись на неї, бо зміст інформації визначає сфери її
використання, періодичність створення, коло споживачів і т. ін.
По-четверте, необхідно не лише класифікувати інформацію за
окремими ознаками, але й з‘ясувати характер взаємозв‘язку між
класифікаційними групами, що виділені за цими ознаками.
По-п‘яте, в повній мірі доречним є побудова багаторівневої
класифікації облікової інформації, яка зможе розкрити різні рівні
групувань, логічно пов‘язаних між собою.
Класифікація облікової інформації за рекомендованими нами
ознаками наведена нижче. За складом і змістом інформації доцільно
виділити дані про господарські процеси, господарські засоби, джерела
їх формування, доходи, витрати і фінансові результати. У певній мірі
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ознака близького за суттю групування в роботі Кузнецової С.А.
названа «за об‘єктами обліку». Не заперечуємо можливість так
іменувати відповідну класифікацію, однак склад видів облікової
інформації за цією ознакою має бути представлений більш широко,
ніж у роботі [4, с.53], оскільки автором відокремлені лише той рівень
об‘єктів обліку, який фактично представлений рівнем балансових
об‘єктів відповідно до вимог діючих П(С)БО і Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань, а він не в
повній мірі розкриває різноманіття облікової інформації, оскільки не
враховує, що частина інформації стосується, наприклад, забалансових
об‘єктів. До того ж, відповідне групування не враховує, що об‘єктами
обліку є не лише активи, їх джерела, доходи, витрати і фінансові
результати, а й процеси. З урахуванням цих міркувань класифікація
інформації за складом і змістом може мати таку структуру:
1. Інформація про процеси сфер діяльності, зокрема стосовно
фінансової діяльності – формування власного капіталу, залучення та
використання запозиченого капіталу; інвестиційної діяльності –
здійснення капітальних інвестицій, здійснення фінансових інвестицій;
операційної
діяльності
матеріально-технічне
постачання,
енергетичне
забезпечення,
науково-дослідна
діяльність
і
конструкторсько-технологічне забезпечення, виробниче і технічне
обслуговування, виробництво, загальне управління, маркетинг і збут,
забезпечення соціальної сфери.
2. Інформація про активи підприємства, а саме про: 2.1.
Необоротні активи: основні засоби; інвестиційну нерухомість;
нематеріальні активи; довгострокові біологічні активи; капітальні
інвестиції; необоротні активи, виведені на продаж; фінансові активи,
що враховуються у складі необоротних активів (довгострокові
фінансові інвестиції і довгострокову дебіторську заборгованість); інші
необоротні активи; 2.2. Оборотні активи: запаси (виробничі запаси,
МШП, незавершене виробництво, браковані вироби, власні
напівфабрикати, готову продукцію, товари, поточні біологічні активи,
сільськогосподарську продукцію); фінансові активи, що ураховуються
у складі оборотних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, поточні
фінансові інвестиції, поточну дебіторську заборгованість).
3. Інформація про джерела формування активів: 3.1. Власний
капітал: статутний капітал, додатковий вкладений капітал, інший
додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. 3.2.
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Зобов'язання: забезпечення; довгострокові зобов‘язання (фінансові й
інші), поточні зобов'язання (контрактні та інші).
4. Інформація про об‘єкти, що не належать підприємству, однак
мають відношення до його господарської діяльності (забалансові
об‘єкти), зокрема про такі об‘єкти, як: 4.1. Орендовані на умовах
операційної оренди необоротні активи; 4.2. Активи на
відповідальному зберіганні; 4.3.Непередбачені активи і зобов‘язання;
4.4. Гарантії та забезпечення надані; 4.5. Гарантії та забезпечення
отримані; 4.6. Списані активи; 4.7.Бланки суворого обліку.
5. Інформація про витрати в окремих сферах діяльності:
фінансової – формування власного капіталу, залучення та
використання запозиченого капіталу; інвестиційної – здійснення
капітальних інвестицій та фінансових інвестицій; операційної матеріально-технічне постачання, енергетичне забезпечення, науководослідна діяльність і конструкторсько-технологічне забезпечення,
виробниче і технічне обслуговування, виробництво, загальне
управління, маркетинг і збут, забезпечення соціальної сфери.
6. Інформація про витрати за елементами, зокрема про: 6.1.
Матеріальні витрати; 6.2. Витрати на оплату праці; 6.3. Відрахування
на соціальні заходи; 6.4. Амортизацію необоротних активів; 6.5. Інші
операційні витрати; 6.6. Інші витрати.
7. Інформація про доходи в окремих сферах діяльності, зокрема
відносно таких об‘єктів, як: 7.1. Доходи від основної операційної
діяльності – від реалізації товарів, робіт, послуг; 7.2. Доходи від іншої
операційної діяльності; 7.3. Доходи у сфері здійснення фінансової
діяльності; 6.4. Доходи у сфері здійснення інвестиційної діяльності.
8. Інформація про фінансові результати діяльності з
розмежуванням інформації про: 8.1. Результати в окремих сферах
діяльності: 8.1.1. Результат від операційної діяльності; 8.1.2. Результат
від фінансових операцій; 8.1.3. Результат від інвестиційної та іншої
діяльності, а також про: 8.2. Результати окремих сегментів бізнесу і
центрів: 8.2.1. Фінансові результати роботи операційних сегментів та
інших структур; 8.2.2. Фінансові результати підприємства в цілому.
9. Інформація за центрами відповідальності і центрами
виникнення витрат, доходів і фінансових результатів. Потрібно мати
інформацію про витрати і доходи, що виникають у конкретних
підрозділах підприємства, а також в розрізі центрів відповідальності за
них.
188

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

Інформація може бути розмежована за її відношенням до
функцій управління і видів обліку. За цією ознакою слід виділити
інформацію, що створюється різними управлінськими функціями і
видами обліку, і використовується обліковою системою для складання
внутрішньої управлінської та різноманітної зовнішньої звітності
зокрема: інформація, що створюється функцією планування (планова,
прогнозна); інформація, що створюється в господарському обліку:
інформація, що створюється в оперативному обліку; інформація, що
створюється в бухгалтерському обліку із розмежуванням інформації,
що створюється в підсистемі управлінського обліку, і інформація, що
створюється в підсистемі фінансового обліку; інформація, що
створюється в статистичному обліку; інформація, що створюється
функцією контролю; інформація, що створюється функцією
економічного аналізу (аналітична). Треба підкреслити, що в
бухгалтерському обліку має створюватися системна інформація тільки
про ті економічні об'єкти, які знаходяться у полі його моделювання.
Але не всі процеси та явища знаходять у ньому відображення,
водночас є різноманітна інформація інших функцій управління
(маркетингова, аналітична, контрольна тощо), яка потрібна для
виконання управлінських функцій і може бути задіяна обліковою
системою при складанні різних видів звітності.
За рівнем використання і цільовим призначенням інформації
можна виділити інформацію, що використовується на рівні підрозділів
(сегментів бізнесу, виробничих підрозділів, складів, відділів тощо) і на
рівні підприємства в цілому. При тому у складі інформації, що
використовується на рівні підрозділів слід розмежувати інформацію,
призначену для прийняття оперативних управлінських рішень;
тактичних управлінських рішень. У складі інформації, що
використовується на рівні підприємства в цілому слід виділити
інформацію, призначену для прийняття оперативних, тактичних,
стратегічних управлінських рішень; складання і подання фінансової,
статистичної, податкової та іншої звітності. За користувачами
інформацію можна розподілити відповідно до того, на задоволення
потреб яких користувачів вона переважно спрямована. При тому
можна виділити: інформацію, що використовується виключно
внутрішніми користувачами (у межах якої у свою чергу може бути
розмежована інформація за рівнем відкритості – відкрита і
конфіденційна); інформацію, що використовується і внутрішніми, і
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зовнішніми користувачами; інформацію, що використовується
переважно зовнішніми користувачами. У межах останнього
групування стосовно інформації, що використовується переважно
зовнішніми користувачами, може бути розмежована інформація, що
використовується зовнішніми користувачами із прямим фінансовим
інтересом, непрямим фінансовим інтересом, без фінансового інтересу
з подальшим розмежуванням конкретного кола споживачів.
За стадіями виникнення і ступенем обробки можна розмежувати:
первинну інформацію, до якої відноситься, по-перше, директивна
інформація,
по-друге,
інформація
виробничо-господарського
характеру; і вторинну інформацію, що включає два види: проміжну і
результатну (зведену) інформацію.
За періодичністю створення можна виділити оперативну
інформацію, що формується з періодичністю на добу, тиждень,
декаду; поточну інформацію, період формування якої складає місяць,
квартал, півріччя, 9 місяців, рік. За відношенням до підприємства як
системи може бути розмежована вхідна і вихідна облікова інформація.
За відношенням до господарської діяльності підприємства і видом
інформація може бути представлена як внутрішня (фінансова і
нефінансова) і зовнішня (фінансова і нефінансова).
Наведена класифікація розкриває її перший рівень. За окремими
ознаками наведено подальше групування інформації. Матричне
комбінування групувань дасть змогу визначити, до якого виду обліку
слід віднести інформацію, що класифікована за складом і змістом.
Висновки. На підставі дослідження можна зробити висновки:
1. Класифікація облікової інформації має сприяти реалізації
основного принципу бухгалтерського моделювання господарських
операцій – принципу адекватності моделей складу і внутрішньому
змісту економічних об'єктів, які знаходяться у сфері моделювання.
2. Для цілей управління доцільно класифікувати інформацію за
такими ознаками:
складом і змістом облікової інформації;
відношенням до функцій управління і видів обліку; рівнем
використання і цільовим призначенням; користувачами; стадіями
виникнення і ступенем обробки; періодичністю створення;
відношенням до підприємства як системи; відношення до
господарської діяльності і видом інформації.
3. Системна класифікація облікової інформації дозволяє
обґрунтовано
підходити
до
формування
бухгалтерських
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інформаційних моделей в системі управління підприємствами.
Перспективи подальших досліджень пов‘язані із пошуком
шляхів відбору релевантної облікової інформації з загального масиву
широких інформаційних даних.
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ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглядаються питання практичної побудови системи бюджетування
для інноваційних проектів. Запропонований механізм бюджетного контролю дозволяє
вибирати ефективний шлях підвищення якості управління фінансовими потоками
поточної та інноваційної діяльності підприємства, що забезпечує ефективність
господарювання і мінімізацію економічних ризиків.
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Markus O.
FEATURES OF THE BUDGETARY CONTROL OF INNOVATIVE
PROJECTS ENTERPRISE
The article deals with the practical construction of budgeting for innovative projects.
The proposed mechanism of budgetary control allows you to select an effective way to
improve the quality of management of financial flows current and innovation of the
company that provides performance management and minimizing economic risks. The basic
principles of budgeting, which is based on a clear comparison of the financial resources to
use and implement them, that performance. Determined that the budgeting innovation
enterprise taking into account the degree of influence vytratoutvoryuyuchyh factors will
improve the accuracy of planning innovation expenditures that the innovative enterprise is
extremely important as skillful management costs together with the novelty gives a double
economic benefit. Substantiated that the project cost management includes the processes
required in order to ensure that the project will be executed within the approved budget.
Highlight features to consider when budgeting adaptation to innovation processes.
Established that the direct budgetary cost control during the execution of the project includes
an analysis of earned value cost index that allows to visualize cost savings and behind
schedule works. To ensure effective planning of costs and sales volumes were developed
project budget form that is filled quarterly accrual basis. Cost-effectiveness of the
introduction of budgets will be shown in the selection of the optimal financial strategy with
effective use of scarce resources, reducing financial risk through synchronization of revenues
and expenses, as well as improving the indicators characterizing the financial position of the
economic entity.
Keywords: mechanism for budgeting, the budgetary control, innovative project,
management of expenses company.

Маркус О.В.
ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются вопросы практического построения системы
бюджетирования для инновационных проектов. Предложенный механизм бюджетного
контроля позволяет выбирать эффективный путь повышения качества управления
финансовыми потоками текущей и инновационной деятельности предприятия,
обеспечивает эффективность хозяйствования и минимизацию экономических рисков.
Ключевые слова: механизм бюджетирования, бюджетный контроль,
инновационный проект, управления затратами предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
прискореного розвитку і активного технічного переоснащення
виробництва на основі використання сучасних, в першу чергу,
наукомістких технологій, вирішальним фактором успіху розвитку
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підприємств стає посилення інноваційних процесів.
Інноваційна
діяльність
характеризується
підвищеною
невизначеністю і ризиком, вимагає значного обсягу фінансових
ресурсів, у зв'язку з чим актуальність питань попереднього аналізу
можливостей її реалізації, скорочення необгрунтованих витрат, оцінки
ефективності та ймовірності її успішності багаторазово зростає.
Інструментом для проведення такого аналізу і подальшого управління
підприємством на основі його результатів з метою підвищення
ефективності і зниження ризиків виступає бюджетний контроль.
Актуальність обраної теми пояснюється тим, що система
бюджетування, впроваджувана навіть на передових підприємствах, не
враховує особливостей діяльності економічних суб'єктів, що мають у
своїй короткостроковій і довгостроковій перспективі націленість на
інноваційний шлях розвитку. Технологія бюджетування, здатна
посилити контроль і забезпечити раціональне управління фінансовими
ресурсами, підвищити фінансову дисципліну, забезпечити прозорість і
прогнозованість фінансових потоків.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Вагомий внесок у розроблення теоретикометодичних та практичних засад бюджетування на підприємстві
здійснили такі вітчизняні та іноземні науковці: О.Амоша, Є.Ананькіна,
І.Балабанов, М.Білик, І.Бланк, Ф.Бутинець, В.Гамаюнов, В.Геєць,
С.Голов, М.Данилюк, Р.Дафт, Т. Дикки, М.Долішній, К.Друрі,
О.Жамойда, А.Загородній, А.Іонова, Д.Ірвин, А.Калюкін, І.Луніна,
С.Майерс, І.Мейтленд, В.Мікловда, Д.Новіков, Г.Партин, Ю.Прінін,
М.Романовський, В.Самочкін, О.Терещенко, О.Тимофеєва, Д.Хан,
В.Хруцький, Л.Чижевська, А.Чухно, А.Шеремет, К.Щіборщ та інші. В
опублікованих працях висвітлено погляди авторів на сутність
бюджетування та бюджетів, розкриті окремі теоретичні та практичні
аспекти
бюджетного
контролю
як
ефективного
напряму
вдосконалення системи управління витратами, однак лишаються
недослідженими питання практичної побудови системи бюджетування
для інноваційних проектів підприємства.
Цілі статті. Саме тому постають питання дослідження
теоретичних аспектів здійснення бюджетного контролю, особливостей
його адаптації до інноваційних проектів та надання практичних
рекомендацій щодо застосування цього методу на підприємствах
України.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В основі
бюджетування лежить чітке зіставлення фінансових ресурсів з
використанням і реалізацією їх, тобто результатів діяльності.
Бюджетування інноваційних проектів підприємства з урахуванням
ступеня впливу витратоутворюючих факторів дозволить підвищити
точність планування інноваційних витрат, що для інноваційного
підприємства є вкрай важливим, оскільки вміле управління витратами
спільно з новизною дає подвійний економічний ефект. Управління
витратами проекту включає в себе процеси, необхідні для
гарантованого забезпечення того, що проект буде виконаний в рамках
затвердженого бюджету.
Протягом усього життєвого циклу проекту необхідно
контролювати фінансування, порівнювати його з планом і при
необхідності вносити поправки і зміни. По закінченні проекту
визначається освоєння витрат, для чого фактичні витрати
порівнюються із значеннями, закладеними в бюджеті. Таким чином,
бюджетний контроль проекту - це частина функції планування, яка
також обслуговує контрольний механізм, даючи основу для
порівняння, вимірювання, пояснення та коригування фактичних даних
[1].
Однією з основних вимог до системи бюджетування
інноваційного підприємства є відокремлення інноваційної діяльності,
а також поділ традиційної виробничої діяльності та інноваційної. В
іншому випадку при здійсненні інноваційних проектів на
підприємстві, швидше за все, відбуватимуться наступні негативні
процеси: відсутність контролю за величиною витрат на окремі
проекти, затягування термінів впровадження інновацій, перевищення
бюджетів інноваційних проектів за низької якості планування або від
помилкового виконання зайвих дій, а також втрати від неякісного
виконання робіт [4].
Існують особливості, які необхідно враховувати, щоб адаптувати
систему бюджетування до інноваційних процесів.
Інноваційний проект спрямований на розробку теоретичних і
практичних питань, пов'язаних із створенням, застосуванням нових
технологій і нової продукції. Бюджети поточних проектів складаються
по тим проектам, за якими підприємство планує отримати прибуток, а
інноваційні бюджети складаються за проектами розвитку
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підприємства. При виконанні інноваційних бюджетів перед
підприємством найбільш гостро стоїть проблема ефективного
планування та розподілу ресурсів для інноваційних робіт, оскільки
обсяг витрат за даними роботами у загальному обсязі витрат всього
підприємства становить від 20 до 30%. Відсутність належного
планування та контролю даних робіт може спровокувати перевищення
фактичних витрат над плановими до 5 разів [8].
Виділено ряд особливостей, які необхідно враховувати при
адаптації системи бюджетування до інноваційних процесів:
- інноваційна діяльність пов'язана з довготривалим залученням
значних фінансових і матеріальних ресурсів. У свою чергу,
бюджетування, більшою мірою, являє собою короткостроковий
інструмент управління господарською діяльністю підприємства;
- центр інновацій як одиниця фінансової структури є одночасно і
центром витрат, і центром доходу, що, безумовно, відбивається на
цільових показниках його діяльності, за які він несе відповідальність;
- життєві цикли інноваційних проектів характеризуються
індивідуальними особливостями й різною тривалістю стадій залежно
від проекту [2].
Таким
чином,
система
бюджетування
інноваційного
підприємства
повинна
передбачати
розробку
не
тільки
короткострокових (місяць, квартал, рік), але і довгострокових
бюджетів (3 роки, 5 років), що дозволить враховувати стратегічні
аспекти діяльності підприємства.
На основі стратегії підприємства та затверджених граничних
значень стратегічних показників плануються інноваційні бюджети, з
наступним формуванням бюджетів розвитку, які за своєю суттю є
портфелем проектів, прийнятих до реалізації та планування. На основі
бюджетів проектів і розвитку формується зведений інноваційний
бюджет. У зведеному інноваційному бюджеті є дві основні аналітики:
інвестиційні доходи/витрати і бюджети розвитку. Величина
інноваційних витрат - найважливіший показник, від якого залежить
цільовий показник управління - величина корисного ефекту.
Збільшуючи або зменшуючи витрати інноваційного проекту,
змінюючи їх склад, можна впливати на результати інноваційної
діяльності.
Точність розрахунку витрат в інноваційній сфері зростає в міру
здійснення проекту. На стадії розробки концепції інноваційного
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проекту здійснюється попереднє планування платежів і обсягів
фінансування. У процесі техніко-економічного обгрунтування проекту
визначаються статті витрат і джерела їх покриття. При проведенні
тендерів, переговорів, укладанні контрактів плануються розрахунки з
підрядниками і постачальниками. На етапі розробки робочої
документації приймається остаточний бюджет, в якому директивно
встановлюється величина витрат. Реалізація інноваційного проекту
передбачає здійснення функцій обліку та контролю фактичного рівня
витрат.
Безпосередній бюджетний контроль витрат у процесі виконання
робіт за проектом включає аналіз показника освоєного обсягу витрат,
який дозволяє наочно уявити економію витрат і відставання від плану
робіт, а також на основі динаміки даних показників зпрогнозувати
фактичне виконання робіт і витрати.
При аналізі освоєного обсягу використовуються три показники
для визначення розбіжності у графіку робіт і вартості:
- планові (бюджетні) витрати - BCWS. Це бюджетна вартість
робіт, запланованих відповідно до розкладу, або кількість ресурсу,
передбачена для використання до поточної дати;
- фактичні витрати - ACWP. Це вартість фактично виконаних
робіт на поточну дату або кількість ресурсу, фактично витрачений до
поточної дати;
- освоєний обсяг - BCWP (Budgeted Cost of Work Performed). Це
планова вартість фактично виконаних робіт або кількість ресурсу,
запланована та фактично використана до поточної дати [6].
Так як метод освоєного обсягу враховує фактор часу, то він
дозволяє визначити як реальне відхилення за витратами, так і
відставання за графіком виконання робіт. Відхилення за витратами
(перевитрата грошових коштів) являє собою величину, отриману з
різниці фактичної вартості виконаних робіт (ACWP) і планової
вартості виконаних робіт (BCWP). Для робіт, що знаходяться в процесі
виконання, необхідно виконати процентну оцінку завершеності (з
точки зору витрат).
Склад інноваційних витрат та їх структура залежать від виду
інновацій. Поточні та планові витрати утворюють собівартість
інноваційного бюджету проекту. Бюджет проектів складається за
видами витрат, понесених підприємством в ході виконання робіт і є
зведеним бюджетом окремо взятих проектів.
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Для забезпечення ефективного планування витрат і обсягів
реалізації було розроблено форму бюджету проекту, яка заповнюється
щокварталу наростаючим підсумком. Бюджет проекту містить
наступну інформацію: призначення, вид інновацій; номер, етап, шифр
робіт і їх повне найменування; терміни виконання етапу в рамках
робіт; обсяг освоєних витрат за етапом; планові та фактичні обсяги
витрат за етапом в розрізі статей на бюджетний (звітний) період і на
наступні періоди; планові і фактичні обсяги фінансування за етапом в
розрізі статей на бюджетний (звітний) період і на наступні періоди;
відхилення фактичних від планових показників обсягу витрат [5].
Одним з основних завдань бюджетування проекту є складання
контрольної моделі, що дозволяє оцінити динаміку балансових даних,
плану прибутків і збитків, руху грошових коштів, найважливіших
показників рентабельності, оборотності та інших при тих чи інших
умовах як по окремих проектах, так і по підприємству в цілому.
Висновки. Таким чином, бюджетування проекту - це частина
функції планування, яка також обслуговує контрольний механізм,
даючи основу для порівняння, вимірювання, пояснення та коригування
фактичних даних. Якщо основою планування проекту є формування
структури декомпозиції робіт, то в основі бюджетування проекту
лежить визначення структури статей витрат. По кожному проекту
залежно від його специфіки визначаються і встановлюються статті
витрат, кожна з яких може складатися з декількох статей, необхідних
для оптимального планування і контролю фінансів за проектом.
Основою формування структури статей є план статей витрат
управлінського обліку.
Впровадження в практичну діяльність системи бюджетного
контролю інноваційної діяльності дозволяє здійснювати гнучкість
планування за рахунок оптимізації системи управління витратами.
Економічна ефективність впровадження системи бюджетів буде
проявлятися у виборі оптимальної фінансової стратегії при
ефективному використанні обмежених ресурсів, у зниженні
фінансового ризику через синхронізації доходів і витрат, а також у
поліпшенні показників, що характеризують фінансовий стан
економічного суб'єкта.
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Уманський національний університет садівництва
ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ –
ПІДПРИЄМЦЯ
Предметом статті є питання, які пов‘язані з процесом обліку заробітної плати
найманих працівників. В статті детально розглянуто процес трудових відносин
працівників з роботодавцем, увага приділена документуванню обліку розрахунків за
виплатами працівникам. Запропоновано удосконалити існуючі форми документів.
Серед удосконалених форм – табель обліку робочого часу, розрахунково-платіжна
відомість. Розглянуто основну звітність з оплати праці, яку подають фізичні особи –
підприємці.
Ключові слова: заробітна плата, трудова угода, оподаткування заробітної
плати, звітність.
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Matros O.
ACCOUNTING WAGES IN NATURAL PERSON –
ENTREPRENEUR
With the transition to modern economic conditions the order of setting up a size and
choice of form and pay system employees is being changed. Changing rules depends on
some changes in the modern economic system and tax laws so that a maximum wage is not
limited and directly depends on the financial capacity of the entrepreneur. The question of
the theoretical and methodological character in labour accounting and its payment are taken
into account by many scientists. Their studies cover a significant list of wages, justifying the
different options to solve them for the researchers proposal to be essential and exhaustive.
However, the very rapid development of the economy in our country requires new
approaches in improving a process of a wage record; some evaluation labour accounting and
its payment for individuals such as entrepreneurs.
The subject matter of the article is related to process of a wage accounting for
employees. The main aim of the article is to examine the relationship of keeping records of
private entrepreneurs with employees regarding a wage accounting, identifying the main
issues of accounting and managing of payments for employees‘ benefits and developing
proposals‘ for their improvement.
The article discussed in details the process of employment of labour relations
between workers and their employers. A labour agreement is concluded with each employee
individually in writing being registered in the state employment establishment at the place of
the entrepreneur‘s residence. The legal framework that regulates these relations have been
studied thoroughly.
Moreover a great attention has been paid to documenting of accounting for
employees‘ benefits. Taking into consideration the fact that businesses are allowed to
develop their own forms of primary documents with payroll which are not inconsistent with
the requirements of Art. 9 of the Law on Accounting and Financial reporting some improved
form of the existing documents have been proposed in this article. Thus, timesheets (updated
indicators: such as a flat rate per hour, wages), cash and payroll (short for the needs of the
entrepreneur) have been given among the advanced forms. Finally, the basic wage
statements which serve individuals like entrepreneurs to supervisory bodies (pension and
state tax inspection) have been considered as well.
Keywords: wages, labor contracts, payroll taxes, accounting.

Матрос Е.Н.
УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЯ
Предметом статьи являются вопросы, связанные с процессом учета заработной
платы наемных работников. В статье подробно рассмотрен процесс трудовых
отношений работников с работодателем, внимание уделено документированию учета
расчетов по выплатам работникам. Предложено усовершенствовать существующие
формы документов. Среди усовершенствованных форм - табель учета рабочего
времени, расчетно-платежная ведомость. Рассмотрено основную отчетность по оплате
труда, которую подают физические лица - предприниматели.
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Ключевые слова: заработная плата, трудовое соглашение, налогообложения
заработной платы, отчетность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сьогодні
проблема оплати праці та її обліку у фізичних осіб – суб‘єктів
підприємницької діяльності стала першочерговим завданням, яке
потребує негайного вирішення. З переходом на сучасні умови
господарювання змінюється порядок встановлення розміру та вибору
форм і системи оплати праці найманих працівників. Зміна правил
прямо залежить від змін в сучасній системі господарювання та
податкового законодавства: не обмежується максимальний розмір
оплати праці і напряму залежить від фінансових можливостей
підприємця. Обмеження встановлюються лише на нижній її рівень,
який законодавчо регулюється державою.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання теоретичного та методологічного
характеру обліку праці та її оплати займають увагу багатьох вчених,
зокрема: Андросової О.Ф, Кантаєвої О.В., Гапоненко Н.Л.,
Потриваєвої Н.В., Сирцевої С.В., Сєкіріної Н.В. тощо. Зазначені
автори в своїх дослідженнях охоплюють значний перелік питань
оплати праці, обґрунтовують різні варіанти їх розв‘язання, їх
пропозиції є значимими і вичерпними. Проте, надто швидкий розвиток
економіки країни вимагає нових підходів щодо покращення процесу
документального обліку оплати праці, удосконалення оцінки, обліку
праці та її оплати у фізичних осіб – підприємців.
Цілі статті. Розгляд процесу обліку відносин приватного
підприємця з найманими працівниками в частині обліку оплати праці,
виявлення основних проблем обліку та організації розрахунків за
виплатами працівникам, а також розробка пропозицій щодо їх
удосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Фізичні особи –
підприємці, можуть використовувати у власній господарській
діяльності найману працю. Працедавці зобов‘язані укладати трудові
угоди з найманими працівниками.
Взаємовідносини роботодавця – фізичної особи - підприємця із
найманими працівниками ґрунтуються на підставі положень
встановлених трудовою угодою. Трудова угода укладається з кожним
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працівником індивідуально у письмовій формі реєструється у
державній службі зайнятості за місцем реєстрації підприємця. Угода
складається у трьох примірниках - по одному для працедавця і
працівника, а третій залишається у державній службі зайнятості під
час його реєстрації.
У трудовій угоді зазначається сума заробітної плати, яку
роботодавець зобов‘язується сплачувати працівникові. Причому вона
має бути не меншою за мінімальну зарплату, яку встановлюють закони
України про держбюджет на відповідний рік. Так, на 2014 рік
встановлено місячну мінімальну зарплату у розмірі 1218 грн.
У договорі також фіксується тривалість відпусток: щорічної
основної відпустки, передбаченої статтями 74 і 75 КЗпП [1], ст. 6, 7, 8
Закону про відпустки [4]. На наш погляд, у договорі недоцільно
зазначати конкретні дати початку і закінчення відпусток, а лише
обмежитися загальним формулюванням, наприклад «фактичні періоди
надання відпусток узгоджуються сторонами договору окремо». При
цьому тривалість кожного виду відпустки треба визначити у договорі
однозначно.
Як зазначає Мінпраці у листі від 09.10.2001 р. №06/2-4/133 [8],
форма договору, затверджена наказом Мінпраці від 08.06.2001 р. №
260, є лише зразком, і сторони можуть вносити до неї власні зміни, але
за умови, що вони не погіршуватимуть становище найманих
працівників порівняно із законодавством України. Відповідно до ст. 9
КЗпП, умови договорів про працю, які погіршують становище
працівників порівняно із законодавством України про працю,
вважаються недійсними. Як правило, державна служба зайнятості не
реєструє такі договори. Але якщо з будь-якої причини договір все ж
таки містить таку умову (наприклад, тривалість основної щорічної
відпустки визначено у розмірі 10 к. д.), працедавець повинен чинити
так, як прописують норми КЗпП та іншого законодавства про працю, а
не спірні положення його договору із працівником, і надавати
працівникові відпустку тривалістю 24 к. д. чи більше.
Для обліку робочого часу працівників застосовується Табель
обліку використання робочого часу. Типову форму Табеля обліку
використання робочого часу №П-5 затверджено Наказом № 489 [6]. У
самій формі зазначено, що вона має рекомендаційний характер. За
потреби її може бути доповнено. Ми вважаємо, що за тією ж аналогією
з цієї типової форми може бути вилучено показники, які приватний
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підприємець не використовує, наприклад години роботи у нічний час,
тимчасове переведення на інше підприємство, страйки тощо.
Виходячи з вищенаведеної інформації, ми пропонуємо удосконалити
даний документ, доповнивши його додатковими графами, які б значно
пришвидшили і спростили процес нарахування заробітної плати
працівникам з погодинною оплатою праці В таблиці 1 представимо
удосконалену форму № П-5.
У першій частині форми № П-5 перелічено літерні та числові
коди для кодування інформації, що відображається у табелі. Ми
рекомендуємо користуватися саме ними як найбільш стандартними,
хоча будь-який працедавець може використовувати і коди, які є для
нього зручнішими. У основній таблиці, яка має назву «Табель обліку
робочого часу», наводиться інформація про працівників (табельний
номер, прізвище, ім‘я, по батькові тощо) та відмітки про фактичне
з‘явлення та нез‘явлення на роботу. Цю частину табеля заповнюють
щодня за фактичними даними.
Після закінчення місяця інформація у табелі підсумовується
щодо кожного працівника і щодо всіх працівників загалом, у розрізі
відпрацьованого і невідпрацьованого часу за місяць у днях та у
годинах. Ця інформація далі використовуватиметься для нарахування
зарплати за зазначений місяць. Щоб виконати вимоги ст. 115 КЗпП,
працедавець може підбити проміжні підсумки роботи за 1-ше - 15-те
число місяця за даними табеля і на їх підставі розраховувати суму
оплати за першу половину місяця [1].
Удосконалена частина виділена курсивом і містить два
стовпчика, які мають наступні назви: тарифна ставка за годину та
нарахована заробітна плата. Ці графи значно полегшать роботу
приватному підприємцю, який самостійно здійснює облік своєї
господарської діяльності.
Серед приватних підприємців завжди постає питання: «Чи
зобов‘язаний приватний підприємець вести бухгалтерський облік
операцій з нарахування і виплати зарплати найманим працівникам»?
Правові основи регулювання, організації, ведення бухобліку і
складання фінзвітності в Україні встановлені Законом про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Згідно з ч. 1
ст. 2 цього закону, під його дію потрапляють лише юридичні особи.
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На фізичних осіб - приватних підприємців норми Закону не
поширюються, тож вони не зобов‘язані вести бухгалтерський облік.
Але, забігаючи наперед, зазначимо, що про суми доходів,
нарахованих приватним підприємцем найманим працівникам, він
повинен відзвітувати до Пенсійного фронду України і Державної
податкової інспекції. Відповідно, звітність до цих органів повинна
заповнюватися на підставі первинних, бухгалтерських та інших
документів, згідно з якими проводиться нарахування доходів
найманим працівникам. Отже, приватний підприємець зобов‘язаний
оформляти відповідні первинні документи.
Для нарахування зарплати пропонуються типові форми № П-6
«Розрахунково-платіжна відомість працівника» та № П-7
«Розрахунково-платіжна відомість (зведена)», затверджені Наказом №
489 [6].
Щомісяця на кожного найманого працівника відкривається
відомість за ф. № П-6, дані з вказаних відомостей переносяться до
зведеної форми № П-7. Слід вказати на те, що ці форми є надто
громіздкими для приватного підприємця. Фізична особа - підприємець
може застосовувати у своїй обліковій роботі спрощені форми.
Дозволяється розробляти власні форми первинних документів з
обліку заробітної плати, які повинні відповідати вимогам ст. 9 Закону
про бухгалтерський облік та фінансову звітність і Положенню № 88
[5]. Вимоги вказаних документів загалом не поширюються на
приватних підприємців, останні повинні їх дотримуватися з метою
документального підтвердження даних звітності із заробітної плати. В
таблиці 2 представимо запропоновану форму розрахунково-платіжної
відомості для приватних підприємців, що здійснюють свою діяльність
із застосуванням найманої праці.
Звітність, пов‘язана з нарахуванням зарплати найманим
працівникам, подається до територіального органу ПФУ і ДПI за
місцем реєстрації працедавця - приватного підприємця.
Оскільки працедавець - приватний підприємець, згідно з п. 10 ч. 1 ст. 1
та п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про Єдиний соціальний внесок є
страхувальником стосовно своїх найманих працівників і платником
ЄСВ, він зобов‘язаний подавати звіт до ПФУ (п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону про
ЄСВ) [7]. Форма такого звіту є додатком 4 до Порядку №22-2 ( ф. Д4).
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Згідно з п. 4.1 Порядку №22-2, звіт до ПФУ формується на підставі
бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється
нарахування або які підтверджують нарахування доходів, що
обкладаються ЄСВ, у цьому випадку - зарплати найманим працівникам
[7].
Строк подання звіту за ф. Д4 встановлено у п. 3.1 Порядку №22-2:
звіт подається не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним
періодом. Пунктом 2.15 встановлено: якщо останній день терміну
подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день,
то останнім днем подачіння звіту вважається перший після нього робочий
день. Також слід зауважити, що описану вище форму 4, сьогодні подають
не до ПФУ, а до податкової інспекції за місцем реєстрації платника
податку.
Згідно з пп. 14.1.180 Податкового кодексу України (далі ПКУ),
працедавець є податковим агентом для своїх найманих працівників при
нарахуванні ним доходу, зокрема у вигляді зарплати. Він зобов‘язаний
утримувати і сплачувати ПДФО з такого доходу згідно з нормами розділу
IV ПКУ [2].
Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ПКУ, роботодавець зобов‘язаний
подавати у визначений строк, встановлений для квартального звітного
періоду, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого)
на користь працівників (та інших фізичних осіб), а також суми
утриманого з них податку з доходів фізичних осіб до державної
податкової служби за місцем реєстрації приватного підприємця.
Такий податковий розрахунок подається за ф. №1ДФ, затвердженою
наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. №1020. Зазначений термін встановлено
пп. 49.18.2 ПКУ і становить 40 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) кварталу. Згідно з п. 44.1 ПКУ,
роботодавці зобов‘язані вести облік доходів найманих працівників, що
підлягають оподаткуванню, на підставі первинних документів і регістрів
бухгалтерського обліку, інших документів, пов‘язаних з обчисленням і
сплатою ПДФО, ведення яких передбачене законодавством [2].
Хоча законодавчо не встановлено обов‘язку для фізичних осіб приватних підприємців вести первинний облік розрахунків з оплати
праці. Їм все ж таки не уникнути складання первинних документів із
зарплати найманих працівників. Адже норма абзацу другого п. 44.1 ПКУ
забороняє платникам податків формувати показники податкової звітності
даних, не підтверджених документами, визначеними абзацом першим п.
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44.1 ПКУ. Форма №1ДФ належить до складу податкової звітності згідно з
п. 46.1 ПКУ (вона є податковою декларацією, а отже, і податковою
звітністю), тож її дані має бути підтверджено документально згідно з п.
44.1 ПКУ [2].
Висновки. Формування заробітної плати залежить від
матеріальних і соціально-культурних умов продуктивності робочої сили.
У зв‘язку з цим на величину винагороди за працю впливають ряд
соціально-економічних факторів. Трудові відносини в Україні
регулюються численними законодавчими та нормативними актами.
При проведенні дослідження детально розглянуто процес обліку
розрахунків за виплатами працівникам у фізосіб – приватних підприємців
починаючи з договірних відносин та завершаючи звітністю пов‘язаною з
нарахуванням заробітної плати. В статті запропоновано удосконалити
документування обліку заробітної плати. Зокрема, запропоновано
удосконалені документи: табель обліку робочого часу та розрахунковоплатіжну відомість.
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Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
РОЛЬ ВНУТРІШНОГО АУДИТУ В ОБЛІКОВОАНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Стаття розкриває проблему обліково-аналітичного забезпечення основних
засобів підприємства, що ефективно вирішується при впровадженні на підприємстві
служби внутрішнього аудиту. Обгрунтована та достовірна інформація забезпечує
зростання ефективності управлінських рішень.
Ключові слова: бухгалтерський облік, основні засоби, внутрішній аудит,
обліково-аналітичне забезпечення.

Mikryukova L., Klymenko S.
ROLE OF INTERNAL AUDIT IN THE ACCOUNTING AND
ANALYTICAL SUPPORT FOR FIXED ASSETS
Modern accounting reform in Ukraine is accompanied by a number of pressing issues
that must be solved. One issue that requires studying and generalizing is to improve internal
audit as an important factor of an accounting and analytical support of the fixed assets of the
company. The users want to get grounded, reliable, quality information about the state of the
motion, the efficient use of the assets.
As the Instruction for use of the Plan of accounts [7] provides, if it is necessary an
enterprise can open sub-accounts of the third order, so you can enter this grouping into
additional sub-accounts, for example, 103.1 "Houses and buildings for production purposes,"
103.2 "Houses and buildings for non-production purposes"; 104.1 "Machinery and
equipment for production purposes," 104.2 "Machinery and equipment for non-production
purposes" etc. This lets you combine the tax and financial accounting and make an
accountant‘s calculation job easy, as in the financial accounting all objects of the fixed assets
are tended to calculating depreciation and in the tax accounting only those objects that are
involved in business enterprise are tended to calculating depreciation.
Another problem of the fixed assets is a reflection of the source of the object to an
enterprise. Thus, sub-account 152 ―Acquisition (manufacturing) of fixed assets‖ is provided
for the account of costs for the acquisition or creation of fixed assets; sub-account 153
―Acquisition (manufacturing) of other non-current assets‖ is provided for the costs for the
acquisition or creation of other non-current assets. Also, sub-account 151 ―Capital
construction‖ is provided for the account of costs for the capital construction by the
contracting or economic means. For the purposes of control the information from which
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channel and in what way the object of the fixed assets has come will be very useful.
Therefore, in addition to account 152 "The acquisition (production) of the fixed assets" it is
proposed to open analytical accounts of the third order, depending on the channel of the
fixed assets‘ coming: 152.1 "Creating of the fixed assets by the own forces by the economic
means"; 152.2 "Creating of the fixed assets by the contracting method"; 152.3 "Purchases of
the fixed assets"; 152.4 "Gratuitous receipt of the fixed assets"; 152.5 "The receipt of the
fixed assets as a contribution to the authorized capital"; 152.6 "Getting fixed assets in
return."
In accordance with article 146.12 of the Tax Code of Ukraine the costs for the
improvement of the fixed assets are included into the gross expenses, but not more than 10%
of the aggregate book value of all groups of the fixed assets at the beginning of the year, and
in P (S) 7 "Fixed Assets" all these costs are included in expenditure accounts. In order to
correct identified violations in time, to prevent them in future and to operate efficiently with
the fixed assets it is proposed to implement the enterprise internal audit of the fixed assets.
Being a form of control, an internal audit will solve the complex problems that will
ensure the preservation of the objects of the fixed assets, the reliability of their assessment,
timeliness and accuracy of the reflection of the data movement of the fixed assets in the
account, the accuracy in the reporting.
We propose to combine bookkeeping and taxation accounting by opening a special
account 156 "Expenditure on the improvement of the fixed assets", which complies with the
legislation and enables an effective control of the expenditure on the improvement of the
fixed assets, making financial and tax reports. In the debit of the account the expenses for
repairs, modernization, renovation of the fixed assets, which are made by both economical
and contracting methods should be accounted. According to the credit account their write-off
under the current regulations and accounting policies should be accounted.
Keywords: accounting, fixed assets, internal audit, accounting and analytical support.

Микрюкова Л.В., Клименко С.А.
РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья раскрывает проблему учѐтно-аналитического обеспечения основных
средств предприятия, которая эффективно решается при внедрении на предприятии
службы внутреннего аудита. Обоснованная и достоверная информация обеспечивает
рост эффективности управленческих решений.
Ключевые слова: основные средства, внутренний аудит, учѐтно-аналитическое
обеспечение.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасне
реформування бухгалтерського обліку в Україні супроводжується
цілою низкою актуальних питань, які необхідно вирішувати. Однією з
проблем, яка потребує вивчення і узагальнення, є удосконалення
внутрішнього аудиту як важливого чинника обліково-аналітичного
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забезпечення основних засобів підприємства. Користувачі прагнуть
отримувати обґрунтовану, достовірну, якісну інформацію про стан
руху, ефективне використання основних засобів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблему застосування внутрішнього аудиту
розглядали і досліджували Ф.Ф. Бутинець [1], П.М. Гарасим [2],
С.Ф. Голов [3], Т.І. Дроздова [4], І.С. Павлюк [5], С.О. Хома [6],
зарубіжні науковці. Але невирішеною раніше частиною проблеми
залишається те, що облік і фінансова звітність не завжди надають
достовірну інформацію про операції з основними засобами, що
впливає на прийняття ефективних управлінських рішень. Основними
причинами є неузгодженість податкового і фінансового обліку
об‘єктів основних засобів, недотримання вимог діючих нормативно –
правових актів, а також наявність допущених помилок при складанні
фінансової звітності.
Цілі статті. Мета статті – дослідити застосування внутрішнього
аудиту як важливого чинника обліково-аналітичного забезпечення
основних засобів підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для покращення
контролю та організації бухгалтерського обліку основних засобів на
досліджуваному підприємстві запропоновано
використання
наступних субрахунків, які рекомендує Інструкція по застосуванню
Плану рахунків [7]. За нею підприємство при потребі може відкривати
субрахунки третього порядку, тому можна ввести групування у
вигляді додаткових субрахунків. Наприклад, 103.1 «Будинки та
споруди виробничого призначення», 103.2 «Будинки та споруди
невиробничого призначення»; 104.1 «Машини та обладнання
виробничого призначення», 104.2 «Машини та обладнання
невиробничого призначення» і т.д. Це дасть змогу об‘єднати
податковий та фінансовий облік і полегшити бухгалтеру облікову
роботу, тому що у фінансовому обліку нарахуванню амортизації
підлягають всі об‘єкти основних засобів, а в податковому – лише ті
об‘єкти, які задіяні у господарській діяльності підприємства.
Ще однією проблемою обліку основних засобів є відображення
джерела надходження об‘єкта на підприємство. Так, для обліку витрат
на придбання чи створення основних засобів передбачено субрахунок
152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»; витрат на
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придбання чи створення інших необоротних активів — субрахунок
153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів». Також
для обліку витрат на капітальне будівництво підрядним чи
господарським способом передбачено субрахунок 151 «Капі-тальне
будівництво». Для потреб управління буде корисною інформація, з
якого саме каналу або яким чином надійшов об‘єкт основних засобів.
Тому пропонується до рахунку 152 «Придбання (виготовлення)
основних засобів» відкривати аналітичні рахунки третього порядку
залежно від каналу надходження об‘єкта основних засобів:
152.1
«Створення основних засобів власними силами господарським
способом»; 152.2 «Створення основних засобів підрядним способом»;
152.3 «Купівля основних засобів»; 152.4 «Безоплатне отримання
об‘єктів основних засобів»; 152.5 «Отримання об‘єктів основних
засобів у вигляді внеску до статутного капіталу»; 152.6 «Отримання
основних засобів в обмін».
Згідно статті 146.12 Податкового Кодексу України витрати на
поліпшення основних засобів включаються до валових витрат, але не
більше 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів
на початок звітного року, а в П(С)БО 7 «Основні засоби» всі ці
витрати відносяться на витратні рахунки [8].
З метою
своєчасного виправлення виявлених порушень,
недопущення їх у майбутньому та ефективної роботи основних засобів
запропоновано впровадити на підприємстві службу внутрішнього
аудиту. Як одна з форм контролю, внутрішній аудит дозволить
вирішити комплекс завдань, що забезпечить збереженість об‘єктів
основних засобів, достовірність їх оцінки, своєчасність і правильність
відображення даних руху основних засобів в обліку, достовірність
відображення у звітності.
При дослідженні виявлено, що ТОВ «Модуль» використовує
діючий План рахунків для відображення бухгалтерських операцій, але
з деяким порушенням стосовно витратного рахунку 92
«Адміністративні витрати». Витрати на поточний ремонт об‘єктів
основних засобів, які знаходяться в експлуатації адміністрації
підприємства списуються на рахунок 93 «Витрати на збут», а рахунок
92 взагалі не використовується, що суперечить діючому Плану
рахунків та Інструкції щодо правильності ведення Плану рахунків.
Доцільно буде ввести рахунок 92 «Адміністративні витрати» та всі
витрати, які пов‘язані з адміністративним персоналом, списувати саме
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на нього. Пропонуємо об'єднати бухгалтерський та податковий обліки,
відкривши спеціальний рахунок 156 «Витрати на поліпшення
основних засобів», що не суперечить чинному законодавству і дасть
змогу ефективного контролю витрат на поліпшення основних засобів,
складання фінансової та податкової звітності. По дебету цього
рахунку слід обліковувати витрати на ремонти, модернізацію,
реконструкцію основних засобів, які виконані як господарським, так і
підрядним способами, а за кредитом рахунка - їх списання згідно
діючим нормативним документам та облікової політики підприємства.
Витрати на удосконалення основних засобів у розмірі 10 % балансової
вартості всіх груп основних засобів, зосереджених на цьому рахунку
будуть відноситись до складу валових витрат, а сума, яка перевищує
даний 10 % поріг – буде відноситись на підвищення балансової
вартості об'єктів, які знаходяться на капітальному ремонті,
модернізації або реконструкції.
Передача об‘єктів основних засобів іншим власникам і
переміщення об‘єктів у межах підприємства, згідно сучасних правил,
однаково оформлюється Актом приймання-передачі (переміщення)
основних засобів форми ОЗ-1. Вважаємо, що не можуть мати однакову
форму два зовсім різні документи – Акт приймання-передачі основних
засобів, згідно якого змінюється власник, та накладна на внутрішнє
переміщення об‘єктів основних засобів, тому що вони виконують різні
функції. Під час передачі об‘єкта іншому власникові необхідно
вказати вартість продажу, термін корисного використання об‘єкта,
його комплектність, в той час як менше значення мають метод
нарахування амортизації, що застосовувався до об‘єкта, адже на
іншому підприємстві він може бути змінений; витрати на ремонт, у
зв‘язку з тим, що оцінюється лише придатність до виконання своїх
функцій. Для переміщення між підрозділами підприємства потрібна
інша інформація про об‘єкт. Необхідно зазначити метод нарахування
амортизації, її суму, витрати на ремонти, здійснені раніше, а також
відобразити балансову вартість об‘єкта. На досліджуваному
підприємстві варто застосовувати дві форми замість однієї: акт
приймання-передачі основних засобів та накладну на внутрішнє
переміщення об‘єктів основних засобів.
Ще одним проблемним питанням залишається облік продажу
об‘єктів основних засобів. Починаючи з 30.03.2008 року, норми
профільного П(С)БО 7 «Основні засоби» вже не поширюються на ті
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об‘єкти, які утримуються для продажу. Їх облік ведуть за правилами
оновленого з метою відповідності міжнародним стандартам П(С)БО 27
«Необоротні активи, що утримуються для продажу, і припинена
діяльність», який принципово змінив підходи до обліку основних
засобів. Питання полягає в тому, що необоротні активи, утримувані
для продажу, не можуть класифікуватись як запаси. Проте згідно з
останніми змінами в Плані рахунків та Інструкції № 291 для цього
тепер передбачено субрахунок 286 «Необоротні активи та групи
вибуття, призначені для продажу», на якому ведеться облік наявності
та руху необоротних активів та груп вибуття, які визнаються
утримуваними для продажу. Цей субрахунок входить до рахунку 28
«Товари», який відповідно до Інструкції № 291 призначений для
обліку матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою
продажу.
Висновки. Згідно з останніми змінами в законодавчих
документах основні засоби, призначені для продажу, визнаються
оборотними активами і обліковуються разом з виробничими запасами.
Як свідчать дані, об‘єднання на одному рахунку різних за
економічними характеристиками об‘єктів знизить поінформованість
користувачів та не дасть їм можливості приймати обґрунтовані
управлінські рішення. Тому доцільним буде повернути застосовувані
раніше рахунки для обліку об‘єктів основних засобів, які підлягають
реалізації, на тих підприємствах, де здійснюється ця господарська
операція. Для обліку доходів від такої операції з нематеріальними
активами варто використовувати субрахунок
742 «Дохід від
реалізації необоротних активів», а для обліку витрат – 972
«Собівартість реалізованих необоротних активів». З метою
запобігання у подальшому порушень
обліку основних засобів
необхідно організувати відділ внутрішнього аудиту. Це дозволить
підприємству вдосконалити організацію обліку основних засобів.
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Тернопільський національний економічний університет
КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ УТОЧНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ
ПРИНЦИПІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ
Запровадження комп‘ютерно-комунікаційної техніки потребує уточнення
теоретичних принципів автоматизації обліку. Узагальнено наукові думки стосовно
виділення загальних та предметних принципів проектування автоматизованої системи
обліку. Досліджено комунікаційну спрямованість принципів системності,
ієрархічності, стандартизації (уніфікації), інформаційної безпеки, ефективності,
розвитку, модульності, забезпечення продуктивності системи.
Ключові слова: облік, принципи автоматизації обліку, комунікаційні технології,
комп‘ютерно-комунікаційна форма обліку.

Muravskyiy V.
COMMUNICATION ASPECT OF THE THEORETICAL
PRINCIPLES CLARIFICATION OF ACCOUNTING AUTOMATION
The introduction of computer-communications technology requires the theoretical
clarification of accounting automation principles. The research object is the organizational
processes of the effective communication links establishing in an automated accounting
system. The main aim of the article is to research the communication interpretation of the
theoretical principles of design and implementation the automated accounting systems with
computer and communications technology using.
Theoretical understanding of certain aspects of the problem required the use of
scientific methods: analysis and synthesis. The integrity of the study provides a systematic
and structural-functional approach.
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Scientific positions of the general and subject principles allocation in the accounting
system from the management, computer science and accounting theory are systematized.
New principles were created as a result of improvement the theoretical accounting principles
in the development of information technology. A lot of theoretical principles identical to each
other and differ only by the name. Historically, the most general and subject principles of
accounting automation need to establish the effective communication links in the accounting
system. Communication orientation of the systematic, hierarchy, standardization
(unification), information security, efficiency, development, modularity, productivity
principles is researched.
It is concluded that the most important principles of computer-communication
accounting form are development, modularity and targeting in the design of automated
accounting systems. Implementation these principles in accounting organization will
facilitate the development of innovative software according to the needs of accounting
information users.
Keywords: accounting, principles of accounting automation, communications
technology, computer-communication form of accounting.

Муравский В.В.
КОММУНИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ УТОЧНЕНИЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА
Внедрение компьютерно-коммуникационной техники требует уточнения
теоретических принципов автоматизации учета. Обобщены научные позиции
относительно выделения общих и предметных принципов проектирования
автоматизированной системы учета. Исследовано коммуникационную направленность
принципов
системности,
иерархичности,
стандартизации
(унификации),
информационной безопасности, эффективности, развития, модульности, обеспечения
производительности системы.
Ключевые слова: учет, принципы автоматизации учета, коммуникационные
технологии, компьютерно-коммуникационная форма учета.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток
сучасної комп‘ютерно-комунікаційної техніки призвів до деформації
традиційних зв‘язків в автоматизованій системі обліку, які
забезпечують внутрішні та зовнішні комунікації. Зростання ролі
комунікаційних процесів в системі управління актуалізує необхідність
перегляду теоретичних, методичних та організаційних особливостей
автоматизації обліку на підприємстві. Насамперед, уточнення
потребують принципи проектування облікових процесів при
застосуванні комунікаційних технологій. Окрім традиційних науковопрактичних положень, притаманних усім системам, виникають
специфічні принципи запровадження облікової системи, пов‘язані з
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комп‘ютерно-комунікаційною формою обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Принципи проектування та впровадження
автоматизованого обліку поділяються на загальні та предметні.
Загальні принципи є загальнонауковими і стосуються побудови усіх
інформаційних економічних систем. Загальні принципи М.С. Пушкар
згрупував у п‘ять розділів, яким дав наступні назви: природність
управління, декомпозиція системи, проблемність отримання
інформації про стан системи, ієрархічність управління, необхідність
побудови управлінських зв‘язків в системі [1, с.97-98]. Через загальні
принципи відбувається імплементація специфічних базових категорій,
які власне стосуються системи обліку. Втілюється категорійний апарат,
який приманний лише автоматизаційним процесам у системі обліку
через дотримання предметних принципів.
Перелік предметних принципів автоматизації обліку та їх назва
значно відрізняється у наукових публікаціях різних науковців. На
початку історичного розвитку автоматизованих систем обліку
більшість принципів зводилися до удосконалення облікових процесів
унаслідок їх автоматизації. Л.М. Полковський для ефективної
побудови інформаційної системи обліку передбачав необхідність
дотримання наступних принципів: отримання автоматизованим
шляхом облікової інформації, яка б охоплювала усю діяльність
підприємства; удосконалення організації автоматизованого обліку
через зростання його контрольних та аналітичних функцій;
забезпечення
достовірності
звітної
інформації;
зростання
оперативності та зручності в опрацюванні облікової інформації
працівниками
підприємства;
можливість
взаємодії
системи
бухгалтерського обліку з іншими системами [2, с.32]. І хоч науковцем
не було дано назви предметним принципам, але із них еволюційним
шляхом генеровано нові принципи.
Т.А. Писаревська, бажаючи пояснити принципи автоматизації
обліку через теорію інформатики, наголошувала на необхідності
розглядати бухгалтерський облік як типову людино-машинну систему,
якій притаманні чіткий розподіл на складові, забезпечення сумісності
й комунікацій між ланками управління, єдності, уніфікації і
стандартизації [3, с.21-22].
В подальшому науковці розвивали наукове позиціонування
існуючих теоретичних положення та виділяли нові принципи, у
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більшості випадків змінюючи лише їх назву, в умовах прояву
інноваційних тенденцій в економічних інформаційних системах.
У загальних та предметних принципах автоматизації обліку
наголошувалося на потребі налагодження комунікаційних зв‘язків в
системі обліку. Виділялися окремі принципи комунікаційної
спрямованості. Проте в умовах запровадження комп‘ютернокомунікаційної техніки більшість принципів автоматизації обліку
необхідно переглянути у напрямку зростання їх комунікаційної
орієнтованості.
Цілі статті. Мета статті полягає в акцентованому дослідженні
комунікаційної спрямованості наукового трактування теоретичних
принципів проектування та впровадження автоматизованої системи
обліку в умовах застосування комп‘ютерно-комунікаційної техніки.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Найбільш
суттєвим серед предметних принципів при формуванні комунікаційних
зв‘язків в обліку і контролі є принцип системності. Довільна система, у
тому числі облікова, ґрунтується на об‘єднанні структурних елементів
в єдине ціле через налагодження між ними зв‘язків. При відсутності
комунікацій система перестає бути такою. Тому автоматизація обліку і
контролю передбачає обов‘язкову системність усіх процесів, які
поєднуються в єдине ціле з метою досягнення спільної мети.
Комунікаційними зв‘язками система обліку поєднана із
системою управління підприємства. Керування базовим суб‘єктом
господарювання
здійснюється
з
врахуванням
ієрархічності
управлінської ланки. Автоматизована система обліку, завданням якої є
генерування та інформування управлінського апарату про соціальноекономічні процеси, має також відповідати принципу ієрархічності.
Ефективними комунікаційні зв‘язки можуть бути лише за умов
надання системою обліку ідентифікованої інформації для конкретного
керівника певної ланки управління, що буде для нього максимально
корисною, повною, достовірною та своєчасною. Іншими словами,
облікова інформація має бути оптимальною для кожного користувача і
відповідати його запитам, залежно від його ієрархічної приналежності
до певного виду управлінського персоналу та рівня доступу до
комерційної таємниці підприємства.
Безпосередньо з системністю та ієрархічністю пов'язаний також
принцип відкритості, який передбачає наявність відкритих
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комунікаційних зв‘язків. Відкриті зв‘язки дають можливість
розширювати систему обліку і контролю з урахуванням майбутніх
поповнень та оновлень їх функцій. Іншими словами, при організації
автоматизованого обліку і контролю важливо залишити доступні
комунікації, через які відбуватиметься удосконалення системи.
Принцип відкритості системи доповнюється принципом гнучкості, у
відповідності до якого система обліку і контролю через наявні
комунікації із навколишнім середовищем здатна адаптовуватися до
його змін.
Для ефективного обміну даними з навколишнім середовищем
автоматизована система обліку і контролю має бути сумісна з іншими
зовнішніми інформаційними системами. Принцип сумісності
реалізується через забезпечення інформаційної синхронізації з
системами обліку інших підприємств, установ та організацій.
Відбувається інтеграція підприємства в сукупне інформаційне
середовище, де відбуваються вільні комунікаційні процеси обміну
інформацією. Передана або отримана інформація з сукупного
інформаційного простору має бути сумісною з діючою системою
обліку. Інформаційна сумісність реалізується через забезпечення
принципів стандартизації (уніфікації) автоматизованої системи обліку.
У випадку інтеграції підприємства в міжнародний інформаційний
простір виникає необхідність в стандартизації обліку відповідно до
вимог іноземних країн чи організацій. Через врахування міжнародних
правил обробки та подання облікової інформації уможливлюються
зовнішньоекономічні комунікації. Стандартизація автоматизованого
обліку і контролю забезпечує сприйняття суб‘єктом міжнародних
відносин наданої облікової інформації. Також, уніфікована подача
облікових даних через налагодженні комунікації залучає велике коло
зацікавлених у співпраці з підприємством іноземних осіб.
Вільні комунікації із зовнішнім середовищем сприяють
зростанню
ймовірності
виникнення
інформаційних
ризиків
оприлюднення небажаної інформації. Система автоматизованого
обліку і контролю має відповідати принципам інформаційної безпеки
при передачі облікових даних через комунікаційні зв‘язки. Відсутність
інформаційного захисту може призвести до порушення комерційної
таємниці та економічних збитків підприємства.
Проте, економічні втрати можуть також виникнути через
ненадійність системи комунікацій. Реалізація принципу надійності
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пов‘язана з забезпеченням властивості автоматизованої системи обліку
і контролю зберігати в часі здатність отримувати та передавати
облікову інформацію. Мають бути реалізовані такі умови експлуатації
обліково-контрольної системи, за яких безвідмовно, ефективно,
ціленаправлено та в повному обсязі відбуваються інформаційні
комунікації.
В.В. Євдокимов при розгляді основних принципів впровадження
інтегрованої системи обліку обґрунтовує необхідність передбачити при
розробці автоматизованої системи обліку її безперервність розвитку [4,
c.292]. Принцип безперервності розвитку в теорії систем ідентичний
обліковому принципу безперервності і передбачає впровадження
автоматизованого обліку з припущенням, що діяльність підприємства
не буде припинена в близькому періоді часу. Відомим прикладом
неврахування принципу безперервності є виникнення у більшості
програмних продуктів проблеми «2000 року», коли автоматизовані
системи управління не могли автоматично ідентифікувати дату
виникнення господарських операцій після завершення 1999 року.
Комп‘ютерно-комунікаційна форма обліку має враховувати
сучасні та майбутні тенденції змін в обліку та умовах діяльності
підприємства. Програмне забезпечення має розроблятися таким чином,
щоб легко адаптуватися в майбутньому до економічних
трансформацій. В архітектурі автоматизованого обліку повинні бути
передбачені шляхи розширення комунікаційних зв‘язків у
майбутньому та підключення значної кількості додаткових
користувачів облікової інформації.
Принцип
розвитку
породжує
принцип
модульності
автоматизованої системи обліку з використанням комунікаційних
зв‘язків. На думку В.В. Сопко та М.М. Бенько, модульність передбачає
побудову автоматизованої системи обліку зі стандартних блоківмодулів, кожен із яких є закінченим елементом і здатен працювати
самостійно [5, с.189]. Деяку модульність демонструє програмний
продукт «1С: Бухгалтерія для України 8», який за додаткову плату
доповнюється можливістю дистанційного електронного звітування
«1С: Звіт», покращенням функцій кадрового обліку «1С: Зарплата і
управління персоналом», підключенням додаткових технічних
пристроїв зчитувача штрих-кодів та реєстратора розрахункових
операцій «1С: Управління торгівельним підприємством».
Сучасну комп‘ютерно-комунікаційну форму обліку доречно
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проектувати з врахуванням поділу її на модулі. Кожна функціональна
складова програмного забезпечення для автоматизації обліку має бути
виділена у завершений модуль з можливістю інтегруватися в єдину
систему.
Усі модулі інформаційно та функціонально повинні
синхронізуватися за потреби на основі єдиної платформи. За потреби
фахівець з обліку і управління зможе самостійно підбирати необхідні
для конкретного підприємства модулі, що дозволить максимально
врахувати умови функціонування, потреби користувачів облікової
інформації та мінімізувати витрати на придбання програмного
забезпечення.
Доцільно виділяти інформаційні, об‘єктні, технічні та галузеві
модулі. Інформаційні модулі передбачають формування різних
первинним документів, регістрів обліку, форм внутрішньої та
зовнішньої звітності на вибір конкретного підприємства. Аналогічно
можна виділяти об‘єктні модулі обліку необробних активів, обліку
відпрацьованого часу і заробітної плати, обліку фінансової діяльності
тощо. Технічні модулі мають передбачати можливість під‘єднання до
автоматизованої системи обліку різних технічних пристроїв. Галузеві
модулі мають відрізнятися в залежності від галузі діяльності
підприємства з врахуванням плану рахунків, способів та методів
оцінки активів і пасивів, калькулювання собівартості продукції,
врахування особливості обліку доходів та витрат діяльності.
Схожий принцип пропонує С.В. Івахненков, називаючи його
«Збиральне проектування», який ґрунтується на ідеї повторного
використання компонентів [6, c.224]. Кожен компонент може бути
замінений на аналогічний, змінений без загрози стабільності усієї
системи чи доповнений новим модулем для врахування майбутніх змін
зовнішніх та внутрішніх умов діяльності підприємства.
Л.О. Терещенко та І.І. Матієнко-Зубенко додатково в
традиційний список принципів проектування автоматизованого обліку
внесли необхідність врахування продуктивності системи [7, c.57].
Доцільно принцип продуктивності, який ставить значні вимоги до
термінів обробки облікової інформації, визнати неактуальним в умовах
комп‘ютерно-комунікаційної форми обліку. Сучасний рівень розвитку
комп‘ютерної техніки дозволяє не турбуватися про швидкість обробки
облікової інформації. Збір, опрацювання та виведення інформації
відбувається одночасно та моментально. Натомість більш актуальним є
своєчасність передачі інформації на значні відстані та адресність
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отримання в складному ієрархічному управлінні підприємством.
Зрозуміло, що комунікаційний зв'язок має відбуватися одразу після
генерування облікових даних. Часова затримка є недопустимою,
оскільки може призвести до неприйняття важливого управлінського
рішення. Також відіслані облікові дані повинні безпомилково
доставлятися до адресата. У випадку порушення адресності
комунікацій можливе відтермінування управлінського рішення або
розголошення комерційної таємниці підприємства.
Висновки. Отже, загальні й предметні теоретичні принципи
автоматизації облікових процесів трансформуються під впливом
необхідності налагодження ефективних комунікаційних зв‘язків в
системі обліку. Запровадження комп‘ютерно-комунікаційної форми
обліку значно актуалізує принципи безперервності, модульності та
адресності при проектуванні автоматизованого обліку на підприємстві.
Врахування сучасних принципів запровадження системи обліку
сприятиме розробці інноваційного програмного забезпечення, яке
максимально враховуватиме умови діяльності підприємства та
інформаційні потреби користувачів облікової інформації.
1. Пушкар М.С. Створення інтелектуальної системи обліку [Текст]: монографія /
М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. - 152 с.
2. Полковський
Л.М.
Основы
автоматизации
бухгалтерського
учета
в
сельскохозяйственных предприятиях / Л.М. Полковський. – М.: Финансы и
статистика, 1986. – 208 с.
3. Євдокимов В.В. Адаптивна модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку
[Текст]: монографія / В.В. Євдокимов. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 516 с.
4. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: навчальний посібник /
Т.А. Писаревська. – К.: КНЕУ, 2004. – 369 с.
5. Сопко В.В. Мета і принципи автоматизації бухгалтерського обліку / В.В. Сопко,
М.М. Бенько. – Актуальні проблеми економіки. – Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит. - №12 (114). – 2010. – С.186-192.
6. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та
аудиту [Текст]: Навчальний посібник. – 4-те вид., випр. і доп. / С.В. Івахненков. – К:
Знання, 2008. – 343 с.
7. Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: Навч. посіб. /
Л.О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко. – К:КНЕУ, 2004. – 187 с.

221

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

УДК 631:368.914.2
Навроцький С.А., д.е.н., професор
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ПАРАДИГМА ОБОВ’ЯЗКОВОГО
СОЦІАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В статті проведено критичний аналіз фінансового-економічного механізму,
обґрунтовано методологічні положення щодо фінансового регулювання обов‘язкового
соціального пенсійного страхування та забезпечення з урахуванням особливостей і
закономірностей сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки.
Ключові слова: пенсійне страхування, страховий внесок, страхова пенсія,
страхова еквівалентність, перерозподільний спосіб фінансування, заміщення пенсій
зарплати, необхідний страховий стаж.

Navrotskiy S.
FINANCIAL AND ECONOMIC PARADIGM OF PENSION
COMPULSORY SOCIAL SECURITY AND WELFARE
Dividing of social security is reasonable into productive, when insure (by the payers
of insurance payments) are employers and unproductive (insure there are other contractors
unconnected with the insured relations of найма (for example, salespeople of commodities
and services).
The authorial criterion of classification of pension insurance is entered: after the
source of inpayment of insurance payments. Distinctions of "social", "state" and "personal"
security are certain on attitude of them toward pension insurance.
The necessity of claim of sequence of the name of insurance is reasonable and
authorial vision of the use of terms is offered for correct exposition of essence of insurance.
Use in the name of insurance fund of term «social» illegally and it is not reasonable,
because there is not a social pattern of ownership. An insurer can be state or private.
Therefore pension fund of Ukraine (TPFU) must be renamed in State insurance pension
fund.
Showed generalization of foreign experience of forming of obligatory social pension
security, that introduction of story method of financing in obligatory pension insurance it is
not needed to inculcate in the conditions of high inflation at unreadyness of market to
provide stably a високий profit from the investments of the collected insurance resources.
Introduction of the united social tax (payment), I am an impermissible step that will cancel
insurance essence of pension insurance, as an element of the pension system and actually
will become the pension system.
In methodology of calculation of tariffs of insurance payments an author is inculcate
the index of the expected life-span after the achievement of retirement age and index of
necessary middle insurance experience for an achievement insured substitutions at level, not
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less 50% of salary.
Authorial methodology of extra charge of insurance pension in redistributive
insurance, that, is reasonable, unlike now operating, equivalently takes into account the
aggregate of factors : to duration, periodicity of inpayment of insurance payments of the
insured person and his financial role in forming of profits TPFU.
Keywords: pension insurance, insurance payment, insurance pension, insurance
equivalence, redistributive method of financing, substitution the pension of salary, necessary
insurance experience.

Навроцкий С.А.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье проведѐн критический анализ финансово-экономического механизма,
обоснованы методологические положения относительно финансового регулирования
обязательного социального пенсионного страхования с учѐтом особенностей и
закономерностей современного этапа развития отечественной экономики.
Ключевые слова: пенсионное страхование, страховой взнос, страховая пенсия,
страховая эквивалентность, перераспределительный способ финансирования,
замещения пенсией зарплаты, необходимый страховой стаж.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. З 2004 року в
Україні розпочалась пенсійна реформа в частині соціального пенсійного
страхування, яке базується на перерозподільному способі фінансування
пенсій. Головні засади розвитку соціального пенсійного страхування
були закладені поряд із такими видами страхувань (тимчасова втрата
працездатності, нещасні випадки на виробництві, безробіття, медичне
страхування) в Україні ще в 1998 році в ―Основах законодавства України
про загальнообов'язкове державне соціальне страхування‖ N 16/98-ВР.
Потребувалось ще 6 років, щоб прийняти необхідний пенсійний закон,
який, нарешті, узаконив пенсійне страхування, як таке, у моделі
обов‘язкового соціального пенсійного страхування. Але так і не вдається
ефективно
удосконалити
діючий
перерозподільний
принцип
фінансування страхових пенсій, і ще більше складним видається завдання
ефективного впровадження накопичувального способу фінансування
страхових пенсій в системі соціального пенсійного страхування.
Наукові пошуки дослідників в галузі соціального пенсійного
страхування показують спроби вживити діючі традиційні економічноорганізаційні відносини пенсійної системи в наукове обґрунтування,
проте ці спроби не приносять бажаного результату, так як відбувається
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підміна понять, схрещення різних за змістом економічних категорій і в
результаті чого - дисбаланс системи соціального пенсійного страхування.
Тому дане дослідження присвячено виокремленню з
напрацьованого досвіду в цій галузі раціональних елементів
обов‘язкового соціального пенсійного страхування і подальшого їх
удосконалення з метою вироблення механізму, який би забезпечував
фінансову стабільність Пенсійного фонду України з мінімальною
залежністю від Держбюджету, оптимальний фінансовий тягар на
страхувальників та максимально можливий ефект для застрахованих.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. На сучасному етапі розвитку теорії соціального
страхування серед економістів немає єдиної думки як щодо питання
змісту категорії пенсійного страхування, так і щодо визначення його
функцій і принципів. Головна причина невизначеності криється, на нашу
думку, в тому, що поняття пенсійного страхування прирівнюється і
ототожнюється з таким частковим його виявом, як загальнообов‘язкове
державне пенсійне страхування. Тому і принципам пенсійного
страхування часто приписують принципи, властиві специфічним за своєю
природою різним моделям пенсійного страхування, зокрема державному
пенсійному страхуванню, соціальному пенсійному страхуванню,
особистому пенсійному страхуванню. Ще більш специфічними
функціями і принципами будуть відзначатися кожна з наведених моделей
пенсійного страхування, якщо розглянути їх з позицій обов‘язковості.
Хоча суспільством може бути застосована та чи інша модель
пенсійного страхування, чи одночасне функціонування декількох
моделей, проте загальні принципи організації пенсійного страхування
мають бути визначені і дотримані. Це необхідно не тільки для того, щоб
розвинути і удосконалити теорію соціального страхування, а, як доводить
практика, порушення принципів побудови пенсійного страхування
призводить до фінансової нестабільності такої системи та до її
інституційної системної кризи. [1]
Російський вчений в галузі соціального страхування В.Д. Роїк
серед головних принципів пенсійного страхування називає солідарну
взаємодопомогу та особисту самовідповідальність.[2] Таке бачення, на
нашу думку, відповідає страховим принципам, але потребує доповнення і
уточнення. Ще один російський вчений у цій галузі, А.К. Соловйов,
ототожнює пенсійне страхування як обов‘язкове державне пенсійне
страхування, і тому його бачення принципів пенсійного страхування, на
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нашу думку, є неточним: державна гарантія підтримки життєвого рівня
пенсіонерів (через забезпечення стабільного рівня купівельної
спроможності пенсій); забезпечення збалансованості співвідношення
середніх розмірів пенсій по старості і середньої зарплати [3].
Також слід зазначити, що у вітчизняній науці питання наукового
обґрунтування основ пенсійного страхування, та й власне соціального,
відсутнє. Як вже зазначалося, пенсійне страхування розуміється тільки як
загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування, яке, у свою чергу,
ототожнюється з поняттям пенсійного забезпечення. Так, Б.О. Зайчук
виділяє наступні принципи пенсійного страхування, які, на нашу думку,
відповідають зовсім іншому інституту системи соціального захисту –
соціальному забезпеченню: принцип солідарності; принцип обов‘язкової
участі в системі; принцип відповідальності держави за організацію
пенсійного забезпечення [4].
Оскільки ключовим словом у понятті ―пенсійне страхування‖ є
саме страхування, то ми вважаємо, що саме страхові принципи є
визначальними і самодостатніми і не потребують доповнення
податковими ознаками через те, що система соціального страхування з
радянської традиції та ще до цього часу все ще не є самостійною від
соціального забезпечення, яке реалізується через податковий механізм.
На нашу думку, серед великої кількості пропонованих різними
науковцями принципів пенсійного страхування слід виокремити такі:
справедливість (рівність можливостей для страхувальників для
досягнення максимального ефекту страхування); еквівалентність
пенсійних страхових внесків і пенсійних виплат; персоніфікація
страхових пенсійних внесків страхувальників; цільове використання
коштів пенсійного страхового фонду. Ці принципи є універсальними для
кожної з моделей пенсійного страхування, які, поряд з універсальними
принципами, матимуть і свої специфічні принципи.
Цікавим для аналізу є принцип еквівалентності пенсійних
страхових внесків і пенсійних страхових виплат. Для цього застосуємо
використовуваний багатьма науковцями в теорії пенсійного страхування
показник – коефіцієнт заміщення, який визначається як відношення
середньої пенсії до середньої заробітної плати і показує, яку частину
втраченого заробітку внаслідок настання старості (як страхового випадку)
отримує застрахована особа в залежності від розміру сплати страхових
внесків.
Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП), яка
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займається у тому числі і питаннями пенсійного страхування,
рекомендований рівень цього коефіцієнта в країнах, що розвиваються,
складає 30-40 відсотків, а в країнах з розвиненими економіками і високим
рівнем життя – 50-60 відсотків.
Пенсійне страхування з точки зору його, як соціального
перерозподільного пенсійного страхування, в тій чи іншій мірі вивчали і
досліджували вітчизняні вчені В.Д. Базилевич, О.В. Бевзенко,
Н.А Вігдорчик, В.І. Грушко, Б.О. Зайчук, Т. Kір'ян, В.Колбун.,
Е.М. Лібанова, С.А. Навроцький, Б.О. Надточій, М.М. Папієв, В.К. Рудик,
Л.Д. Тулуш, В. Яценко, Б.С. Юровський та інші.
Значний внесок в теорію соціального страхування, (в тому числі і
соціального пенсійного страхування) зробили такі російські вчені, як:
А.В. Бабошкін, В.Н Баскаков, В.Н. Бобков, Е.Ш. Гонтмахер,
М.Є. Дмитрієв, М.Л. Захаров, Т.М. Малева, А.В. Куртін, В.Б. Кутуков,
М.С. Ланцев, Ю.В. Пешехонов, В.Г. Павлюченко, Н.М. Римашевська,
В.Д. Роїк, А.К. Соловйов, А.Г. Шоломицький, С.Ю. Янова,
Л.П. Якушев і інші.
Цілі статті. Мета статті - узагальнення теоретико-методологічних
засад обов‘язкового соціального пенсійного страхування, визначення
наявних проблем обов‘язкового соціального пенсійного страхування та
на цій основі розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо його
вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. В дослідженні соціальних ризиків,
виявлено, що уточненою головною їх ознакою є неспроможність особою
самостійного уникнення (пом‘якшення) шкоди від дії ймовірної події.
При цьому інші ознаки (об‘єктивний характер, ймовірність настання
страхового випадку, порушення життєдіяльності людини, масовий
характер) є доповнюючими і не вирізняють соціальні ризики серед інших.
Звідси виявлено головну ознаку соціального страхування: перенесення
фінансового (а не податкового за стереотипом) навантаження по сплаті
страхових внесків із застрахованих осіб на певно визначених
страхувальників (роботодавців), пов‘язаних із застрахованими
відносинами найму або ринковими відносинами. Виявлено, що поняття
―соціальне страхування‖ є відмінним від ―державного страхування‖, при
якому платником страхових внесків виступає держава та від ―особистого
страхування‖, при якому страхові внески сплачуються з власних доходів
застрахованих. Критерії рис страхування подані в табл. 1.
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Встановлено неправомірність вживання в законодавстві щодо
діючої моделі пенсійного страхування терміну „державне‖ (так як
Держбюджет не сплачує страхові внески на рахунок кожного
застрахованого), та запровадження замість нього терміну „соціальне‖
(сплата страхових внесків за рахунок роботодавців), яким воно
фактично є. Пропоновані назви видів соціального страхування
наведені в табл.2.
Таблиця 2.
Пропоновані назви видів соціального страхування
Вид страхування за критеріями
№
п/п

В залежності
від
обов‘язковості
участі

В залежності
від участі
роботодавця в
сплаті
страхових
внесків

В залежності від типу ризику (об‘єкта
страхування)

1

обов‘язкове

соціальне

пенсійне

2

обов‘язкове

соціальне

у зв‘язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами,
зумовленими народженням та
похованням

3

обов‘язкове

соціальне

на випадок безробіття

4

обов‘язкове

соціальне

від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності

Отже, обов‘язкове соціальне перерозподільне пенсійне
страхування є умовно самостійним саме через демографічні чинники.
Для застрахованих в сільському господарстві страхова пенсія
розраховується аналогічно пропонованій методиці з врахуванням
зменшених розмірів ставок страхових внесків та меншої на 5 років
очікуваної тривалості життя при досягненні пенсійного віку. При
цьому вдається зберегти бажане заміщення пенсією зарплати на рівні
50%, як і при загальному підході при виконанні наступних умов:
необхідний страховий стаж 30,22 роки, ставка страхового внеску,
змінна в динаміці кожні 5 років, починаючи з 2010 року на рівні 22,53
% від фонду оплати праці.
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Висновки. У статті наведено теоретичне узагальнення і
запропоновано шляхи вирішення наукового завдання щодо
обов‘язкового соціального пенсійного страхування, що знайшло
відображення в розвитку теоретико-методологічних засад її побудови
та прикладних аспектів функціонування. Результати дослідження
дозволили зробити висновки теоретичного, методичного та
практичного характеру, які зводяться до наступного.
1. Узагальнення економічної природи соціального страхування
дозволило уточнити його відмінність і незалежність від соціального
забезпечення, а саме: поняття ―соціальне страхування‖ є
самодостатньою економічною категорією і не має залежності від
поняття ―соціальне забезпечення‖. При цьому головною ознакою
соціального страхування є перенесення фінансового (а не податкового
за стереотипом) навантаження по сплаті страхових внесків із
застрахованих осіб (фізичних) на певно визначених контрагентів
(страхувальників), пов‘язаних із застрахованими відносинами найму
або ринковими відносинами.
2. Узагальнення теоретичних основ обов‘язкового соціального
пенсійного страхування дозволило уточнити його ознаки, а саме:
ймовірний характер настання старості; солідарність сплати страхових
внесків та розподілу страхових ресурсів серед учасників страхування;
замкнутість грошових відносин серед страхувальників; поверненість
при настанні страхового випадку; платність; існування страхового
фонду.
Через суперечність поняття „соціальне державне пенсійне
страхування‖
введено розмежування
критеріїв
класифікації
обов‘язкового соціального пенсійного страхування, зокрема, за
критерієм джерела сплати страхових внесків воно поділяється на
соціальне (роботодавці), державне (Бюджет), особисте (власні
доходи).
3. В результаті узагальнення та аналізу діючих підходів до
формування страхового фонду та використання страхових коштів
виявлено, що створення спеціального цільового страхового
державного пенсійного фонду - не є обов‘язковою умовою для
соціального страхування, яке може відбуватись і в приватних
страхових компаніях, проте може бути доцільним при нерозвиненості
приватного страхового ринку. Вживання в назві страхового фонду
терміна ―соціальний‖ неправомірне, так як немає соціальної форми
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власності. Страховик має бути державним чи приватним. Тому
Пенсійний фонд України має бути названий Державний страховий
пенсійний фонд. Ретроспективний аналіз показав, що обов‘язкове
соціальне пенсійне страхування, засноване на фінансовому
навантаженні на роботодавців в формуванні страхового фонду, є
досить раціональним і матеріально вигідним способом здійснення
страхування для особи, тоді як особисте пенсійне страхування для
найманих працівників в економіці з низьким рівнем доходів є
непомірним.
4. За результатами оцінки сучасного стану обов‘язкового
соціального пенсійного страхування виявлено, що в застрахованих
осіб страхувальників різних режимів оподаткування створюються
нерівні вихідні умови страхування, а особливо у застрахованих
сільськогосподарських підприємств, що веде до мізерного рівня
пенсій.
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КРАУДСОРСИНГ ЯК СУЧАСНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ
ІНСТРУМЕНТ
В статті розкрито сутність, зміст та основні переваги краудсорсингу як
управлінського інструменту. Виокремлено основні бізнес-задачі, які успішно можуть
бути вирішені за допомогою краудсорсингу.
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Nyshenko O.
CROWDSOURSING AS THE MODERN MANAGEMENT
INSTRUMENT
Investigate the essence of crowdsourcing as a modern management tool to prove the
main advantages and distinguish the business problems that can be solved successfully by
means of crowdsourcing.
The basis of the investigation of crowdsourcing as a modern management tool is the
relative scientific research of domestic and foreign scientists. The systematic approach has
been applied to investigate the concept of crowdsourcing as well as general scientific
methods of research.
On the course of the investigation it has been discovered that crowdsourcing is a
modern effective managerial tool that allows you to use the knowledge of employees,
customers and partners to solve actual business problems.
The definition of the term crowdsourcing has been further developed. The
advantages of efficiency use of crowdsourcing as a method of generating business ideas and
selection of the best alternatives have been introduced in the study. The number of business
tasks that can be successfully resolved through crowdsourcing have been suggested.
The results of investigation of practical use can help the company to effectively
resolve certain number of business tasks with maximum economy of material and labour
resources and minimize the time spent on preparation and decision-making.
Keywords: crowdsourcing, crowdsourcing platform, instrument, business objectives,
Internet technology, the generation of ideas, crowdfunding.
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Нишенко Е.В.
КРАУДСОРСИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ
В статье раскрыта сущность, содержание и основные преимущества
краудсорсинга как управленческого инструмента. Выделены основные бизнес-задачи,
которые успешно могут быть решены с помощью краудсорсинга.
Ключевые слова: краудсорсинг, краудсорсинговая платформа, инструмент,
бизнес-задачи, Интернет-технологии, генерация идей, краудфандинг.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Постійний
розвиток Інтернет-технологій відкриває для бізнесу нові горизонти
розширюючи доступ до обміну інформацією між мільйонами людей.
Сьогодні краудсорсинг широко використовується на Заході, а також у
сусідній Росії для вирішення різнопланових задач бізнесу, залучаючи
до пошуку рішення велику масу користувачів Інтернет мережі.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питанням використання краудсорсингу в
управлінні підприємством присвячені праці таких науковців як:
Дж. Хау, Луїс фон Ах, Д. Брабхам, Д. Аллєн, А. Шерман,
Дж. Шуровьєскі, Т. Ліндеберг та багатьох інших іноземних вчених.
Праці вітчизняних науковців, зокрема Ю. Луценко, О. Мар‘їна,
А. Жабін, та інших не мають системного характеру, представлені
поодинокими вузькоспеціалізованими публікаціями у наукових
виданнях, що свідчить про недостатній рівень розробленості
проблеми.
Цілі статті. Розкрити сутність краудсорсингу, як сучасного
управлінського інструменту, обґрунтувати основні переваги та
виокремити бізнес-задачі, які успішно можна вирішити за допомогою
краудсорсингу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сьогодні
краудсорсинг розвивається швидкими темпами, так як дає можливість
для вирішення різносторонніх проблем і завдань, що стоять перед
бізнесом, державою та суспільством в цілому. В рамках парадигми
краудсорсингу вирішення задачі передається численній групі людей,
що дає можливість максимально скоротити часові, людські та
матеріальні ресурси.
Уряд Великобританії, ще у 1714 році призначив винагороду за
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знаходження точного методу визначення довготи на морі, набагато
випередивши свій час. Замість того, щоб сплатити встановлену суму
одному вченому, було запропоновано прийняти участь у вирішенні
завдання всім, хто був на це здатний. Метод, який застосувала влада
Великобританії, 300 років по тому назвали краудсорсингом, тобто
«генеруванням ідей народом» [1].
Популяризація ідеї, яка лежить в основі «краудсорсингу»,
почалася ще до винаходу самого терміну. У 2003 році Луїс фон Ах
разом зі своїми колегами вперше запропонував поняття «людських
обчислень» (human computation), яке оперує можливостями людини
для виконання обчислювальних задач, непідвладних комп'ютеру. У
2004 році журналіст Джеймс Шуровьєскі опублікував книгу
«Мудрість натовпу», зазначивши, що при правильно заданих умовах
пошук вирішення будь-якої проблеми з опорою на сукупні знання
багатьох людей може бути більш ефективною методикою, ніж
використання знань і досвіду кількох з них.
Термін краудсорсинг був вперше введений не так давно, а саме в
2006 році, науковцем Джеффом Хау у статті «The Rise of
Crowdsourcing» для журналу «Wired». Він утворений від англійських
слів «crowd
натовп і «sourcing
використання ресурсів, і означає
передачу певних виробничих функцій невизначеному колу осіб, і не
передбачає укладання трудового договору [2].
Ідея «краудсорсингу» не нова, але лише використання Інтернеттехнологій зробило цей метод дешевим і загальнодоступним у
десятках областей людських знань. Хау стверджує, що розвиток
технологій забезпечив доступ до інформації величезній кількості
користувачів.
Остання
обставина
скоротила
розрив
між
професіоналами та аматорами у різноманітних галузях знань. У
результаті організації отримали можливість скористатися талантами
«мережевого натовпу» у своїх цілях, залучаючи мільйони людей до
роботи над різноманітними завданнями.
Сьогодні визначення терміну краудсорсинг зазнало змін – тепер
це сучасний управлінський інструмент, який дозволяє вирішувати
актуальні бізнес завдання, використовуючи потенціал знань
співробітників, клієнтів і партнерів компанії.
Основними перевагами використання краудсорсингу є [3]:
Талант. Головна перевага краудсорсингу полягає у тому, що
можна одночасно залучити безліч виконавців-спеціалістів у своїй
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сфері діяльності;
Доступність. Краудсорсинг, дає можливість поділити великий
проект на більш дрібні і «спеціалізовані» частини, що зменшує
загальну вартість;
Компетентність. Краудсорсинг гарантує те, що кожен
займатиметься своєю справою, а значить, завдання будуть
виконуватися людьми з відповідною кваліфікацією;
Швидкість. Внаслідок залучення великої кількості виконавців
час на виконання завдання можна скоротити до мінімуму.
Найпростішим способом використання краудсорсингу є
звернення до вже існуючих клієнтів з пропозицією знайти рішення
задачі, яка стоїть перед підприємством, за можливість отримати
винагороду. Часто у вигляді винагороди виступає продукція або
послуги цього підприємства [4].
Більш того, подібні акції можна проводити спільно з
запланованими рекламними кампаніями, або планувати проведення
рекламних заходів з включенням таких акцій, що в свою чергу
приверне більшу увагу потенційних та існуючих клієнтів, і дасть
кращий результат від самої реклами [5].
Краудсорсинг - це не просто збір інформації, думок чи ідей, це
ще й методологія роботи з цими ідеями, їх відбору та рейтингування.
Обрана платформа (веб-сайт) повинна володіти як методологічними,
так і технологічними та людськими ресурсами для управління
масивом даних, в іншому випадку кінцевого результату може і не
бути.
В практиці краудсорсингу виділяють типи бізнес-задач, які
успішно можуть бути вирішені за допомогою цього методу [6]:
Створення продукту (контенту)
найбільш обширний тип,
який включає у себе величезну кількість різноманітних задач по
створенню контенту. Одним з найяскравіших прикладів є Вікіпедія, де
контент створюється звичайними користувачами інтернету. За
допомогою даного підходу маємо найповнішу, безкоштовну та
актуальну базу знань.
Голосування.
це стандартний етап будь-якого
краудсорсингового процесу, у рамках якого відбувається відбір і
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порівняння отриманих результатів.
Пошук рішення. Цей тип краудсорсингу є одним із найбільш
інтелектуально ємних і наповнених у цілому. Це пов'язано з тим, що
він об‘єднує велику кількість платформ, що вирішують будь-які
питання, пов'язані з аналізом інформації і пошуком рішення. Це
можуть бути складні наукові завдання, на яких спеціалізуються такі
ресурси як Kaggle, Crowd Flower, Inno Centive, Academy of Ideas так і
безліч інших аж до утилітарних приватних задач.
Повноправним представником цього типу є платформи
орієнтовані на збір ідей, їх структурування, обговорення та вибір
найбільш оптимального рішення для компанії. У західній термінології
ці процеси іменуються «відкритими інноваціями» (open innovation).
Компанії можуть отримувати
від
від клієнтів, партнерів. Конкурентною перевагою
платформи є в даному випадку зручність роботи з системою,
можливість її інтеграції з програмним забезпеченням підприємства,
використання внутрішніх механізмів для посилення мотиваційної
складової для учасників.
Збір
інформації.
Вирішення
завдань
пов'язаних
з
маркетинговими дослідженнями, коли, наприклад, потрібно
перевірити наявність на полицях магазинів того чи іншого товару,
звірити ціни, переконатися, що реклама висить у потрібних місцях
тощо.
Збір думок. Одним з безумовних переваг краудсорсингу є
можливість звернення до сотень тисяч людей для отримання від них
зворотного зв'язку у вигляді думок, різних відгуків. У першу чергу
мова йде про маркетингові дослідження, коли можна швидко, якісно і
недорого отримати необхідну інформацію від своєї цільової аудиторії.
Цінність платформи у даному випадку ґрунтується на ємності бази
респондентів, яку в будь-якому випадку потрібно буде сегментувати,
виділяючи з неї потрібні групи споживачів. Одними з найбільших
представників є краудсорсингові платформи Chaordix, Innopinion і
Answer Tap.
Тестування. Здебільшого використовується для тестування
програмних продуктів. Лідером ринку є американська платформа
uTest, що пропонує доступ до ресурсу із понад 30 тис. тестувальників.
Проте конкуренти з'являються постійно, працюючи в основному на
локальних ринках або спеціалізуючись на конкретних програмних
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рішеннях (наприклад, тестуванні мобільних додатків).
Збір коштів – краудфандінг. Краудфандінг являє собою
особливий вид фінансування за допомогою збору коштів на реалізацію
будь-якого проекту через Інтернет, наприклад, створення фільму,
книги, музичного альбому, комп‘ютерної гри, як правило, творчої
продукції. Краудфандінг не є благодійністю. Кожен спонсор,
передаючи гроші, отримує натомість певний бонус, наприклад, диск з
фільмом, книгу з автографом або запрошення на знімальний
майданчик. Часто крауд-інвестор отримує те, що не можна купити в
магазині, наприклад, пам'ятні речі та емоції [7].
Базисом всіх проектів, що використовують краудсорсинг, є
талановиті люди, які готові жертвувати своїм часом. Зазвичай
ентузіасти, які займаються такими проектами, прагнуть не так
заробити грошей, скільки отримати моральне задоволення від роботи.
На думку Джеффа Хоу має місце наступне ділення аудиторії, що
використовує краудсорсинг: 1% створює щось дійсно варте; 10%
голосують і оцінюють створене іншими людьми; 89% споживають.
Найяскравішими прикладами використання краудсорсингу в
світі є: «Вікіпедія» – вільна енциклопедія. Пропонує користувачам
самим редагувати статті; «Microsoft» – транснаціональна компанія з
виробництва програмного забезпечення для обчислювальної техніки,
залучає користувачів свого програмного забезпечення залишити
пропозиції щодо поліпшення розробок компанії на корпоративному
сайті, а також проводить опитування громадської думки.
У нашій країні слово краудсорсинг не надто відоме. Гальмує
розвиток краудсорсингу в Україні неврегульоване законодавство про
захист авторських прав та фінансові махінації. Ніхто з учасників не
захищений від того, що запропонований ним продукт може бути
використаний без його згоди.
Важливо пам'ятати, що краудсорсинг не спроможний відповісти
на всі питання, що виникають на підприємстві, а всього лиш є
інструментом у прийнятті рішень. Першочергово необхідно чітко
сформулювати задачу і вирішити, чи є краудсорсинг найкращим
способом її розв'язання.
Висновки. Таким чином, результати дослідження свідчать, що
краудсорсинг дає можливість підприємству вирішити велику кількість
бізнес-задач з максимальною економією матеріальних та трудових
ресурсів, а також мінімізувати витрати часу. Представлені у статті
236

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

результати
дослідження
покращують
розуміння
сутності
краудсорсингу і створюють підґрунтя для подальших розробок,
перспективою розвитку яких є розробка механізму адаптації
міжнародного досвіду у практику вітчизняних підприємств.
1. Коллективный разум. Что такое краудсорсинг и зачем он нужен? // «Lenta.Ru». –
Новостное
издание.
Режим
доступа:
http://lenta.ru/articles/2011/10/31/crowdsourcing/.
2. Митева Ц. Краудсорсинг в бизнесе: коллективный разум спешит на помощь.
Електронн
Режим доступа:
https://kontur.ru/articles/415.
3. Преимущества и
–
Режим
доступа:
http://cardomat.ru/article/preimuschestva-ispolzovaniya-kraudsorsinga-v-malom-biznese.
4. Михайлов А.
недорогой инструмент развития малого бизнеса. //
Ресурс о малом и среднем бизнесе.
Режим доступа:
www.pro-biznes.com.
5. Хабибуллина Л. Краудсорсинг – мощный инструмент для развития малого бизнеса.
// Профессионалы.ru
Деловая социальная сеть
Режим
доступа: http://professionali.ru/Soobschestva/ 33488660/.
6. Мосс А. Что такое краудсорсинг? // Сrowdsourcing.ru.
Деловой портал. [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://crowdsourcing.ru
/article/what_is_the_crowdsourcing.
7. Аккерман К. Краудфандінг як фінансовий інструмент. // «Україна фінансова». –
Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/139.htm.

УДК 657
Нужна О.А., к.е.н., доцент
Кравчак В.Г.
Луцький національний технічний університет
АНАЛІЗ РЕЗЕРВІВ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКУ
ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
У статті проведено аналіз готової продукції та резервів зростання прибутку від
її реалізації. Автор визначає поняття готової продукції та прибутку від її реалізації,
резерви їх зростання, а також розрахунок даних резервів.
Ключові слова: готова продукція, собівартість, реалізація, резерви зростання,
прибуток, фінансовий результат.

Нужна О.А., Кравчак В.Г.
237

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

Nuzhna O., Kravchak V.
ANALYSIS OF ALLOWANCE INCREASE PROFITS FROM THE
SALE OF FINISHED PRODUCTS
The main goal of any business is the production and sales, as well as get the highest
profits from its realization. Of the profits directly depend the future prospects of the
company and its effectiveness as an analysis of return on sales and search for reserves
growth is important.
The purpose of the analysis of finished products is to find ways to increase the
volume of sales compared to previous years, competitors, market share while maximizing
capacity utilization and as a result - increase profits.
For increasing the production and sale of finished products is considered as unused
opportunities for growth and improvement of production and marketing and their impact on
the final financial result. These reserves are constantly arising under the influence of science
and technology, improving the organization of production and so on.
The main sources of increased income from sales of products include: increase in
sales; decrease in cost of sales; improve product quality.
Increasing the volume of sales achieved due to the influence of the following factors:
growth in manufacturing: reduction of finished goods inventory balance at the end of the
reporting period; increase in prices.
Sales of products is one of the most important indicators of economic performance
of the company. This indicator occurs valuation not only of manufactured products, but also
products already realized the buyer and the funds from which came the account of the
company.
Depending on the objectives of the analysis are used in formulas scheduled or actual
values of parameters. Thus, if a plan for the next period, it is advisable to use targets, and if
necessary to evaluate the reserves growth in profits in the middle of the period, it is
advisable to use the actual values.
To find the total reserve increase profits, it is necessary to summarize the reserves
growth for all types of products for which calculations were made.
While improving the quality of products can increase its price and cost. In this case,
the increase in profits from the sale will depend on the ratio of increase in prices and costs.
If this ratio is greater than one, then the profits will grow, and if less, on the contrary,
will decrease. Therefore, in making the most optimal solutions, it is necessary to analyze all
possible options.
Implementing production company completes the cycle of working capital and
creates an opportunity to renew the cycle of production, using revenue from the sale to
purchase new inventory, pay employees, payments to suppliers, budget, by social and
pension insurance, bank credit, and more. Therefore, the search for reserves growth is
particularly important for the company.
Thus, the main ways to increase profits from product sales is to reduce its cost,
increase production and sales, improve the quality and prices of products. Analysis of
income is necessary to find a larger reserve, allowing to attract additional funds to improve
the financial situation of the company and expand its activities.
Keywords: preparedproducts, primeprice, realization, backlogsofgrowth, income,
financialresult.
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Нужная О.А., Кравчак В.Г.
АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ РОСТА ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье проведен анализ готовой продукции и резервов роста прибыли от ее
реализации. Автор определяет понятие готовой продукции и прибыли от ее
реализации, резервы их роста, а также расчет данных резервов.
Ключевые слова: готовая продукция, себестоимость, реализация, резервы
роста, прибыль, финансовый результат.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Основною
метою діяльності будь-якого підприємства є випуск та реалізація
продукції, а також отримання якнайбільшого прибутку від її реалізації.
Від прибутку, безпосередньо, залежить подальша перспектива
розвитку підприємства та ефективність його діяльності, тому
проведення аналізу прибутку від реалізації продукції та пошук
резервів його зростання є актуальним.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Значний внесок у дослідження реалізації
готової продукції та пошуку резервів зростання прибутку зробили такі
вчені, як Савицька Г.В., Шашина М.В., Дзюба І.В., Лисенко Б.О.,
Погрібна Л.М., Чернова А.І., Радзіонова О.О., Дзенкова Г.К. та інші.
Праці науковців були спрямовані на дослідження особливостей
реалізації готової продукції, впливу факторів та пошук резервів
збільшення її обсягу та прибутку від реалізації.
Цілі статті. Метою дослідження є аналіз прибутку від реалізації
готової продукції та пошук резервів його зростання.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В умовах
обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті обсяг
виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними показниками,
причому на перше місце висувається обсяг реалізації продукції,
оскільки саме він є основою розробки виробничої програми.
Відповідно до П(с)БО 9 «Запаси» готовою вважається продукція,
яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає
технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або
іншим нормативно-правовим актом [1].
Аналіз реалізації готової продукції проводиться з метою
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знаходження шляхів збільшення обсягів реалізації продукції в
порівнянні з минулими роками, конкурентами, розширення частки
ринку при максимальному використанні виробничих потужностей і як
результат - збільшення прибутку підприємства.
Прибуток є грошовим виразом чистого доходу підприємства,
отриманого від усіх видів його діяльності й зумовленого різницею між
його сукупним доходом і сукупними видатками [2]. Саме пошук
резервів збільшення прибутку від реалізації і є основною метою
аналізу реалізації готової продукції.
Резерви збільшення виробництва та реалізації готової продукції
розглядають як невикористані можливості зростання і вдосконалення
виробництва та реалізації продукції та їх вплив на кінцевий
фінансовий результат. Ці резерви постійно виникають під впливом
науково-технічного прогресу, вдосконалення організації виробництва
тощо.
До основних резервів зростання прибутку від реалізації
продукції належать:
збільшення обсягу реалізації продукції;
зниження собівартості реалізованої продукції;
поліпшення якості продукції.
Збільшення обсягу реалізації продукції досягається за рахунок
впливу наступних факторів:
зростання обсягу виробництва продукції:
а) за рахунок кращого використання трудових ресурсів
(створення додаткових робочих місць, скорочення втрат робочого
часу, підвищення рівня продуктивності праці тощо);
б) за рахунок кращого використання основних фондів
(придбання додаткового обладнання, підвищення рівня фондовіддачі,
зменшення часу простоїв тощо);
в) за рахунок кращого використання сировини та матеріалів
(додаткове придбання сировини та матеріалів, зменшення норми
використання на одиницю продукції, зменшення величини відходів
тощо).
зменшення залишків готової продукції на кінець звітного
періоду;
підвищення рівня цін.
Обсяг реалізованої продукції є одним з найважливіших
показників результатів економічної діяльності підприємства. За
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допомогою цього показника відбувається оцінка вартості не лише
виготовленої продукції, але й продукції, яка вже реалізована покупцю
та кошти від якої надійшли на розрахунковий рахунок підприємства.
Збільшення прибутку в результаті зростання обсягу реалізації
продукції розраховується за формулою:
,

(1)

де
– резерв збільшення прибутку в результаті зростання
реалізації і-го виробу;
– обсяг зростання реалізації і-го виробу;
– плановий (фактичний ) прибуток від реалізації одиниці і-го
виробу.
Якщо прибуток розраховується на гривню продукції, то формула
для всієї реалізованої продукції буде мати наступний вигляд:
,

(2)

де
– очікуване зростання прибутку в результаті збільшення
обсягу реалізованої продукції;
– можливе збільшення обсягу реалізованої продукції;
– плановий (фактичний) прибуток від реалізації продукції;
Р – плановий (фактичний) обсяг реалізованої продукції.
Залежно від завдань аналізу у формулах використовуються
планові або фактичні значення показників. Так, якщо складається план
на наступний період, то доцільно використовувати планові показники,
а якщо необхідно оцінити резерви зростання прибутку у середині
звітного періоду, то доцільно використати фактичні значення.
Резерв зростання прибутку від всієї реалізованої продукції
можна також розрахувати за наступною формулою:
,

(3)

де
– рентабельність реалізованої продукції.
Також значний вплив на формування прибутку від реалізації
здійснює собівартості продукції, яка є якісним узагальнюючим
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показником ефективності діяльності підприємства. Зростання
прибутку за рахунок зниження собівартості розраховується за такою
формулою:
,

(4)

де
– резерв зростання прибутку в результаті зниження
собівартості і-го виду продукції;
– зниження собівартості і-го виду продукції;
– очікуваний обсяг реалізації і-го виду продукції.
Для того, щоб знайти загальний резерв зростання прибутку,
необхідно підсумувати резерви його зростання за всіма видами
продукції, по яких здійснювались розрахунки.
Під час поліпшення якості продукції можливе зростання її ціни
та собівартості. В такому разі збільшення прибутку від реалізації буде
залежати від співвідношення зростання ціни і собівартості.
Якщо дане співвідношення буде більше одиниці, то прибуток
буде зростати, а якщо ж менше, то, навпаки, буде зменшуватись. Тому
при прийнятті
найбільш
оптимальних рішень, необхідно
проаналізувати всі можливі варіанти.
При виявлені резервів зростання прибутку керівник або
уповноважена особа повинні вжити відповідних заходів задля їх
впровадження у виробництво продукції або її реалізації.
Реалізуючи продукцію підприємство завершує процес
кругообігу оборотних засобів і створюється можливість відновити
цикл виробництва, використовуючи дохід від реалізації для придбання
нових виробничих запасів, оплати праці працівників, розрахунків з
постачальниками, бюджетом, органами соціального і пенсійного
страхування, банками по кредитах і інше. Тому пошук резервів його
зростання є особливо важливим для підприємства.
Висновки. Отже, у сучасних умовах господарювання робота
підприємства із виготовлення та реалізації готової продукції є однією
із важливих складових його ефективної діяльності, оскільки саме
реалізація продукції і є основним джерелом одержання прибутку.
Таким чином, основними шляхами підвищення прибутку від
реалізації продукції є зниження її собівартості, збільшення обсягів
виробництва та реалізації, підвищення якості та ціни продукції.
Проведення аналізу прибутку є необхідним для пошуку резервів його
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збільшення, що дає змогу залучення додаткових коштів, покращення
фінансового стану підприємства та розширення його діяльності.
1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №9 «Запаси»: наказ Міністерства
фінансівУкраїни від 31 березня 1999 р. №87 [Електронний ресурс] / Верховна Рада
України. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua.
2. Дзюба І.В. Вплив факторів на збільшення прибутку підприємства / І.В. Дзюба,
М.В. Шашина. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://probleconomy.kpi.ua/ru/node/194.
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ВІДОБРАЖЕННЯ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ У
ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
У статті розглянуто питання щодо розкриття у фінансовій звітності інформації
про виплати працівникам у державному секторі з урахуванням міжнародних
стандартів. Запропоновано зміни в Примітках до фінансової звітності в частині
забезпечень.
Ключові слова: державний сектор, виплати працівникам, забезпечення за
невідпрацьований час, міжнародні стандарти обліку.

Obmok O.G.
EMPLOYEE BENEFITS IN FINANCIAL
REPORTING IN PUBLIC SECTOR
In the article a question is considered in relation to opening in the financial reporting
of information about employee benefits in a public sector taking into account international
standards. The order of reflection in the financial reporting of sums of debt is analysed after
an ettlings, providing for unexhaust time, sadness of payments at liberation in accordance
with a current legislation. To information about employee benefits, that is given in Balance
not enough for understanding of the actual state of employee benefits, providing for
unexhaust time and termination benefits. Gone into detail information on employee benefits
must be represented in Notes to the financial reporting. Changes are offered in Notes to the
financial reporting in part of providing. Suggestions are done in accordance with
international standards.
Keywords: public sector, employee benefits, providing for unexhaust time,
International Accounting Standard .
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Обмок О.Г.
ОТОБРАЖЕНИЕ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ В ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
В статье рассмотрен вопрос раскрытия в финансовой отчетности информации
относительно выплат работникам в государственном секторе с учетом
международных стандартов. Предложены изменения в Примечаниях к финансовой
отчетности в части обеспечений.
Ключевые слова: государственный сектор, выплаты работникам, обеспечение
за неотработанное время, международные стандарты учета.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Нині Україна
перебуває на якісно новому етапі відносин із Євросоюзом.
Стратегічним орієнтиром для країни в її прагненні до економічної
інтеграції є системні соціально-економічні реформи та масштабна
адаптація вітчизняного законодавства до норм ЄС. Забезпечення
гармонійного розвитку економіки держави неможливе без ефективної
системи бухгалтерського обліку в державному секторі. З метою її
поліпшення та гармонізації з вимогами міжнародних стандартів було
впроваджено Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку
в державному секторі на 2007–2015 роки. Завданнями Стратегії є
вдосконалення методології та перехід на єдині методологічні засади
бухгалтерського обліку та звітності, а також створення уніфікованого
організаційного й інформаційного забезпечення бухгалтерського
обліку з урахуванням міжнародних стандартів [6]. У цьому розрізі
актуальними є питання формування інформації щодо оплати праці в
обліку й її розкриття у фінансовій звітності в державному секторі. Так,
із урахуванням міжнародного досвіду в Україні розроблено та
впроваджено Національний стандарт бухгалтерського обліку в
державному секторі 132 «Виплати працівникам» (далі – НСБОДС 132
«Виплати працівникам»).
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання модернізації обліку виплат працівників у
державному секторі відповідно до міжнародних стандартів обліку
розглядають у своїх працях І. В. Жиглей, О. О. Канцуров,
Л. В. Ловінська, С. В. Свірко та інші вчені. Не зважаючи на значні
дослідження даної проблеми, залишається багато невирішених питань,
що потребують подальшого вивчення.
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Цілі статті. Дослідити питання розкриття у фінансовій звітності
інформації щодо виплат працівникам у державному секторі з
урахуванням міжнародних стандартів. Внести пропозиції щодо змін у
Примітках до фінансової звітності в частині забезпечень.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Відповідно до
НСБОДС 132 «Виплати працівникам» інформація про виплати
працівникам розкривається у Примітках до фінансової звітності.
Суб'єкт державного сектора повинен відображати в них інформацію
щодо: сум заборгованості за заробітною платою; створеного
забезпечення за невідпрацьований час; сум виплат при звільненні [3].
На сьогодні дані про заборгованість за заробітною платою
відображають у Балансі за рядком 425 «Кредиторська заборгованість:
розрахунки із заробітної плати та інших виплат» [5]. Інформація щодо
забезпечень взагалі не розкривається. З метою гармонізації обліку з
міжнародними нормами розроблено Національне положення
(стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання
фінансової звітності» (далі – НП(С)БОДС 101), згідно з яким суми
заборгованості за заробітною платою фіксуються в рядку 440
«Поточні зобов‘язання за розрахунками з оплати праці». Інформація
щодо
створеного
забезпечення
за
невідпрацьований
час
відображається в Балансі загальним підсумком за всім забезпеченням
у рядку 500 «Забезпечення» [1]. Але цих змін недостатньо. Перш за
все, рядок 440 доцільно назвати «Поточні зобов‘язання за виплатами
працівникам». Тобто використати термін «виплати працівникам», який
передбачено міжнародним і національним стандартами. Крім того,
даних, наведених у Балансі, недостатньо для розуміння фактичного
стану виплат працівникам, створених забезпечень за невідпрацьований
час і суми виплат при звільненні. Відповідно до НП(С)БОДС 101
інформацію із додатковим аналізом статей звітності, потрібну для
забезпечення її зрозумілості та доречності, розкривають у Примітках
до фінансової звітності [1].
Отже, деталізована інформація щодо виплат працівникам
повинна відображатись у Примітках до фінансової звітності.
НП(С)БОДС 101 передбачено, що фінансова звітність складається з
балансу; звітів про: фінансові результати, власний капітал, рух
грошових коштів; приміток до звітів [1]. Але форма Приміток до
фінансової звітності в державному секторі не розроблена, отже, не
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Забезпечення за виплатами
працівникам:
забезпечення за
невідпрацьований час, що підлягає
накопиченню
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Залишок на кінець року

Невикористана сума, що сторнована у
звітному році
Сума очікуваного відшкодування
витрат іншою стороною, що врахована
при оцінці забезпечен-ня

Використано у звітному році

Збільшення за
звітний рік
додаткові відрахування

нараховано (створено)

Залишок на початок року

Види забезпечень

Код рядка

затверджено рекомендацій щодо їх заповнення. Тому ці питання
потребують якнайшвидшого вирішення.
У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку
в державному секторі 128 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання
та непередбачені активи» зазначено, що забезпечення створюються
для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, зокрема за
виплатами працівникам, витрат на реструктуризацію, виконання
зобов'язань у разі припинення діяльності, виконання зобов'язань щодо
обтяжливих контрактів тощо. За кожним видом забезпечень у
примітках наводять таку інформацію: залишок забезпечення на
початок і кінець звітного періоду; збільшення забезпечення протягом
звітного періоду внаслідок створення забезпечення або додаткових
відрахувань; сума забезпечення, що використана протягом звітного
періоду; невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному
періоді; сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що
врахована при оцінці забезпечення [2].
Враховуючи рекомендації стандартів та існуючу практику для
небюджетних організацій, інформацію про забезпечення за
невідпрацьований час необхідно відображати в Примітках до
фінансової звітності у розділі «Забезпечення» (табл. 1).
Таблиця 1
Фрагмент Приміток до фінансової звітності. Розділ «Забезпечення»
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Продовження табл. 1
забезпечення наступних
витрат на додаткове пенсійне
забезпечення
Забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію
Забезпечення наступних витрат на
виконання зобов'язань щодо
обтяжливих контрактів
Забезпечення наступних витрат на
виконання гарантійних зобов‘язань
Забезпечення інших витрат і
платіжів
Разом
Примітка: позиції зазначені курсивом запропоновані автором, курсивом
напівжирним – додаткові статті.

У додаткових статтях зазначаються суми на: додаткове пенсійне
забезпечення, забезпечення витрат на виконання гарантійних
зобов‘язань, забезпечення інших витрат і платежів, якщо вони визнані
суттєвими.
Висновки. Отже, запропоновані зміни в Примітках до
фінансової звітності в державному секторі спрямовані на виконання
основних завдань Стратегії модернізації системи бухгалтерського
обліку в державному секторі на 2007–2015 роки щодо вдосконалення
методології та переходу на єдині методологічні засади
бухгалтерського обліку та звітності, а також створення уніфікованого
інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку.
Внесені пропозиції з удосконалення Приміток до фінансової
звітності, в частині забезпечення, відповідно до міжнародних
стандартів забезпечать прозорість облікових процесів, відкритість і
зрозумілість інформації, відображеної у звітності, для іноземних
користувачів.
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі
101 «Подання фінансової звітності»: затв. наказом Міністерства Фінансів України
№ 1629 від 24.12.2010
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі
128 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи»: затв.
наказом Міністерства Фінансів України № 1629 від 24.12.2010
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі
132 «Виплати працівникам»: затв. наказом Міністерства Фінансів України від
29.12.2011 № 1798
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4. Про Примітки до річної фінансової звітності: затв. наказом Міністерства фінансів
України № 302 від 29.11.2000
5. Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів: затв. наказом Міністерства фінансів України від
24.01.2012 № 44
6. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на
2007 - 2015 роки: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34

УДК 657.2
Овчарик З.Д., к.е.н.
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»
АКТУАЛЬНІСТЬ ВВЕДЕННЯ І ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ
СТЯГНЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ ТА ЙОГО ОБЛІК
Розглянуто
порядок
нарахування
військового
збору,
особливості
оподаткування деяких видів доходів та облікове відображення військового збору.
Обгрунтовано важливість продовження терміну стягнення даного збору в нелегкі
часи для нашої країни.
Ключові слова: військовий збір, оподаткування, доходи, розрахунки за
податками і платежами.

Ovcharyk Z.
INTRODUCTION AND PROLONGATION
RELEVANCE OF COLLECTION PERIOD OF MILITARY
TAX AND ITS ACCOUNTING
Calculation procedure of the military tax, some types of income taxation peculiarities
and accounting display of the military fee are examined.
The funds, which come from the military tax into the budget, are used to finance the
needs of Ukraine defence, for this reason timely and full payment of the fee is of utmost
importance to reinforce the defence of this country.
The object of taxation is determined, this is income in the form of: wages; other
incentive pay and entitlement payment; other benefits and tangible rewards calculated (paid,
granted) to the taxpayer according to the employment relationship; payments under the
contracts of civil law; wins in state and non-state lottery, player‘s winning got from the
organizer of gambling.
Tax payers: individual persons – residents who receive income from the source of the
Ukrainian and foreign origin; individual persons – non-residents who receive income from a
source of the Ukrainian origin; tax agents.
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It is found out that military tax is charged from the funeral expenses of women who
are on parental leave. Under the circumstances that the employer provides some employees
with financial aid on the ground of their written request about the burial cost or improper
charitable financial assistance, the amount of such payments is not included in wages, so is
not considered to be an object of military taxation. The child‘s mother or another insured
person during the period of leave for taking care of a child under the age of three, can work
of her own free will half-time or at home. At the same time she retains the right to receive
benefits during the period of leave for taking care of a child. Thus, if an employer pays such
worker, who is on parental leave, salary or other types of income, that are systematic, are
also the object of military taxation.
The Cabinet of Ministers of Ukraine offers the Verkhovna Rada of Ukraine to
preserve the rate of military taxation till 2016 within the framework of tax reform. Military
tax is very useful and important in difficult times for this country. So now it is not quite
appropriate to reason about the expediency of tax implementation. Each period of state
development demands new approaches to governance issues, including those related to
taxation. The importance of collection period prolongation of the tax in difficult times for
this country is proved.
Keywords: military tax, taxation, income, accounts for taxes and fees.

Овчарик З.Д.
АКТУАЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ СРОКА
ВЗЫСКАНИЯ ВОЕННОГО СБОРА И ЕГО УЧЕТ
Рассмотрен
порядок
начисления
военного
сбора,
особенности
налогообложения некоторых видов доходов и учетное отражение военного сбора.
Обоснованно важность продолжения срока взыскания данного сбора в нелегкие
времена для нашей страны.
Ключевые слова: военный сбор, налогообложение, доходы, расчеты по налогам
и платежам.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. З 03.08.2014
року до 1 січня 2015 року кожен громадянин України буде віддавати
1,5% своєї зарплати для потреб країни.
Військовий збір – не вигадка українського уряду. Це світова
практика. Наприклад, є таке поняття, як поштово-податкова марка.
Військовий податок було введено у СРСР у 1941 році [8].
В Україні введено поняття податкового збору згідно Закону
України №1621-VII від 31.07.2014 [1]. Кошти, які надходять до
бюджету від військового збору, спрямовуються на фінансування
потреб оборони України, тому своєчасна та повна сплата цього збору є
надзвичайно важливою для посилення обороноздатності нашої країни.
Об'єктом оподаткування є доходи у вигляді:зарплати; інших
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заохочувальних та компенсаційних виплат; інших виплат і винагород,
які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв‘язку з
трудовими взаємовідносинами; виплат за договорами цивільноправового характеру; виграшів у державну та недержавну грошову
лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора
азартної гри.
Платники збору: фізичні особи — резиденти, які отримують
доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи;
фізичні особи — нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх
походження в Україні; податкові агенти.
Платники податку, об‘єкт оподаткування, порядок розрахунку
мають своє місце в певних статтях та роз‘ясненнях, але існують
проблемні питання, наприклад, щодо оподаткування деяких видів
доходу, звітності по військовому збору.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Розгляду даного питання приділяють увагу
багато бухгалтерів та науковців, зокрема О.Абліцов [6], а також такі
дані публікуються у нормативних документах. Дохід в цілях
оподаткування військовим збором визначається без вирахування сум
податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, страхових
внесків до накопичувального фонду, у випадках, передбачених
законом, тощо. Про це податкова служба вже наголошувала у своїх
роз‘ясненнях у Базі Знань ЗІР. Також на цьому зроблено акцент і в
листі Державної фіскальної служби України від 08.09.2014р. [3]. У
випадку виплати доходу на користь фізичної особи у негрошовій
формі база оподаткування військовим збором не помножується на
натуральний коефіцієнт, який розраховується відповідно до пункту
164.5 Податкового кодексу, оскільки застосування такого коефіцієнта
не передбачено нормами пункту 16-1 підрозділу 10 ПКУ [5].
Цілі статті. Метою дослідження є розглянути порядок
нарахування військового збору, особливості оподаткування деяких
видів доходів та дослідити облікове відображення військового збору.
Обгрунтувати важливість продовження терміну стягнення даного
збору в нелегкі часи для нашої країни.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Визначено, хто є
платниками даного збору, але необхідно також вияснити, чи
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стягується військовий збір із допомоги на поховання та з жінок, які
перебувають у відпустці по догляду за дитиною. У разі надання
працедавцем окремим працівникам матеріальної допомоги за їх
заявами у зв‘язку з витратами на поховання або нецільову благодійну
матеріальну допомогу, то сума таких виплат не входить до складу
заробітної плати, тому не розглядається як об‘єкт обкладення
військовим збором. Мати дитини чи інша застрахована особа в період
перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, за власним бажанням може працювати умовах
неповного робочого часу або вдома. Водночас за нею зберігається
право на одержання допомоги за період відпустки для догляду за
дитиною. Тож якщо працедавець виплачує на користь такої
працівниці, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною,
зарплатні доходи, які мають систематичний характер, такі виплати є
об‘єктом обкладення військовим збором. [7].
Важливим питанням є відображення військового збору у
бухгалтерському обліку. Головною умовою для прийняття рішення
щодо оподаткування доходу військовим збором є дата нарахування
такого доходу у бухгалтерському обліку. Виплати, нараховані до
03.08.2014р., але виплачені після цієї дати, оподаткуванню військовим
збором не підлягають. Виплати, нараховані після 03.08.2014р. за
періоди до цієї дати, підлягають оподаткування військовим збором.
У багатьох роз‘ясненнях спеціалістів, зокрема податкової
служби з цього питання, спостерігаємо зауваження, що окремого
рахунку для відображення сум утриманого з доходів фізичних осіб та
сплаченого військового збору План рахунків та Інструкція щодо його
застосування не передбачають.
Тому суму такого нарахованого (утриманого) збору слід
відображати за кредитом субрахунку 642 «Розрахунки за
обов‘язковими платежами» в кореспонденції з дебетом 661
«Розрахунки за заробітною платою» (якщо об‘єкт оподаткування – це
зарплата), 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» (коли об‘єкт
оподаткування – винагорода за ЦПД).
У статті Олексія Абліцова [6] наведений приклад розрахунку
військового збору із заробітної плати. Заробітна плата працівника
складає 2000 грн. Утримуємо ЄСВ: 2000 * 3,6% = 72 грн. (Дт 661 Кт
651). Утримуємо ПДФО: (2000 – 72) * 15% = 289,2 грн. (Дт 661 Кт
641/ПДФО). Утримуємо військовий збір: 2000 * 1,5% = 30 грн. (Дт 661
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Кт 641/ВЗ). Зарплата на руки 2000 – 72 – 289,2 – 30 = 1608,8 грн.
Спостерігаємо, що утримання військового збору відображається по
кредиту субрахунку 641 «Розрахунки за податками».
В свою чергу в конфігураціях 1С вже реалізовано утримання
військового збору. Додано новий вид ставки ПДФО "Військовий збір".
В довіднику "Податки" додано новий елемент "Військовий збір". В
довіднику "Види доходів ПДФО" для кожного виду доходу
визначається, чи є він базою для військового збору. Для таких видів
доходу заповнюється реквізит "Вид ставки військового збору" (за
замовчуванням реквізит заповнений для доходів з кодом 101 та 102).
Доходи, що враховуються для розрахунку військового збору, при
розрахунку ПДФО відображаються по спеціальному виду доходу з
кодом "ВЗ". При розрахунку військового збору враховуються всі
доходи, нараховані в розрахунковому періоді, без врахування того, за
який період проведено нарахування. Порядок відображення в
бухгалтерському обліку утримання військового збору задається в
довіднику "Способи відображення зарплати в регламентованому
обліку" в спеціальному елементі "Відображення військового збору". За
замовчуванням для відображення використовується рахунок обліку
642 "Розрахунки по обов'язкових платежах". В якості рахунку обліку
можна використовувати і інший рахунок, але обов'язковим є
заповнення у такого рахунка субконто "Податки" зумовленим
елементом "Військовий збір".
Для правильного формування
платіжних документів по військовому збору слід заповнити
налаштування перерахунків в регістрі відомостей "Параметри
платіжних документів по внескам у фонди" для кожної організації.
При використанні обробки "Формування платіжних документів по
внескам у фонди" крім платіжних документів по ЄСВ та ПДФО буде
формуватись також документ по сплаті військового збору. Щоб
вказати параметри військового збору в регістрі "Параметри платіжних
документів по внескам у фонди" в якості поля "Стаття податкової
декларації" слід вказати зумовлений елемент "Військовий збір" з
довідника "Податки".
Вважаємо, що доцільно застосовувати для нарахування
військового збору субрахунок 642 «Розрахунки за обов‘язковими
платежами» і складати такі кореспонденції рахунків: утримання
військового збору Дт 661 Кт 642, сплата військового збору Дт 642 Кт
311. Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків
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бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну
України від 30.11.1999 р. № 291 [2], на субрахунку 642 ведеться облік
розрахунків за зборами (обов‘язковими платежами), які справляються
відповідно до чинного законодавства й облік яких не ведеться на
рахунку 65 «Розрахунки зі страхування».
Вважаємо правильним застосування штрафів за несплату. У разі,
коли податковий агент не нарахував, не втримав або не сплатив
військовий збір, для нього передбачена фінансова відповідальність
згідно п. 127.1 Податкового кодексу України [5]. Штрафні санкції
складають 25% суми збору, що підлягає нарахуванню – за перше
порушення, 50% суми збору – за друге порушення, 75% суми збору –
за третє порушення.
Щодо звітності по військовому збору , то листом ДФСУ
№6390/7/99-99-17-02-01-17 [4] вказано необхідність подання
уточнюючого розрахунку до форми 1дф за третій квартал 2014 року, в
якому має відображатися інформація про суми утримання військового
збору. Після появи нової форми звіту по військовому збору, податкова
служба пропонує подати новий звітний або уточнюючий розрахунок
за третій квартал. У новому звітному чи уточнюючому розрахунку 1дф
за третій квартал має вказуватися лише загальна суми нарахованих у
звітному періоді доходів у вигляді процентів та доходів, із яких
утримується військовий збір, і загальна сума утриманого з них
податку. Відповідно до пункту 119.2 ПКУ, у разі виправлення помилок
у формі 1дф, які призвели до збільшення або зменшення податкових
зобов‘язань, до платника податків застосовується штраф в розмірі 510
грн. за перше порушення та 1020 грн. за друге протягом року
порушення. У випадку уточнення звіту по військовому збору за третій
квартал 2014 року маємо як раз таку ситуацію.
Податкова служба зглянулася та написала у листі №6390/7/9999-17-02-01-17 [4] що, оскільки необхідність подання уточнюючого
розрахунку виникла не з вини платників податків, то вона не буде
застосовувати відповідальність по пункту 119.2 ПКУ. Дуже прикро,
що нової форми податкового розрахунку не затверджено.
Висновки. Військовий податок є дуже доречним і важливим у
нелегкі часи для нашої країни. Тож наразі не зовсім доречно
розмірковувати про доцільність введення податку. Кожен період
розвитку держави вимагає нових підходів щодо питань управління, у
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тому числі щодо оподаткування. Кабінет міністрів України пропонує
Верховній Раді України в рамках податкової реформи зберегти норму
про стягування військового збору до 2016 року, Про це йдеться в
проекті закону про внесення змін до Податкового кодексу України
(№5079). Хочеться підтримати таке рішення і сподіваємося, що внесок
кожного українця принесе значну користь і сприятиме розвитку
держави. Своєчасна та повна сплата цього збору є дуже важливою у
ході наших реалій.
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ПРИБУТОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК
ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ
В статті досліджується економічна сутність прибутку як кінцевого фінансового
результату господарської діяльності. Обґрунтовано використання показників
маржинального прибутку як інструменту управління в умовах економічних
трансформацій.
Ключові слова: прибуток, фінансові результати, суб‘єкти підприємницької
діяльності, органи державного сектору, маржинальний прибуток, доходи, витрати,
господарська діяльність.

Osadcha O.
PROFIT OF BUSINESS ENTITIES AS AN OBJECT OF
ACCOUNTING
Financial results are the one of the most important categories of market economy
that characterizes the effectiveness of the entity. Final financial result of economic activity as
the difference between revenues and expenses depends on the economic substance of its
formation: the nature of business operations - a profit, on operations financed by targeted
funds - financial result of the budget. According to the fundamental principle of accounting
about the continuity of business total financial result during the existence of the entity is not
subject of calculation, and therefore it should be determined at each reporting date as the
final value and not attached with the figures for other periods. Characteristic features of the
business income are temporary and irregular. Entrepreneur is no longer making a profit when
fully perform its function. The entrepreneurial function is inextricably linked to innovation,
implementation of options of development, creating a new system of values. The non-profit
status of public sector organizations is incompatible with the definition of income as a
measure of their activity. The net financial result of the entities financed by earmarked
budget funds are financial result - a difference that remains after deducting the expenses of
ordinary activities, income obtained as a result of such activities. Profit margin – the
indicator of earnings as a component of added value is economically meaningful as an object
of analysis and management tool. Implementation The Strategy of Reforming Accounting in
the Public Sector in Ukraine needs to unify concepts of financial reporting of business and
non-business activities. Accordingly, the final financial results for management should be
displayed using sub analytical accounting: 1. for enterprises of all forms of property, an
income - account balance 44; deferred income - income not provided of highly liquid assets
(unpaid sales, other operating income accrued, etc.); income available for distribution (use) accounting profit minus deferred income; 2. financial results for public sector organizations
are similar: acc. 55 "Financial results"; accounting profit - account balance 55; potential
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profit or loss - account balance 55, are not provided with highly liquid assets; actual
financial results to reflect the estimate of activity for the next reporting period – accounting
financial results minus potential financial results.
Keywords: profit, financial results, business entities, public sector, profit margin,
revenue, costs, economic activity.

Осадчая О.А.
ПРИБЫЛЬ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ОБЪЕКТ УЧЕТА
В статье исследуется экономическая сущность прибыли как конечного
финансового результата хозяйственной деятельности. Обосновано использование
показателей маржинальной прибыли как инструмента управления в условиях
экономических трансформаций.
Ключевые
слова:
прибыль,
финансовые
результаты,
субъекты
предпринимательской деятельности, органы государственного сектора, маржинальная
прибыль, доходы, расходы, хозяйственная деятельность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Фінансові
результати – одна з найважливіших категорій ринкової економіки, що
характеризує результативність діяльності суб‘єктів господарювання. У
випадку ефективної фінансово-господарської діяльності фінансові
результати набувають позитивного значення і становлять
нерозподілений прибуток суб‘єкта господарювання за певний звітний
період, у протилежній ситуації – відображаються у вигляді
непокритого збитку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Серед вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, які
здійснили вагомий внесок у висвітлення питань формування та
використання прибутку, слід назвати Ф.Ф. Бутинця, В.В. Сопка,
М.Т. Білуху, О.І. Бланка, Б.І. Валуєва, Ю.С. Цал-Цалка,
А.М. Поддєрьогіна, А.Д. Шеремета, Г.В. Савицьку, Н.В. Климову,
Е. Нікбахта, А. Гроппеллі, А. Бабо, К. Друрі та ін.
Без вагомого внеску згаданих вчених у розробку теоретикометодологічних основ визначення сутності прибутку та процесів його
формування і розподілу неможливо було б прийти до висновків та
пропозицій сучасних досліджень. Однак, сучасний стан розвитку
теорії та практики бухгалтерського обліку свідчить, що недостатньо
дослідженими залишаються аспекти формування та відображення
фінансових результатів для суб‘єктів підприємницької та
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непідприємницької діяльності, що зумовило вибір теми для написання
даної статті.
Цілі статті. Мета статті – вивчення основних аспектів
відображення в сучасних облікових концепціях інформації про
фінансові результати суб‘єктів підприємницької діяльності та
неприбуткових організацій.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Р. Ентоні та Дж.
Ріс у праці «Облік: ситуації і приклади» (ACCOUNTING: TEXT AND
CASES) описують наступні концептуальні підходи
формування
показників фінансових результатів:
1. Метод нарахувань (accrual basis) – фінансові результати
звітного періоду визначається як різниця між доходами, визнаними в
даному періоді, і витратами, понесеними для отримання даних
доходів.
2. Касовий метод (cash basis) – реалізація не враховується до
того часу, доки не отримані грошові кошти. Витрати також
відносяться до витрат періоду по мірі їх оплати. Частіше
використовується модифікований касовий метод, що є поєднанням
касового методу обліку окремих статей (витрат реалізації) і методу
нарахування для інших (придбання необоротних активів).
3. Розрахунок прибутку у відповідності до вимог оподаткування
та/або згідно принципів фінансового обліку [1].
Слід відмітити, що дані концепції формування фінансових
результатів мають багато спільного з принципами бухгалтерського
обліку та фінансової звітності, визначеними для вітчизняних
суб‘єктів підприємницької та непідприємницької діяльності Законом
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [5, ст. 4],
Національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [2] та Національним
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової звітності" [3].
Російський науковець Я.В. Соколов наголошував, що показник
фінансових результатів, обчислений за весь час існування суб‘єкта (з
моменту заснування до ліквідації), не може бути рівним сумі
відповідних показників, розрахованих за кожний звітний період [6, с.
75]. В даному випадку слід взяти до уваги, що справжня величина
показника фінансових результатів, отриманого з моменту виникнення
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суб‘єкта до його ліквідації, визначається як різниця між отриманим і
вкладеним капіталом. Однак, дану величину також не можна
розрахувати, зважаючи на існування наступних об‘єктивних причин:
купівельна спроможність грошових одиниць постійно змінюється, а
тому технічно складно визначити величину фінансових результатів за
всю історію суб‘єкта господарювання; за час діяльності суб‘єкта
вартість об‘єктів обліку, зазвичай, переоцінюється, що призводить до
втрати змісту величини узагальнюючого показника фінансових
результатів; зміна методів і норм амортизації основних засобів і
нематеріальних активів викривляє загальну величину фінансових
результатів; зміна інших методологічних прийомів обліку впливає на
коливання фінансових результатів певного звітного періоду, що
автоматично змінює загальний фінансовий результат.
Отже, згідно фундаментального принципу бухгалтерського
обліку про безперервність діяльності загальний фінансовий результат
за весь час існування суб’єкта не піддається розрахунку, і тому його
слід визначати на кожну звітну дату як величину кінцеву і не
сумувати з аналогічним показником за інші періоди.
Однією із визначальних теорій німецького економіста Ф. Шмідта
було те, що він відмежував результат господарської діяльності та
прибуток (збиток). Результат господарської діяльності (мова не йде
за фінансовий результат – зазначений Ф. Шмідтом показник є більш
узагальнюючим) визначався приростом (зменшенням) реального
обсягу майна, а прибуток обчислювався в абстрактних грошових
одиницях.
Оскільки мета прибутку зводиться до підтримки здатності
суб‘єкта господарювання до підприємницької діяльності, вирішальне
значення має досягнення такого стану, коли зростання прибутку
відповідає зростанню фінансового результату.
Кінцевий фінансовий результат господарської діяльності як
різниця між доходами та витратами залежить від економічної сутності
його формування: за операціями підприємницького характеру – це
прибуток, за операціями, що фінансуються цільовими коштами –
фінансовий результат виконання кошторису.
На даний час суб‘єкти господарської діяльності відповідно до
Господарського кодексу України класифікуються в наступному
порядку:
- підприємства;
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- банківські та небанківські фінансові установи;
- неприбуткові організації: бюджетні установи (в т.ч. бюджетні
цільові фонди), небюджетні неприбуткові організації.
Узагальнення характеру основної та неосновної діяльності
юридичних осіб наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Характеристика основної статутної діяльності (ОСД) суб‘єктів
господарювання відповідно до чинного нормативного регулювання їх
діяльності
Джерела
фінансування ОСД
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Суб‘єкти
господарської
діяльності

Власні
надходж
ення

зовнішн
є
цільове
фінансу
вання

Основна статутна
діяльність

підприємн
ицька

непідпри
ємницька

Отримання прибутку
(П)/фінансового
результату (ФР)
за
за
результатам
результ
и операцій
атами
підприємни
ОСД
цького
характеру

Суб‘єкти підприємницької діяльності (СПД)
Підприємства
+
+
П
всіх
форм
власності
Банківські
+
+
+
П
фінансові
установи
Небанківські
+
+
+
П
фінансові
установи
Суб‘єкти непідприємницької діяльності – неприбуткові організації (НПО)
Небюджетні
+
+
+
П
неприбуткові
організації
Бюджетні
+
+
ФР
установи
Цільові
+
+
+
ФР
державні
фонди

Як об‘єкт обліку, прибуток СПД обліковується на рах. 44
"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" за субрахунками:
441 "Прибуток нерозподілений" - відображається наявність та
рух нерозподіленого прибутку.
442 "Непокриті збитки" - непокриті збитки. Їх списання
здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного,
пайового чи додаткового капіталу тощо.
443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" 259
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відображається розподіл прибутку: відрахування на поповнення
зареєстрованого капіталу, нарахування дивідендів, відрахування в
резервний капітал, виправлення помилок за минулий рік, що виявлені
в поточному році.
Формування залишку по рахунку 44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)" наведено на рис 1.
Формування кінцевих фінансових результатів підприємств від всіх видів діяльності:
Прибутків – Кт 79 - Дт791,792,793 ; збитків – Дт79 – Кт791,792,792
Списання нарахованого податку з прибутку – Дт79 – Кт98
Формування нерозподіленого прибутку – Дт79 – Кт441; формування непокритого збитку – Дт442
– Кт79
Використання (поповнення) залишку на рахунку 44:
за Дт 44 з кредитом рахунків:
за Кт 44 з дебетом рахунків:
40
"Зареєстрований (пайовий) капітал"
40
"Зареєстрований (пайовий) капітал"
42
"Додатковий капітал"
41
"Капітал у дооцінках"
67
"Розрахунки з учасниками"
43
"Резервний капітал"
43
"Резервний капітал"
"Нерозподілені прибутки (непокриті
"Нерозподілені прибутки (непокриті
44
44
збитки)"
збитки)"
45
"Вилучений капітал"
45
"Вилучений капітал"
79
"Фінансові результати"
68
"Розрахунки за іншими операціями"
Нерозподілений прибуток рах.Кт 441 (непокритий збиток Дт442) на кінець звітного періоду

Рис 1. Реформація
підприємницької діяльності

фінансових

результатів

суб‘єкта

В основі формування залишку по рах. 44 – списання доходів та
витрат діяльності, визнаних за методом нарахування, що не завжди
пов‘язано з надходженням реальної грошової маси (або інших
високоліквідних активів). Отож, прибуток не виконує своєї
функціональної ролі як фактор платоспроможності та покриття витрат.
Характерними ознаками підприємницького прибутку є
тимчасовість і нерегулярність. Підприємець перестає отримувати
прибуток, коли повністю виконає свою функцію. Підприємницька
функція нерозривно пов‘язана з інноваціями, реалізацією параметрів
розвитку, створенням нової системи вартостей. Якщо один
підприємець внаслідок інновацій у певній галузі починає отримувати
прибутки, він через деякий час стикається зі зростаючою
конкуренцією з боку інших підприємців, які вирішили впровадити такі
ж інновації. Коли новаторська форма виробництва змінюється
традиційною, норма прибутку знижується та встановлюється нова
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рівновага на новому рівні цін. Неприбутковий статус ОДС
несумісний з визначенням прибутку як показник їх діяльності.
Необхідність змін у бюджетному обліку обумовило
затвердження Кабінетом Міністрів України Стратегії модернізації
системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 – 2015
роки [7]. За підсумками реалізації Стратегії очікується, серед інших,
досягнення повної адаптації законодавства з питань бухгалтерського
обліку та звітності діяльності органів державного сектора до
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного
сектору.
Відповідно до НПСБОДС 101 "Подання фінансової звітності"
кінцевим фінансовим результатом діяльності суб‘єктів, що
фінансуються цільовими бюджетними коштами є фінансовий
результат (рах 55) – різниця, що залишається після вирахування
витрат звичайної діяльності, з доходів, отриманих в результаті такої
діяльності [3].
Облік доходів органів державного сектора регламентує
НП(С)БОДС 124 «Доходи», за яким доходи класифікуються як доходи
від обмінних операцій та доходи від необмінних операцій [4].
Щодо обліку витрат за НПСБОДС 135 «Витрати», то практично
в питаннях обмінних та необмінних операцій принципи їх обліку
відповідають принципам обліку відповідних доходів.
Як об‘єкт аналізу та інструмент менеджменту економічно
змістовним є показник прибутку як складової доданої вартості –
маржинальний прибуток (МП).
Маржинальний прибуток як класичну економічну категорію
можна розрахувати за формулою:
m W c v
(1) ,
де m – додана вартість (прибуток);
W – вартість виготовленого товару;
c – постійний капітал (згідно економічної школи марксизму – це
машини, будівлі, сировина, допоміжні матеріали і напівфабрикати);
v – змінний капітал (заробітна плата працівників).
Іншими словами, витрати діяльності, крім прямих та
загальновиробничих, плануються в залежності від МП (а не навпаки прибуток розраховується після запланованих та понесених витрат).
Висновки. Впровадження в Україні Стратегії реформування
обліку в державному секторі потребує уніфікації принципів фінансової
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звітності суб‘єктів підприємницької та непідприємницької діяльності.
Серед
якісних
характеристик
бухгалтерського
обліку
як
підприємницької так і непідприємницької діяльності – достовірність та
об‘єктивність даних. Відповідно, кінцевий фінансовий результат для
потреб управління має бути відображений із застосуванням
субрахунків аналітичного обліку:
1. Для підприємств всіх форм власності: обліковий прибуток –
залишок по рахунку 44; відкладений прибуток - прибуток, не
забезпечений високоліквідними активами (неоплачена реалізація,
нараховані інші операційні доходи тощо); прибуток до розподілу
(використання) - обліковий прибуток за мінусом відкладеного;
2. Для ОДС аналогічно фінансовим результатам підприємств:
рах. 55 ―Фінансовий результат»; обліковий фінансовий результат –
залишок по рахунку 55; потенційний фінансовий результат залишок по рахунку 55, не забезпечений високоліквідними активами;
реальний фінансовий результат для врахування в кошторисі
діяльності наступного звітного періоду - обліковий ФР за мінусом
потенційного.
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Київського національного торговельно – економічного університету
ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Здійснено огляд законодавчої бази, на підставі якої плануються та
використовуються фінансові ресурси вищих навчальних закладів державної форми
власності. Розглянуто документальне забезпечення за допомогою якого здійснюється
контроль за правильністю складання і виконання кошторису. Проаналізовано та
надано практичні рекомендації щодо вдосконалення методичних підходів до
організації аналізу й контролю за плануванням, формуванням та використанням
фінансових ресурсів закладами вищої освіти.
Ключові слова: кошторис, спеціальний фонд, загальний фонд, фінансові
ресурси, асигнування.

Otkalenko O.
ORGANIZATION OF ANALYSIS AND FINANCIAL RESOURCES
CONTROL OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
The concept of formation and the efficient and effective usage of resources is always
relevant for all public educational institutions. The introduction of measures as to strict
savings involves provides the effective planning of an adequate system development and
control of expenditures educational institutions. The main financial document, which is
governed by the higher education institution of state ownership, is an estimate of profits and
expenditure. Therefore, while providing the analysis and control of financial resources
Universities pay special attention to the correctness of the preparation, approval,
performance estimates and rewiring. In planning expenses of higher educational institution it
is necessary to ensure compliance with the law requirements, to observe strict austerity
budget, do not assume the inclusion to the estimates of budgetary allocations without
reasonable request, do not include amounts that are not supported by calculations and
economic justification.
Practice shows that during the organization of work in the preparation of estimate
financial services workers assumed typical violations that lead to inefficient management of
financial resources of higher education. As a result - covering the cost of the special fund
educational institution of the General Fund, which leads to penalties by regulatory
authorities and return unduly used funds in budget revenue.
Management development and control of the university funds usage shall be done
through a phased implementation of the following components: planning, organization
performance, performance monitoring and regulation.
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Development and compliance of limits (standards) materials contributes the effective
and efficient use of financial resources. In planning expenditures each university department
must submit a substantiated need for material resources for the coming year with mandatory
justification of quantitative indicators. The entire amount of financial resources that will be
used during the budget year is reflected in the annex to the annual procurement plan. Each
educational institution developed their own guidelines expenditure of material resources,
which are communicated to branches of administrative documents.
The execution controlling of the budget spends using various analytical tables. Thus,
the income of the budget appropriate conduct in terms of sources of education funding. It
should be carefully analyzed actual performance deviation from target and determine what
factors influenced such deviations.
In planning expenditures for the next budget period higher education institution must
comply with strict austerity financial resources and wealth. To estimate may include only
those expenditures that anticipate the current legislation and the need for which is due to the
specifics of the institution.
Keywords: estimate, special fund, general fund, financial resources, allocation.

Откаленко Е.Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Осуществлен обзор законодательной базы, на основании которой планируются
и используются финансовые ресурсы высших учебных заведений государственной
формы собственности. Рассмотрены документальное обеспечение с помощью
которого осуществляется контроль за правильностью составления и выполнения
сметы. Проанализированы и даны практические рекомендации по совершенствованию
методических подходов к организации анализа и контроля за планированием,
формированием и использованием финансовых ресурсов вузами.
Ключевые слова: смета, специальный фонд, общий фонд, финансовые ресурсы,
ассигнования.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах доступ до освітніх послуг є ключовою ланкою ефективного
розвитку суспільства, якісною складовою нагромадження людського
капіталу та зразком економічного зростання країни. Водночас,
незважаючи на те, що на сьогодні аспект фінансування освіти став
предметом особливої уваги як з боку держави, так і з боку суб‘єктів
господарювання, - гострою проблемою залишається
дефіцит
фінансових ресурсів галузі.
Питання формування, а також раціонального й ефективного
використання ресурсів завжди є актуальними для всіх державних
закладів освіти. Запровадження системи заходів щодо суворої економії
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коштів передбачає розробку адекватної системи ефективного
планування та контролю за видатками закладами освіти.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Значний внесок у розробку питань теорії і
практики формування і використання фінансових ресурсів закладів
освіти було зроблено українськими вченими – економістами, зокрема
Й. Бескид, Т. Боголіб, С. Ніколаєнко, П.Куліков, Ц. Огонь, В. Опарін,
О. Шашкевич та ін.
Проте проблемі контролю формування та використання
фінансових ресурсів закладами вищої освіти не приділяється
достатньо уваги.
Цілі статті. Метою цієї статті є надання практичних
рекомендацій щодо вдосконалення методичних підходів до організації
аналізу й контролю за плануванням, формуванням та використанням
фінансових ресурсів закладами вищої освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основним
фінансовим документом, яким керується у своїй діяльності вищий
навчальний заклад державної форми власності є кошторис доходів та
видатків. Тому при здійсненні аналізу та контролю фінансових
ресурсів ВНЗ приділяють особливу увагу питанням правильності
складання, затвердження, виконання кошторисів та внесення до них
змін.
Згідно з п. 30 ст. 2 Бюджетного кодексу України кошторис - це
основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким
на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання
надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних
зобов'язань, здійснення платежів для виконання бюджетною
установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених
відповідно до бюджетних призначень [1].
При здійсненні контролю за правильністю складання і
виконання кошторису вищого навчального закладу перевірці
підлягають такі основні документи:
- бюджетний запит, кошторис, розрахунки до загального та
спеціального фондів кошторису, план асигнувань загального фонду,
лімітні довідки про бюджетні асигнування, довідки про внесення змін
до кошторисів та плану асигнувань;
- картки аналітичного обліку касових видатків, картки
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аналітичного обліку фактичних видатків, картки аналітичного обліку
отриманих асигнувань, книги обліку асигнувань та прийнятих
зобов'язань;
- Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду (форма N 2д, N 2м); Звіт про надходження і використання
коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1 д, N 4-1 м), Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень (форма N 4-2д, N 4-2м), Звіт про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма N 4-3д, N 4-3м), Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів (форма N 4-4д), Звіт про надходження і
використання інших надходжень спеціального фонду (позики
міжнародних фінансових організацій) (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1), Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д, N 7м).
Аналіз питання правильності складання та затвердження
кошторису, внесення до нього змін та виконання кошторису
передбачає контроль за вказаними документами об'єкта контролю на
предмет:
- дотримання закладом освіти напрямів діяльності відповідно до
покладених на неї функцій та завдань із задоволення суспільних
потреб та організаційної структури, визначених у Статуті
(Положенні);
- наявності паспорта бюджетної програми, що визначає суму
коштів, необхідних для виконання бюджетної програми, законодавчі
підстави її реалізації, мету, завдання, напрями діяльності,
відповідальних виконавців та досягнення ВНЗ передбачених в ньому
результативних показників;
- наявності затвердженого у встановленому порядку кошторису,
плану асигнувань загального фонду бюджету та інших документів
згідно з нормативно-правовими актами Державної казначейської
служби щодо касового виконання державного (місцевого) бюджету за
видатками;
- дотримання порядку розгляду, затвердження та внесення змін
до кошторису;
- наявності та обґрунтованості розрахунків потреби в
асигнуваннях загального фонду бюджету на здійснення видатків за
відповідними кодами економічної класифікації або класифікації
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кредитування бюджету і деталізовані за видами та кількістю товарів
(робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю;
- наявності та обґрунтованості розрахунків обсягу надходжень та
видатків за спеціальним фондом кошторису за кожним джерелом
доходів та напрямком використання цих коштів, а також відповідності
вказаних показників показникам бухгалтерської звітності за відповідні
періоди;
- дослідження фактичного стану фінансування закладу освіти та
встановлення причин її недофінансування (за наявності);
- дотримання порядку перерозподілу закладом вищої школи, у
разі потреби, своїх асигнувань за визначеною законодавством
процедурою з метою попередження нецільового використання
бюджетних коштів;
- відповідності проведених фактичних та касових видатків
затвердженим обсягам асигнувань;
- обґрунтованості утворення, повноти зарахування та законності
використання власних надходжень у складі доходів та видатків
спеціального фонду кошторису;
- відповідності використаних бюджетних коштів їх цільовому
призначенню (у розрізі складових витрат та джерел їх фінансування);
- відповідності обсягів взятих зобов'язань бюджетним
асигнуванням, установленим кошторисом;
- дотримання встановленого порядку коригування обсягів узятих
бюджетних зобов'язань за загальним фондом кошторису для
проведення видатків з цих зобов'язань зі спеціального фонду
кошторису.
Основні вимоги щодо складання, затвердження, внесення змін та
виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ
визначені Порядком N 228 [2].
Як свідчить практика, під час організації робіт при складанні
кошторису працівники фінансових служб (планово – фінансовий
відділ, бухгалтерія, економічний відділ) припускаються типових
порушень, які призводять до неефективного управління фінансовими
ресурсами вищого навчального закладу. Як наслідок – покриття витрат
спеціального фонду закладу освіти коштами загального фонду, що
призводить до штрафних санкцій з боку контролюючих органів та
повернення зайво використаних коштів в дохід бюджету.
При плануванні витрат вищого навчального закладу необхідно
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забезпечити виконання вимог законодавства, дотримуватися суворого
режиму економії бюджетних коштів, не припускати включення до
кошторису бюджетних асигнувань, не обґрунтованих потребою, не
включати суми, які не підтверджені розрахунками та економічними
обґрунтуваннями.
Управління формування та контроль за використанням
фінансових ресурсів ВНЗ доцільно здійснювати за допомогою
поетапного виконання таких складових: планування, організація
виконання, контроль за виконанням та регулювання.
На етапі планування необхідно економічно обґрунтувати
формування дохідної частини кошторису. Особлива увага повинна
приділятися контингенту студентів усіх форм навчання (денна,
вечірня, заочна) та співвідношенню чисельності студентів, які
навчаються за кошти державного бюджету та кошти юридичних і
фізичних осіб (тобто студенти контрактники). Окрім надходжень від
надання освітніх послуг «виші» отримують власні надходження
внаслідок здійснення господарської діяльності, здачі нерухомого
майна в оренду, реалізації майна в установленому порядку та відсотки
від розміщення тимчасово вільних коштів на депозиті. Доходна
частина кошторису вищого навчального закладу повинна бути
обґрунтована економічними розрахунками. Наприклад, надходження
коштів від надання платних послуг розраховується таким чином:
кількість студентів – контрактників (в розрізі курсів) множиться на ½
суми вартості навчання за рік, згідно договору. Це зумовлено тим, що
бюджетний рік розпочинається 1 січня, а фінансовий рік – 1 вересня.
Кошти від здійснення господарської діяльності (проживання студентів
у гуртожитку) розраховується шляхом множення кількості ліжко –
місць на вартість, яку сплачують мешканці за проживання.
Визначення структури та обсягу видатків ВНЗ повинні бути
обґрунтовані ретельними розрахунками.
Штати професорсько-викладацького персоналу формуються за
нормативом кількості студентів на одного викладача, який затверджує
Міносвіти. Розміри посадових ставок професорсько-викладацького
складу залежать від посади, наукового ступеня і вченого звання. Фонд
заробітної плати професорсько-викладацького персоналу визначається
множенням кількості штатних одиниць на середню ставку заробітної
плати одного викладача в поточному році, а фонд оплати праці
викладачів з погодинною оплатою - множенням кількості навчальних
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годин на вартість оплати однієї академічної години. Погодинний фонд
заробітної плати не повинен перевищувати 4% фонду заробітної плати
професорсько-викладацького складу. Особлива увага повинна
звертатися на планування потреби коштів за КЕКВ 2120 «Нарахування
на заробітну плату», оскільки загальна ставка єдиного соціального
внеску для бюджетних установ становить 36,3%, тоді як на фонд
зарплати працюючих інвалідів - 8,41%.
Потрібно пам‘ятати і про те, що в першу чергу фінансуються
захищенні статті видатків до яких належать оплата праці з
нарахуваннями на ФОП, стипендії, придбання медикаментів та
продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв.
На етапі аналізу виконання кошторису використовуються
показники бюджетної та фінансової звітності закладу освіти, дані
бухгалтерського обліку, статистичні дані щодо використання
енергоресурсів (як в натуральному так і в грошовому вимірнику).
Ефективному та раціональному використанню фінансових
ресурсів сприяє розроблення та дотримання лімітів (норм)
матеріальних ресурсів. При плануванні видатків ВУЗу кожен відділ
повинен подавати обґрунтовану потребу у матеріальних ресурсах на
майбутній рік з обов‘язковим обґрунтуванням кількісних показників.
Весь обсяг матеріальних ресурсів, які планується використати
протягом бюджетного року знаходить своє відображення у додатку до
річного плану закупівель. У кожному навчальному закладі
розробляються власні норми витрачання матеріальних ресурсів, які
доводяться до структурних підрозділів розпорядчими документами.
Контроль за виконанням кошторису проводить за допомогою
різних аналітичних таблиць. Так, виконання кошторису за доходами
доцільно проводити в розрізі джерел утворення фінансових ресурсів.
При цьому потрібно ретельно проаналізувати відхилення фактичних
показників від запланованих та визначити, які фактори вплинули на
дані відхилення.
В сучасних умовах господарювання вищим навчальним
закладам Постановою КМУ «Про економію державних коштів та
недопущення втрат бюджету» (далі – Постанова №65) [3] заборонено
здійснювати ряд заходів, які б сприяли розвитку матеріально –
технічної бази. Зокрема даним нормативним актом забороняється
придбавати меблі, ноутбуки, побутову техніку (до якої відносяться і
персональні комп‘ютери та інтерактивні дошки). Заборона на
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придбання сучасного обладнання призводить до того, що вищі
навчальні заклади державної форми власності втрачають свою
конкурентоспроможність. Оскільки майбутні студенти хочуть
навчатися в комфортних сучасних аудиторіях із застосуванням
найновіших ІТ - технологій.
Внаслідок дії Постанови №65 відбувається порушення Порядку
надання платних послуг державними та комунальними навчальними
закладами [4], яким передбачено у вартість освітньої послуги
закладати до 10% витрат на капітальні видатки установи. До
капітальних витрат на придбання основних засобів включаються
витрати на забезпечення надання навчальним закладам платних
освітніх послуг, а саме: придбання навчального, лабораторного,
спортивного, виробничого обладнання, приладів, механізмів, споруд,
меблів, комп'ютерної та оргтехніки.
Дана законодавча колізія призводить до того, що студенти –
контрактники сплачують за можливість користуватися сучасною
матеріально – технічною базою навчального закладу, але фактично
законодавець позбавляє їх такої можливості. А наявна матеріальна
база кожного ВУЗу потребує оновлення інакше через декілька років не
буде за допомогою чого надавати якісні освітні послуги, що також
може негативно вплинути на репутацію закладу освіти.
Висновки. При плануванні видатків на наступний бюджетний
період вищий навчальний заклад повинен дотримуватися суворого
режиму економії фінансових ресурсів та матеріальних цінностей. До
кошторису можуть включатися лише ті видатки, які передбаченні
чинним законодавством та необхідність яких обумовлена специфікою
діяльності установи.
Здійснюючи контроль за виконанням кошторису вищого
навчального закладу обов‘язково потрібно провести звірку даних
головної книги та показників фінансової звітності установи.
1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 р. № 2456-VI
2. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання
кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від
28.02.2002р. №228
3. Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету: Постанова
Кабінету Міністрів України від 01.03.2014р. №65
4. Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними
навчальними закладами: Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства
економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010р. №736/902/758
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У статті розкрито роль фінансово-управлінського аналізу у процесі фінансовоекономічного моніторингу фінансової діяльності. Побудовано модель фінансовоекономічного моніторингу та охарактеризовано взаємозв‘язок фінансовоуправлінського аналізу з іншими елементами. Рекомендовано аналітичні інструменти
за показниками оцінки результативності фінансової діяльності.
Ключові слова: фінансово-економічний моніторинг, фінансово-управлінський
аналіз, аналітичні інструменти.

Panchuk I.
ANALYTICAL INSTRUMENTS OF FINANCIAL AND ECONOMIC
MONITORING FINANCIAL ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE
The article deals with the economic substance of monitoring and given the need for
financial and economic monitoring financial activities. Components of financial-economic
monitoring of the financial activity is presented in the article. The article deals with the role
of financial and management analysis in the financial-economic monitoring financial
activities. The model of financial-economic monitoring are constructed and provided
characterization the relationship of financial and management analysis with other elements
of the financial-economic monitoring. Recommended to use analytical instruments for
performance evaluation of the impact of financial activities. Also, recommended to use
modern techniques and methods of analysis, namely, methods and models of economicmathematical modeling.
Keywords: financial and economic monitoring, financial and management analysis,
analytical instruments.

Панчук И.П.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрыта роль финансово-управленческого анализа в процессе
финансово-экономического мониторинга финансовой деятельности. Построена
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модель финансово-экономического мониторинга и охарактеризовано взаимосвязь
финансово-управленческого анализа с другими элементами. Рекомендовано
аналитические инструменты по показателям оценки результативности финансовой
деятельности.
Ключевые слова: финансово-экономический мониторинг, финансовоуправленческий анализ, аналитические инструменты.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Моніторинг
визначається об‘єктною областю проведення, яка безпосередньо формує
його структуру. Коли об‘єктом моніторингу виступає фінансова
діяльність, саме фінансово-економічному моніторингу відведено
особливу роль в управлінні.
У сучасних умовах господарювання, де мінливість зовнішнього
середовища створює невизначені фактори, що часто негативно
позначаються на фінансовій діяльності, ефективність управлінських
рішень залежать саме від результатів аналізу. Аналіз виступає джерелом
інформації в обґрунтуванні та складанні можливих прогнозів та
комплексом заходів щодо оцінки результатів, що підтверджує
необхідність його використання у процесі фінансово-економічного
моніторингу фінансової діяльності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Зміст та значення аналізу на підприємстві досліджували
М.Г. Чумаченко, В.Г. Савицька, Б.М. Литвин, М.В. Стельмах,
Т.М. Тігова, Т.Б. Процюк, Л.С. Селіверстова, М.А. Болюх, М.І. Горбатюк,
В.З. Бурчевський та інші науковці, які також у своїх працях наводять ряд
методів для проведення аналізу.
Для глибокого вивчення явищ та предметів результатів аналізу
може бути не достатньо, адже його ефективність проявляється у
поєднанні з процесами планування та контролю, які варто виділити
елементами фінансово-економічного моніторингу.
Цілі статті. Ціллю статті є визначення інструментів аналізу, що
використовуються при управлінні фінансовою діяльністю у процесі
фінансово-економічного моніторингу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
У економіці моніторинг зазвичай пов‘язують з процесом контролю,
проте Г.О. Швиданенко, А.І. Дмитренко, О.І. Олексюк розглядають його
як процес розпізнавання й визначення негативних (кризових) явищ у
діяльності підприємства на основі помітності локальних змін,
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установлених залежностей, а також особливо помітних явищ поточної
підприємницької діяльності [5, с. 6].
Процес
розпізнавання
явищ
підтверджує
необхідність
використання аналізу у процесі моніторингу, виявлення локальних змін
передбачає наявність фінансового плану і порівняння отриманих
результатів з ним. Жодна вказана операція не матиме ефективності, якщо
не перебуватиме під контролем менеджерів. Отже, виходячи із об‘єктної
області фінансово-економічного моніторингу його елементами можна
рекомендувати: фінансове планування, фінансово-управлінський аналіз
та операційний аудит як вищу форму контролю.
Взаємодія елементів фінансово-економічного моніторингу
передбачає побудову моделі управління фінансовою діяльністю (рис. 1),
де особливу роль відведено фінансово-управлінському аналізу.
Операційний аудит

Фінансове
планування

Фінансове
планування

Фінансовоуправлінський аналіз

Методи та прийоми

Об’єкт:
- показники
затрат;
- показники
продукту;
- показники
ефективності;
- показники
якості.
Фінансовий
план

Звіт результатів
аналізу

Порівняння, виявлення
причин відхилення

Аудиторський звіт
(висновок)

Порівняння, коригування
майбутніх планів

Рис. 1. Модель фінансово-економічного моніторингу фінансової
діяльності
Джерело: побудовано автором самостійно
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Між фінансовим планування та фінансово-управлінським аналізом
існує тісних взаємозв‘язок, а саме:
1) фінансове планування виступає результатом аналізу, коли на
його основі складаються можливі плани і прогнози;
2) фінансове планування передує аналізу, для порівняння його
результатів із попередньо складеними планами і прогнозами.
За результатами попередніх досліджень у процесі фінансовоуправлінського аналізу було обґрунтовано [4, с. 186] необхідність
проведення оцінки результативності фінансової діяльності за
показниками затрат, продукту, ефективності та якості (результату), що є
індикаторами виконання бюджетних програм [1; 3].
Якість проведеної оцінки у фінансово-управлінському аналізі
залежить від правильно підібраних аналітичних інструментів відповідно
до об‘єкту. Такими інструментами виступатимуть його методи та
прийоми. Для досягнення поставлених завдань фінансово-управлінського
аналізу у процесі трансформаційних змін, слід поєднувати різні методи
одночасно. У таблиці 1 наведено приклади гармонізації інструментів
аналізу фінансової діяльності за показниками результативності.
Таблиця 1
Рекомендовані аналітичні інструменти для оцінки результативності
фінансової діяльності підприємства
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Показники

Методи та прийоми аналізу

Показники затрат
Показники аналізу власних та
позикових ресурсів
Показники
динаміки
та
структури витрат
Показник продукту
Показники ефективності
Показники аналізу прибутковості
корпоративних прав
Показники аналізу кредитних
ресурсів
Показники якості
Фінансовий результат фінансової
діяльності, чистий грошовий
потік фінансової діяльності
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Коефіцієнтів, ряди динаміки,
табличний та графічний методи
Коефіцієнтів, ряди динаміки,
табличний та графічний методи
Коефіцієнтів, статистичні та
евристичні методи
Метод коефіцієнтів,
елімінування
Метод коефіцієнтів,
елімінування

методи
методи

Статистичні методи та прийоми
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Продовження табл. 1
4.2.

Частка результатів фінансової
діяльності
у
загальних
фінансових
результатах
підприємства

Статистичні методи та прийоми,
методи
коефіцієнтів
та
елімінування

Джерело: побудовано автором самостійно

Різноманітність показників оцінки результатів фінансової
діяльності потребує необхідність використання економіко-математичних
моделей, які підвищать якість отриманих результатів у порівнянні із
стандартними аналітичними інструментами. Широкий перелік економікоматематичних методів дозволяє розробити різні підходи у аналізі та
прогнозуванні поведінки економічних об‘єктів, процесів, з метою
подальшої розробки відповідної моделі. При аналізі фінансової діяльності
існує можливість використання понад восьми моделей, приклади яких
наведено у таблиці 2.
Лінійні та нелінійні оптимізаційні моделі оптимальні при
короткостроковому плануванні фінансової діяльності, адже не
враховуючи фактори
зовнішнього середовища, унеможливлюють
процеси стратегічного планування. Фактори макросередовища, навпаки
враховуються у динамічному моделюванні, який «дозволяє швидко
знаходити оптимальне рішення у випадку, коли ситуація, що вивчається,
має велику кількість варіантів поведінки, які дають різні результати і
серед них треба вибрати найкращий», - зазначає О.Т. Іващук [2, с. 212].
Таблиця 2
Характеристика результатів моделювання фінансової діяльності
Вид моделі

Можливіс
ть
Розв‘язок
стратегіч
но-го
плануван
ня
Моделі математичного програмування
Моделі лінійного
+
Скінченний, розв‘язок
програмування
граничний
Нелінійні
+
Скінченний, розв‘язку не
оптимізаційні моделі
існує, розв‘язком виступає
допустима область
Моделі динамічного
+
Вибір найоптимальнішого
програмування
варіанту розв‘язку серед
множини варіантів
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Врахування
зміни
процесів
макросередовища

-

+
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Продовження табл. 2
Моделі теорії ігор
Моделі парної
лінійної регресії
Багатофакторні лінійні
моделі
Прикладні
економетричні моделі
Імітаційне
моделювання

Множина ситуацій або
ситуація, що є оптимальною
Економетричні моделі
+
Скінченний
+

Скінченний

+

Скінченний, розв‘язок
граничний
Імітаційні моделі
+
Скінченний, розв‘язок
граничний
+

+

-

+

Джерело: побудовано автором самостійно

У моделюванні динамічного програмування постановка та
розв‘язок задач розбивається на послідовні етапи, де оптимальний
варіант розв‘язку, серед усіх можливих, задає цільову функцію.
Врахування змін кожного етапу програмування, можливість керування
процесом управління та оцінка при цьому його якості, дозволяють
використовувати моделі динамічного програмування у фінансовоуправлінському аналізі фінансової діяльності.
Ми неодноразово наголошували, що фінансова діяльності часто
перебуває під впливом неконтрольованих підприємством факторів. В
результаті їх впливу виникають конфліктні ситуації, при розв‘язанні
яких у економіко-математичному моделюванні використовують
теорію ігор. Такі моделі намагаються визначити характер поведінки в
стратегічних ситуаціях (що є позитивним у процесі фінансовоуправлінського аналізу та прогнозуванні) з використанням
математичних методів – теорії ймовірностей, функціонального та
класичного аналізів, інших.
Процес прогнозування показників фінансової діяльності на
довгострокову
перспективу,
можливий
за
використання
економетричних методів та моделей, найпопулярнішими серед яких
виступають парні та багатофакторні моделі. Зазначені вище
економетричні моделі враховують вибірку лише минулих показників,
а складені на їх основі прогнози справджуються у випадку стабільно
розвиваючої економіки. Така ситуація практично є неможливою, тому
не рекомендуємо за основу обирати результати такого моделювання.
Теж саме стосується математичних моделей.
На зміну аналітичним моделям прийшов новий науковий напрям
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дослідження складних економічних процесів, що враховуватиме
випадкові фактори макросередовища у керуванні фінансовою
діяльністю. На появу такого напряму вплинув розвиток
постіндустріального суспільства та автоматизація складних
економічних процесів. Цим напрямом виступає імітаційне
моделювання, що базується на використанні прикладних пакетів,
найпопулярнішим серед яких для операційної системи Windows є
GPSSW (General Purpose System Simulation World).
Результатом імітаційного моделювання виступає модель із
скінченним граничним розв‘язком, використання якої в цілях аналізу,
проектування та оцінки, дозволяє її рекомендувати як інструмент
аналізу в управлінні фінансовою діяльністю.
Висновки. Ефективність управління фінансовою діяльністю
залежить від правильно обраних аналітичних інструментів у процесі
фінансово-економічного моніторингу.
Найпопулярнішими інструментами фінансово-управлінського
аналізу є статистичні, порівняльні, елімінування, евристичні та методи
коефіцієнтів. Отримані результати аналізу з використанням такого
аналітичного інструментарію, часто містить похибки в умовах
складних нестабільних економічних процесів. Для цього на практиці
варто використовувати інструменти імітаційного моделювання, за
якими менеджери можуть отримати достатньо стійку статистику у
процесі фінансово-економічного моніторингу фінансової діяльності.
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010, № 2456-VI. [Електронний ресурс] // Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51. - 572 с. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука.
– Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.
3. Наказ Міністерства Фінансів України «Про результативні показники бюджетної програми»
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27.10.2009,
№
1252:
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–
Режим
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І.П. Пачнук // Управління економічними процесами на макро- і макрорівні: проблеми та
перспективи вирішення: матеріали Міжнар. наук.- практ. Інтернет-конференції молодих
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ВИДАТКИ ТА ВИТРАТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ОБЛІКОВИЙ
АСПЕКТ
У статті досліджено сутність понять видатки і витрати бюджетних установ та
їх концептуальні характеристики. Проаналізовано характеристику витрат відповідно
до міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку для державного
сектору.
Ключові слова: видатки, витрати, національні та міжнародні стандарти,
державний сектор.

Pigosh V.
THE EXPENDITURES AND EXPENSES OF BUDGETARY
INSTITUTIONS: AN ACCOUNTING ASPECT
The article investigates the essence of the concepts of expenses and expenditures of
budgetary institutions and their conceptual characteristics. The characteristics of costs in
accordance with national and international accounting standards for the state sector are
analyzed.
Among the scientific community to the present there are some discussions on the
separation and identification of the concepts of ―costs‖ and ―expenses‖ in the budgetary
accounting. Important is the issue of cash method and accrual method of accounting in the
implementation of costs. Introduction of national regulations (standards) of accounting and
implementation of measures envisaged strategy of modernization of accounting in the public
sector, leading to the emergence of new unsolved problems both in terms of economic
substance and proper accounting of costs and expenditures of budgetary institutions. Given
that the costs and expenses is one of the main objects of of accounting budgetary institutions,
international and national research accounting aspects in this area acquires the special
actuality in the modern world.
A critical comparative assessment of national accounting standards for the state
sector 135 ―Expenses‖ with international accounting standards for the state sector
demonstrates the identity of the of approaches to separation (classification) costs, common
costs and the recognition procedure as a whole indicates that national standards are met and
principles conditions set by international standards.
Given that other national standards of information related expenses in the basic part
of complying with the provisions of international standards statement is proved that the new
system of home accounting in the public sector will improve information security of public
finances management, increase their transparency and adequacy of the real processes.
Keywords: expenditures, expenses, national and international standards, the public
sector.
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Пигош В.А.
ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
УЧЕТНАЯ АСПЕКТ
В статье исследована сущность понятий затраты и расходы бюджетных
учреждений и их концептуальные характеристики. Проанализировано характеристику
расходов в соответствии с международными и национальными стандартами
бухгалтерского учета для государственного сектора.
Ключевые слова: затраты, расходы, национальные и международные
стандарты, государственный сектор.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Господарські
операції бюджетних установ в тій чи іншій мірі пов‘язані із обліком
витрат. Витрати зазначених суб‘єктів займають центральне місце та
об‘єднують всі види діяльності. Серед наукової спільноти до
теперішнього часу існують окремі дискусії щодо розмежування та
ідентифікації понять ―витрати‖ та ―видатки‖ в бюджетному обліку.
Актуальними є питання щодо касового методу та методу нарахування
при здійсненні обліку видатків. Впровадження національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та виконання заходів,
передбачених Стратегією модернізації бухгалтерського обліку в
державному секторі [14], призводить до виникнення нових
невирішених питань як щодо економічної сутності, так і власне обліку
витрат та видатків бюджетних установ.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Останні наукові дослідження і публікації
підтверджують, що в Україні зростає інтерес вчених до теоретичних і
практичних проблем здійснення витрат та видатків. Різним аспектам
модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі, в тому
числі стосовно витрат та видатків, присвячені праці вітчизняних
вчених: Атамаса П.Й., Бутинця Ф.Ф., Джоги Р.Т., Єфименко Т.І.,
Калюги Є.В., Канцурова О.О., Кужельного М.В., Лінника В.Г.,
Левицької С.О., Ловінської Л.Г., Свірко С.В., Сушко Н.І.,
Чечуліної О.О., Чумакової І.Ю. Однак, впровадження в майбутньому
нових стандартів в облікову практику бюджетних установ потребує
поглибленого наукового аналізу з точки зору перспектив їх
застосування. Враховуючи що витрати та видатки є одним із основних
об‘єктів обліку бюджетних установ, дослідження міжнародних та
вітчизняних облікових аспектів за даним напрямком набуває
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особливої актуальності в сучасних умовах.
Цілі статті. Метою статті є визначення понять та дослідження
економічної сутності витрат та видатків бюджетних установ,
характеристика міжнародних облікових підходів до їх обліку,
порівняння із положеннями вітчизняних стандартів та аналіз
доцільності їх застосування в обліковій практиці бюджетних установ.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поняття витрат
по-різному трактується в спеціальній літературі. Вітчизняні
економісти визначають витрати виробництва ―як дійсні матеріальні
витрати на виготовлення товару, які складаються з витрат засобів і
предметів праці, а також витрат на заробітну плату, науково-дослідні,
проектно-конструкторські роботи тощо‖ [13, с.265].
Поряд з наведеним вживається більш узагальнююче поняття
витрат, де витратами виробництва є витрати живої та уречевленої
праці підприємства на виготовлення продукції, виконання робіт та
надання послуг [4, с. 166]. Зарубіжні фахівці з економіки вважають
витратами виробництва спожиті ресурси чи грошові кошти, які
необхідно сплатити за товари чи послуги [19,с.21].
Незважаючи на деякі стилістичні розбіжності, суттєвої,
принципової різниці між наведеними визначеннями виробничих
витрат немає. З огляду на це можна сформулювати, узагальнююче
визначення: витратами виробництва є витрати живої (нематеріальної
(складової) та минулої (матеріальної) праці для виробництва будьякого продукту (тобто послуги, роботи, продукція).
Витрати як поняття, що покладене в основу собівартості, є
одним з найважливіших якісних показників діяльності кожного
суб‘єкта господарювання. Безумовно, якість інформаційного
забезпечення щодо зазначеного об‘єкту обліку безпосередньо впливає
на роботу всього господарського механізму бюджетної установи [17,
с.205].
Дослідження сучасної облікової економічної термінології
свідчить про її невтішний стан, що, безумовно, є прямим результатом
тих політичних катаклізмів, які переживала Україна упродовж
багатьох століть. За останні два десятиліття вітчизняний економічний
термінологічний словник набув нового вигляду та складу. Значно
поповнилась і зазнала уточнень облікова термінологія, зокрема
стосовно понять ―витрати‖ та ―видатки‖.
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Так, українські економісти М.В. Кужельний, В.Г. Лінник в
межах обліку процесу виробництва виділяють поняття ―витрати‖ [10,
с.205]. Аналогічної думки дотримуються й інші представники
української облікової думки М.Т. Білуха [2, с.95], С.Ф. Голов, В.І.
Єфіменко [7, с.213, 216 ], М.С. Пушкар [18, с.125]. Професор Ф.Ф.
Бутинець відзначає, що ―найбільш загальним поняттям в українській
економічній літературі, що відноситься як до ―затрат‖, так і до
―витрат‖, сприймаються витрати‖ [3, с.299].
Різноманітність трактувань поняття ―витрати‖ здебільшого
зводиться до двох формулювань: першого – суто облікового, оскільки
визначає поняття витрат у межах балансу і другого, більш
загальноекономічного (витрати – грошове вираження суми ресурсів,
використаних з певною метою), яке водночас розглядає витрати з
позиції такого об‘єкта обліку як грошові кошти.
Що ж до поняття ―видатки‖, то активне вживання зазначеного
терміна в системі бюджетного обліку наштовхує на думку про
обмеженість його у використанні та дії [9, с.36].
Відповідно до виокремлених ключових положень провідний
науковець С.В. Свірко виділяє наступні формулювання [16, с.472 ]:
• ―витрати – зменшення грошових коштів чи збільшення
зобов‘язань для отримання та поповнення продуктивних сил суб‘єкта
господарювання‖;
• ―видатки – загальна сума використаних коштів за період для
забезпечення господарської діяльності суб‘єкта господарювання. В
обліковій практиці бюджетних установ видатки поділяються на касові
і фактичні‖.
Вищезазначені визначення враховують як загальноекономічні
позиції і категорії, так і облікові поняття та елементи.
В межах нормативно-правового поля трактування сутності
видатків та витрат також викликає ряд суперечностей. Зокрема,
відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України, видатки бюджету
визначаються як ―…кошти, спрямовані на здійснення програм та
заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету
не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету;
розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних
паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і
зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення
їх бюджетного відшкодування‖, в той час як витрати бюджету –
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―…видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та
розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних
паперів‖ [5]. Таким чином, поняття видатки розкривається через
сутність витрат, а витрати – навпаки, через видатки.
Обґрунтованими є запропоновані С.В. Свірко структурні
характеристики предмета бухгалтерського обліку у розрізі об‘єктів процесів постачання, виробництва, реалізації. З погляду ідентифікації
понять «витрати» та «видатки» доцільно наголосити на таких
важливих моментах: 1) у межах процесу постачання спостерігається
витрачання грошових коштів чи взяття суб‘єктом господарювання
зобов‘язань на сплату певної суми коштів при настанні відповідного
моменту платежу з метою отримання та поповнення елементів
продуктивних сил; 2) у межах процесу виробництва певного продукту
відзначаємо факти затрат певної кількості відповідних елементів
продуктивних сил суб‘єкта господарювання; 3) у процесі
господарської діяльності в часі у цілому для забезпечення всіх процесів
суб‘єкт господарювання здійснює загальне використання коштів [15,
с.175].
Критичний аналіз понять ―видатки‖ та ―витрати‖ бюджетних
установ дозволяє зробити наступні узагальнення:
- ―видатки‖ - кошти, спрямовані на здійснення програм та
заходів, передбачених відповідним бюджетом;
- ―витрати‖ – це зменшення грошових коштів чи збільшення
кредиторських зобов‘язань для отримання та поповнення
продуктивних сил суб‘єкта господарювання.
Видатки бюджетних установ за своїм економічним змістом є
сумами коштів, витраченими бюджетними установами в процесі
господарської діяльності в межах установлених кошторисом сум, що є
головним плановим та фінансовим документом і визначає обсяг,
цільове призначення та розподіл коштів. При обліку виконання
кошторису видатки поділяються на два підоб‘єкти, а саме: касові та
фактичні видатки. Касовими видатками вважають всі суми, отримані
установою з поточних бюджетних рахунків у банку чи реєстраційних
рахунків у відповідних органах Державної казначейської служби для
їх використання (витрачання) згідно з кошторисом. Фактичні видатки
на відміну від касових - це дійсні видатки установ для виконання
кошторису, що підтверджені відповідними первинними документами.
Такий розподіл видатків як об‘єктів обліку визначається необхідністю
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контролю з боку держави за використанням коштів, при цьому облік
касових видатків забезпечує їх інформацією про касове виконання
кошторису та залишки невикористаних асигнувань на кожну
конкретну дату, а облік фактичних видатків дає змогу контролювати
як хід фактичного виконання кошторису видатків установ загалом, так
і дотримання встановлених норм за окремими статтями та
структурними підрозділами. Облік видатків як касових, так і
фактичних здійснюється за статтями бюджетної класифікації, які є
єдиним групуванням видатків.
Касові та фактичні видатки на практиці найчастіше не
збігаються в часі, оскільки в їх основу покладено різні принципи
запису бухгалтерських операцій: касовий метод (cash basis), коли
запис доходів і видатків робиться в момент отримання коштів
незалежно від періоду, до якого вони належать; метод нарахувань, за
яким запис бюджетних операцій відбувається в момент їх здійснення.
Зазначимо, що загальна схема обліку видатків з поділом на
касові й фактичні є досить складною і громіздкою, але вона була
виправдана на етапі становлення обліку бюджетних установ. Поняття
касових і фактичних видатків введено ще Інструкцією з
бухгалтерського обліку за подвійною системою в установах, що
знаходяться на державному та місцевих бюджетах від 04.11.1938 р. [1,
с.21; 8, с.42].
Упродовж наступних шестидесяти років умови економічного
існування бюджетної сфери не змінювались, а отже не було потреби
змінювати й діючу систему обліку видатків.
На сьогоднішній день, не зважаючи на наголошене реформування
облікової системи бюджетних установ, значних принципових змін не
відбулось. Більш того, зазначені зміни майже не торкнулись питання
обліку видатків. В той же час, касові видатки як облікова категорія
майже втратили своє первісне функціональне призначення - контроль за
використанням коштів. Аналіз показників звітів про виконання
кошторису видатків свідчить про те, що за багатьма статтями
бюджетної класифікації фактичні видатки перевищували касові. Але
причиною такого відхилення є не порушення фінансової дисципліни, чи
використання коштів не за призначенням, як це традиційно трактується
в навчальних посібниках та інструкціях. Останнє має об‘єктивну
причину – постійне недоотримання фінансових ресурсів з державного
бюджету, а тому дані про касові видатки за таких умов не несуть
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об‘єктивної інформації. Крім того, як зазначалось раніше, в основу
системи касових видатків покладено касовий метод обліку доходів і
видатків, який в міжнародній практиці визнається менш об‘єктивним
ніж метод нарахувань.
Стратегією модернізації системи бухгалтерського обліку в
державному секторі на 2007-2015 роки [14] передбачено модернізацію
бухгалтерського обліку, розроблення та запровадження єдиних
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,
наслідком якої є гармонізація вітчизняної системи бухгалтерського
обліку та звітності до міжнародних стандартів.
На даний час розроблено низку міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку для державного сектора (далі – МСБОДС). В
міжнародній практиці відсутній стандарт, який безпосередньо
регламентує облік витрат. Внаслідок цього інформація щодо витрат за
різними об‘єктами обліку міститься практично в кожному з МСБОДС.
У Глосарії до МСБОДС наведене наступне визначення витрат: ―Це
зменшення економічних вигід або потенціалу корисності впродовж
звітного періоду у вигляді вибуття чи споживання активів або у
вигляді виникнення зобов‘язань, що призводить до зменшення чистих
активів / власного капіталу, за винятком зменшення, пов‘язаного з
виплатами власникам‖ [6].
МСБОДС 1 ―Подання фінансових звітів‖ передбачає облік
витрат згідно із принципом нарахування - принципом обліку, за яким
операції та інші події визнаються, коли вони відбуваються (а не тоді,
коли отримують або сплачують грошові кошти або їх еквіваленти).
Отже, операції та події відображаються в бухгалтерських записах і
визнаються у фінансових звітах тих періодів, до яких вони належать.
Елементами, які визнаються за принципом нарахування, є активи,
зобов‘язання, чисті активи / власний капітал, доходи і витрати [11].
Даним стандартом визначено також варіанти класифікації витрат
(за їх характером або функціями). За характером витрати об‘єднують,
наприклад, у такі групи: амортизація, придбання матеріалів,
транспортні витрати, заробітна плата за тарифами та ставками та не
перерозподіляють згідно з їхніми різноманітними функціями. Згідно
методу класифікації витрат за їхніми функціями, витрати
класифікують відповідно до програм або призначення, для яких їх
здійснювали (витрати на охорону здоров‘я, витрати на освіту тощо)
[11].
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На сьогоднішній час затверджено Національне положення
(стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі НПСБОДС) 135 ―Витрати‖, який визначає методологічні засади
формування в обліку інформації про витрати та її розкриття у
фінансовій звітності [12]. Інтерес до його положень лежить у площині
дискусій науковців, які здійснюють свої наукові пошуки щодо системи
обліку бюджетних установ. Із суто прагматичного підходу і сутнісного
змісту витрат, які розмежовуються названим стандартом на дві групи –
витрати за обмінними та необмінними операціями, достатньо
суперечливим є обґрунтування доцільності застосування такого
нормативного документа у практиці бюджетних установ.
Управлінський облік, як підсистема, призначення якої полягає в
оптимізації видатків, міг би використовувати рекомендації щодо
застосування класифікації, яка міститься у стандарті і має за основу
поділ за елементами витрат. Проте, справедливо зазначити, що ця
класифікація містить одну статтю, яка не відповідає специфіці
бюджетних установ. Зокрема, у НПСБОДС в державному секторі 135
―Витрати‖ наведено таку класифікацію витрат за обмінними
операціями: оплата праці (заробітна плата, грошове забезпечення
військовослужбовців); відрахування на соціальні заходи; матеріальні
витрати (використання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю,
медикаментів та перев‘язувальних матеріалів, продуктів харчування
тощо); амортизація; фінансові витрати (витрати суб‘єкта державного
сектору, пов‘язані із запозиченнями згідно із законодавством: відсотки
за користування кредитами, премія, дисконт за цінними паперами,
витрати на обслуговування боргу тощо); інші витрати за обмінними
операціями (курсові різниці, витрати, пов‘язані з реалізацією активів,
втрати від зменшення корисності активів тощо) [12].
Виокремлення у класифікації статті ―Амортизація‖ стосовно
бюджетних установ пов‘язане із запровадженням механізму
врахування амортизаційних відрахувань в складі вартості послуг
бюджетних установ. Наразі, об‘єктом обліку, щодо якого існує
відповідний порядок його відображення на рахунках, є знос, а не
амортизація. У даному випадку, доцільним є уточнення сутності
терміну ―знос‖. Доцільність такого уточнення полягає у тому, що
класичний зміст амортизації, який до сьогодні не заперечується в
науковій літературі, пов‘язаний із формуванням відповідного фонду
для заміни й відновлення основних засобів. Існує також базова основа
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обчислення собівартості, а саме, рекомендації щодо складу витрат, які
включаються у собівартість послуг: прямі матеріальні витрати; прямі
витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі
та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
Висновки. Критична порівняльна оцінка НПСБОДС в
державному секторі 135 ―Витрати‖ з положеннями Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі 1 свідчить
про ідентичність підходів до розмежування (класифікації) витрат,
спільність порядку визнання витрат та в цілому вказує, що в
національному стандарті дотримано принципів і умов, визначених
міжнародним стандартом. Враховуючи те, що інші національні
стандарти в частині інформації, що стосується витрат, в основній своїй
частині відповідають положенням міжнародних стандартів, можна
підсумувати, що нова система обліку в державному секторі дозволить
удосконалити інформаційне забезпечення управління державними
фінансами, підвищити рівень їх прозорості та адекватності реальним
процесам.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті досліджено основні аспекти застосування комп‘ютерних програм для
автоматизації обліку на підприємствах, це дасть змогу підвищити ефективність
діяльності бухгалтерської служби, а також охарактеризовано найбільш поширені
програмні комплекси.
Ключові слова: бухгалтерський облік, автоматизація, комп‘ютерні технології,
інформаційні системи, програма.
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Polishchuk O.
FEATURES OF COMPUTER TECHNOLOGY TO AUTOMATE
ACCOUNTING IN ENTERPRISES
This article explores the basic aspects of computer programs to automate the
workplace on enterprises. The basic ways of information technologies' usage in the Ukraine's
accounting organization, that will help to improve the effectiveness of the accounting
department. At present the problem of automation of accounting in enterprises of Ukraine
remains one of the pressing. This is due to the need of significant investments in the software
and the availability of qualified staff which is fluent in computer technology and accounting
process.
The use of computer technology to automate accounting in enterprises has its
advantages and disadvantages. The main disadvantage is the high cost of computer hardware
and software. The main advantage of software is that it considerably reduces time for
processing accounting information by accounting personnel also reduces the number of
errors when forming reports.
The article describes the features of modern software systems that used in the
country and singled out the most universal and most widely used computer programs to
automate maintenance of your process. The absolute leader in popularity at the present time
is the software corporation "1C", which won the information systems market due to its
product under the brand "1C Accountancy".
Those companies that have not used an automated form of accounting are advised in
the future to choose a computer program that will provide the necessary requirements for
accounting purposes and shouldn't require large financial costs to purchase and an
accountant' special skills.
Keywords: accounting, automation, computer technology, information systems
program.

Полищук О.Н.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье исследованы основные аспекты применения компьютерных программ
для автоматизации учета на предприятиях, что позволит повысить эффективность
деятельности бухгалтерской службы, а также охарактеризованы наиболее
распространенные программные комплексы.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, автоматизация, компьютерные
технологии, информационные системы, программа.

На сучасному етапі господарювання, автоматизація облікового
процесу на будь якому підприємстві дає можливість зменшити затрати
часу на виконання робити працівниками бухгалтерії та зекономити
кошти, а головне своєчасно забезпечить управлінський апарат
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необхідною інформацією. Рівень ефективності процесу обліку значно
зросте, якщо його інформація є своєчасною, достовірною і повною, що
обумовлює необхідність застосування комп‘ютерних програм для
автоматизації облікової інформації. Саме тому, в теперішніх умовах
господарювання, перед підприємствами, які здійснюють свою
діяльність, постає завдання обрати програмні комплекси для
автоматизації обліку та управління, які найбільше задовольнятимуть
їхні потреби.
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах проблема автоматизації бухгалтерського обліку в
підприємствах України залишається однією з актуальних і складних.
Перш за все це, пов'язано з необхідністю значних витрат на програмне
забезпечення та наявністю кваліфікованого персоналу, який вільно
володіє комп‘ютерною технікою, а також процесом ведення
бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми організації обліку в умовах
використання комп‘ютерних програм були предметом досліджень
багатьох вчених, зокрема Ф.Ф. Бутинця, С.В. Івахненка, В.П.
Завгороднього та ін. Однак ці питання залишаються актуальними й в
теперішній час та потребують подальших досліджень і рекомендацій
щодо їх вирішення.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження особливостей
застосування комп‘ютерних програм та технологій з метою
автоматизації облікових процесів на підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В епоху
розвитку комп‘ютерної техніки програмне забезпечення щодо
автоматизації процесу обліку розвивалося за двома окремими
напрямками: програми електронних таблиць (Excel) та електронні бази
даних (Access) і безпосередньо спеціалізовані комп‘ютерні комплекси
для ведення бухгалтерського обліку.
Використання
комп'ютерно-інформаційної
техніки
для
автоматизації обліку на підприємствах має свої недоліки та переваги.
До основного недоліку (особливо для невеликих підприємств) можна
віднести високу вартість комп'ютерної техніки та програмного
забезпечення. Підприємство з невеликими обсягами діяльності не
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завжди може дозволити собі такі затрати.
Слід відмітити, що головною перевагою комп'ютерних програм
є те, що значно зменшується час на обробку облікової інформації
працівниками бухгалтерії, також скорочується кількість помилок при
формуванні документів та зведених облікових регістрів, і необхідна
інформація отримується в короткі терміни.
На початку двохтисячних років, досить поширеним варіантом
вирішення проблеми автоматизації облікового процесу в
господарствах було використання електронних таблиць Microsoft
Excel.
Електронна таблиця - це досить проста у застосуванні
комп'ютерна програма, основним призначенням якої є обробка
цифрових даних. Робота в Excel не вимагає від бухгалтера спеціальної
підготовки у сфері програмування. В таблицю можна внести
різноманітну інформацію: дату і час, текст, числа, формули, малюнки
та графіки. За допомогою різноманітних функцій, вся введена
інформація в табличну програму може бути відповідним чином
оброблена, а саме: проведення розрахунків з використанням
спеціальних функцій і формул; отримання вибіркових даних; побудову
діаграм і графіків; аналіз статистичних даних.
Властивості програми Excel допомагають також формувати і
бухгалтерські документи. Однак основним недоліком Excel є те, що
вона не складає бухгалтерських проведень по господарських
операціях, а також формування форм звітності в друкованому варіанті
є значно складнішим і довготривалішим, ніж у тій же 1 С: Бухгалтерії,
де все здійснюється за короткий проміжок часу.
З розвитком інформаційних технологій, на сьогоднішній день на
ринку
комп‘ютерних
бухгалтерських
програм
найбільшою
популярністю користуються наступні системні комплекси:
 «1С: Бухгалтерія 8 для України» – являється лідером серед
інформаційних технологій на ринку комп‘ютеризації облікового
процесу;
 Система «Парус» - комплексний модуль для автоматизації
обліку на малих, середніх та великих підприємствах;
 «БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС» - автоматизація облікової роботи з
бухгалтерською та звітною документацією відповідного зразка;
 «GrossBee XXI» - призначена для комплексної автоматизації
торгових і виробничих підприємств;
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 «Проект X-DOOR» - автоматизація процесів роботи
підприємства: бухгалтерський, складський облік і торгівля.
 «M.E.Doc IS» - це програмний продукт, який допомагає в
роботі з документами різних форм, типів та призначення.
Розглянемо детальніше вищезгадані комп‘ютерні програми для
автоматизації облікового процесу.
«Парус-Бухгалтерія» – досить проста у використанні, але
повнофункціональна програмна система, яка дає можливість
комп‘ютеризувати обліковий процес в підприємствах малого,
середнього та великого бізнесу. Програма вміщує в собі великий
спектр різноманітних функцій, до основних можна віднести: облік
каси та банку; облік господарських операцій; облік основних засобів,
облік матеріальних цінностей та багато інших.
Програмний продукт «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС» застосовується для
автоматизації облікових процесів, також формується первинна і
зведена документація. Цей комплекс відповідає за організацію
електронного документообігу у господарствах незалежно від форм
власності та джерел фінансування, а також надає можливість подавати
форми звітності контролюючим органам у електронній формі.
Система «GrossBee XXI» в більшості конфігурацій призначена
для автоматизації обліку на сучасних торгівельно-промислових
підприємствах.
Дане
програмне
забезпечення
являється
повнофункціональною інформаційною системою і безперечно
задовольняє вимоги більшості споживачів без додаткових
налаштувань. В той же час, завдяки своїй комплексній побудові, вона
може слугувати базою для створення різноманітних галузевих
підсистем.
M.E.Doc IS» - це система електронного документообігу, яка
представляє собою комп‘ютерну програму, що допомагає працівнику
облікового апарату у роботі з усіма типами документів в електронному
вигляді: рахунками, договорами, актами, податковими накладними,
звітами та іншими бухгалтерськими документами.
X-DOOR - програма побудована по модульному принципу і
складається з програми-платформи (X-DOOR або RTX-DOOR) і ряду
незалежних модулів-додатків, які призначені для вирішення
конкретних прикладних задач.
За кількістю реалізації та безперечним лідером за популярністю,
на сьогоднішній час, є програмне забезпечення корпорації «1С», яка
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завоювала ринок інформаційних систем завдяки своєму продукту під
брендом «1С: Бухгалтерія». Дана фірма розробила базову і професійну
форми цього програмного комплексу, а також їхні різні варіанти та
модифікації. Після установки модульної програми «1С: Бухгалтерія»
на комп'ютер, почати працювати з нею можна практично відразу,
навіть без попереднього ознайомлення з інструкцією. Самому
середньо-підготовленому в комп'ютерному відношенні бухгалтеру
цілком під силу освоєння базових можливостей програми.
Висновки. Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати,
що, інформаційні програмні комплекси стали основною складовою
системи ведення облікового процесу на підприємстві без яких
неможливо уявити сучасну бухгалтерію. Інформаційно-програмне
забезпечення таке ж важливе для бухгалтерського обліку підприємства
як організація облікового процесу, наявність висококваліфікованих
працівників, система документообігу та ін. Чітко налагоджені та
найбільш доцільно підібрані програмні комплекси для автоматизації
бухгалтерського обліку забезпечують найвищу ефективність
управління підприємством в цілому та організацію облікового процесу
зокрема. Застосування комп‘ютерно-інформаційних технологій в
процесі ведення бухгалтерському обліку забезпечує його
достовірність, чіткість та оперативність. Це
дає
змогу
проконтролювати в будь-який момент часу стан розрахунків, активів
та зобов'язань.
Отже, господарюючим суб‘єктам необхідно визначитися з
вибором комп‘ютерної програми, що зможе забезпечити необхідні
вимоги до потреб обліку підприємства і поряд з тим не потребувало
великих фінансових затрат на його придбання, а також не вимагало від
бухгалтера особливих навичок програмування. На нашу думку,
найбільш ефективним у вирішення проблеми автоматизації облікового
процесу буде використання програми «1С: Бухгалтерія», адже вона
забезпечує найбільше можливостей для ведення обліку в
підприємствах різних типів.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
У статті на основі теоретичного аналізу визначено сутність і змістові
характеристики інвестиційної спроможності регіону. Обґрунтовано зміст і розроблено
методичні підходи до діагностики інвестиційної спроможності сталого розвитку
регіону, що дозволяють оцінити його здатність залучати та ефективно формувати й
використовувати як внутрішні, так і зовнішні інвестиційні ресурси.
Ключові слова: регіон, сталий розвиток регіону, діагностика, інвестиції,
інвестиційна спроможність регіону.

Pushkarchuk I.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DIAGNOSTIC OF
INVESTMENT CAPACITY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
THE REGION
Introduction. In conditions of limited own financial resources in the regions of
Ukraine, the priority role in ensuring their sustainable development are given to investments.
The purpose of this article is the justification of methodological approaches to the diagnosis
of the investment capacity of sustainable development of the region. The methodological
base of the research was the developments of economic and financial science according to
the study of regional development, investment attractiveness and investment activity in the
region. Results. On the basis of theoretical analysis the investment capacity of sustainable
development of the region are proved as its ability to attract investments and effectively
build and use both internal and external investment resources for social, environmental and
economic development both in the short and in the long run. The characteristics of the
investment capacity of the region's sustainable development such as investment provision,
investment effectiveness and investment independence are determined. Generalizing and
systematizing the views of scientists to the regional diagnosis, diagnosis investment capacity
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of region is defined as a research process, involving quantitative and qualitative assessment
of investment sufficiency effectiveness and independence of the region in order to identify
trends, problems and their causes, reserves increase investment resources and based on this
design reasonable management decisions to increase investment capacity of regional
development. Methodical approaches to diagnosis investment capacity of sustainable
development of the region are substantiated. They allow estimate its ability to attract
investments and effectively build and use both internal and external investment resources.
Conclusion. The proposed methodological approaches to the diagnostic of investment
capacity of sustainable development of the region is a convenient tool for dynamic and
regional comparisons that combines multifaceted characteristics of the investment capacity
of the region. At the same time the method of calculating the integral index of investment
capacity for sustainable development of the region makes impossible to achieve good results
due to the overlap low values of selected indicators of high values of others, it best reflects
the impact of each indicator on the integral level.
Key words: region, sustainable development of the region, diagnostics, investment,
investment ability of in the region.

Пушкарчук И.Н.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В статье основываясь на теоретическом анализе определена сущность и
содержательные характеристики инвестиционной состоятельности региона.
Определено содержание и разработано методические подходы к диагностике
инвестиционной состоятельности устойчивого развития региона, позволяющие
оценить его способность привлекать, эффективно формировать и использовать как
внутренние, так и внешние инвестиционные ресурсы.
Ключевые слова: регион, устойчивое развитие региона, диагностика,
инвестиции, инвестиционная состоятельность региона.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
обмеженості власних фінансових ресурсів, в регіонах України
пріоритетна роль у процесах забезпечення їх сталого розвитку
відводиться саме інвестиціям. Інвестування виступає одночасно і
альтернативним, і взаємодоповнювальним джерелом фінансового
забезпечення сталого розвитку регіонів країни.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженню окремих аспектів інвестиційної
спроможності регіонів країни в контексті сталого розвитку та
механізмам їх нарощення присвячені праці багатьох вітчизняних і
зарубіжних науковців. Значний внесок у даному напрямі здійснили
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провідні вчені-економісти: О.Акименко, А. Асаул, І.Бланк,
С.Буткевич, М.Бутко, В.Геєць, З.Герасимчук, І. Заблодська,
С.Зеленський, Н.Корнєєва, О.Крайник, М.Крупка, Л.Петкова,
Д.Стеченко, Т.Уманець, О.Шаповалова та багато інших. Основним
чином увага дослідників акцентується на дослідженні факторів, що
визначають інвестиційну привабливість і інвестиційну активність
сталого розвитку регіонів, методичних підходах до їх оцінки й
державній політиці у даних напрямах. Разом з тим, малодослідженими
залишаються питання діагностики ефективності формування та
використання інвестиційного потенціалу регіону, що відбиваються у
понятті інвестиційної спроможності його сталого розвитку.
Цілі статті. Таким чином, мета даної статті полягає у
обґрунтуванні методичних підходів до діагностики інвестиційної
спроможності сталого розвитку регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Насамперед
з‘ясуємо сутність інвестиційної спроможності сталого розвитку
регіону. Під сталим розвитком регіону розуміється збалансований у
соціальному, економічному та екологічному аспектах розвиток, який
дозволяє у довгостроковій перспективі забезпечити високий рівень
якості життя теперішніх та майбутніх поколінь.
Основним чином вітчизняні науковці оперують категоріями
інвестиційна привабливість та інвестиційна активність регіону. Тому
методологічною базою дослідження слугуватимуть напрацювання
економічної і регіональної науки щодо вивчення інвестиційної
привабливості й інвестиційної активності на регіональному рівні.
Підходи науковців до трактування даних понять подано у таблиці 1.
Загалом, інвестиційна привабливість регіону відображає його рівень
розвитку, що є передумовою (можливістю) залучення інвестицій в
економіку регіону. Інвестиційна активність регіону відображає
інтенсивність інвестиційної діяльності.
Щодо інвестиційної спроможності сталого розвитку регіону,
то виходячи із самого поняття «спроможність» як стану об‘єкта та
його можливості в багатьох реальних процесах і явищах, на нашу
думку, її варто розглядати як здатність регіону залучати, ефективно
формувати й використовувати як внутрішні, так і зовнішні
інвестиційні ресурси для забезпечення збалансованого соціального,
екологічного та економічного розвитку як у коротко- так і у
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довгостроковій перспективі. З цих позицій, вважаємо, що інвестиційна
спроможність сталого розвитку регіону характеризується такими
трьома аспектами: 1) здатністю регіону залучати інвестиційні ресурси,
що відображається рівнем його інвестиційної забезпеченості;
2) здатністю регіону ефективно використовувати інвестиційні ресурси,
тобто інвестиційною результативністю; 3) здатністю регіону
формувати
ефективну
структуру
інвестиційних
ресурсів,
характеризуючись інвестиційною самостійністю у процесах
забезпечення соціо-еколого-економічного розвитку.
Таблиця 1
Трактування сутності категорій «інвестиційна активність регіону» та
«інвестиційна привабливість регіону»
Категорії
Інвестиційна
привабливість регіону

Інвестиційна
активність
регіону

Зміст
становище регіону в той чи інший момент часу, тенденції його
розвитку, що відображаються в інвестиційній активності [1].
це якісна та кількісна характеристика внутрішнього та зовнішнього
середовища об‘єкта можливого інвестування [3].
відповідність регіону основним цілям інвесторів, що полягають у
прибутковості, безризиковості і ліквідності інвестицій [13].
інтегральна характеристика окремих регіонів країни з позиції
інвестиційного
клімату,
рівня
розвитку
інвестиційної
інфраструктури, можливостей залучення інвестиційних ресурсів та
інших факторів, які істотно впливають на формування дохідності
інвестицій та інвестиційних ризиків та ін. [8].
концентрація і розподіл інвестиційного капіталу, активізація
впровадження нових виробничих потужностей, розвиток прямих і
портфельних інвестицій [2].
результат реалізації інвестиційної привабливості регіону, тобто
реаль-ний розвиток інвестиційної діяльності в регіоні, що
характеризується обсягами і темпами залучення інвестицій в
основний капітал регіону [4, с. 5].
сукупність власних фінансових можливостей регіону та можливостей
залучення зовнішніх фінансових ресурсів [10, с. 86].
міра інтенсивності процесів інвестування у рамках регіону, що
враховує ресурсні і реалізовані інвестиційні можливості регіональної
економічної системи [5, с. 16].
характеристика рівня інтенсивності інвестиційних процесів з
урахуванням специфічних для регіону умов і чинників розвитку, що
спрямована на виявлення і ефективний перерозподіл наявних у
регіонах інвестиційних ресурсів як в просторі, так і в часі [8, с. 31].

На відміну від інвестиційної активності та інвестиційної
привабливості
регіону,
інвестиційна
спроможність
регіону
характеризується рівнем концентрації інвестицій, формуванням та
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використанням фінансових ресурсів і оцінює як теперішній стан, так і
майбутні можливості регіонального розвитку, зважаючи на ті аспекти,
що гарантують позитивні інвестиційні потоки у майбутньому.
Відмінності між даними категоріями наведено у таблиці 2.
Узагальнюючи та систематизуючи погляди науковців на
регіональну діагностику, діагностику інвестиційної спроможності
регіону будемо розглядати як дослідницький процес, що передбачає
кількісну
та
якісну
оцінку
інвестиційної
забезпеченості,
результативності та самостійності регіону з метою виявлення
тенденцій, проблем і їх причин, резервів нарощування інвестиційних
ресурсів і на цій основі розробки обґрунтованих управлінських рішень
щодо підвищення інвестиційної спроможності регіону.
Таблиця 2
Відмінності між категоріями*
Ознаки
відмінності
Детермінант
и

Економічна
основа

Цінність
резу-льтату
оцінки

Критерії

Інвестиційна
приваб-ливість
регіону
рівень сталого
розвитку регіону,
інвестиційна
інфраструктура
вимір факторів,
що визначають
здатність регіону
залучати
інвестиційні
ресурси для
сталого розвитку
для інвестора
сталий розвиток
регіону, потенціал
регіону

Інвестиційна
активність регіону

Інвестиційна
спроможність регіону

концентрація
інвести-цій в регіоні,
актив-ність
інвестиційної
діяльності в регіоні
вимір інтенсивності
інвестиційної
діяльності регіону

концентрація
інвестицій в регіоні,
ефективність їх
формування та
використання
вимір здатності
регіону залучати,
ефективно формувати
та вико-ристовувати
інвестиції для сталого
розвитку

для регіональних
органів влади

для регіональних
органів влади

інвестиційна
забезпе-ченість,
інтенсивність
інвестиційної
діяльності регіону

інвестиційна забезпеченість,
інвестиційна
результативність,
інвес-тиційна
самостійність

*авторська розробка

Діагностика інвестиційної спроможності регіону передбачає
розгляд динамічного інформаційного масиву індикаторів, що
характеризують окремі її аспекти й дають змогу кількісно та якісно їх
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вимірювати. Розгляд найбільш ґрунтовних з існуючих методичних
підходів вітчизняних і зарубіжних дослідників до діагностики окремих
напрямків інвестиційної спроможності регіону [1-16], дозволяє
стверджувати про певну обмеженість підходів та не врахування ними
усіх складових та аспектів досліджуваної проблеми. Постає питання
вибору з існуючих методик діагностики тих елементів дослідження,
які є максимально відповідними змісту та характеру інвестиційної
спроможності сталого розвитку регіону. Пропонуємо діагностику
інвестиційної спроможності сталого розвитку регіону здійснювати на
основі індикаторів наведених у таблиці 3.
Інвестиційна спроможність не є внутрішньо притаманним
явищем регіону, її можна виявити та оцінити лише в результаті
порівняння із сукупністю інших регіонів. Тому постає необхідність
зведення такого масиву індикаторів до інтегрального оціночного
індикатора. Алгоритм його розрахунку, на нашу думку, повинен
містити таку послідовність дій:
1. Формування матриць вихідних індикаторів.
Таблиця 3
Індикатори фінансової спроможності сталого розвитку регіону*
Порогове
значення
Індикатори інвестиційної забезпеченості сталого розвитку регіону
Обсяг інвестицій в основний капітал на душу населення, Збільшен
грн./особу
ня
Обсяг капітальних інвестицій у житлове будівництво на душу Збільшен
населення, грн./особу
ня
Вартість введених в дію основних засобів на душу населення, Збільшен
грн.
ня
Інвестиції в основний капітал, % до ВРП
>20-30%
[6, с. 53]
Обсяги прямих іноземних інвестицій у розрахунку на душу Збільшен
населення, дол. США/особу
ня
Прямі іноземні інвестиції, % до ВРП
25%
[6,с.84]
Обсяг коштів інвесторів у фінансуванні інноваційної діяльності Збільшен
в промисловості на душу населення, грн./особу
ня
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного Збільшен
середовища на душу населення, грн./особу
ня
Індикатори інвестиційної результативності сталого розвитку регіону
Капіталовіддача ВРП (співвідношення ВРП до обсягу інвестицій
Збільшен
в основний капітал), %
ня
Індикатори

Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8

Y1
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Продовження табл. 3
1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

Z1

Z2

Z3
Z4
Z5
Z6

2
3
Співвідношення ВРП до обсягу прямих іноземних інвестицій,
Збільшен
млн.грн./млн.грн.
ня
Темп росту інвестицій в основний капітал регіону, %
>100
Темпи освоєння інвестицій в основний капітал у житлове
>100
будівництво, %
Ефективність капіталовкладень (співвідношення приросту ВРП Збільшен
до приросту інвестицій в основний капітал), %
ня
Темп росту прямих іноземних інвестицій, %
>100
Темп росту капітальних інвестицій на охорону навколишнього
>100
природного середовища на душу населення, %
Індикатори інвестиційної самостійності сталого розвитку регіону
Коефіцієнт концентрації внутрішніх джерел (кошти державного
>0,8
і місцевого бюджету, власні кошти підприємств і організацій,
кошти населення) фінансування інвестицій в основний капітал
(співвідношення внутрішніх джерел фінансування інвестицій в
основний капітал та загального обсягу інвестиції в основний
капітал за регіоном)
Коефіцієнт залежності від коштів іноземних інвесторів у
<0,08фінансуванні інвестицій в основний капітал (співвідношення
0,10
коштів іноземних інвесторів у джерелах фінансування
інвестицій в основний капітал за регіоном до їх загального
обсягу)
Співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування
>10
інвестицій в основний капітал
Коефіцієнт покриття імпорту в регіоні експортом
≥1 [14, с.
59]
Співвідношення між прямими іноземними інвестиціями в
>1
економіку регіону та прямими інвестиціями з регіону
Співвідношення між сумою коштів вітчизняних та іноземних
>1
інвесторів у джерелах фінансування інноваційної діяльності в
промисловості регіону
*авторська розробка.

2. Стандартизація індикаторів. Індикатори-стимулятори
стандартизуються діленням фактичного значення окремого індикатора
на порогове значення, а індикатори-дестимулятори – діленням
порогових значень на фактичні.
3. Розрахунок трьох узагальнюючих індексів інвестиційної
забезпеченості, результативності та самостійності регіону (IXj, IYj,
IZj) пропонуємо здійснювати за формулою обчислення модифікованої
середньої геометричної, адже якщо хоча б одне значення показника
рівне нулю, то й інтегральна оцінка буде рівною нулю:
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n

І Хj І Уj , I Zj

1 anj

n

1.

(1)

i 1

де a пj – стандартизовані індикатори;
і = 1..., n – індикатори, на основі яких проводиться дослідження;
j = 1…, m – регіони, що досліджуються.
4. Знаходження інтегрального індексу (ІІСРj):
(2)
І ІСРj 3 I Xj I Yj I Zj .
Висновки. Переваги застосування пропонованих методичних
підходів до діагностики інвестиційної спроможності сталого розвитку
регіону полягають у тому, що він є зручним інструментом для
динамічних і регіональних порівнянь, який поєднує багатоаспектні
характеристики інвестиційної спроможності регіону. Водночас
наведена методика розрахунку інтегрального індексу інвестиційної
спроможності сталого розвитку регіону унеможливлює досягнення
високих результатів за рахунок перекриття низьких значень окремих
показників високими значеннями інших, а тому найбільш повно
відображає вплив кожного окремого індикатора на інтегральний
рівень. Певним недоліком є те, що інтегральний індекс не має
реального економічного змісту і може застосовуватись лише для
порівняння у просторі або часі.
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ННЦ «Інститут агарної економіки»
СОЄВИЙ СЕГМЕНТ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ
ЯК СКЛАДОВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У статті систематизовано дослідження вчених щодо необхідності та
особливостей державної підтримки виробництва сої, її зміст з точки зору повноти та
відповідності пріоритетам продовольчої безпеки. Оцінено стан виробництва,
переробки та експорту сої в Україні. Проаналізовано окремі нормативні акти, щодо
регулювання ринку сої. Здійснено прогноз бюджетоформуючого потенціалу ринку сої
на Україні. Визначено напрями та систему заходів бюджетної підтримки, що
сприяють підвищенню продовольчої безпеки країни в рамках соєвого сегменту.

Радченко О.Д.
301

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

Ключові слова: соєвий сегмент продовольчої безпеки, бюджетна підтримка,
бюджетоформуючий потенціал виробництва сої, ринок сої.

Radchenko О.
SOY SEGMENTS IN THE AGRICULTURAL BUDGET
AS A COMPONENT OF UKRAINE FOOD SECURITY
The article explores the need for and characteristics of state support for soybean
production, its content in terms of completeness and compliance with food safety priorities.
Assess the condition of the production, processing and export of soybean in Ukraine.
Analyzed different regulations for regulation of soybean. Implemented budget-forecast the
market potential of soybean in Ukraine. The directions and the system of budgetary support
to help improve food security in the framework of soy segment. Development of budget
support soybean segment of food security of Ukraine is possible, subject to a set of measures
provides administrative, economic, fiscal and budgetary management. They should help to
increase soybean production by intensive technologies and export potential, fodder supply
and refining capacity. Only the solution of the complex problems will contribute to
strengthening the position and addressing food security, environment for exports, increase
revenues, the solution of social and demographic problems of rural areas.
In our opinion, in the Ukraine, to strengthen the administrative and economic control
measures segment soybeans need a balance of economic interests of the state, agriculture and
food industries, as well as internal and external customers. For this you need to calculate the
means of production and processing of soybeans, which are included in the state budget.
Calculations are made on the example of balance production and consumption of soy,
including its exports.
The main components of public policy on the soy market justify directions and
measures to support the development of enterprises soybean industry, the formation of
regulatory mechanisms in the domestic market of soybeans, offer approaches to stimulate the
functioning of soy food segment of the program.
Significant growth in soybean production begins in 2004, what is largely promoted
by the state support. In particular, in this period began the allocation of the state budget for
partial compensation of costs for the purchase of seeds.Total projected revenue, according to
these specifications in accounting marketing year rose against the base by 120%. Structure
factors shaping revenue is as follows: 2% due to the fixed agricultural tax; 28% due to the
taxation of wages; 70% due to deductions for social events.
Keywords: segment soy food security, budgetary support, revenue generating
potential of soybean production, soybean market.

Радченко О.Д.
СОЕВЫЙ СЕГМЕНТ БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
В статье исследованы необходимость и особенности государственной
поддержки производства сои, ее содержание с точки зрения полноты и соответствия
приоритетам продовольственной безопасности. Оценено состояние производства,
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переработки и экспорта сои в Украине. Проанализированы отдельные нормативные
акты, по регулированию рынка сои. Осуществлен прогноз бюджетообразующего
потенциала рынка сои на Украине. Определены направления и система мер
бюджетной
поддержки,
способствующих
повышению
продовольственной
безопасности страны в рамках соевого сегмента.
Ключевые слова: соевый сегмент, бюджетная поддержка, бюджетообразующий
потенциал производства сои, рынок сои.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими та практичними завданнями. Державна політика із
забезпечення продовольчої безпеки визначається відповідними
нормативними актами згідно з п.17 ст.92 Конституції України. У Законі
Про продовольчу безпеку України, ст. 8 передбачено, що для реалізації
основних напрямів державної політики у сфері формування
продовольчої безпеки розробляються державні цільові програми. Згідно
ст. 2 Закону «Про основні засади державної аграрної політики на період
до 2015 року» її мета спрямована на досягнення стратегічних цілей
гарантування продовольчої безпеки держави [6]. Така ж мета ставиться
у Стратегії розвитку аграрного сектору економіки України на період до
2020 року [6; 10].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням державного регулювання та фінансування
забезпечення продовольчої безпеки значну увагу приділяли вітчизняні
учені: М. Калінчик, П. Саблук, Л. Тулуш, Ю. Лупенко, В. МессельВеселяк, О.Шпичак [10] та ін. Безпосередньо питаннями регулювання
ринку сої займаються О.Білоусов [4], В.Тимченко [11] та ін.
У Галузевих програмах «Соя України – 2004, 2005-2010, 20082015» поставлена мета державного регулювання виробництва сої –
доведення посівних площ під соєю з 2003 до 2015 року до 1,3 – 2,5 млн
га в рік та виробництво сої щорічно –2,5 – 4,0 млн т.
Цілі статті. Метою дослідження є розгляд стану соєвого сегменту
бюджетної підтримки й обґрунтування відповідності основних заходів
та механізмів державного регулювання цієї культури у забезпеченні
продовольчої безпеки України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Валові збори та
врожаї останніх років дозволили Україні увійти в десятку найбільших
світових виробників та експортерів сої [9]. Експорт у сезоні-2012/13
склав 1,3 млн т, а у 2002/2003 рр. був 7,2 тис.т. Позитивною і
стимулюючою для розвитку соєвого сегменту є й економічна ситуація
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на ринку – на кінець 2010 р. середні закупівельні ціни на сою становили
3 тис. грн/т, то у 2014 році вони зросли до 5 тис. грн/т.
За даними Української асоціації виробників і переробників сої та
Інституту кормів НААНУ, згідно з Державною програмою розвитку
тваринництва на період до 2015 року планується довести чисельність
ВРХ до 9 900 тис. голів, свиней – до 13 400 тис., птиці – до 287 800 тис.
Для цього необхідно соєвого шроту, як мінімум, - 1,7 млн. т, отримати
2,4 млн. т сої [11].
Як зазначає О. Бойко [5], «сучасний український ринок сої та
продукції її переробки перебуває на стадії становлення, однак, поки він
розвивається переважно стихійно, тому зараз потребує чіткої стратегії
виробництва цієї культури, відповідних заходів з боку держави для
підвищення ефективності його функціонування».
Попри те, що соєвий сегмент ринку, продовольчої безпеки досить
вагомий,
проте
досі
не
здійснено
узагальнення
його
бюджетоформуючого потенціалу.
В Україні фактично засіяні площі сої (рис. 1) у 2013 р. склали 1,37
млн га, з обсягом виробництва 2,87 млн тонн та середньою врожайністю
20,5 ц/га. У порівнянні з 2012 роком площа склала 95,7%, урожайність
зросла на 19,9%, валовий збір зріс на 15,4%, а у порівнянні з 2005 роком
показники площі, валового збору та урожайності зросли у 3,2; 4,5; 1,4
разів.
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Рис. 1. Динаміка зібраних площ, валового збору та урожайності
сої в Україні за період 1990-2013 рр.
Джерело: Держкомстат, форма 50 с.г за вказані роки [7].
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За даними асоціації Agravery [1], високий попит на культуру в світі
стимулює українських виробників збільшувати її виробництво. В 2014/15
МР під сою відведено 1,7 млн га (в 2013/14 МР — 1,35 млн га),
врожайність прогнозують нижчу - з нинішніх 20,5 ц/га до 19,5 ц/га, а
всього планується зібрати 3,5 млн т сої.
Собівартість вирощування сої на 1га по Україні у 2013 р.
становить 296,40 грн при середній ціні реалізації 343,22 грн,
рентабельність при врожайності 20,5 ц/га - 15,8%.
Окрім того, на ринку соєвого сегменту спостерігається висока
конкуренція між експортерами та переробниками сої. На олію
переробляється лише близько 20% від валового збору, якою займаються
200 підприємств в 2013-му проти 100 підприємств у 2003 році. Фактично
українські переробники знаходяться в умовах сировинного дефіциту.
Середнє завантаження підприємств галузі в 2011/12 маркетинговому році
склало близько 63,5%. Цю ситуацію пропонуюється врегулювати
введенням експортного мита на сою, на рівні 10% - 12%, тому що э
ризики для переробної галузі [2].
У 2013/14 МР експортовано 1,3 млн т сої. У наступному МР
очікують зростання до 1,7 млн т. Найбільшими імпортерами української
сої є ЄС (45%), Туреччина (19,2%) та Єгипет (12,9%) [1].
Аналіз цінової ситуації на ринку України [13] показує, що ціни
зросли на 50 грн/т на умовах поставки EXW та СРТ-завод. Збільшення
закупівельних цін на сою відбувається завдяки збільшенню цін на
світовому ринку. Експортні компанії, проявляючи високий попит на
культуру, також стимулювали зростання цін. Попит з боку переробних
підприємств був невисоким, з огляду на помірні темпи реалізації соєвого
жому. Запаси сої на початок жовтня 2014 р. в сільськогосподарських
підприємствах склали 584,1 тис. т, що на 464,4 тис. т (майже у 4 рази)
більше запасів на цей же період 2013 р.
На експортному ринку ціни на сою знизилися на 10 $/т на умовах
поставки FOB. На Чиказький товарній біржі (СВОТ) котирування сої
зросли на 0,7 $/т. Навіть враховуючи прогнозоване зниження валового
збору в Південній Америці, світове виробництво сої залишається на
рекордному рівні – 307,7 млн т [6].
З вище приведеного матеріалу слідує, що на сучасному етапі
вітчизняна галузь соєвиробництва функціонує на екстенсивній основі.
Такий стан не можна вважати задовільним, тому роль держави у
регулюванні соєвого сегменту ринку посилюється.
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Основні складові державної політики на ринку сої обґрунтовують
напрями та заходи підтримки розвитку підприємств соєвої галузі,
формування регуляторних механізмів на вітчизняному ринку сої,
пропонують підходи до активізації забезпечення функціонування соєвого
сегменту продовольчої програми.
Як видно з рис. 1, на значний ріст виробництва сої починається з
2004 року, чому в значній мірі посприяла державна підтримка. Зокрема, у
цей період почалося виділення коштів держбюджету на часткову
компенсацію розмірів сортонадбавок на придбане товаровиробниками
суперелітне, елітне насіння і насіння першої репродукції, а в 2006-2008
рр. виділення коштів із держбюджету на щорічну компенсацію
сільгоспвиробникам за посіяну сою насінням категорії не нижче 1
репродукції - 80 грн/га, та насінням другої і третьої репродукції – 50
грн/га [5; 11].
За дослідженнями ряду авторів, державне регулювання передбачає
заходи організаційно-технологічного, маркетингового, агроекологічного,
нормативно-законодавчого характеру і спрямоване на підвищення
ефективності діяльності підприємств виробників соєвого підкомплексу
[4; 8; 11].
Заходами державного рівня, які будуть сприяти переводу соєвого
сегменту ринку на інтенсивний шлях розвитку, є удосконалення
регіонального розміщення посівів сої, виходячи з вимог до природнокліматичних умов; підтримка наукових досліджень з розробки новітніх
технологій вирощування і переробки; фінансування селекційної роботи з
виведення і підбору сучасних сортів сої; підтримка розробки і
застосування адаптованих засобів захисту; стимулювання впровадження
інтенсивних технологій екологобезпечного типу у процесі виробництва і
переробки; активізація інвестиційної діяльності; інтегрування в
агропромислові та кооперативні формування з метою вирішення
проблеми виробництва і раціонального використання продукції [4].
Автором О. Бойко [5] систематизовано заходи державного
регулювання підтримки соєвого сегменту ринку на адміністративні, до
яких віднесено регулювання питань: насінництва сої; місця сої в
сівозмінах, дорадчих служб для виробників та переробників сої;
підготовки кваліфікованих наукових та практичних кадрів; створення
регіональних соєвих кластерів; розробки інновацій; митну політику;
створення оптових ринків, діяльності аграрних бірж; та економічні регулювання питань: фінансової підтримки соєвиробників і
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соєпереробників через механізм здешевлення кредитів та компенсації
лізингових платежів; компенсація вартості сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва; часткова компенсація за сорти, репродукції,
витрат на пересівання озимини соєю; витрат на страхування посівів сої
тощо.
На думку В.Тимченко [11], «з метою зацікавленості
агровиробників у розширенні посівних площ сої і виконання
затверджених норм сівозмін необхідно запропонувати систему
відповідальності й стимулювання. Наприклад, подібно існуючому
порядку підтримки за рахунок бюджету виробництва продукції
рослинництва, тобто повернутися до дотацій на 1 га посіву». Також ним
запропоновано «сприяти створенню міні-комбікормових заводів,
виробництву і продажу збалансованих, з використанням сої, кормів,
виготовлених в основному з вітчизняної сировини, як агропідприємствам,
так і фермерським господарствам і господарствам населення, у яких від
47% до 78% тварин і птиці».
Для ефективного функціонування внутрішнього і зовнішнього
соєпродуктових ринків О.Білоусов [4] вважає, що необхідно вжити ряд
заходів і на господарському рівні, зокрема інформування про ефективні
канали збуту.
На нашу думку, в Україні, для посилення адміністративних та
економічних заходів регулювання соєвого сегменту ринку, необхідно
встановлено
баланс
економічних
інтересів
держави,
сільськогосподарської та переробної сфер виробництва, внутрішніх та
зовнішніх
споживачів.
Для
цього
необхідно
розрахувати
бюджетоформуючий потенціал галузі, на прикладі балансів продукції та
продуктів, що входять до переліку складових продовольчої безпеки.
Базова основа такого розрахунку приведена в таблиці 1.
Таблиця 1.
Розрахунок бюджетоформуючого потенціалу соєвої галузі
Показники
Посівна площа, тис га
Урожайність, ц/га
Валовий збір, тис. т
Передано в переробку, тис. т
Експорт, тис. т
Частка експорту, %
Нарахування
ПДВ
на
придбання ПП (20%), млн
грн

2010/2011
1134
20,4
1680
285
990
59

2011/2012
1476
17,1
2263
400
1338
55

2012/2013
1370
20,5
2405
800
1323
59

2013/2014*
1650
19,4
2774
1000
1600
58

4,7

8,0

16,0

17,0
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Продовження табл. 1
Митні платежі**, млн евро
1,98
2,67
2,65
3,20
Прогнозні надходження до
бюджету, млн грн.,
90,8
158,95
176,19
200,98
у т.ч.:
-за рахунок ФСП
2,80
3,65
3,39
4,08
-за рахунок оподаткування
35,0
47,3
51,8
56,9
оплати праці
(фактичний фонд оплати
217,6
296,5
324,2
356,0
праці на виробництво сої)
-за рахунок відрахувань на
53
108
121
140
соціальні заходи
* попередні дані; ** розраховано за вимогами законопроекту № 4693 від 14.04.14
„Про встановлення ставок вивізного (експортного) мита на соєві боби, подрібнені або
не подрібнені‖ [6; 8].
Джерело: розраховано за даними асоціації УкрОліяПром [2] та Держкомстату [7].

Як слідує з розрахунку, зростання фактичних і очікуваних
показників наступне: посівна площа у 2014/2015 МР збільшилась у 1,5
рази проти 2010/2011 МР, урожайність знизилась на 5%, але валовий
збір збільшився на 65%, частка, передана в переробку за цей же період
зросла у 3,5 рази. Експорт зріс на 62%, але частка експорту у валовому
виробництві залишається на тому ж рівні.
Нарахування ПДВ на придбання засобів виробництва (20%)
зросло у 3 рази, переважно за рахунок збільшення цін на
комплектуючі виробництва. Митні платежі, розраховані відповідно до
пропозицій законопроекту № 4693 від 14.04.14 „Про встановлення
ставок вивізного (експортного) мита на соєві боби, подрібнені або не
подрібнені» склали б у 2013 році 3,2 млн євро. Загальні прогнозні
надходження до бюджету, за приведеними показниками, у звітному
МР збільшилися
проти базового на
120%. Структура
бюджетоформуючих факторів виробництва, переробки та експорту сої
наступна: 2% за рахунок ФСП; 28% за рахунок оподаткування оплати
праці; 70% за рахунок відрахувань на соціальні заходи.
Висновки. Розвиток бюджетної підтримки соєвого сегменту
продовольчої безпеки України можливий за умови виконання
комплексу заходів, що передбачають адміністративне, економічне,
податкове та бюджетне регулювання. Вони мають сприяти
збільшенню виробництва сої за інтенсивними технологіями,
нарощування експортного потенціалу, забезпечення кормової бази та
переробних потужностей. Тільки вирішення комплексу проблем
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сприятиме посиленню позицій та розв‘язанню проблем продовольчої
безпеки, розширення умов для експорту продукції, збільшенню
надходжень до бюджету, вирішення соціальних та демографічних
проблем сільських територій.
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У статті досліджено фінансові проблеми підприємства з забезпечення
платоспроможності, розглянуто можливості облікового забезпечення його стійкого
фінансового стану.
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Ruchynskiy O., Klymenko S.
THE WAYS OF IMPROVEMENT ENTERPRISE SOLVENCY
To support (maintain) an enterprise solvency it is necessary to formulate and solve
the problem of a strategic direction. These problems include: the achievement of the
enterprise competitiveness; an efficient investment of equity and debt funds; an increase in
activity and the development of new markets for products; the reduction of the risks of the
solvency loss. To save the achieved production volumes and sales; to accelerate
convertibility of assets; and to reduce debt should be suggested to achieve or restore
profitability.
The main tasks in the implementation of tactical directions to ensure solvency is to
restore the profitability of the main activity and the balance of the cash flows. Long-term
trends that directly affect the status of settlement operations should be directed at preserving
the competitive position of the enterprise, improving marketing activities, rationalization of
the capital structure, the account of the effect of risk on the implementation of promising
projects. In order to manage cash flow and financial operations of the company effectively as
a whole a calculation of cash flows as indicators measuring financial stability, payment
stability and solvency should be introduced into practice. In order to increase efficiency and
improve the quality of management, and to improve management continuously, managers
need to be provided with timely and objectively necessary information of external and
internal character, which they can use in the development and making management
decisions. Scholars and practitioners‘ developments are focused on comprehensive
computerization, on the one hand, legal, business and economic information relating to
automate management of organizational and economic objects of different levels and
purposes, on the other hand, social information is needed to people as a service to ensure
their normal life. The rational organization of synthetic and analytical accounting of business
computer-based transactions provides the following: the control for the movement of the
statutory fund of the fixed and floating assets of the company; the control over the formation
and order of use of the depreciation fund, a single salary fund, social development and
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special purpose funds; saving money and the control over the use of them on the intended
purpose; disclosure of a financial performance of the company and the control over the
distribution of income; systemization and compilation of data on industrial and business
enterprises in the analytical and synthetic sections for making management decisions.
The account process consists of many units that must be specified and presented in
the technical and structural aspects. The creation of document templates for the formation of
various primary, intermediate and final data and indicators, reporting are associated with a
large number of transactions which involve a lot of executors. This requires a sound system
of their operations and procedures of accounting information movement both in space and in
time. Streamlining this process that is the movement of documents and execution of various
works in practice is called a document circulation. The main objective of the movement of
documents in the accounting process is an optimization of transmission and communication
channels of accounting centres-performers. These channels can be viewed with varying
degrees of aggregation - from fixing each individual carrier of the accounting information to
a generalized description of the information flow.
A document circulation is a set of transferring operations of the data which is
recorded on a multiple media from one workplace to another one. A well- designed system
of media path in time and space in the final stage of accounting is necessary to obtain
reconciled total scores while preparing required reporting forms.
The suggested ways of accounting improvement and the ways of solvency
management policies will help to better the quality of information about the real state of cash
transactions, which will increase the efficiency and accuracy of accounting information, help
to simplify accounting and analytical procedures, and exercise an effective control over the
formation of accounting income and achievement.
Key words: solvency, capital structure, financial state.

Ручинский А.С., Клименко С.А.
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследованы финансовые проблемы предприятия по обеспечению
платѐжеспособности. Рассмотрены возможности обеспечения учѐта его стойкого
финансового состояния.
Ключевые слова: платѐжеспособность, собственный оборотный капитал,
финансовое состояние.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Головна мета
фінансової діяльності зводиться до одного стратегічного завдання –
збільшення активів підприємства. Для цього воно повинно постійно
підтримувати платоспроможність і рентабельність, а також
оптимальну структуру активу і пасиву балансу. Джерелом
фінансування довгострокових активів, як правило, являються власні
кошти і довгострокові залучені засоби. Оборотні активи утворюються
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за рахунок власних коштів та короткострокових позичок банку.
Оптимально, щоб вони були сформовані на 50% за рахунок власних
коштів, та на 50% – за рахунок позичкового капіталу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Значна кількість провідних сучасних
українських вчених, зокрема, О.З. Жолнер [1], В.С. Лень [2],
В.К. Орлова [3], М.С. Пушкар [4], В.В. Сопко [5], А.М. Стельмащук
[6], П.Ю. Буряк [7] та зарубіжні вчені і практики досліджують
проблему, але динамічні зміни у світовій економіці не дозволяють
знайти оптимальне рішення, що буде правильним на довготривалий
період. Тому дослідження тривають і є необхідними.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Дефіцит власного оборотного
капіталу призвів до збільшення змінної і зменшення постійної частини
поточних активів, що свідчить про посилення фінансової залежності
підприємства і нестійкості його положення. Варто врахувати, що
фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок власних
коштів не завжди вигідно для нього, тому що виробництво має
відносно сезонний характер. Якщо в окремі періоди будуть
накопичуватися великі кошти на рахунках в банку то в інші періоди
коштів буде не достатньо. Крім того треба мати на увазі те, що у
період, коли ціни на фінансові ресурси не високі, а підприємство може
забезпечити більш високий рівень віддачі на вкладений капітал, ніж
платить за кредитні ресурси, залучаючи кошти, воно зможе підвищити
рентабельність власного капіталу.
У результаті аналізу платоспроможності ПП «НептунЕлектроПРО» виявлено, що кошти підприємства створені в основному
за рахунок поточних зобов‘язань, внаслідок чого його фінансове
положення визначається як нестійке. Тому з капіталом
короткострокового використання необхідна постійна оперативна
робота, направлена для контролю за своєчасним поверненням його і
залученням в оборот іншого капіталу. Відповідно від того, наскільки
оптимальне співвідношення власного і позичкового капіталів залежить
фінансовий стан підприємства. Розробка правильної фінансової
стратегії допоможе підприємству підвищити ефективність своєї
діяльності.
Загальна оцінка фінансового стану підприємства базується на
системі показників, які характеризують структуру джерел формування
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капіталу і його розміщення, рівновагу між активами підприємства і
джерелами їх формування, ефективність і інтенсивність використання
капіталу, платоспроможність і кредитоспроможність. Провівши аналіз
перелічених показників виявляємо, які резерви має підприємство для
покращення фінансового стану та платоспроможності.
Для цього слід більш повно використовувати виробничі
потужності підприємства, скоротити простої машин, обладнання,
робочої сили, матеріальних фінансових ресурсів, більш ефективно
реагувати на кон‘юктуру ринку, змінюючи у відповідності з його
вимогами асортимент продукції і цінову політику. Прискорити
оборотність капіталу можливо за рахунок скорочення понаднормових
запасів і періоду інкасації дебіторської заборгованості. Все це
дозволить збільшити прибуток, поповнити власний оборотний капітал
і досягти більш стійкої платоспроможності підприємства.
Отже, для забезпечення платоспроможного стану підприємства
пропонуємо, вирішити наступні основні задачі:
1) відновлення прибутковості основного виду діяльності;
2) збалансування руху коштів.
Слід зазначити, що ці задачі є тактичними і їх реалізація
дозволить уникнути кризової тенденції. Для підтримки (забезпечення)
платоспроможності підприємства необхідно ставити і вирішувати
задачі стратегічної спрямованості. До таких задач слід віднести:
досягнення конкурентоспроможності підприємства; ефективне
вкладення власних і позикових засобів; збільшення обсягів діяльності і
освоєння нових ринків збуту продукції; зниження ризиків утрати
платоспроможності. Для досягнення або відновлення прибутковості
пропонуємо: по-перше, зберегти досягнуті обсяги виробництва і
реалізації продукції; по-друге, прискорити оборотність активів; потретє, знизити заборгованість.
Основними завданнями у процесі реалізації тактичних напрямів
забезпечення платоспроможності виділено відновлення прибутковості
основного виду діяльності і збалансування руху коштів. Довгострокові
напрями, які безпосередньо впливають на стан розрахункових
операцій, повинні бути направлені на збереження конкурентних
позицій підприємства, підвищення ефективності маркетингової
діяльності, раціоналізацію структури капіталу, урахування впливу
ризику на впровадження перспективних проектів. Відновлення
прибутковості є комплексним завданням при забезпеченні
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платоспроможності підприємства у кризовий період. Його вирішення
потребує дотримання принципу оптимальності і урахування
взаємопов‘язаності показників рентабельності, обіговості та
заборгованості.
З метою ефективного управління грошовими потоками та
фінансовою діяльністю підприємства в цілому доцільно вводити в
практику розрахунок системи показників грошових потоків як
вимірників фінансової стійкості, платіжної стабільності та нормальної
платоспроможності. Для того, щоб підвищити оперативність і
покращити якість управління, а також щоб постійно вдосконалювати
методи управління, потрібно забезпечувати керівників своєчасною і
об‗єктивно необхідною інформацією зовнішнього і внутрішнього
характеру, яку б вони використовували при виробленні та прийнятті
управлінських рішень. Розробки вчених і практиків спрямовані на
всебічну комп‘ютеризацію, з одного боку, правової, ділової,
економічної інформації, яка стосується автоматизації управління в
організаційно-економічних об‘єктах різних рівнів і призначень, з
іншого-соціально-побутової інформації, яка потрібна населенню як
послуга для забезпечення нормальної життєдіяльності. При обліку,
контролі та аналізі доходів підприємства використовують зведені
форми та звітні дані бухгалтерського обліку, які в свою чергу
базуються на первинному та поточному обліку.
Раціональна організація синтетичного і аналітичного обліку
господарських операцій із застосуванням АРМ бухгалтера забезпечує:
контроль за рухом статутного фонду в частині основних і оборотних
засобів підприємства; контроль за утворенням і порядком
використання амортизаційного фонду, єдиного фонду оплати праці,
фондів соціального розвитку і спеціального призначення; збереження
грошових коштів і контроль за використанням їх по цільовому
призначенню; виявлення фінансових результатів діяльності
підприємства і контроль за розподілом доходу; систематизацію і
узагальнення даних про виробничо-господарську діяльність
підприємства в аналітичному і синтетичному розрізах для прийняття
управлінських рішень.
Обліковий процес складається з багатьох блоків, які повинні
бути конкретизовані і представлені у технологічних та структурних
аспектах. Створення форм документів для формування різних
первинних, проміжних та підсумкових даних та показників, складання
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звітності, пов‘язані з великою кількістю операцій, у здійсненні яких
беруть участь багато виконавців. Це потребує продуманої системи
їхніх дій і процедур руху облікової інформації як у просторі, так і в
часі. Упорядкування цього процесу, тобто руху документів та
виконання різних робіт, у практиці називають документооборотом.
Основне завдання організації руху документів у обліковому процесі це оптимізація каналів передавання та зв‘язку обліковиз осередківвиконавців. Ці канали зв‘язку можуть бути представлені з різним
ступенем агрегування - від фіксації кожного окремого носія облікової
інформації до узагальненої характеристики потоків інформації.
Документопотік – це сукупність операцій передавання з одного
робочого місця на інше даних, зафіксованих на кількох носіях
облікової інформації. Формування документопотоків залежить від
організаційної побудови і структури господарства, форми організації
обліку, типів, виду та характеру технічних та організаційних засобів,
обчислювальних машин, які використовуються в обліковому процесі.
Для одержання зведених підсумкових показників при складанні
звітних форм потрібна продумана система руху носіїв у часі та
просторі на завершальному етапі обліку.
Висновки.
Запропоновані
шляхи
вдосконалення
бухгалтерського обліку та напрямки політики управління
платоспроможністю ПП «Нептун-Електро ПРО» сприятимуть
покращанню якості інформації про реальний стан здійснення
розрахункових операцій, що підвищить оперативність і точність
облікової інформації, дасть змогу спростити обліково-аналітичні
процедури та здійснювати ефективний контроль за обліком
формування доходу і досягненням стійкого фінансового стану та
платоспроможності підприємства.
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У статті розглянуті проблеми організації обліку витрат інноваційної діяльності
та шляхи їх вирішення. Нами було досліджено два методи обліку витрат інноваційної
діяльності та запропоновано шляхи подолання, нарахування і списання витрат
інноваційної діяльності.
Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, витрати, інноваційні
витрати, ініціативно-пошукова інноваційна діяльність, комерційно-прикладна
інноваційна діяльність, інноваційна діяльність за державним замовленням.

Сазонов Р.В., Данилов Є.Ю., Єгоров Є.О.
PROBLEMS OF ORGANIZATION COST ACCOUNTING
INNOVATION ACTIVITIES AND WAYS TO SOLVE THEM
The article deals with the problem of organization cost accounting innovation
activities and ways to solve them. We have investigated two methods of cost accounting
innovation and the ways to overcome, charges and write-off costs of innovation activities.
Recommendations to improve the analyticity accounting innovative projects. Considering
new approaches, ideas and concepts of management accounting, we have concluded that it is
necessary to the formation of management accounting innovation processes that would allow
information to support effective innovation policy, and therefore, each company under
uncertainty and economic globalization. In accounting standards no thorough explanation of
aspects of cost accounting and its organization with innovation. Therefore, the formation of
theoretical and methodological basis of accounting innovation is urgently needed.
Keywords: innovation, innovative activity, costs, innovation costs, initiative retrieval
innovative activity, commercially applied innovation activities, innovation activities on
public order.
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Сазонов Р.В., Данилов Є.Ю., Єгоров Є.О.
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА РАСХОДОВ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье рассмотрены проблемы организации учета затрат инновационной
деятельности и пути их решения. Нами было исследовано два метода учета затрат
инновационной деятельности и предложены пути преодоления, начисления и
списания расходов инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, расходы,
инновационные расходы, инициативно-поисковая инновационная деятельность,
коммерчески прикладная инновационная деятельность, инновационная деятельность
по государственному заказу.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Однією із
проблем, що гальмують розвиток інноваційної діяльності, є недостатнє
інформаційне забезпечення. Воно охоплює сукупність первинних і
зведених даних, організацію збереження накопиченої інформації,
способи її подання та методи перетворень, правила організації банку
даних, методики кодування та пошуку інформації. При цьому
необхідно, щоб споживач отримував необхідну інформацію з
мінімальними витратами на її підготовку. У стандартах
бухгалтерського обліку немає ґрунтовного пояснення аспектів обліку
витрат та його організації саме у інноваційній діяльності. Тому
формування теоретико-методологічної бази обліку інновацій є
нагальною потребою.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Провідними вітчизняними вченими здійснено
ряд доробок щодо уточнення методу бухгалтерського обліку по
відношенню до інновацій та методичних рекомендацій щодо
групування витрат. До найґрунтовніших із них можна віднести праці
Ф. Бутинця, Н. Грабової, Т.Карпової, Л. Нападовської, О. Левицької,
В. Стражева, Є. Яламової, О. Кантаєва, Б. Валуєва, А. Яругової.
Цілі статті. Пошук оптимальних методик обліку витрат від
інноваційної діяльності та основних причин ведення бухгалтерського
обліку таких витрат.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Впровадження у
виробництво новітніх досягнень науки і техніки набуває особливого
значення у сучасній світовій економіці. У період світової економічної
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кризи конкурентоспроможними є підприємства та галузі, що активно
впроваджують та використовують інноваційні технології. Разом з тим,
Україна продовжує розвиватися як країна з високою часткою
сировинних галузей промисловості, а інноваційний розвиток не став
однією з головних ознак зростання національної економіки.
Сучасне інноваційне управління має базуватися на виявлені
причин і взаємозв‘язків, які виникають у діяльності систем, урахуванні
швидкоплинних змін навколишнього середовища, а також глобальних
явищ і подій, які так чи інакше впливають на розвиток підприємства.
Без постійного впровадження нововведень у діяльності будь-якого
підприємства його життєвий цикл різко скорочується і практично стає
неможливим досягнення поставлених цілей взагалі та на кожному
етапі зокрема.
Теоретичним питанням сутності інноваційного розвитку
окремих елементів системи управління підприємством присвячено
низку робіт вітчизняних і зарубіжних спеціалістів, у яких надаються
різні тлумачення основних положень. Деякі дослідники
під
інноваціями в широкому значенні розуміють прибуткове використання
новацій у вигляді нових технологій, видів продукції, організаційнотехнічних і соціально економічних рішень виробничого, фінансового,
комерційного або іншого характеру. Інші вважають, що нововведення
зводиться до розвитку технології, техніки, управління на стадіях її
зародження, освоєння та ін. Інновація – це процес, в якому винахід або
ідея набувають економічний зміст, як вважає
Б. Твіс. За Й.
Шумпетером, інновація – нова науково-організаційна комбінація
виробничих факторів, які мотивовані підприємницьким духом.
Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність»,
інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і
зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.
Інновація – це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру
та якість виробництва і (або) соціальної сфери.
Методологічні особливості накопичення облікової інформації
про інноваційну діяльність в Україні регламентовані: Законом України
«Про інноваційну діяльність», П(C)БО 8 «Нематеріальні активи»,
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П(C)БО 16 «Витрати».
Інноваційна діяльність нерозривно пов‘язана з фінансуванням і
вимагає суттєвих витрат, які мають особливе відображення у
бухгалтерському обліку.
Потреба у бухгалтерському відображенні витрат на інновації
зумовлена підвищенням уваги з боку держави та суспільства.
Передумовою бухгалтерського відображення витрат на інновації є те,
що будь-які процеси цілеспрямованого впливу на інноваційний процес
пов'язані з витратами ресурсів, які необхідно відображати у
бухгалтерському обліку.
Серед причин, які зумовлюють необхідність ведення
бухгалтерського обліку витрат на інновації, слід виокремити такі:
- у бухгалтерському обліку повинні бути відображені операції,
пов'язані з інноваційною діяльністю суб'єкта господарювання та їх
вплив на фінансовий результат;
- зовнішнім і внутрішнім користувачам необхідно володіти
інформацією про інноваційну діяльність підприємства для прийняття
рішень;
- підприємство може мати конкурентні переваги, якщо зможе
довести, що його продукція (товари, роботи, послуги) кращі;
- бухгалтерський облік інноваційної діяльності є засобом
досягнення стійкого розвитку.
Особливостями обліку інноваційної діяльності є відмінності в
відображенні саме витрат, що є основою управлінського обліку. Для
вирішення проблеми обліку інноваційних витрат пропонуємо декілька
методів обліку витрат в інноваційній діяльності:
Перший метод спрямований на використання синтетичного
рахунка 941 «Інноваційні витрати», а для забезпечення систематизації
й аналізу інформації про витрати - ввести облік витрат на цьому
рахунку в розрізі наступних груп інноваційних витрат:
- 941.1, маркетингові дослідження (раціонально відображати
витрати на маркетингові дослідження потреб ринку, відбір і вивчення
якості отриманих ідей, пошук потенційних замовників);
- 941.2, інноваційне проектування (витрати пов'язані з
розробкою плану дій, розрахунком планових показників проекту,
бюджетуванням);
- 941.3, інноваційне виробництво (витрати на виробництво
інноваційного продукту, вартість всіх спожитих матеріальних і
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нематеріальних ресурсів);
- 941.4, комерціалізація продукту (витрати на рекламу,
просування й збут);
- 941.5, інші витрати (непрямі загально виробничі та
загальногосподарські витрати).
Також виділяють методики обліку витрат інноваційної
діяльності, які можна поділити на два основні види: методика
капіталізації витрат і методика некапіталізованих витрат. Капіталізація
у даному випадку - формування собівартості матеріальних і
нематеріальних витрат під впливом витрат на розробку інновацій.
Витрати, які не відповідають вимогам для визнання їх активами,
вважаються не капіталізованими.
Методика обліку інноваційних витрат шляхом капіталізації
передбачає застосування субрахунку 391 «Витрати майбутніх
періодів» у звичайному порядку, застосування пропонованого
окремого балансового субрахунку 392 «Витрати на підготовку і
освоєння нової продукції та виробництв» для обліку капіталізованих
інноваційних витрат підприємства, вживання методики «прямої
капіталізації», а також методики прямого списання витрат на
собівартість продукції та обліку у результаті безкоштовного
отримання інноваційного продукту (витрати, пов‘язані з придбанням
нового продукту, витрати на виробництво інноваційної продукції в
експериментальному цеху, витрати, пов‘язані з придбанням
інноваційного об‘єкта, виробничі витрати включені у первісну
вартість об‘єкта необоротних активів).
Методики обліку некапіталізованих інноваційних витрат
передбачає застосування рахунку 941 «Витрати на дослідження і
розробки» в складі інших витрат операційної діяльності, використання
рахунків 92 «Адміністративні витрати» та 93 «Витрати на збут»
(вартість витрачених ресурсів підприємства на інноваційні цілі у
складі витрат звітного періоду, витрати операційної діяльності).
Слід зазначити, що існують різні види інноваційної діяльності:
ініціативно-пошукова,
комерційно-прикладна,
за
державним
замовленням. Кожна з них має особливості, що впливає на
формування собівартості та фінансування цієї діяльності. Це
обумовлює існування пов‘язаних з ними різних об‘єктів
бухгалтерського обліку.
Для ініціативно-пошукової діяльності притаманне застосування
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різноманітних облікових методик. Підприємства, інноваційна
діяльність яких відповідає таким властивостям можуть застосовувати
методики застосування рахунку 941 «Витрати на дослідження і
розробки» в складі інших витрат операційної діяльності у випадках,
коли об‘єкти права інтелектуальної власності не відповідають вимогам
П(С)БО 8, методику використання рахунку 92 «Адміністративні
витрати», 93 «Витрати на збут», рахунку витрат на утримання й
експлуатацію обладнання, якщо витрати, пов‘язані з інноваційними
заходами, мають незначний характер. Якщо підприємства створюють
інновації власними силами, то для них характерна методика «прямої
капіталізації» з віднесенням витрат на рахунок 15 «Капітальні
інвестиції», особливістю якої є формування виробничих витрат на
рахунку 233 «Виробництво інноваційної продукції», з подальшим їх
віднесенням на первісну вартість необоротних активів
Для підприємств, інноваційна діяльність яких є комерційноприкладною, характерна методика прямого списання витрат на
собівартість продукції, для чого раціонально застосовувати рахунок
233 «Виробництво інноваційної продукції».
Підприємства або організації, що здійснюють інноваційну
діяльність за державним замовленням, повинні застосовувати
специфічну методику обліку інновацій, отриманих у результаті
безкоштовного отримання інноваційного продукту.
Ми вважаємо, що перший метод, який спрямований на
використання синтетичного рахунка 941 «Інноваційні витрати» є
більш зручним, тому що у процесі здійснення інноваційної діяльності
підприємства несуть певні витрати, які впливають на собівартість
виготовленої продукції, що є важливим при визначенні фінансових
результатів. Тому раціонально відображувати інноваційні витрати на
рахунку 941 і закривати його рахунком 79 «Фінансові результати» для
визначення фінансового результату.
Для вирішення наявних проблем, необхідно запровадження
концептуальних підходів до побудови обліку інноваційної діяльності.
А саме:
- вдосконалення діючої нормативно-правової бази;
- розробка методології обліку інноваційної діяльності (джерела
покриття витрат, ринкова
оцінка інноваційного доробку,
амортизаційна політика та інше);
- розробка методик з планування обліку й калькулювання
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продукції інноваційної діяльності;
- запровадження дієвої системи комерціалізації інноваційної
продукції на державному рівні.
Висновки. Отже, впровадження дієвих підходів до вирішення
облікових
проблем
інноваційної
діяльності
сприятимуть
інноваційному розвитку держави, входженню економіки України до
сучасної моделі розвитку. Для вирішення проблеми обліку
інноваційних витрат існує декілька методів обліку витрат в
інноваційній діяльності, кожен з яких залежить від специфіки та
особливостей діяльності конкретного підприємства.
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ІННОВАЦІЙНЕ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
У статті розглянуто ефективність відтворення основних фондів. Досліджено
систему показників, що характеризують зношування основних фондів.
Проаналізовано рівень ефективності відтворювальних процесів підприємств України, і
представлені пропозиції щодо цього напрямку.
Ключові слова: основні фонди, фізичний та моральний знос, просте та
розширене відтворення, коефіцієнт змінності.
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Sazonov R., Shyrko O., Shpunt T.
CREATING INNOVATIVE FIXED CAPITAL COMPANY UKRAINE
The article deals with the еffectiveness of creation fixed assets has examined. The
system of indexes, that describe the wear of fixed assets, have explored. We considered two
ways of innovative reproduction of fixed assets in the enterprise: the first way is to use
already existing innovative technical developments, the second path - the company
participates in the creation and active management of the process of creating new types of
equipment. Also was assessed the situation in Ukraine with regard to the physical and moral
depreciation of fixed assets, their coefficient of response, and recovery. Deals with the
problem of maximum-financing of innovative activity of enterprises,through the
undeveloped capital market of Ukraine, the high cost of Bank loans, as well as the inability
of the state to allocate the necessary funds for investment. Was the issue of the use of
borrowed funds during the economic crisis, when banks provide enterprises long-term loans
and just short term with high interest, due to which it is not possible to provide funding for
production needs. The article lists a number of other problems that lurk in Ukraine on the
issue of reproduction of fixed assets and the suggested solutions.
Keywords: capital assets, physical and moral deterioration, simple and expanded
reproduction, the coefficient of variability.

Сазонов Р.В., Ширко О.В., Шпунт Т.М.
ИННОВАЦИОННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
В статье рассмотрена эффективность воспроизводства основных фондов.
Исследована система показателей, которая характеризует износ основных фондов.
Проанализирован
уровень
эффективности
воспроизводственных процессов
предприятий Украины, и представлены предложения относительно этого направления.
Ключевые слова: основные фонды, физический и моральный износ, простое и
расширенное воспроизводство, коэффициент сменности.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Основні
засоби є необхідним фактором будь-якого виробництва. Їх стан та
ефективне використання прямо пропорційно впливає на кінцеві
результати господарської діяльності підприємства.
Використання інноваційної техніки на будь-якому етапі
функціонування підприємства й, відповідно, відтворення основних
засобів забезпечує високий рівень конкурентоспроможності. На
певних проміжках життєвого циклу підприємства особливо гостро
виникає потреба в інноваційному оновленні його основних засобів.
Однією з основних проблем є відсутність достатньої кількості та
323

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

відповідного рівня інноваційної техніки.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Великий внесок у розробку теоретичних основ
питання інноваційного відтворення основних засобів, зробили провідні вітчизняні вчені – економісти: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець,
Н.Г. Виговська, С.Ф. Голов, М.Я. Дем'яненко, С.М. Євтушенко та інші
вчені. Проте, глибокі структурні зміни в економічному механізмі
вимагають постійного вдосконалення методології і формування
стратегії відтворення основних засобів.
Цілі статті. Довести важливість відтворювальних процесів,
проаналізувати рівень ефективності відтворювальних процесів
підприємств України та представити пропозиції щодо їх прискорення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основні фонди
будь-якого підприємства є матеріально-технічною основою, базисом
ефективної та успішної діяльності, забезпечують підвищення
технічної оснащеності та продуктивності праці виробничого
персоналу, визначають потужність та конкурентоспроможність
підприємства у ринковому середовищі.
Необхідність окремого виділення в самостійну групу показників
відтворення засобів праці, які характеризують процес їхнього руху,
технічний стан та структуру, зумовлена тим, що відтворювальні
процеси істотно й безпосередньо впливають на ступінь ефективності
використання застосовуваних у виробництві машин, устаткування та
інших знарядь праці.
У процесі свого функціонування основні фонди піддаються
фізичному та моральному зносу. Фізичний знос у процесі
застосування фондів (знос першого виду) та у процесі зберігання (знос
другого виду). Моральний знос полягає в зниженні вартості фондів
внаслідок здешевлення їх виробництва (знос першого виду) та в
зниженні вартості старих фондів внаслідок появи нових фондів з
більш високими якісними характеристиками (знос другого виду) [2].
Опрацювання робіт, що розкривають сутність відтворення
основних засобів, дозволило узагальнити поняття відтворення і
запропонувати його визначення у наступному вигляді. Відтворення
основних фондів - процес усунення морального та фізичного зносу
основних фондів через загальну сукупність взаємопов'язаних та
упорядкованих між собою відтворюваних відносин, що органічно
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взаємозалежать від параметрів зовнішнього і внутрішнього
середовища підприємств та умов його економічної діяльності на ринку
на основі капітального ремонту, модернізації, модифікації або повної
заміни працюючих основних фондів, що в кінцевому результаті
призведе до підвищення соціально-економічної ефективності
підприємства в цілому.
Тобто, відтворення основних виробничих фондів - це процес їх
безперервного поновлення [3]. Відтворення має простий або
розширений характер. Фонди відновлюються або проведенням різного
виду ремонтів за рахунок амортизаційних відрахувань (просте
відтворення), або шляхом здійснення технічного переоснащення,
реконструкції та розширення діючого підприємства і нового
будівництва (розширене відтворення) [4].
Підвищення ефективності виробництва багато в чому залежить
саме від покращення використання основних виробничих фондів
(ОВФ) Ефективне використання ОВФ і зокрема виробничого
устаткування дозволяє збільшити обсяги виробництва без додаткових
капіталовкладень, а також значно скоротити поточні витрати
виробництва, знизити собівартість продукції, що випускається і як
результат підвищити рентабельність роботи підприємств.
Серед
показників,
які
характеризують
ефективність
використання ОВФ, на практиці найбільш часто використовують
коефіцієнт змінності.
За рахунок підвищення змінності устаткування можливо значно
покращити використання основних фондів. Саме коефіцієнт змінності
допомагає визначити частку обладнання чи устаткування, що потребує
відтворення.
Однак, цей показник не варто брати за основу та вважати його
досконалим, оскільки він не враховує внутрішньозмінні простої через
неякісний ремонт, відсутність роботи, інструменту та інше. За
статистикою, нажаль, внутрішньозмінні простої устаткування
досягають 30-35% всього відпрацьованого часу.
В процесі свого функціонування і розвитку підприємство має
два шляхи інноваційного відтворення своїх основних виробничих
засобів.
Перший шлях полягає у використанні вже існуючих
інноваційних технічних розробок, що впроваджені у виробництво
машинобудівними підприємствами (вітчизняними і зарубіжними) й
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пропоновані до реалізації. Переваги даного варіанту полягають в
можливості оцінити діючу техніку без додаткових витрат на її
замовлення. До такого варіанту найчастіше вдаються підприємці,
діяльність яких ґрунтована на процесному підході до відтворення
засобів виробництва: застарілу (фізично та морально зношену) техніку
замінюють новою, кращою за основними параметрами.
Прогресивні підприємства закладають у підґрунтя своєї
діяльності еволюційний підхід до відтворення основних виробничих
засобів (розроблення, впровадження та використання нових поколінь
техніки, принципово нових прогресивних видів обладнання).
За такого варіанту підприємство бере участь у започаткуванні й
активному управлінні процесом створення нових видів техніки,
устаткування та обладнання. Цей варіант стратегічно виправдний
порівняно з першим, але він і більш ризикований, тому як не гарантує
очікуваних результатів і потребує значних інвестицій.
Якщо ж оцінювати ситуацію, яка склалася зараз в Україні,
можна стверджувати, що більша частина споруд, техніки та
обладнання українських підприємств зношена фізично і застаріла
морально і тому потребує негайної заміни. За офіційними даними,
станом на 2013 рік більше 50% основних засобів усіх підприємств
країни є застарілими. Коефіцієнти оновлення й вибуття машин і
устаткування, тобто найбільш активної частини основних фондів на
промислових підприємствах, коливаються в межах відповідно 7-8% та
3-4% їх загального обсягу, а коефіцієнт економічного спрацювання досягає 65-75% їх загальної вартості. Парк діючого виробничого
устаткування містить майже третину фізично спрацьованих і технічно
застарілих одиниць техніки. Все це призводить до великих
виробничих витрат.
Адже,
застосовуючи
морально
застаріле
обладнання,
підприємства часто вимушені використовувати морально застарілі
технології, які закладені під час створення цієї техніки.
Так, як Україна характеризується нерозвинутим ринком
капіталу, високою вартістю банківських кредитів, нездатністю
держави виділяти необхідні кошти для капіталовкладень, то
підприємства, зазвичай, максимально використовують можливості
самофінансування. Тому, велике значення відіграють саме витрати
підприємств на інноваційну діяльність, що є досить розвиненою та
поширеною практикою в системі підприємництва (рис. 1).
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Рис. 1. Витрати на фінансування інноваційної діяльності
українських підприємств у 2007-2013 рр. (млн. грн.) [1]
Проаналізувавши дані, слід зазначити, що найменший обсяг
витрат на фінансування інноваційної діяльності спостерігався у 2009
році – 7949,9 млн. грн., а найбільший у 2011 році – 14333,9 млн. грн.
На жаль, загальні витрати на інноваційну діяльність підприємств
починаючи з 2011 року стрімко зменшуються. За останні 3 роки
значення таких витрат скоротилось на 4471,3 млн. грн. У 2013 році
порівняно з 2012 роком, їх обсяг зменшився на 1918 млн. грн.
(16,71%), а в порівнянні з 2011 роком – на 33,29%.
Слід також звернути увагу на самі джерела фінансування
інноваційної діяльності підприємств (табл. 2). [1]
Таблиця 2
Джерела фінансування інноваційної діяльності 2007 – 2013 рр.,
млн. грн.
Рік
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Загальна
сума
витрат
10850,9
11994,2
7949,9
8045,5
14333,9
11480,6
9562,6

власних
7999,6
7264,0
5169,4
4775,2
7585,6
7335,9
6973,4

У тому числі за рахунок коштів
державного
іноземних
бюджету
інвесторів
144,8
321,8
336,9
115,4
127,0
1512,9
87,0
2411,4
149,2
56,9
224,3
994,8
24,7
1253,2
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інших
джерел
2384,7
4277,9
1140,6
771,9
6542,2
2925,6
1311,3
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Протягом 2007-2013 рр. спостерігається чітке переважання
фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів
підприємств. Так у 2013 році його обсяг склав 72,92% від загальних
витрат. За досліджуваний період більш ніж втричі зросло
фінансування за рахунок іноземних інвесторів і становило у 2013 році
1253,2 млн. грн., тобто 13,11 % від загальних витрат. Витрати за
рахунок коштів державного бюджету 2013 року мали найменше
значення. Так, з бюджету було витрачено 24,7 млн. грн., що склало
0,26% від загальних витрат.
Також однією з проблем в сучасних умовах є використання
залучених коштів. У зв‘язку з економічною кризою, банки не надають
підприємствам довгострокових кредитів, а лише короткострокові під
високі відсотки, за рахунок яких не можливо забезпечити
фінансування виробничих потреб.
Таким чином в Україні існує ряд проблем, які потребують
найшвидшого вирішення:
1) відсутність науково-методологічної бази формування
інноваційної системи;
2) відсутність системності у здійснюваних державою заходах
щодо реалізації інноваційного потенціалу національної економіки;
3) відсутність дієвої системи пріоритетів розвитку науковотехнологічної сфери;
4) відсутність належного та достатнього фінансування
інноваційної діяльності збоку держави;
5) проблема використання залучених коштів підприємств та
фондів цільового призначення (амортизаційний фонд, фонд розвитку
підприємства);
6) відсутність державних програм підтримки підприємництва та
стимулюючої системи оподаткування.
Висновки. Для забезпечення інноваційного відтворення
основних фондів українських підприємств необхідно здійснити ряд
заходів:
1)
стимулювати
інвестиційну
ініціативу
суб‘єктів
господарювання з боку держави;
2) надати податкові пільги та знижки новоствореним, а також
малим та середнім підприємствам;
3) дозволити підприємствам самостійно обирати й змінювати
метод амортизації з повідомленням податкових органів, а також
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запровадити контроль за цільовим використанням амортизаційних
коштів;
4) впровадити державні програми стимулювання інвестицій та
надходження іноземного капіталу з метою покращення інвестиційного
клімату та підвищення інвестиційної привабливості України;
5) вдосконалити механізм захисту прав інтелектуальної
власності та процедур патентного захисту інновацій;
6) забезпечити прозорість відбору інноваційних проектів та
основних напрямів розвитку наукових досліджень;
7)
покращити
систему
інформаційного
забезпечення
інноваційної діяльності, сертифікації і впровадження розробок,
підготовки і перепідготовки кадрів.
Запропоновані заходи забезпечать підвищення обсягів
вітчизняних та іноземних інвестицій направлених на відтворення
основних фондів українських підприємств.
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Sivodid E.
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT
ACCOUNTING IN THE PUBLIC SECTOR
This article is devoted to the study of accounting in the public sector, including
management accounting; defined the main directions of reforms, as well as factors that have
a direct impact on it; outlined the practical suggestions for it improvement effective
functioning.
Today, most scientists agree on the need for modernization of accounting in the
public sector and the introduction of a single unified methodology that will strengthen the
strategic directions of management accounting in the budgetary institutions.
To solve these problems, the author proposed the following measures:
the unified (single) chart of accounts in the public sector;
use a single method of accounting - accrual basis;
further development of program budgeting in the budget process;
improvement of strategic planning at key spending units;
develop a system of evaluating the performance of public sector institutions;
ensure optimal and efficient use of public funds and comply with the requirements
of European Union Directives.
The above measures will help increase the effectiveness of management
accounting, bringing it in line with international leading practices and ensure for meet the
needs of all users of information.
Keywords: management accounting, public finance, money, budget, public financial
control.

Сиводед Е.
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
В статье рассмотрены основные направления реформирования учета в
государственном секторе, в частности системы управленческого учета и предложены
новые подходы для обеспечения ее эффективного функционирования.
Ключевые слова: управленческий учет, государственные финансы, денежные
средства, бюджет, государственный финансовый контроль.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сьогодні в
Україні триває процес реформування бухгалтерського обліку в
державному секторі, зокрема розробляються регулюючі нормативноправові акти, національні стандарти обліку, гармонізовані з
відповідними міжнародними, Єдиний план рахунків, тощо. До того ж,
чинним законодавством достеменно не визначено методи ведення
обліку в державному секторі.
Тому в 2007 р. для вирішення перелічених задач було
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затверджено «Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку
в державному секторі на 2007-2015 рр.» [3], метою якої було
удосконалення системи обліку в державному секторі з урахуванням
вимог міжнародних стандартів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проте, дані процеси в державному секторі
відбуваються значно повільніше,ніж аналогічні їм в обліку
підприємницької
діяльності.
Дослідженню
даного
питання,
присвячено наукові праці Ф.Бутинця, С. Голова, Л.Ловінської,
Є.Калюги, С.Свірко, Н.Сушко, О. Чечуліної, М. Чумаченко, В. Швеця
та багатьох інших, проте аналіз точок зору науковців показав, що
враховуючи реформаційні процеси в економіці та необхідність
модернізації бюджетного обліку, питання потребує подальшого
вивчення.
Цілі статті. Вивчення обліку в державному секторі, зокрема
управлінського; основних напрямів її реформування та модернізації, а
також чинників, що мають на неї безпосередній вплив; розробка
практичних пропозицій, щодо її удосконалення та ефективного
функціонування.
Об‘єктом дослідження виступає існуюча система обліку у
державному секторі.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. До сфери обліку
в державному секторі, а в тому числі управлінського обліку грошових
коштів, належать лише державні фінанси. Тобто, це відносини з
приводу формування лише тієї частини фінансових ресурсів, які
мобілізуються державою в державному та місцевих бюджетах,
спеціальних урядових фондах і державних установах та організаціях
[1].
Управлінський облік грошових коштів здійснюється через
існуючу систему відносин, які зумовлені історичними, економічними
й політичними умовами та підпорядковані фінансовій політиці
держави.
У 2013 році розпорядженням Кабінету Міністрів України було
затверджено «Стратегію розвитку системи управління державними
фінансами» [4], метою якої, було визначення основних проблем та
складових цієї системи, а саме:
державна податкова політика;
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середньострокове бюджетне прогнозування та планування,
програмно-цільовий метод, стратегічне планування на рівні головних
розпорядників бюджетних коштів;
управління ліквідністю державних фінансів та державним
боргом;
бухгалтерський облік в державному секторі, система побудови
управлінського обліку і звітності бюджетних установ;
державні інвестиції;
державний внутрішній фінансовий контроль;
незалежний зовнішній фінансовий контроль;
протидія корупції у сфері державних фінансів;
доступ громадськості до інформації з питань бюджету.
Що ж стосується саме обліку в державному секторі, то до
останнього часу він поєднував у собі облік виконання державного та
місцевого бюджетів та облік бюджетних установ, що в свою чергу
зумовлювало використання двох Планів рахунків (План рахунків
бюджетних установ та План рахунків виконання державного та
місцевого бюджетів). Проте, на сьогодні Міністерством фінансів
України вже розроблено Єдиний план рахунків (вводиться в дію з
01.01.2015 року), що побудований за десятиною системою, в якій
наведено коди та назви синтетичних рахунків/субрахунків. Де перша
цифра визначає клас рахунків, друга – номер рахунка, третя –
класифікатор суб‘єкта державного сектору (1 – розпорядники
бюджетних коштів; 2 – державні цільові фонди; 3 – державний
бюджет; 4 – місцеві бюджети, 5 – рахунки органів Казначейства),
четверта цифра – номер субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0),
що значно спростить процедуру ведення обліку в державному секторі
та забезпечить потреби усіх його учасників (державні установи,
державні цільові фонди та органи Казначейства) [5].
Важливим кроком є розробка національних стандартів обліку в
державному секторі (на сьогодні діють уже 19 з них), що розроблені на
основі міжнародних та визначають мету, склад, принципи, методику
ведення обліку та складання фінансової звітності.
Крім того, однією з невирішених задач залишається визначення
методу ведення бухгалтерського обліку в державному секторі. На
сьогодні в Україні використовуються касовий метод (Казначейство)
для відображення операцій з виконання бюджету та метод
нарахування (бюджетні установи та державні цільові фонди) для
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відображення господарських операцій.
Досліджуючи дані питання, більшість науковців сходяться в
думці про необхідність модернізації обліку в державному секторі та
запровадження єдиної уніфікованої методології, що сприятиме
формуванню стратегічних напрямів управлінського обліку бюджетних
установ та відповідатиме сучасним потребам.
Висновки.
Аналізуючи
усе
вищезазначене,
можна
стверджувати, що основними напрямами розвитку системи
управлінського обліку в державному секторі є:
запровадження дієвого механізму управління бюджетним
процесом, у тому числі щодо державного боргу як складової частини
системи управлінського обліку державних фінансів, визначення
стратегічних цілей розвитку держави з урахуванням можливостей
бюджету в середньостроковій перспективі, а також забезпечення
прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики
шляхом:
використання уніфікованого (Єдиного) плану рахунків в
державному секторі;
використання єдиного методу ведення обліку – методу
нарахування ;
подальший розвитку програмно-цільового методу в
бюджетному процесі;
удосконалення системи стратегічного планування на рівні
головних розпорядників бюджетних коштів;
розробка системи оцінки ефективності діяльності установ
державного сектору;
забезпечення оптимального та ефективного використання
державних коштів та приведення у відповідність з вимогами Директив
ЄС та найкращою міжнародною практикою у цій сфері;
посилення контролю за квазіфіскальними операціями, що
дасть змогу мінімізувати ризики у частині розрахунку доходів
державного бюджету під час розроблення проекту закону про
Державний бюджет України на відповідний рік;
спрощення доступу громадськості до інформації.
Отже, перелічені вище напрями розвитку сприятимуть
збільшенню ефективності системи управлінського обліку, приведенню
його у відповідність до міжнародного провідного досвіду та
забезпечить задоволення потреб усіх користувачів інформації.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті розглянуті методичні аспекти формування облікової політики
сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано та запропоновано етапи
формування облікової політики на сільськогосподарських підприємствах, виділено та
запропоновано основні розділи, що мають розкриватись в наказі про облікову
політику підприємства.
Ключові слова: облікова політика, сільськогосподарські підприємства, етапи
формування облікової політики, аспекти облікової політики, фактори впливу.

Syrtzeva S.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF ACCOUNTING POLICIES OF
AGRARIAN ENTERPRISES
It was established that modern agrarian enterprises are able to carry out the policy of
their activities independently because of great attention which should be paid to the issue of
accounting system.
The most important part of providing accurate, timely, reliable information in the
accounting system is an accounting policy which means the sum of the principles, methods
and procedures used by the company for the preparation and presentation of financial
statements. Accounting policies are part of accounting system in the enterprise.
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It was established that organization of accounting in the enterprise now includes
independent determination of accounting policies based on NR(S)A and other regulatory
legal acts of Accounting as agreed with the owner in accordance with the constituent
documents.
It was determined that the main task of the accounting policies of the agrarian
enterprise is to develop a set of clear instructions, regulations and practices that will
streamline, standardize, regulate key areas of accounting, to create a unified scheme
documents, evaluation system assets and statements that fairly present fairly the financial
position of the company.
It was proved that developing of accounting policies should include the peculiarities
of agrarian production. The factors influencing on the formation of accounting policy of
agrarian organizations are displayed.
It was determined that the development of accounting policies farms must take into
account such requirements as sustainability of accounting policy in an extended period;
regulation of accounting policies by current legislation; notification of external users about
changes in accounting policies.
It was established that the order of the accounting policies of the agrarian enterprise
should reflect all the parameters of its financial and economic activity.
The main directions of accounting policies of agrarian enterprises should disclose
methodical, organizational and technical aspects of accounting. The following stages of
accounting policies‘ formation were identified: preparatory phase of decision-making,
execution of the accounting policies.
Keywords: accounting policies, the agrarian enterprise, the stages of formation of the
accounting policies, aspects of accounting policies, factors of influence.

Сырцева С.В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье рассмотрены методические аспекты формирования учетной политики
сельскохозяйственных предприятий. Обоснованы и предложены этапы формирования
учетной политики на сельскохозяйственных предприятиях, выделены и предложены
основные разделы, которые должны раскрываться в приказе об учетной политике
предприятия.
Ключевые слова: учетная политика, сельскохозяйственные предприятия, этапы
формирования учетной политики, аспекты учетной политики, факторы влияния..

Постанова проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах сільськогосподарські підприємства самостійно провадять
економічну, організаційно-управлінську політику діяльності, тому
підвищеної уваги вимагають питання організації їх облікової системи.
Найважливішим елементом забезпечення достовірної, своєчасної,
надійної інформації в обліковій системі є облікова політика
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організації. Облікова політика впливає на підсумкові показники
діяльності організації та галузі в цілому, дозволяє формувати
достовірну бухгалтерську (фінансову) і управлінську звітність, є
важливим інструментом оптимізації податкового навантаження
підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення
проблеми.
Дослідженню
теоретичних
аспектів
формування облікової політики присвятили свої праці ряд вітчизняних
та зарубіжних вчених, серед яких Ф.Ф. Бутинець, С.В. Голов,
В.М. Жук, Л.К. Сук, Я.В. Соколов, Р.Б. Шахбанов та ін.
Проте у вітчизняній і зарубіжній економічній літературі на
сьогодні відсутня єдина думка стосовно особливостей методики та
організації формування облікової політики, документального
оформлення та її структури на сільськогосподарських підприємствах.
Тому в цих умовах існує об'єктивна необхідність дослідження
методичних
аспектів
формування
облікової
політики
на
сільськогосподарських підприємствах.
Цілі статті дослідити методичні аспекти формування облікової
політики на сільськогосподарських підприємствах та запропонувати
власні аспекти щодо її формування.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основним
документом організації, що визначає порядок ведення бухгалтерського
обліку при відображенні господарських операцій, є облікова політика.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні» облікова політика — сукупність
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством
для складання та подання фінансової звітності [1]. Облікова політика є
елементом системи організації бухгалтерського обліку на
підприємстві.
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві включає
самостійне визначення підприємством облікової політики на підставі
НП(С)БО та інших нормативно-правових актів із бухгалтерського
обліку за погодженням із власником (власниками) або вповноваженим
ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих
документів.
Головне завдання облікової політики - максимально об'єктивно
відобразити діяльність суб‘єкта господарювання, сформувати повну і
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достовірну інформацію про нього.
Ф.Ф. Бутинець зазначає, що основними завданнями облікової
політики сільськогосподарського підприємства є формування набору
чітких інструкцій, положень і методів, які дозволять упорядкувати,
уніфікувати (наскільки це можливо), регламентувати основні ділянки
обліку, створити єдину схему документообігу, систему оцінки активів
підприємства, сформувати звітність, яка достовірно відображає
фінансовий стан підприємства. Ці завдання вирішуються шляхом
застосування багатьох способів ведення бухгалтерського обліку, до
яких відносяться: способи групування оцінки фактів господарської
діяльності; погашення вартості активів; організації документообігу;
інвентаризації; застосування рахунків бухгалтерського обліку; системи
регістрів бухгалтерського обліку; обробки інформації [2].
В цілому облікова політика підприємства покликана вирішувати
ряд завдань, які, на погляд Я.В. Соколова [3], можна розділити на:
- формальні (орієнтовані на зовнішніх користувачів), що
передбачають
дотримання
вимог
законодавства
у
сфері
бухгалтерського та податкового обліку і регламентацію та
формалізацію порядку ведення обліку для складання фінансової
звітності;
- управлінські (орієнтовані на внутрішніх користувачів) отримання в системі обліку інформації, що достовірно відображає
реальну картину фінансово-господарської діяльності організації для
обґрунтування управлінських рішень, мінімізація витрат на ведення
обліку при відповідності звітності за МСФЗ.
На думку автора, виділені завдання можна використати під час
розробки облікової політики на сільськогосподарських підприємствах.
Процес формування облікової політики складається з
відповідних етапів,серед яких Л.К. Сук виділяє наступні:
І етап - визначення об'єктів бухгалтерського обліку, щодо яких
повинна бути розроблена облікова політика, тобто визначення
предмета облікової політики;
ІІ етап - виявлення, аналіз і оцінка факторів, під впливом яких
проводиться вибір способів ведення бухгалтерського обліку, тобто
встановлення конкретних умов, що впливають на формування
облікової політики;
ІІІ етап - вибір і обґрунтування вихідних положень побудови
облікової політики - аналіз побудови облікової політики щодо
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припущень, виявлених на попередньому етапі;
ІV етап - відбір потенційно придатних для застосування
підприємством способів ведення бухгалтерського обліку по кожному
прийому та об'єкту обліку;
V етап - відбір способів ведення бухгалтерського обліку,
придатних для застосування підприємством;
VІ етап - документальне оформлення обраної підприємством
облікової політики [4].
Проте, на наш погляд, при формуванні облікової політики на
сільськогосподарських підприємствах, раціональним є виділення
наступних етапів, представлених на рисунку 1.
Підготовчий етап
визначення об'єктів бухгалтерського та податкового обліку, щодо
яких
повинна
бути
розроблена
облікова
політика
сільськогосподарських підприємств
аналіз чинного законодавства, що регулює обрані напрямки, розділи
та об'єкти обліку
Етап прийняття рішень
вибір одного з визначених нормативними документами варіантів
самостійна розробка власного варіанту рішення
економічне обґрунтування вибраного варіанту рішення, шляхом
економічних розрахунків та експертних оцінок
Оформлення обраної облікової політики
сільськогосподарським підприємством

Рис.
1.
Етапи
формування
сільськогосподарського підприємства

облікової

політики

Під час формування облікової політики на сільськогосподарських
підприємствах необхідно враховувати особливу специфіку їх діяльності,
а саме те, що: головним предметом і засобом праці є земля; об‘єктом
діяльності є живі організми: рослини і тварини; частина
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сільськогосподарської продукції залишається і вступає в новий цикл
уже у вигляді засобів виробництва (резерв кормів, насіннєвий фонд);
сезонність виробництва; виробничо-технологічні особливості галузі та
специфічний склад економічних ресурсів, що використовуються в
сільськогосподарському
виробництві;
рівень
кваліфікації
бухгалтерської служби; забезпеченість автоматизованими системами
обліку та інформаційними системами [5].
Також при розробці облікової політики сільськогосподарських
підприємствах необхідно враховувати відповідні вимоги.
Так, Р.Б Шахбанов відзначає наступні вимоги при виборі
облікової політики: сталість облікової політики протягом тривалого
періоду; регламентація принципів облікової політики чинною
нормативною базою; повідомлення зовнішніх користувачів інформації
щодо змін в обліковій політиці [6].
Відповідно до Закону України Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» в наказі про облікову політику повинні
бути відображені всі параметри фінансово-економічної діяльності
підприємства.
Тому вважаємо, що в наказі про облікову політику
сільськогосподарського підприємства
повинні бути розкритті
наступні питання представлені на рисунку 2.
Облікова
політика
передбачає
цілісність
системи
бухгалтерського обліку на підприємстві і охоплює всі її складові:
методичну, технічну та організаційну.
Ю.І. Проскурівська зазначає, що методичний аспект розкриває
природу окремих об'єктів обліку на основі діючої нормативної бази.
Вибір того чи іншого варіанту ведення обліку дозволяє впливати на
фінансові результати підприємства.
Технічний аспект облікової політики передбачає робочі
інструменти реалізації методичного аспекту, розроблення різних
варіантів розподілу витрат по управлінню виробництвом і його
обслуговування, форму ведення бухгалтерського обліку, визначення
складу внутрішньовиробничої звітності для апарату управління.
Організаційний аспект облікової політики включає вибір
організаційної форми побудови та структури бухгалтерії
(централізація або децентралізація обліку), її місце в системі
управління організації та взаємодію з іншими службами, склад і
підпорядкованість окремих підрозділів і працівників [7].
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Елементи облікової політики сільськогосподарського підприємства
Робочий план рахунків
Форми первинних облікових документів

Порядок проведення інвентаризації

Методи оцінки активів та зобов‘язань

Технологія обробки облікової інформації

Порядок обліку інших видів діяльності на сільськогосподарських
підприємствах (формування собівартості, встановлення продажних цін,
питання оподаткування)

Порядок обліку інших видів діяльності на сільськогосподарських
підприємствах (формування собівартості, встановлення продажних цін,
питання оподаткування)

Закріплення обов'язків ведення бухгалтерського обліку

Рис. 2. Основні питання формування облікової політики
сільськогосподарського підприємства
Отже, вважаємо, що облікова політка сільськогосподарських
підприємств має складись з таких трьох розділів:
1. Методичний: методи оцінки вибуття запасів; періодичність
визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів; порядок
обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, ведення
окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат;
методи амортизації основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, нематеріальних активів, а також довгострокових
біологічних активів та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони
обліковуються за первісною вартістю; вартісні ознаки предметів, що
входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів;
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підходи до переоцінки необоротних активів; метод обчислення
резерву сумнівних боргів; перелік створюваних забезпечень майбутніх
витрат і платежів; порядок оцінки ступеня завершеності операцій з
надання послуг; перелік і склад змінних і постійних
загальновиробничих витрат, бази їх розподілу; перелік і склад статей
калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).
2. Технічний: затвердження робочого плану рахунків;
зазначення форми обліку; графік документообороту; план проведення
інвентаризації; склад фінансової, податкової, статистичної та
оперативної звітності; система внутрішньогосподарського обліку та
контролю.
3. Організаційний: організаційна форма бухгалтерської служби;
рівень централізації обліку; структура бухгалтерської служби;
функціональні обов‘язки працівників бухгалтерії; технологія обробки
облікової інформації.
Висновки. Таким чином, можна зазначити, що облікова
політика сільськогосподарського підприємства визначає і спрямовує
подальшу роботу не тільки бухгалтерії та фінансової служби, але й
усього підприємства в цілому, тому є важливим розпорядчим
документом. Облікова політика сільськогосподарського підприємства
- одне з важливих питань організації бухгалтерського та податкового
обліку. Тому приймаючи рішення при визначенні положень облікової
політики необхідно виходити з попередньої оцінки економічних
наслідків того чи іншого вибору і детального розгляду всіх можливих
варіантів; при цьому повинні враховуватися стратегічні цілі
підприємства та його фінансово-економічний стан на поточний
момент.
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Случак Н.А., к.е.н.
Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДСИСТЕМИ
ОБЛІКУ ВИТРАТ
У статті досліджено підходи до трактування поняття ―інформаційне
забезпечення‖, розглянуто його складові, зясовано можливі загрози та способи
захисту.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, інформація, система обліку,
витрати.

Sluchak N.
INFORMATION SUPPLY OF COST ACCOUNTING SUBSYSTEM
In the article are considered variants of the interpretations of the term ―information
supply‖. It is interpreted from two points of view: as information that is necessary for the
economic process management and which is saved in the information system data base and
as the complex of decisions sorted by volume, arrangement and information organization
forms. We should define approach according to which information supply is considered as
complex of necessary information as user-defined because it is concentrated on the content
and the use of this supply. In our opinion, accountants are interested in exactly this approach.
Approach that emphasizes realization of decisions according to volume, arrangement and
information existence forms is called technologic. In our view, it is inherent to workers,
especially programmers and system administrators, that are involved in trimming system and
data base projecting, in support of its functioning, in providing renewal of the trimming
algorithms and data base datum.
The information supply components are defined as a system. Accounting predicts
three stages: primary, current and settled accounting. Some information resources form and
some information streams circulate on every stage. On every stage accounting objects are
elements of the information supply. As to costs, they will be current and non-current assets
of the enterprise, that are used for economic and other kinds of activities that accompany
such use. On every stage accountants appear as subjects of subsystem. Subjects of
accounting system information supply create relevant information resources, as they fix the
fact of economic operation realization and, in fact, create the element of data base;
accomplish trimming and systematization. On the primary management links elementary
actions( including logic and arithmetic) on data are done. The higher management stage is,
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the more complicated trimming and valuable information are. They perform informational
function, providing information needs of inner and outer clients.
Importance of information about costs, escalation of competition for resources,
technology, consumer require to protect the information supply components of the whole
system as well as accounting costs subsystem. It is possible to distinguish such threats for
the information about costs as an element of the costs accounting subsystem information
supply: stealing (promulgation); damage or falsification; unexpected loss ; refuse in service.
Realization of any of these threats can cause the enterprise direct and indirect losses. Data
and information about costs are saved on special carriers. Some technical devices are used
during the work with them. Their transmission is organized with the use of some methods of
communication. That is why the protection is expedient to every element of the system and
predict on every stage of trimming, keeping or transmission. It is necessary to distinguish
users as the sources of possible threats while considering the questions of information
supply protection.
Keywords: information supply, information,accounting system, costs.

Случак Н.А.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДСИСТЕМЫ
УЧЕТА РАСХОДОВ
В статье исследованы подходы к трактовке понятия "информационное
обеспечение", рассмотрены его составляющие, выяснені возможные угрозы и
способы защиты.
Ключевые слова: информационное обеспечение, информация, система учета,
расходы.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Чітке
окреслення мети значною мірою визначає результат справи. Якщо
мова йде про систему обліку, то її метою є забезпечення користувачів
своєчасною повною достовірною інформацією. Для виконання цього
завдання необхідно ясно уявляти і розуміти джерела вхідних даних,
варіанти їх обробки, можливий результат та напрямки його
використання.
Всі елементи системи обробки є важливими. Але саме
інформація виступає тією складовою, яка циркулює в системі на всіх
етапах і взаємодіє з усіма іншими елементами. Це зумовлює потребу
особливу увагу приділяти інформаційному забезпеченню, його змісту,
складовим, захисту.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання інформаційного забезпечення системи
бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю, аналізу,
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контролінгу розглядали В.П. Завгородній, Ф.Ф. Бутинець,
М.С. Пушкар, В.В. Сопко, С.В. Івахненков, С.М. Петренко та інші.
Цілі статті. Враховуючи важливість даних про витрати, їх
застосування при розрахунках ефективності використання ресурсів та
діяльності підприємства в цілому, доцільним є окреслення змісту,
структури, захисту інформаційного забезпечення підсистеми обліку
витрат.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Насамперед
необхідно з'ясувати зміст поняття. Аналіз джерел дозволяє
стверджувати, що під терміном ―інформація‖ в основному розуміється
сукупність певних відомостей про події, явища, процеси. В системі
обліку витрат циркулює економічна інформація — інформація, що
містить відомості економічного характеру та використовується в
процесі управління.
Термін ―інформаційне забезпечення‖ трактують з двох позицій.
Так, в окремих джерелах під ним розуміють ―інформацію, необхідну
для управління економічними процесами, яка зберігається в базах
даних інформаційних систем‖ [1, с.293], ―сукупність оброблених
відомостей про стан об'єктів, що задовільняють вимогам
управлінського блоку‖ [2, с.9]. В інших це поняття розглядають як
―сукупність рішень за обсягами, розміщенням і формами організації
інформації‖ [4, с.80]. В.В.Сопко об'єднав ці два підходи та визначив
інформаційне забезпечення як ―сукупність вхідних даних, система
бази даних, їх обробка і одержання вихідної інформації‖ [3].
Підхід, за якого інформаційне забезпечення розглядається як
сукупність необхідної інформації ми назвали б користувацьким,
оскільки він зосереджений на змісті і застосуванні даного
забезпечення. Саме цей підхід, на нашу думку, цікавить облікових
працівників. Підхід, що передбачає акцент на реалізації рішень щодо
обсягів, розміщення та форм існування інформації ми назвали б
технологічним. На наш погляд, він притаманний працівникам, що
займаються проектуванням систем обробки та баз даних, підтриманню
їх функціонування, забезпеченням оновлення алгоритмів обробки та
даних баз даних, тобто програмістам та системним адміністраторам.
На нашу думку, для бухгалтера виправданим є саме перший
підхід, за якого інформаційне забезпечення будується і оцінюється
саме з позиції застосування інформації в системі управління.
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В цілому інформаційне забезпечення підсистеми обліку витрат
доцільно розглядати як систему, тобто сукупність різних елементів і їх
взаємозв'язок. Вивчаючи інформаційне забезпечення, необхідно
зупинитись і на процесі, тобто діяльності, що включає всі етапи
роботи з інформацією.
Облік витрат є складовою частиною бухгалтерського обліку.
Він передбачає три стадії: первинний, поточний та зведений облік, на
кожній з яких формуються певні інформаційні ресурси та циркулюють
певні інформаційні потоки. Причому на стадії первинного обліку
мову можна вести насамперед про дані, і лише після їх обробки
виправданим буде вживання терміну ―інформація‖.
Первинний облік при цьому повинен здійснюватись у низових
ланках, де виникатимуть первинні дані у момент здійснення операцій;
поточний – у бухгалтерії бухгалтером, який веде відповідну ділянку
обліку на протязі місяця; підсумковий – головним бухгалтером в кінці
звітного періоду. На всіх трьох етапах елементами інформаційного
забезпечення виступатимуть об‘єкти обліку. Щодо витрат, то це будуть
оборотні та необоротні активи підприємства, які використовуються для
здійснення господарської та іншої діяльності, та процеси, що
супроводжують таке використання. На кожному з рівнів працівники
обліку виступатимуть суб'єктами підсистеми. Суб'єкти інформаційного
забезпечення системи обліку, по-перше, створюють відповідні
інформаційні ресурси, оскільки саме вони фіксують факт здійснення
господарської операції і, фактично, створюють елемент бази даних; подруге, здійснюють обробку і систематизацію, причому на низових
ланках управління виконуються найпростіші дії над даними (як
логічні, так і арифметичні), з підвищенням рівнів управління
складність обробки та цінність інформації, як правило, зростає; потретє, здійснюють інформаційно-довідкову функцію, забезпечуючи
інформаційні потреби як внутрішніх, так і зовнішніх замовників.
Розглядаючи інформаційне забезпечення як процес, варто
пам'ятати, що при роботі необхідно виконувати збір, збереження,
передачу, накопичення, переробку, надання користувачу інформації.
Ці функції можуть виконуватись як вручну (при веденні обліку без
застосування персональних комп'ютерів), так і автоматизовано (при
веденні бухгалтерського обліку комп'ютеризовано). Ведення обліку
без застосування засобів автоматизації зараз практично не
зустрічається, але порівняння цих варіантів дозволяє домогтися
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кращого розуміння необхідних дій та їх призначення з боку
працівників обліку. Можливе виділення таких етапів роботи при
веденні бухгалтерського обліку вручну:
− спостереження за фактами господарської діяльності, які
реально існують і відображаються у процесі мислення людиною;
− фіксування фактів господарської діяльності;
− обробка даних;
− порівняння передбачуваних параметрів з фактичними в
розрізі окремих об‘єктів;
− задоволення інформаційних потреб користувачів;
− забезпечення зворотнього зв‘язку в системі управління.
Дані етапи можна деталізувати, зупинившись на конкретних
задачах, виділених за функціональною ознакою.
Основними функціональними задачами обліку витрат
є:
спостереження і фіксація фактів господарської діяльності, пов‘язаних
зі споживанням ресурсів виробництва; обробка зафіксованих даних;
визначення обсягів продукції; калькулювання продукції; виявлення
результатів виробництва; надання інформації внутрішнім споживачам;
забезпечення зворотнього зв‘язку в системі управління.
При автоматизації обліку витрат бухгалтеру необхідно
спостерігати за фактами господарської діяльності та реєструвати їх,
групувати, систематизувати та виконувати інші дії по обробці даних,
визначати обсяги продукції та її собівартість, надавати інформацію за
запитами з інших АРМБ різних рівнів управління та інше. Перелік
операцій, які виконує обліковий працівник, може бути наступним:
1. внесення нормативно-довідкової та іншої інформації умовнопостійного характеру в єдину (та локальні) бази даних;
2. актуалізація та ведення НДІ;
3. внесення інформації про господарські операції в електронний
документ – реєстр господарських операцій з одночасним формуванням
первинного електронного документа;
4. контроль правильності інформації;
5. формування запитів при обробці вхідної інформації;
6. формування запитів на отримання регістрів обліку,
регламентованих, спеціалізованих та стандартних звітів;
7. інформаційний взаємозв‘язок з суміжними АРМБ та
інформаційною системою підприємства;
8. виконання контролюючих функцій;
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виконання аналітичних функцій.
Важливість інформації про витрати, посилення конкурентної
боротьби за ресурси, технології, споживача висувають вимоги до
захисту складових інформаційного забезпечення як системи обліку в
цілому, так і підсистеми обліку витрат. Як і для будь-якої іншої
інформації, для інформації про витрати, як елемента інформаційного
забезпечення підсистеми обліку витрат, можливе виділення таких
загроз:
- викрадення (оприлюднення);
- пошкодження чи підробка;
- випадкова втрата;
- відмова в обслуговуванні.
Реалізація будь-якої із можливих
загроз може завдати
підприємству прямих і непрямих збитків. Тому, якщо мова йде про
інформаційне забезпечення, важливим є не лише розуміння його
змісту, структури, значення, а й способів його захисту. Оскільки дані
та інформація про витрати зберігаються на певних носіях, при роботі з
ними застосовують певні технічні пристрої, передача організовується з
використанням певних засобів комунікації, то захист доцільно
організовувати для кожного елемента системи та передбачати на
кожному етапі обробки, зберігання чи передачі. При розгляді питань
захисту інформаційного забезпечення окремо необхідно виділити
користувачів як джерела можливих загроз.
Висновки. Термін ―інформаційне забезпечення‖ розглядають з
двох позицій: як інформацію, яка зберігається в базах даних та
використовується в процесі управління, та як сукупність рішень щодо
організації та форм такої інформації. Обліковці є користувачами, тому
перший підхід для них є більш прийнятним.
Інформаційне забезпечення підсистеми обліку витрат доцільно
розглядати як систему, тобто сукупність різних елементів і їх
взаємозв'язок. При вивченні необхідно зупинятись і на процесі, тобто
діяльності, що включає всі етапи роботи з інформацією.
Інформація про витрати як елемент інформаційного
забезпечення може бути піддана можливим загрозам, а тому потребує
захисту.
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ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ
АГРАРНОГО РОЗВИТКУ
В статті проведено критичний аналіз фінансового механізму, обґрунтовано
методологічні положення щодо фінансового регулювання відтворювальних процесів з
урахуванням особливостей і закономірностей сучасного етапу розвитку вітчизняної
економіки.
Ключові слова: фінансово-кредитний механізм, управління фінансовими
ресурсами, методи, інструменти, фінансове забезпечення, розширене відтворення.

Stetsyuk P.
FINANCIAL AND CREDIT FACILITIES
AGRICULTURAL DEVELOPMENT
The article argued the relevance of research from the perspective of the lack of
specialized financial infrastructure, service-oriented agricultural production and effective
financial and credit mechanism of its resource provision adversely affects the
competitiveness of enterprises in the industry in the commodity and financial markets,
limiting their opportunities in the context of long-term economic.
Determined that the financial and credit mechanism is an important component of the
control system of financial support expanded reproduction enterprises of the agricultural
sector.
Determined that a holistic conceptual apparatus is the basic foundation of research of
financial and credit mechanism of agricultural development as an economic phenomenon.
On the basis of summarizing the literature determined that in terms of content in the
logical structure of interpretations of economic content of the financial mechanism is used
only a few constitutive elements: an integral part of the economic mechanism and element
management system; system or a set of organizational forms of financial relations; set of
forms, methods, instruments and tools of influence on the formation and use of financial
resources.
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Argued that the practice of agricultural production is the most appropriate definition
of a pragmatic financial and credit mechanism as a set of forms and methods of external and
internal influences on the formation, use and accumulation of financial resources in order to
ensure their economic activity of the sector and improve the efficiency and profitability.
Implementation of functionality and internal positive potential financial and credit
mechanism is based on an understanding of its systemic nature. Argued that the financial and
credit mechanism is a certain economic system because it has all the basic attributes: the
appointment, functions, flows, structure.
The basic theoretical preconditions of effective financial mechanisms. It is proved
that the formation of an effective financial mechanism precedes the decision outlined the
range of issues. The sequence of stages of creation of the financial mechanism in the context
of the formation of an effective system of financial management.
To effectively control the formation and use of financial resources structuring of
financial and credit mechanism is advantageously carried out from a position of separation
by local mechanisms.
Determined that the efficiency of formation and use of financial resources, socioeconomic systems is impossible without purposefully formed system management of these
processes, which is adequate external conditions and internal conditions of its operation and
is based on modern theoretical and methodological base.
Disclosed that the adequacy of financial policy instruments external economic
environment and domestic situation is an essential prerequisite for economic growth and
competitive position. Her choice is made taking into account the basic parameters of certain
financial strategy.
It is shown that the philosophy of fiscal policy should be based on the need to study
the most important aspects of the formation and use of financial resources to the various
areas of activity.
Keywords: financial mechanism, management by financial resources, methods,
instruments, financial providing, extended reproduction.

Стецюк П.А.
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ
АГРАРНОГО РАЗВИТИЯ
В статье проведен критический анализ финансово-кредитного механизма,
обоснованы методологические положения относительно финансового регулирования
воспроизводительных процессов с учетом особенностей и закономерностей
современного этапа развития отечественной экономики.
Ключевые слова: финансово-кредитный механизм, управление финансовыми
ресурсами, методы, инструменты, финансовое обеспечение, расширенное
воспроизводство.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Нинішній
етап розвитку вітчизняного аграрного виробництва характеризується
помітним підвищенням ролі та значимості фінансових ресурсів у
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системі ресурсного забезпечення як його окремих ланок, так у цілому
й всього відтворювального процесу. Незважаючи на те, що за останнє
десятиліття умови фінансового забезпечення виробничої й
інвестиційної діяльності підприємств аграрної сфери економіки значно
покращились, а обсяги фінансових ресурсів, які залучаються для цих
цілей зросли, фінансова ситуація
залишається далекою від
оптимальної. Існує ряд об‘єктивних та суб‘єктивних причин такого
стану. Серед них впливове значення мають відсутність спеціалізованої
фінансової інфраструктури, орієнтованої на обслуговування аграрного
виробництва та ефективного фінансово-кредитного механізму його
ресурсного забезпечення. Найбільший прояв цього впливу маємо у
сфері конкурентоспроможності підприємств галузі на традиційних
товарних ринках, а також у доступу до зовнішніх джерел формування
фінансових ресурсів. Зазначене негативно позначається на різних
аспектах виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських
підприємств, обмежує їх можливості щодо перспективного
економічного розвитку. Тому актуальним у науковому і прикладному
значенні є подальше розширення дослідження науково-методичних
аспектів формування та функціонування фінансово-кредитного
механізму аграрного розвитку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідження різних аспектів фінансово-кредитного
механізму мають тривалу історію у вітчизняній економічній теорії.
Особлива активно ця тема досліджувалась в середині шістдесятих
років минулого століття у зв‘язку з імплантація нових методів
управління радянською економікою. Новий поштовх активізації
вивчення проблеми дав початок ринкових трансформацій. Важливі
наукові результати у цій царині мають такі відомі вчені як Л.І.
Абалкін, І.О. Бланк, О.Д. Василик, Г.Л. Вознюк, О.Є. Гудзь,
Л.А. Дробозіна, А.Г. Загородиш, В.В. Ковальов, О.М. Ковалюк,
М.І. Крупка, В.М. Опарін, Б.Й. Пасхавер, В.М. Родіонова,
В.К. Сенчагов, В.М. Федосов.
Однак залишається значна частина дискусійних питань, які
обумовлюють необхідність розширення наукових досліджень
особливо в такій сфері, як адаптація теоретичного базису до специфіки
аграрного виробництва.
Цілі статті. Метою статті є критичний аналіз наукових
положень та концепцій фінансового механізму в контексті
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формування методологічних положень, що стосуються фінансового
регулювання відтворювальних процесів у аграрному виробництві з
урахуванням особливостей та закономірностей сучасного етапу
розвитку підприємств реального сектора економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Цілісний понятійний апарат є
базисною основою дослідження різних економічних явищ та процесів.
При розкритті сутнісних якісних характеристик фінансово-кредитного
механізму ми виходимо з того, що, по-перше, він, як і будь-яке інше
економічне явище має різні форми прояву. І, по-друге, «…немає
правильного чи неправильного визначення. Терміни можна
створювати, лише враховуючи наші цілі» [8, с. 2]. Кожний дослідник
адаптує зміст використовуваних термінів під вирішення завдань
власного дослідження з тим, щоб найповніше розкрити досліджувану
проблему. Тому подальший аналіз здійснено під кутом зору
аргументації авторської позиції.
У свій час відомий економіст академік Л.І.Абалкін дав
розгорнуте трактування терміну «господарський механізм», який
«володіє досить складною структурою. Серед найважливіших його
структурних ланок можна виділити: форми організації суспільного
виробництва (поділ праці, спеціалізація виробництва, його розміщення
та інші, з допомогою удосконалення яких суспільство впливає на
розвиток продуктивних сил і забезпечує підвищення ефективності їх
використання); форми господарських зв'язків, завдяки яким
здійснюється своєрідний «обмін речовин» в економіці, в тому числі
оборот засобів виробництва, фінансово-кредитні відносини та інші;
структуру, форми і методи планування і господарського керівництва, в
складі яких одночасно з економічними можуть бути виділені також
правові і соціально-психологічні форми і методи; сукупність
економічних важелів і стимулів впливу на виробництво і учасників
господарської діяльності, з допомогою яких забезпечується
узгодження і стимулювання господарської діяльності» [1]. Це
визначення стало теоретичним підґрунтям для подальшого
конструювання авторських інтерпретацій не лише цього терміну, а й
споріднених з ним «економічний механізм», «фінансовий механізм»,
«фінансово-кредитний механізм» і т.п.
Однак варто відмітити, що у даної інтерпретації є не лише
прихильники, а й критики, які не безпідставно вважають, що «таке
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визначення – типовий приклад ідеоцентризму, коли нове, недостатньо
чітко сформульоване поняття чи ідея «підминають» під себе інші
поняття» [2].
Спроба всеохоплюючого опису привела до того, що у складі
фінансово-кредитного механізму В.К. Сенчагов виділив кілька
підсистем (фінансово-кредитне планування, фінансово-кредитні
інструменти та організаційна структура, правовий режим фінансовокредитної системи), сім блоків (плани та баланси, показники, норми та
нормативи формування і розподілу фінансових ресурсів, фонди
забезпечення відтворення і стимулювання економічного розвитку,
органи управління, основні нормативні акти, регулюючі фінансові
відносини), понад 80 елементів (звідний фінансовий план країн,
державний бюджет, кредитний план, баланс грошових доходів і витрат
населення, валютний план тощо) [12].
Аналіз літературних джерел вказує на наявність досить
широкого кола авторських визначень фінансового механізму. Воно
настільки широке, що термінологічні інтерпретації стали об‘єктом
окремих класифікацій. Однак у змістовому плані в логічній структурі
інтерпретацій
економічного
змісту
фінансового
механізму
використовується лише кілька конститутивних елементів: 1) складова
частина господарського (економічного) механізму та елемент системи
управління; 2) система чи сукупність організаційних форм фінансових
відносин; 3) сукупність форм, методів, важелів та інструментів впливу
на формування та використання фінансових ресурсів (грошових
коштів, грошових фондів). При цьому слід відмітити, що практично не
зустрічається визначень, які б базувались лише на одному з цих
елементів. Як правило, всі визначення включають комбінацію окремих
якісних характеристик фінансового механізму, однак окремі з них
акцентують увагу на певних ознаках. Для прикладу та аргументації
авторської позиції найбільш типові з них.
Окремі визначення фінансового механізму містять його
структуризацію за об‘єктами
фінансових відносин чи рівнями
управління. Так, В. М. Родіонова розчленовує загальний фінансовий
механізм на фінансовий механізм підприємств (організацій, установ),
страховий механізм, бюджетний механізм і т.д. На думку автора у
кожному з них згідно з функціональним призначенням можна
виділити такі ланки: мобілізація фінансових ресурсів, фінансування,
стимулювання та ін.» [13, с. 427]. А В.П. Іваницький та О.І. Мельник
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вважають, що «фінансовий механізм включає фінансовий механізм
домашніх господарств, фінансовий механізм підприємств, фінансовий
механізм держави. Правомірність запропонованої декомпозиції вони
аргументують тим, що кожному виду суб'єктів господарювання
відповідає індивідуальна сукупність форм і методів формування та
використання фінансів» [6, с. 91].
Є група авторів, які розглядають фінансово-кредитний механізм
з функціональних позиції фінансового менеджменту як взаємозв'язану
систему «методів фінансово-кредитного планування, фінансовокредитних важелів і форм організації управління фінансами і
кредитом. Основне призначення фінансово-кредитного механізму
полягає в створенні, розподілі і використанні фінансових і кредитних
ресурсів народного господарства» [4, 11, с. 5, 9].
Ми вважаємо, що для практики аграрного виробництва найбільш
прийнятним є прагматичне визначення фінансово-кредитного
механізму як сукупності форм і методів зовнішнього й внутрішнього
впливу на формування, використання та нагромадження фінансових
ресурсів з метою забезпечення ними господарської діяльності
підприємств галузі та підвищення ефективності і прибутковості
виробництва. Складовими фінансового механізму є фінансове
забезпечення, фінансове регулювання, фінансові потоки і система
фінансових інструментів та індикаторів [5].
Реалізація функціональних можливостей та внутрішнього
позитивного потенціалу фінансового механізму ґрунтується на
розумінні його системного характеру. Представляючи фінансовий
механізм як систему, необхідно визначити її зміст.
Ми розглядаємо фінансово-кредитний механізм як систему,
оскільки він має всі основні її атрибути:
призначення – досягнення поставленої перед ним економічної та
фінансової мети;
функції – забезпечення раціонального руху грошових потоків та
формування фінансового потенціалу; регулювання фінансових
взаємовідносин у сфері фінансування, інвестування, страхування,
оподаткування, формування та розподілу фінансових результатів;
підтримка фінансової безпеки, фінансової адаптивності, ліквідності,
платоспроможності,
кредитоспроможності,
інвестиційної
привабливості; підтримки реалізації кращої з фінансових альтернатив;
забезпечення здійснення контролю і моніторингу реалізації фінансової
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стратегії та політики підприємства;
потоки – фінансові та інформаційні між його окремими
структурними елементами;
структуру – співвідношення між окремими компонентами, а
також локальними механізмами, в рамках яких здійснюється
узгодження між спільною метою та завданнями цих елементів
системи.
Фінансово-кредитний механізм представляє собою відкриту
економічну систему, яка, з одного боку, взаємодіє із зовнішнім
економічним оточенням, а з іншого – має власну внутрішню
структуру.
Для ефективного управління формуванням та використанням
фінансових ресурсів структуризацію фінансово-кредитного механізму
доцільно здійснювати з позиції його поділу на локальні механізми:
самоокупності; фінансової відповідальності; самофінансування;
змішаного фінансування; державної фінансової підтримки; пільгового
оподаткування; комплексної оцінки, аналізу та інтерпретації
отриманих результатів; планування; контролю та моніторингу
економічних процесів; розподілу ресурсів, витрат та результатів;
противитратного; ціноутворення; управління ризиком; страхування.
Використання кожного із зазначених механізмів спрямоване на
забезпечення отримання позитивних чистих грошових потоків, що
розширюють ресурсну базу формування фінансових ресурсів, тобто
покращує умови доступу до різних їх джерел. При цьому важливе
значення мають критерії достатності за обсягом та прийнятності за
ціною, а також можливість повного відшкодування використаних
фінансових ресурсів, оплати витрат на їх залучення та отримання
позитивного ефекту.
Підвищення ефективності формування та використання
фінансових ресурсів соціально-економічних систем (підприємства,
галузі, регіону тощо) не можливе без цілеспрямовано сформованої
системи управління цими процесами, яка адекватна зовнішнім умовам
і внутрішньому стану її функціонування та опирається на сучасну
теоретико-методологічну і методичну базу.
Методологія управління фінансовими ресурсами, на нашу
думку, включає:
– визначення її концептуальних засад (об‘єктивна необхідність,
етапність створення, інтегрованість із загальною системою
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управління, орієнтація на стратегічні цілі розвитку системи, системний
підхід до її формування, альтернативність у виборі джерел та
напрямків використання фінансових ресурсів);
– використання фінансового та локальних механізмів управління
в процесі формування та використання фінансових ресурсів (правове
забезпечення, фінансові інструменти, фінансові методи, фінансові
важелі, інформаційне забезпечення);
–
розробку
алгоритму
управління
формуванням
та
використанням фінансових ресурсів ;
– відбір та класифікацію чинників, що впливають на прийняття
управлінських рішень у сфері формування та використання
фінансових ресурсів;
– обґрунтування методичних підходів до оптимізації структури
джерел формування фінансових ресурсів з урахуванням особливостей
фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств;
– розробку моделі розподілу фінансових ресурсів за окремими
напрямами їх використання;
– методику прийняття управлінських рішень щодо формування
та використання фінансових ресурсів в умовах невизначеності.
В ринкових умовах міняється стратегія управління
підприємствами та іншими соціально-економічними системами, а
одночасно і їх фінансова стратегія. Відповідно до цих змін формується
фінансова політика. Остання в загальноприйнятому розуміння
трактується як форма реалізації фінансової ідеології та стратегії у
розрізі окремих аспектів фінансової діяльності [3, с. 349-350].
Адекватність інструментів фінансової політики зовнішньому
економічному
оточенню
та
внутрішньому
становищу
є
найважливішою
передумовою
економічного
зростання
та
забезпечення конкурентних позицій не лише на товарних, а й на
фінансових ринках. Її вибір здійснюється з урахуванням основних
параметрів визначеної фінансової стратегії.
Філософія фінансової політики повинна виходити з необхідності
обґрунтування найбільш важливих аспектів формування та
використання фінансових ресурсів за такими напрямами:
– політика управління оборотними активами, кредиторською та
дебіторською заборгованістю, спрямована на мобілізацію й ефективне
використання всіх наявних фінансових ресурсів, та мінімізацію витрат
на залучення їх додаткових обсягів;
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– інвестиційна політика, що забезпечує створення та придбання
необхідних підприємству активів, використання яких дозволяє
підтримувати
його
конкурентоспроможність,
нормальне
функціонування та здійснювати економічний розвиток;
– кредитна політика, на основі якої досягається оптимальне за
вартістю залучення та використання кредитних ресурсів комерційних
банків;
– облікова політика, орієнтована на повне та своєчасне
забезпечення управління підприємством і його структурними
підрозділами необхідною та достовірною інформацією про реальні
фінансові процеси підприємства;
– податкова політика, що дозволяє використовувати існуючі
податкові пільги та мінімізувати витрати на виконання своїх
податкових зобов‘язань.
Формуванню ефективного фінансово-кредитного механізму
підприємств аграрної галузі в контексті забезпечення сталого
економічного розвитку передує вирішення певного кола питань.
Найбільш суттєвими серед них, на нашу думку, є наступні.
Перша. Ретроспективний аналіз тенденцій та закономірностей
економічного розвитку, встановлення домінантних причин та
наслідків можливих дисбалансів динаміки фінансових показників, а
також їх якісного й кількісного впливу на процес розширеного
відтворення конкретного підприємства та формування економічної
стратегії і локальних фінансових політик впливу на перспективний
економічний поступ.
Друга. Прогнозування основних тенденції динаміки зовнішнього
фінансового оточення, оцінка можливого (позитивного і негативного)
впливу на темпи розширеного відтворення модифікованих
регулятивних інструментів фінансово-кредитної політики держави.
Третя. Прогнозування реакції та адекватних змін фінансової
стратегії і тактики, принципів і методів фінансування розширеного
відтворення, розвитку фінансового потенціалу для забезпечення
фінансової адаптивності, фінансової безпеки, стійкості, ліквідності та
платоспроможності.
Четверта. Визначення потреби у фінансових ресурсах для
забезпечення перспективних виробничих й інвестиційних програм
підприємства та домінуючих джерел їх формування збалансованих по
обсягу й часу надходження.
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П’ята. Формуванню ефективного фінансово-кредитного
механізму, адекватного стратегічним потребам розширеного
відтворення та прогнозній динаміці зовнішнього фінансового
оточення.
Висновки. Визначено, що фінансово-кредитний механізм є
важливою складовою управління системою фінансового забезпечення
розширеного відтворення підприємств аграрного сектору економіки.
Реалізація функціональних можливостей та внутрішнього позитивного
потенціалу фінансово-кредитного механізму ґрунтується на розумінні
його системного характеру. Аргументовано, що фінансово-кредитний
механізм представляє певну економічну систему, оскільки має всі
основні її атрибути. Окреслено основні теоретичні передумови
формування ефективного фінансового механізму. Обґрунтовано, що
формуванню ефективного фінансового механізму передує вирішення
окресленого кола питань. Встановлено послідовність етапів створення
фінансового механізму в контексті формуванням ефективної системи
управління фінансовими ресурсами.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Стаття присвячена актуальним питанням організація системи контролю
грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах в умовах дії комплексної
інформаційної системи. Розглянуто особливості методики контролю та взаємозв‘язків
підсистем
бухгалтерського
обліку
і
контролю
грошових
потоків
у
сільськогосподарських підприємствах в умовах дії комплексної інформаційної
системи.
Ключові слова: контроль грошових потоків, інформаційні системи, комплексна
інформаційна система, методика контролю, системний підхід.

Tomchuk V.
ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF EFFICIENCY CONTROL
OF CASH FLOWS AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISES
The article is devoted to urgent issues of organization of the system of cash flow
control at the agricultural enterprises in terms of the complex information system.
Implementation of the process of cash flow control based on the complex information
systems will provide integration of management functions focused on the rapid formation of
decisions for the managerial staff of the agricultural enterprise. Implementation based on the
complex information system will improve efficiency of managerial decisions on cash flow
management. Control occupies an important role in this process, so it is necessary to
determine characteristics of organization of the system of the efficiency control of cash
flows at the agricultural enterprises in terms of computer processing of the information. In
terms of the complex information system execution of payment transactions is simplified,
quantity of errors is reduced, orderliness of information in the information databases is
improved and, what is the most important to ensure efficiency of control, sufficient amount
of relevant information is obtained in a short time period providing growth of the efficiency
of managerial decisions made at the enterprise. It provides integration of the system of the
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control department and the system of accounting to ensure formation of a unified
information database for management, accounting and control of the enterprise activity.
Keywords: control of cash flows, information systems, complex information system,
methods of control, system approach.

Томчук В.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Статья посвящена актуальным вопросам организация системы контроля
денежных потоков в сельскохозяйственных предприятиях в условиях действия
комплексной информационной системы. Рассмотрены особенности методики
контроля и взаимосвязей подсистем бухгалтерского учета и контроля денежных
потоков в сельскохозяйственных предприятиях в условиях действия комплексной
информационной системы.
Ключевые слова: контроль денежных потоков, информационные системы,
комплексная информационная система, методика контроля, системный подход.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Контроль
грошових потоків – процес трудомісткий, який зумовлений великим
масивом інформаційного обсягу і який потрібно постійно оперативно
обробляти, зокрема це стосується сільськогосподарських підприємств,
де щодня здійснюється низка господарських операцій, пов‘язаних із
надходженням та вибуттям грошових потоків. Крім цього, контроль
грошових потоків має отримувати оперативно-достовірну інформацію
про їх рух, стан розрахунків, так як затримки в платежах призводять
до погіршення руху грошових коштів, тим самим впливаючи на
платоспроможність та фінансовий стан сільськогосподарського
підприємства. Зазначені чинники спонукають до удосконалення
контролю грошових потоків через застосування інформаційних систем
і комп‘ютерних засобів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми контролю грошових потоків у
сільськогосподарських підприємствах з використанням сучасних
інформаційних систем і комп‘ютерних засобів відображені у наукових
працях М.Т. Білухи, В.В. Бурцева, М.Б. Вітер, О.В. Грицунова,
Л.В. Діканя, В.І. Дудук, В.В. Євдокимова, В.П. Завгороднього,
С.В. Івахненкова, В.В. Лаврука, Д.В. Людвенко, Т.В. Микитенко,
О.М. Томашевського, Г.Г. Цегелик та багато інших. Однак, значна
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кількість інформаційних систем та необхідність оперативного
задоволення потреб внутрішніх й зовнішніх користувачів спонукає до
подальшого вивчення інтеграції інформаційних ресурсів для
комп‘ютеризації документообігу.
Цілі статті. Дослідити застосування інформаційних систем і
комп‘ютерних засобів для організації системи контролю ефективності
грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах. Розглянути
методику контролю грошовх потоків в умовах комплексної
інформаційної системи.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У теперішній
час розвитку ринкових відносин, проведення комплексних
економічних
реформ,
зростання
конкурентоспроможності,
невизначеності зовнішнього і внутрішнього середовища особливого
значення набуває підвищення ефективності господарської діяльності
підприємств. Це можливе тільки за умов удосконалення управління
ними на основі оптимальних управлінських рішень. Формування
альтернативних варіантів управлінських рішень та оптимальних
потребують застосування сучасних інформаційних систем і
комп‘ютерних засобів.
У науковій літературі управлінське рішення визначається як
результат творчого цілеспрямованого аналізу проблемної ситуації,
вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з метою
системи управління. При прийнятті управлінського рішення необхідно
враховувати ряд вимог:
 наукова обґрунтованість – прийняття рішення на основі
аналізу максимально повної і достовірної інформації щодо ресурсного
забезпечення, науково-технічних можливостей, цільових функцій
розвитку, економічних і соціальних перспектив як підприємства, так і
зовнішнього середовища;
 своєчасність – рішення має бути прийнятим із дотриманням
термінів його підготовки, доведення до виконавців та дієвого
контролю виконання для ефективного корегування проблем,
порушень, відхилень у перебігу господарських процесів;
 повнота змісту – рішення повинно охоплювати весь
управлінський об'єкт, всі сфери його діяльності, напрямки розвитку:
ціль розвитку підприємства; засоби і ресурси, необхідні для її
досягнення; терміни виконання; взаємозв‘язки між підрозділами;
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організацію виконання етапів реалізації рішення;
 узгодженість з прийнятими раніше рішеннями –
спадкоємність розвитку, що необхідно для дотримання норм чинного
законодавства, постанов, розпоряджень [4, с. 95-96].
Особливо
важливим
є
впровадження
в
діяльність
сільськогосподарських підприємств прогресивних форм управління на
основі комплексних інформаційних систем (КІС) для врахування
всіх соціально-економічних особливостей і конкретних умов
агропромислового виробництва.
Формування комплексної інформаційної системи забезпечить
інтеграцію
інформаційних
ресурсів
для
комп‘ютеризації
документообігу, систематизації та узагальнення даних економічного
характеру, підготовки необхідної інформації на запити внутрішніх і
зовнішніх користувачів.
Як свідчать визначення суті управлінського рішення та аналіз
вимог до нього сільськогосподарським підприємствам необхідно
володіти засобами збору і обробки значних обсягів інформації щодо
стану виробництва, цін на продукцію і виробничі запаси, кон'юнктуру
на ринку та багато інших факторів. Це дасть можливість підвищити
показники ефективності діяльності підприємства, формувати і
приймати ефективні стратегічні рішення.
Погоджуємося із думкою вчених, зокрема Лаврука В. В., що
наразі рівень використання сучасних інформаційних систем і
комп‘ютерних засобів в сільськогосподарських підприємствах досить
низький. Це зумовлене рядом причин:
 недостатнє забезпечення сільськогосподарських підприємств
сучасними засобами збору та обробки інформації внаслідок віддалення
від розвинутих центрів їх розповсюдження і можливості отримання
необхідних консультаційних послуг;
 відсутність достатніх ресурсів для придбання відповідних
засобів і висококваліфікованих спеціалістів для їх експлуатації;
 неповне розуміння керівниками напрямків розвитку
сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах;
 відсутність доступних рекламних засобів про можливості
програмних продуктів і їх відповідність конкретним завданням
підприємств;
 недостатня діяльність інформаційно-консультативних центрів
з обґрунтування доцільності та дослідження фінансово-економічних
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можливостей конкретного підприємства щодо впровадження
інформаційних систем;
 відсутність висококваліфікованих спеціалістів для чіткого
формування завдань для інформаційної системи, що забезпечить
ефективність її використання [2].
До основних переваг впровадження інформаційних систем і
технологій на сільськогосподарському підприємстві слід віднести такі:
 удосконалення інформаційних потоків, це прискорює
проведення аналізу господарської діяльності, підвищує надійність
отриманих результатів і формування звітності;
 забезпечення можливості накопичення інформації для
розробки альтернативних варіантів управлінських рішень і вибору
оптимального;
 досягнення високої оперативності оцінки рентабельності
діяльності в контексті функціонування інформаційної системи;
 забезпечення оперативної передачі інформації відповідно до
встановленого на підприємстві графіку документообігу;
 формування прямого зв'язку повноважень з відповідальністю;
 чітка координація діяльності всіх ланок управління, що
унеможливлює їх дублювання [3].
Впровадження комплексної інформаційної системи на
сільськогосподарському підприємстві передбачає дотримання таких
методологічних засад:
 врахування вимог ринкових відносин та особливостей
міжнародних стандартів обліку, контролю, аудиту;
 формування принципів комплексної обробки всіх видів
управлінської інформації: облікової, контрольної, аналітичної;
 адаптування теоретичних основ бухгалтерського обліку і
контролю до сучасних інформаційних технологій;
 визначення можливостей комп‘ютерних засобів і засобів
спілкування щодо комплексної обробки даних;
 узгодження взаємозв‘язків всіх складових управлінського
процесу для формування інтегрованого інформаційного потоку;
 формування уніфікованої системи показників обліку,
контролю та аудиту;
 спорідненість окремих джерел інформації та окремих
первинних носіїв інформації;
 визначення порядку розробки альтернатив управлінських
362

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

рішень і вибору оптимального на основі комплексної оцінки
результатів діяльності підприємства.
При розробці і впровадженні КІС необхідно дотримуватись
методичних
принципів:
системності,
розвитку,
сумісності,
стандартизації, уніфікації ефективності
Принцип системності (системний підхід) дає змогу розглядати
досліджуваний об‘єкт як єдине ціле; виявляти завдяки цьому типи
зв‘язків між структурними елементами, які забезпечують цілісність
системи; встановлювати напрям виробничо-господарської діяльності
системи та реалізовувати в ній конкретні функції.
Принцип розвитку полягає в тому, що при розробці КІС
враховується можливість подальшого доповнення завдань, функцій
системи та видів її забезпечення.
Принцип сумісності забезпечує взаємодію різних рівнів ведення
обліку у процесі їхнього спільного функціонування.
Принцип стандартизації та уніфікації вимагає застосування
типових уніфікованих і стандартизованих елементів КІС. Даний
принцип забезпечує безперервну обробку інформації на всіх ділянках
обліку і рівнях управління.
Принцип ефективності полягає в досягненні раціонального
співвідношення між витратами на створення комп‘ютерних систем з
обліку та цільовим ефектом, отриманим при їхньому функціонуванні.
Етапи створення комплексної інформаційної системи як
різновидності інформаційних систем наведені у державному стандарті
(ГОСТ 34.601–90). Даним стандартом визначено повний перелік етапів
розробки інформаційних систем. Послідовність етапів проектування
комп‘ютерної системи обліку формується в залежності від
особливостей підприємства та угоди, укладеної між розробником
системи та її замовником.
Наведені в державних стандартах етапи можна об'єднати в
чотири групи:
 дослідження особливостей об‘єкту проектування;
 проектування КІС;
 введення КІС в дію;
 промислова експлуатація КІС.
Проведення контролю грошових потоків в умовах комплексної
інформаційної системи, побудованої з використанням сучасних
інформаційних технологій і комп‘ютерних засобів, забезпечить:
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 підвищення ефективності контрольного процесу за рахунок
чіткості визначення і формалізації контрольних завдань при
автоматизованому розв‘язанні, уникнення їх дублювання, формування
достатнього обсягу та якісного складу інформації, необхідної для
проведення контролю;
 врахування впливу на стан грошових потоків значної кількості
внутрішніх і зовнішніх факторів, що сприятиме підвищенню рівня
наукової обґрунтованості контрольних висновків і, як наслідок,
зростанню ефективності управлінських рішень, прийнятих на підставі
результатів контролю грошових потоків;
 підвищення оперативності отримання інформації про рух
грошових коштів для прийняття управлінських рішень;
 достовірність і надійність результатів контролю;
 розширення видів контролю за рахунок можливості проведення
оперативного і ситуаційного дослідження стану грошових коштів;
 систематизацію, зберігання і накопичення даних для
статистичного аналізу ефективності використання грошових коштів на
підприємстві;
 документний супровід контролю грошових потоків;
 проведення комплексних контрольних перевірок на основі
оперативної обробки великих масивів бухгалтерської інформаційної
бази.
Методика контролю грошових потоків, що орієнтована на
використання сучасних комп‘ютерних систем, повинна задовольняти
вимоги системності, комплексності, оперативності, точності,
прогресивності та динамічності [5, с. 52].
Для урахування всіх інтеграційних можливостей обліку і
контролю грошових потоків формування методики контролю в умовах
комп‘ютерної обробки даних необхідно проводити на основі
системного підходу.
Системний підхід представляє собою комплексний всебічний
розгляд об‘єктів і явищ як єдиного цілого з урахуванням усіх
взаємозв‘язків об‘єктів, їх властивостей і накладених обмежень [1, с.
25].
Відповідно до системного підходу та рекомендацій науковців
автором запропоновано методику проведення контролю грошових
потоків в умовах комплексної інформаційної системи на кількох рівнях
(рис. 1):
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Рівні формування методики контролю грошових потоків в умовах
комплексної інформаційної системи
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іншими функціями
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Рис. 1. Формування методики контролю грошових потоків на
основі системного підходу
Джерело: складено автором

 теоретичний рівень – побудова сукупності класифікацій для
опису об‘єктів контролю з метою упорядкування відповідно до їх
характеру, сфери діяльності, цільовим направленням, що забезпечить
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розкриття внутрішнього змісту, виявлення особливих ознак, оцінки
можливостей кожного об‘єкту;
 концептуальний рівень – формування принципів організації,
цілей і основних завдань контролю грошових потоків, визначення
напрямків інтеграційних зв‘язків контролю грошових потоків з
обліком грошових коштів та іншими функціями управління;
 методичний рівень – розробка концептуальної моделі
контролю грошових потоків, методичного забезпечення і системи
оцінки ефективності ведення контролю грошових потоків в умовах
КІС;
 практичний рівень – реалізація концептуальних і методичних
розробок.
На наш погляд, системний підхід до формування методики
контролю грошових потоків є найбільш ефективним засобом, що
сприяє оптимізації інформаційної системи підприємства в цілому і
контролю грошових потоків зокрема, виявляючи зайві та неіснуючі
компоненти і зв‘язки.
Висновки. Впровадження комплексної інформаційної системи і
сучасних
комп‘ютерних
засобів
на
сільськогосподарських
підприємствах підвищить координованість діяльності підрозділів,
оперативність обробки даних, покращить інформаційне забезпечення
процесу прийняття управлінських рішень, що посприятиме
підвищенню їх ефективності.
Запропонована модель контролю грошових потоків у
сільськогосподарських підприємствах в умовах комплексної
інформаційної системи, де визначено мету, завдання, суб‘єкти,
об‘єкти, джерела інформації та методичні прийоми контролю,
взаємозв‘язки підсистем контролю бухгалтерського обліку дасть
можливість раціонально організувати контрольні дії і розробити заходи з
усунення виявлених недоліків.
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ННЦ «Інститут аграрної економіки»
ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ
НА ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ
У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Досліджено особливості функціонування податкового механізму у
сільському господарстві та його вплив на інвестиційні процеси в аграрному секторі
України.
Охарактеризовано
складові
нинішньої
системи
оподаткування
агропромислового виробництва, узагальнено проблеми застосування спеціальних
режимів оподаткування, оцінено їх значення з точки зору стимулювання інвестиційної
активності у галузі. Проаналізовано динаміку капітальних інвестицій у сільському
господарстві, розглянуто структуру іноземних інвестицій, здійснено співставлення
обсягів податкових пільг та капітальних інвестицій. За результатами дослідження
обґрунтовано необхідність реформування податкового інструментарію щодо аграрної
галузі економіки з метою підвищення його ефективності. Рис.: 2, Бібл.: 18.
Ключові слова: податкова система, сільське господарство, податковий
механізм, спеціальні режими оподаткування, податкове стимулювання, інвестиції,
інвестиційна активність.

Tulush L.
THE IMPACT OF TAX MECHANISM ОN INVESTMENT
ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR UKRAINE
The features of the tax mechanism in agriculture as a component of financial
incentives for investment processes in the industry. The influence of tax incentives on
investment activity in the agricultural sector. It is noted that stimulation of investment
processes in this sector of economy is through the use of special tax instruments. The use of
special tax regimes in agriculture involves the formation of their subjects additional amounts
of financial resources, thereby increasing their investment attractiveness.
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Restructuring of agricultural production, which took place in the last decade, such as
a significant increase in the share of agro holdings in the production of key agricultural
products, primarily due to the influence of special tax regimes. It is noted that the
opportunity to use special tax treatment provided agroindustrial holdings significant
competitive advantages that according influenced the extent of their activities, including
agricultural land into cultivation.
Found that in recent years, despite the presence of significant tax incentives,
investment activity in agriculture stopped. It was found that in 2011, a decrease in the
volume of capital investment in agriculture in relative terms, and since 2012 in absolute
terms - with the amount of tax benefits for producers growing.
Correlation between the amount of tax benefits to farms and capital investment in
agriculture. It is noted that tax incentives directed primarily at increasing the production and
improving its profitability. It is noted that the effectiveness of tax incentives determined by
the ratio between the amount of capital investment and tax incentives. It was found that since
2010 the volume of capital investments is 5-10% higher than the volume of tax exemptions this is a testament to decrease the effectiveness of the tax incentives in its present form.
The characteristic of the sources of foreign direct investment in the agricultural sector
of Ukraine, noted a significant share of direct investments from offshore areas, particularly
in Cyprus. The conclusion concerning the extent of tax planning schemes in the agricultural
sector of the offshore jurisdictions.
It is proved that the current fiscal policy for the agricultural sector in Ukraine is
characterized by excessive use of tax incentive properties of the mechanism. It is noted that
the existing tax practice leads to disruption of competitive conditions in the industry and low
losses that are not covered by the corresponding increase investment. Proved that the
improvement of the special tax regimes should be aimed at maximizing the efficient use of
the amounts of tax obligations retained by the farmers. Recommended implement measures
to limit the opportunities for application of tax optimization schemes that lead to reduced
effectiveness of indirect support development of agricultural production through the use of
special tax regimes. Fig. 2, Bybl. 18.
Keywords: taxation, agriculture, tax mechanism, tax exemptions, tax incentives,
investments, investment activity.

Тулуш Л.Д.
ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА НА
ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Исследованы особенности функционирования налогового механизма в
сельском хозяйстве и его влияние на инвестиционные процессы в аграрном секторе
Украины. Охарактеризованы составляющие нынешней системы налогообложения
агропромышленного производства, обобщены проблемы применения специальных
режимов налогообложения, оценено их значимость с точки зрения стимулирования
инвестиционной активности в отрасли. Проанализирована динамика капитальных
инвестиций в сельском хозяйстве, рассмотрена структура иностранных инвестиций,
осуществлено сопоставление объемов налоговых льгот и капитальных инвестиций. По
результатам исследования обоснована необходимость реформирования налогового
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инструментария для аграрной отрасли экономики с целью повышения его
эффективности. Рис.: 2, Библ.: 18.
Ключевые слова: налоговая система, сельское хозяйство, налоговый
механизм, специальные режимы налогообложения, налоговое стимулирование,
инвестиции, инвестиционная активность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Інвестиційна
активність є важливим фактором фінансування потреб розширеного
відтворення. Вона забезпечує економічне зростання за стратегічними
напрямами розвитку економіки в цілому та окремих її галузей,
визначає темпи їх розвитку, забезпечує структурні зміни в економіці,
технологічне переоснащення та модернізацію, запровадження
сучасних високопродуктивних та ресурсозберігаючих технологій.
Головним фактором впливу на інтенсивність інвестиційної
діяльності виступає податковий механізм. Значущість державного
регулювання економіки проявляється у формуванні сприятливих
податкових умов для функціонування суб‘єктів господарювання,
створенні належного інвестиційного клімату, стимулюванні
інноваційних процесів. Ефективне використання цієї складової
фінансової політики передбачає належне методологічне обґрунтування
впливу податкового механізму на інвестиційну активність у аграрному
секторі економіки.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблема ефективності функціонування спеціальних
режимів оподаткування в останні роки набула особливої актуальності.
Аналіз наукових праць показує, що погляди фахівців на дану проблему
суттєво різняться – від тверджень про те, що дія спец режимів є
ефективною, а самі режими є невід‘ємною складовою механізму
державної фінансової підтримки агропромислового виробництва в
Україні [3; 12]; до висновків щодо необхідності їх реформування з
метою підвищення ефективності функціонування та заміни більш
ефективним податковим інструментарієм [6; 11].
Розгляд проблем ефективності функціонування системи
оподаткування аграрного сектору здійснено в працях науковців та
практиків різної тематичної спрямованості: від суто фахових розробок
до загальних досліджень напрямів проведення аграрної реформи в
Україні. Зокрема, цьому питанню присвячені наукові розробки
відомих вітчизняних дослідників фінансових відносин у сільському
369

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

господарстві М.Дем‘яненка [2], Д.Деми, В.Жука [6], П.Лайка [9],
Н.Малініної [11], Ю.Макаренко [10], Н.Прокопенко, В. Синчака,
С.Юшка [13]. Серед зарубіжних дослідників даної проблематики слід
виділити L. Ebrill, M. Keen [14], E. Seligman [15], А. Tait [16], H. Veen,
H. Meulen [17] та ін. Питаннями стимулювання інвестиційної
активності у аграрному секторі активно переймаються А.Буряк [1],
Ю.Лупенко [2], М.Кісіль [7] та інші дослідники.
Проте, у своїх працях автори не приділяють належної уваги
проблемі визначення ефективності застосування спеціальних режимів
оподаткування, зокрема в частині стимулювання інвестиційної
активності у сільському господарстві.
Цілі статті - оцінка ефективності функціонування спеціальних
режимів оподаткування сільськогосподарських підприємств з точки
зору їх впливу на інвестиційні процеси в аграрному секторі України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Податковий
механізм є невід‘ємною складовою системи фінансового
стимулювання інвестиційних процесів, оскільки формує інвестиційну
привабливість економіки країни в цілому або окремих її секторів.
Інвестиційна привабливість аграрного сектору без вжиття державою
спеціальних заходів є досить низькою. Враховуючи це, урядом
повинні вживатись ефективні заходи щодо стимулювання
інвестиційної активності в аграрному секторі економіки.
Фахівці, які досліджують дану проблему, вказують на суттєвий
вплив податкових стимулів на прийняття виробничих та інвестиційних
рішень у аграрному секторі економіки [20]. На їх думку, розвиток
інвестиційних процесів у даній галузі потребує застосування
особливих інструментів, які б стимулювати інвестиційну активність за
рахунок наявності спеціальних податкових важелів.
Практичною реалізацією такого підходу в Україні стало
застосування спеціальних режимів прямого та непрямого
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. В цьому
зв‘язку варто наголосити, що більшість дослідників проблем
оподаткування
сільськогосподарських
товаровиробників,
наголошують на специфічності податкового механізму щодо
аграрного сектору економіки. Зокрема, професор Т. Єфименко
відмічає
особливі
функціональні
характеристики
системи
оподаткування щодо галузі сільського господарства [6].
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Застосування спеціальних режимів оподаткування у сільському
господарстві передбачає формування у їх суб‘єктів додаткових обсягів
фінансових ресурсів. Це робить їх формою непрямої державної
підтримки розвитку агропромислового виробництва та інструментом
стимулювання інвестиційної активності в галузі. Внаслідок
застосування
спеціальних
податкових
режимів
дохідність
сільськогосподарського виробництва зростає, що відповідним чином
позначається на його інвестиційній привабливості.
Такий підхід до формування податкового механізму
максимально стимулює інвестиційні процеси, оскільки підвищення
ефективності сільськогосподарської діяльності не обумовлює
відповідного зростання податкових зобов‘язань – навпаки, рівень
податкового навантаження у цьому випадку знижується. Крім того,
нинішня податкова практика стимулює також процеси вертикальної
інтеграції виробництва, оскільки в такому випадку до податкових
пільг долучаються переробні та торгівельні структури.
Враховуючи це, можна стверджувати, що зміна структури
аграрного виробництва, що відбулась в останнє десятиліття, а саме
суттєве зростання частки агроходингів у виробництві ключових видів
сільськогосподарської продукції, обумовлена в першу чергу дією
спеціальних режимів оподаткування.
Можливість користування спецрежимами оподаткування надала
агрохолдингам конкурентні переваги як всередині галузі - перед
суб‘єктами малого бізнесу та самостійно господарюючими суб‘єктами,
так і перед підприємствами інших (суміжних) галузей - переробки,
торгівлі тощо. Адже, в умовах відсутності оподаткування прибутку, та
відповідно, послаблення контролю за його формуванням, у суб‘єктів
спец режимів оподаткування з‘являється можливість декларування
потрібного фінансового результату з метою підвищення власної
інвестиційної привабливості.
Податкові переваги, обумовлені дією спец режимів
оподаткування, суттєво позначились на обсягах діяльності
агрохолдингів. Зокрема, їх земельний банк зріс із менш як 2 млн га
сільгоспугідь у середині двохтисячних до понад 6,5 млн га у 2013 році
(майже у 3,3 рази). Частка агрохолдингів у загальній площі
сільгоспугідь, якими користуються сільгосппідприємства зросла із
менш як 10 % у середині двохтисячних до майже 35 % у 2013 році.
Проте, в останні роки, незважаючи на наявність значних
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податкових стимулів, інвестиційна
господарстві призупинилась (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка обсягів інвестицій в основний капітал по
сільському господарству та переробній промисловості та їх частка у
загальному обсязі інвестицій
Джерело: Складено за даними статбюлетеня Державної служби статистики
України «Капітальні інвестиції в Україні» за відповідні роки [5].

Як видно з даних рис. 1, капітальні інвестиції по галузі «сільське
господарство» з 2005 року зростали як в абсолютному, так і у
відносному обсязі. Причому їх зростання було хвилеподібним
(спостерігаються два піки – у 2008 та 2011 рр.).
До 2008 року частка сільського господарства у загальному обсязі
капітальних інвестицій по економіці досить стрімко зростала –
значення 2008 року склало 16,7 млрд грн. або 7,2 % загального обсягу.
У посткризові 2009-2010 роки обсяги освоєння капітальних
інвестицій у галузі зменшились, проте вже у 2011 році обсяг
капітальних інвестицій сягнув майже 18 млрд. грн. або 7,5 %
загального їх обсягу по економіці. На жаль, з 2011 року відбувається
зниження обсягів капітальних інвестицій у сільському господарстві у
відносному вимірі, а з 2012 року – і у абсолютному значенні .
Схожа ситуація відбувалась і з освоєнням інвестицій харчовою
промисловістю: до 2008 року відповідні обсяги у абсолютному вимірі
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зростали, проте у відносному, навпаки, – знижувались. Як наслідок,
обсяги освоєних капітальних інвестицій сільським господарством у
2008 році перевищили аналогічний показник по харчовій
промисловості. В останні роки обсяги освоєних капітальних
інвестицій харчовою промисловістю у відносному вимірі знижуються,
проте меншим темпом, ніж сільським господарством.
Отже, можемо констатувати, що зростання інвестиційної
активності у галузі в останні два роки дещо призупинилось.
На рис. 2. представлено співвідношення між обсягами
податкових пільг сільгосптоваровиробникам та капітальних інвестицій
у сільське господарство.
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Рис. 2. Співвідношення між обсягами податкових пільг та
капітальних інвестицій у сільське господарство
Джерело: Складено за даними статбюлетеня Державної служби
статистики «Капітальні інвестиції в Україні» за відповідні роки [5].

Податкове стимулювання направляється, переважно, на
збільшення обсягів виробництва та підвищення його доходності.
Перше завдання досягається на рахунок приросту інвестицій, причому
податкове стимулювання вважається ефективним, якщо обсяги
капітальних інвестицій перевищують обсяги податкових пільг.
На жаль, в сільському господарстві така вимога в останні роки
не виконується. Якщо у 2006-2008 роках обсяги капітальних
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інвестицій суттєво переважали обсяги непрямої підтримки за рахунок
застосування спеціальних податкових режимів (причому у 2008 році –
майже вдвічі), то у 2009-2010 роках, навпаки, обсяги податкових пільг
у 1,3-1,5 рази перевищували обсяги капітальних інвестицій. З 2010
року обсяги капітальних інвестицій та податкових пільг є приблизно
однаковими (з переважанням останніх на 5-10 %), що відповідає
ситуації середини двохтисячних, коли інвестиційні процеси у
сільському господарстві лише набували обертів.
Характеризуючи джерела походження прямих іноземних
інвестицій в аграрний сектор України, варто відмітити значну частку
прямих інвестицій з офшорних територій, зокрема, з Кіпру. Частка ПІІ
походженням з Кіпру є досить значною – 37,5-38,1 % у 2010-2011 рр.,
49,5 % у 2012 р. та майже 45 % у 2013 р. Такі інвестиції важко
визначити «іноземними», оскільки фактично це є повернення
вітчизняного капіталу, який уникнув оподаткування в Україні за
рахунок застосування схем міжнародного податкового планування.
Причому, за даними дослідження, проведеного міжнародною
аудиторсько-консалтинговою компанією «Делойт», майже третина
великих компаній аграрного сектору нині змогли залучити іноземний
капітал. Близько 80% опитаних агрокомпаній планують публічне
розміщення акцій на іноземних біржах, залучення приватного капіталу
або стратегічних інвесторів [8].
Висновки. На підставі проведеного дослідження основних
аспектів та особливостей податкового механізму у сільському
господарстві можна стверджувати, що ефективність застосування
спеціальних режимів оподаткування у сфері агропромислового
виробництва останніми роками знижується. Ключового впливу на
інвестиційний процес у сільському господарстві, як це мало місце у
середині двохтисячних років, механізм спеціального оподаткування
вже не здійснює.
Сучасна фіскальна політика щодо аграрної галузі в Україні
характеризується
надмірним
використанням
стимулюючих
властивостей податкового механізму, що призводить до порушення
конкурентних умов господарювання у галузі та значних
непродуктивних бюджетних втрат, які не покриваються відповідним
приростом інвестицій.
Удосконалення дії спеціальних режимів оподаткування повинно
передбачати в першу чергу усунення наявних їх недоліків за
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принципом максимальної ефективності використання сум податкових
зобов‘язань, що залишаються у розпорядженні сільгосппідприємств та
унеможливлення поширення схем податкової оптимізації, що набули
масовості у галузі. При цьому, важливо продемонструвати інвесторам
стабільність та прозорість механізму оподаткування, зваженість та
послідовність податкової політики, яка б виступала органічною
складовою загальної стратегії розвитку аграрного сектору економіки.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ТА
ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
У даній статті проаналізовані зміни правил нарахування податку з доходів
фізичних осіб на заробітну плату згідно з Податковим кодексом України. Під час
нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як
нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску та суму податкової
соціальної пільги за її наявності. Розглянуті умови застосування ставки оподаткування
та порядок подання податкової звітності. Податок з доходів фізичних осіб відображає
значне навантаження на заробітну плату найманого працівника суб'єкта
підприємницької діяльності. Тому, контроль за його нарахуванням та сплатою зі
сторони органів державної влади досить сильний. Нарахування та сплата ПДФО
здійснюється в розрізі кожної фізичної особи, тому процес складання звітності по цим
платежам стає дуже трудомістким та має багато підводних каменів. Відображена
кореспонденція рахунків з нарахування та виплати заробітної плати.
Ключові слова: Податковий кодекс, податкова система, податкове
регулювання, податок, податок з доходи фізичних осіб.
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Fedorysyna L., Lisovenko T.
ORGANIZATION OF ACCOUNT OF TAX IS FROM PROFITS
PHYSICAL AND REFLECTION IN FINANCIAL REPORTING
This article analyzes changes in the rules for computing the tax on personal income
on wages in accordance with the Tax Code of Ukraine. During the accrual of income in the
form of wage tax base is defined as wages, reduced by the amount of the single payment and
the amount of the tax benefits if any. The conditions of application of the tax rate and the
procedure for filing tax returns. Tax on personal income reflects a significant burden on the
salaries of business entity. Therefore, control over its calculation and payment of the part of
public authorities is quite strong. Accrual and payment of personal income made in the
context each individual, so the reporting on these payments becomes very time consuming
and has many pitfalls. Addressed correspondence accounts with the calculation and payment
of wages.
Tax on personal income plays an important role in shaping the state budget and
directly affects every member of society. It is a national, established by the Verkhovna Rada
of Ukraine and collected throughout the country.
Keywords: tax code , tax system, tax regulation, tax, tax on personal income.

Федоришина Л.И., Лисовенко Т.О.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА НАЛОГА ИЗ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ
И ОТОБРАЖЕНИЯ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В данной статти проанализированы изменения правил начисления налога с
доходов физических лиц на заработную плату в соответствии с Налоговым кодексом
Украины. При начислении доходов в форме заработной платы база налогообложения
определяется как начисленная заработная плата, уменьшенная на сумму единого
взноса и сумму налоговой социальной льготы при ее наличии. Рассмотрены условия
применения ставки налогообложения и порядок представления налоговой отчетности.
Налог с доходов физических лиц отражает значительную нагрузку на заработную
плату наемного работника субъекта предпринимательской деятельности. Поэтому,
контроль за его начислением и уплатой со стороны органов государственной власти
достаточно сильный. Начисление и уплата НДФЛ осуществляется в разрезе каждого
физического лица, поэтому процесс составления отчетности по этим платежам
становится очень трудоемким и имеет много подводных камней. Отражена
корреспонденция счетов по начислению и выплате заработной платы.
Ключевые слова: Налоговый кодекс, налоговая система, налоговое
регулирование , налог , налог с доходы физических лиц.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Динамічний
розвиток економіки України потребує постійного приведення
структури податкової системи у відповідність до економічних умов.
Тому виникає необхідність у пошуку оптимального інструментарію
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податкової політики, зокрема щодо оподаткування капіталу, який би
відповідав рівню розвитку економічної системи, стадії нагромадження
капіталу та його розподілу між економічними агентами.
Саме тому, на нинішньому етапі розвитку України, коли
основним мотивом економічної політики повинна бути безпосередня
орієнтація держави на зростання добробуту суспільства, своєчасність
критичного аналізу факторів, що впливають на динаміку надходжень з
податку на доходи фізичних осіб, не викликає сумнівів [1].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Значний внесок у дослідження питань
оподаткування доходів фізичних осіб зробили такі вчені-економісти,
як Вишневського В., Волкова Ю., Мельник В., Ловінська Л.Г.,
Кучерявенко М., Опарін В. М., Соколовська А.М.
Ціллі статті. Сутність оподаткування доходів фізичних осіб,
організація ведення обліку доходів фізичних осіб та розрахунку з
бюджетом; визначення порядку заповнення і подання фізичними
особами декларації про майновий стан і доходи за результатами
звітного року;
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Податок з
доходів фізичних осіб (надалі – ПДФО) відіграє важливу роль у
формуванні державного бюджету та стосується кожного члена
суспільства. Він є загальнодержавним, встановлюється Верховною
Радою України та є обов‘язковим на всій території країни. Отже, будьяке реформування у сфері законодавства, що регулює прибуткове
оподаткування громадян, має особливе значення. Актуальність
правильного декларування доходів громадян, підвищення їх
самосвідомості та ставлення до цього процесу податкових органів
зростає. В умовах загального підвищення податкової культури,
цілеспрямованості роботи податкових органів розуміння зі сторони
платників податків сутності проблеми та добровільної сплати податків
зі сторони громадянина набуває широкого масштабу [7].
Для полегшення ситуації та досягнення стабільності
податкового законодавства було прийнято Податковий кодекс України
(ПКУ), який повинен сприяти незмінності ставок, пільг і правил
оподаткування та стабільності податкового законодавства відносно
платників, що беруть участь у цільових державних інвестиційних
програмах протягом всього часу їх дії. Але він не є ще досконалим,
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стабільним та ефективним.
Нині процес оподаткування доходів фізичних осіб та
декларування доходів являється не до кінця висвітленим, оскільки у
світі нових подій, з появою Податкового кодексу України, були
внесені зміни до оподаткування та декларування доходів фізичних
осіб.
Згідно з Законом «Про запобігання фінансової катастрофи та
створення передумов для економічного зростання в Україні» від
31.03.2014 №1166-VII з 1 липня 2014 року:
1) встановлюється прогресивна шкала оподаткування ПДФО
пасивних доходів (а саме для дивідендів, процентів, роялті,
інвестиційного прибутку) за ставками:
- 15% - якщо база оподаткування звітного податкового року не
перевищує 204 прожиткових мінімуми (у 2014 році - 248,472 тис. грн),
- 20% - якщо база оподаткування звітного податкового року
перевищує 204 прожиткових мінімуми, але не перевищує 396
прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення (у 2014 році - до
482,328 тис. грн),
- 25% - якщо база оподаткування звітного податкового року
перевищує 396 прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення
(у 2014 році - понад 482,329 тис. грн);
2) для заробітної плати, інших заохочувальних та
компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які
нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв‘язку з
трудовими відносинами та за цивільно-правовимидоговорами за
ставками:
- 15% (загальний відсоток);
- 17 % - якщо база оподаткування в календарному місяці
перевищує 10 розмірів мінімальних зарплат на 1 січня звітного
податкового року, застосовується до суми такого перевищення;
3) пенсійні виплати, розмір яких перевищує 10 тис. грн, будуть
оподатковуватися ПДФО за ставкою 15% (17)% із суми перевищення.
Законом України від 4.07.2014 року за № 1588-VII „Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо пасивних доходів‖ було введено в
дію механізм їхнього оподаткування.
З 1 серпня 2014 року розпочалось оподаткування процентів,
нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного)
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банківського рахунку. Зауважимо, що ставка податку становить 15%.
Утім, обов'язок із нарахування та його сплати до бюджету покладено
на податкового агента, тобто особу яка нараховує такий дохід. При
цьому, не залежно від суми яка розміщена на депозиті, нараховані
проценти підлягають оподаткуванню за єдиною ставкою [5].
Основним показником, який впливає на встановлення
податкових ставок, є співвідношення доходів між найбагатшими і
найбіднішими прошарками суспільства. Такий підхід не лише
виправданий із позиції соціальної справедливості, – це є непоганий
стимул для ефективного функціонування економіки. Вилучаючи у
найзабезпеченіших верств надлишки доходів через прогресивне
оподаткування, держава все одно залишає їм достатньо коштів для
споживання. Частину доходів, яку забирають у багатих,
перерозподіляють на користь бідних верств, що стимулює загальний
попит на товари і послуги. Як правило, держава може раціональніше
розпорядитися надлишком вилучених коштів, ніж приватні особи.
Підприємці на інвестиційні проекти витрачають у середньому до
30% своїх доходів, решта ж використовується на задоволення
особистих потреб. Тому податок на доходи фізичних осіб у світі не
розглядають, на відміну від наших урядовців, як засіб стимулювання
інвестицій. Там цю функцію виконують зовсім інші податкові
механізми (податок на прибуток юридичних осіб, прискорена
амортизація, податкові пільги для інвестиційної діяльності).Подальше
дослідження питань удосконалення податку з доходів фізичних осіб
має важливе значення для підвищення рівня життя населення,
прискорення соціально-економічного розвитку України [6].
Кореспонденція рахунків з нарахування та виплати заробітної
плати:
1.Нараховано заробітну пату керівникові підприємства: Дт 92 Кт
661
2.Утримано із заробітної плати ЄСВ: Дт 661 Кт 651
3.Утримано із заробітної плати ПДФО: ДТ 661 Кт 641
4.Виплачено заробітну плату із каси підприємства: Дт 661 Кт
301
5.Перераховано ПДФО до бюджету: Дт 641 Кт 311
ПДФО сплачується до бюджету при виплаті оподаткованого
доходу.
Система оподаткування доходів фізичних осіб повинна, крім
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фіскальної (мобілізація фінансових ресурсів до бюджетів), виконувати
ще й регулюючу функцію (підвищення рівня соціальної захищеності
найбідніших верств населення за рахунок багатшої частини
суспільства). Для цього необхідно впровадити таку шкалу ставок
податку на доходи фізичних осіб, яка б не ліквідувала у громадян з
помірно високим рівнем доходів стимули щодо збільшення їх
капіталу. Невід‘ємною частиною в оподаткуванні доходів фізичних
осіб є їх декларування. Щороку після закінчення календарного року в
передбачених законодавством випадках пересічні громадяни подають
декларацію про доходи, отримані ними за минулий рік. Для одних
фізичних осіб – це справа добровільна, для інших – обов'язок. З
поглибленням науково-технічного прогресу та розвитком сучасних
телекомунікаційних та інформаційних технологій безпосередня подача
громадянами декларацій до податкових інспекцій потребує більших
затрат коштів і часу, аніж аналогічний процес із використанням
сучасних технічних досягнень. Йдеться насамперед про теоретичну і
практичну можливість подання фізичними особами декларацій про
свій майновий стан та доходи за попередній звітний рік з
використанням засобів всесвітньої комп'ютерної мережі Іnternet.
Донедавна зазначений спосіб подання податкових декларацій здавався
фантастичним та неможливим з правової точки зору, але з ухваленням
Верховною Радою України Законів "Про електронні документи та
електронний
документообіг"
було
фактично
сформовано
організаційно-правові засади електронного документообігу, визначено
правовий статус електронного цифрового підпису та нормативно
врегульовано відносини, що виникають під час його використання[3].
Очевидним є те, що податок з доходів фізичних осіб в Україні не
виконує своїх основних функцій, оскільки перше місце у формуванні
дохідної частини бюджету в нашій країні займає ПДВ.
Реалізація електронного подання податкових декларацій дасть
змогу зменшити собівартість процесу адміністрування податків, бо
передбачає уніфікацію та комп'ютеризацію процесу зчитування та
перевірки податковими органами даних, що зазначені в податкових
деклараціях, зменшення штату працівників податкових органів, що
допомагають громадянам під час заповнення та подання податкових
декларацій, створення архіву податкових декларацій в електронній
формі тощо.
Електронна податкова звітність є пріоритетним напрямком у
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розвитку стосунків між органами ДПС та платниками податків,
оскільки дозволяє зменшити часові витрати платника податків на
подання податкової звітності – зменшити безпосереднє спілкування
платників податків з працівниками ДПС (як наслідок, – зменшення
проявів корупції в органах ДПС); підвищити дисципліну та
своєчасність подання звітності платниками податків. Також законом
передбачено і звітування за даним видом податку. Так, банки, які
нараховують доходи у вигляді процентів, у податковому розрахунку за
формою 1-ДФ будуть відображати загальну суму нарахованих у
звітному податковому періоді доходів та загальну суму утриманого з
них податку. Разом із тим, інформацію про суми окремого
банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, суми
нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу –
платника податку, якій нараховані такі доходи, у податковому
розрахунку не зазначатимуть [2].
Висновки. Для реформування оподаткування доходів фізичних
осіб необхідно здійснити такі основні кроки:
1. Перейти до використання прогресивної шкали оподаткування,
що дасть змогу забезпечити дотримання принципу соціальної
справедливості;
2. Не оподатковувати доходи громадян, що не перевищують
розмір мінімального прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб;
3. При плануванні ставок податку на доходи фізичних осіб
враховувати доходи сім‘ї з розрахунку на кожного її члена через
проведення річного перерахунку сплаченого податку. Із місячного
оподатковуваного доходу сім‘ї, що не перевищує суму прожиткових
мінімумів, встановлених законодавством для її членів, необхідно
вилучати не більше ніж 10 % сукупного доходу.
Таким чином, можна стверджувати, що система оподаткування
доходів фізичних осіб в Україні залишається надалі недосконалою і
потребує поступового та послідовного реформування, що і стане
перспективами подальшого дослідження[4].
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ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
У статті розглядаються основні аспекти поєднання обліку фінансових
результатів та податку на прибуток. Досліджується значення податкових різниць та
їхнього складу, а також визначається роль П(с)БО 17 «Податок на прибуток» у
обчисленні податку на прибуток. Не зважаючи на наявні дослідження, недостатньо
розробленими лишаються питання раціонального поєднання фінансового обліку та
обліку податку на прибуток. Як основне джерело розширеного відтворення
виробництва прибуток є джерелом доходів бюджету у вигляді податку на прибуток.
Наслідком різних цілей податкового та бухгалтерського законодавства є різниці у
визначенні активів, зобов‘язань, статей доходів і витрат підприємства і, як результат, –
відмінність між обліковим та оподатковуваним прибутком.
Ключові слова: податок на прибуток, податкові різниці, П(С)БО 17 «Податок
на прибуток».

Fedoryshyna L., Svystun I.
ACCOUNTING OF TAX ON PROFIT
The article examines the main aspects of the combined financial results and income
taxes. Explores the impact of tax differences and their composition, as well as to determine
the role of the position of the accounting standard 17 " tax on profit" in the tax on profit.
Despite the available studies are not sufficiently developed, questions remain regarding
optimal combination of financial accounting and accounting profit tax. As the main source
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of expanded reproduction the production of income is a source of budget revenues in the
form of income tax. Due to different tax and accounting legislation there are differences in
the definition of assets, liabilities, income and expenses and, as a result, the difference
between accounting and taxable income.
Tax on profit of enterprises, in addition to significant fiscal values, and still has
ample opportunities for regulation and stimulation of entrepreneurial activity. With this tax,
the state may exercise a stimulating effect on the development of certain industries or
regions, on the production of priority commodities, works, services for the revival of
investment and innovation activities and the development of competitive relations, and so
on, This effect may be due to the differentiation of tax rates and benefits, depreciation
policy, tax credit and tax credits. So , the benefits of tax on profit of enterprises include
significant opportunities for regulatory impact on the manufacturing sector. In addition, a
direct correlation between the amount of tax on profits ensures social justice this form of
taxation.
Key words: income tax, tax differences, the position of the accounting standard ―tax
on profit‖ 17

Федоришина Л.И., Свистун И.А.
УЧЁТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
В статье рассматриваются основные аспекты сочетание учета финансовых
результатов и налога на прибыль. Исследуется значение налоговых разниц и их
состав, а также определяется роль П(с)БУ 17 «Налог на прибыль» в исчислении налога
на прибыль. Несмотря на имеющиеся исследования, недостаточно разработанными
остаются вопросы рационального сочетания финансового учета и учета налога на
прибыль. Как основной источник расширенного воспроизводства производства
прибыль является источником доходов бюджета в виде налога на прибыль.
Следствием различных целей налогового и бухгалтерского законодательства имеются
различия в определении активов, обязательств, статей доходов и расходов
предприятия и, как результат, - различие между учетной и налогооблагаемой
прибылью.
Ключевые слова: налог на прибыль, налоговые разницы, П(С)БУ 17 «Налог на
прибыль».

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Як відомо,
основною метою підприємства є отримання прибутку. Він є важливим
показником розвитку підприємства, впливає на розширення його
виробництва. Але самовільне розпорядження прибутком, тобто без
певного контролю держави та різних законодавчих актів, просто не
можливе. У наш час застосовується досить таки багато дій з боку
держави щодо підприємств. Тому актуальністю розгляду даної статті
можна вважати проблеми дотримання підприємствами правил та норм
та відображення усіх операцій, пов‘язаних з оподаткуванням
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прибутку, на рахунках бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення
проблеми.Загалом
проблемами
оподаткування
підприємств та усіх питань з приводу отримання прибутку та
подальшого його розподілення, займалось багато таки науковців. Такі
із них як Бейгельзимер М., Берник В., Білоусова І., Плахтій Т.,
Хомина П. розглядали узгодження фінансових показників з
податковими рахунками.
Цілі статті. Основними завданнями даної статті є обґрунтування
необхідності правильного відображення податку на прибуток на
рахунках бухгалтерського обліку, раціональне обчислення сум та
застосування П(с)БО 17 «Податок на прибуток», з допомогою якого
облік податку на прибуток стає достовірно обраховується та
відображається, знову ж таки, на рахунках бухгалтерського обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Облік фінансових результатів та
податку на прибуток є досить актуальним питанням, адже фінансовий
результат — це кінцевий результат діяльності підприємства,
виражений у вигляді прибутку або збитку. На сьогодні розраховують
два види прибутку (збитку):
1) бухгалтерський (обліковий), який визначається у формі № 2
«Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) як різниця
між доходами та витратами за всіма видами діяльності;
2) оподатковуваний (податковий), який визначається в
податковому обліку і відображається в декларації про прибуток
підприємства[1].
Зазвичай для бухгалтерського обліку фінансових результатів
призначено рахунок 79 "Фінансові результати", де узагальнюється
інформація про фінансові результати підприємства від звичайної
діяльності та надзвичайних подій. У кредит рахунку 79 списуються
доходи, в дебет — суми витрат від усіх видів діяльності, а також сума
нарахованого податку на прибуток.
Ось, наприклад, нараховано податок на прибуток: Д-т 98 К-т
641, а потім податок на прибуток списано на фінансові результати: Д-т
791 К-т 98.
Звичайно після отримання прибутку його розподіляють на
відповідні потреби, а саме: чистий прибуток використовується на
виплату дивідендів — Д-т 443 К-т 671, а також на збільшення
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резервного капіталу — Д-т 443 К-т 43та на збільшення статутного
капіталу — Д-т 443 К-т 40
Для обліку податку на прибуток від звичайної діяльності та від
надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок 98
"Податок на прибуток". На рахунку 98 ведеться облік належної
заданими бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від
звичайної діяльності та надзвичайних подій. За дебетом рахунка
відображається нарахована сума податку на прибуток, за кредитом включення до фінансових результатів на рахунок 79 "Фінансові
результати".
В принципі виділяють два види податкових різниць: постійні й
тимчасові. Постійні податкові різниці – це різниці між податковим
прибутком (збитком) і обліковим прибутком (збитком) за певний
період, що виникають у поточному звітному періоді та не анулюються
в наступних звітних періодах. Тимчасові податкові різниці – це різниці
між оцінкою активу або зобов'язання за даними фінансової звітності
та податковою базою цього активу чи зобов'язання відповідно, які
анулюються в наступному звітному періоді.
Постійні різниці зумовлені наявністю окремих видів доходів і
витрат, які включаються до розрахунку облікового прибутку та не
включаються до розрахунку податкового, або навпаки[2].
Перелік основних видів доходів і витрат, що викликають
постійні
податкові різниці:
1. ДОХОДИ, до яких включають:
- дивіденди, отримані платником податку від інших платників
податку (крім нерезидентів);
- кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної
технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних
договорів;
- різниця, що виникає в результаті продажу товарів (виконання
робіт, надання послуг) за
договірними цінами, які нижчі від
звичайних цін, що діяли на дату продажу;
- доходи від відновлення корисності та дооцінки активів[3].
2. ВИТРАТИ:
- амортизація невиробничих основних засобів;
- суми штрафів, пені, неустойки, нараховані (сплачені) за
рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду;
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- витрати платника податку (крім капітальних, що підлягають
амортизації) на утримання та експлуатацію таких об'єктів, які
перебували на балансі та утримувалися за рахунок платника податку
станом на 1 липня 1997 p;
- витрати на утримання органів управління об'єднань платників
податку, включаючи утримання материнських компаній, які є
окремими юридичними особами;
- витрати, не пов'язані із проведенням господарської діяльності,
а саме витрати на проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та
відпочинку, придбання подарунків (окрім благодійних внесків і
пожертвувань неприбутковим організаціям);
- витрати у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та
інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи —
підприємця, що сплачує єдиний податок;
- фактична вартість остаточно забракованої продукції;
- нестачі незавершеного виробництва, нестачі і втрати від
псування матеріальних цінностей у цехах понад установлені норми
природного убутку;
- сума фактичних втрат товарів, що перевищує межі норм
природного убутку чи технічних (виробничих) втрат;
- суми перевищення фактичних витрат подвійного призначення
над сумами, встановленими нормами ст. 140 ПКУ (витрати на
відрядження, гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування та ін.)
- втрати в результаті уцінки активів[4].
Перелік основних видів доходів і витрат, що викликають
тимчасові податкові різниці:
1. ДОХОДИ, які включають:
- суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником
податку у звітному періоді, що залишаються не погашеними на кінець
такого звітного податкового періоду, від осіб, які не є платниками
податку на прибуток (у т. ч. нерезидентів);
- доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, що
передують звітному, та виявлені у звітному податковому періоді;
- платник податку має право зменшити суму доходу звітного
періоду на вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих
послуг у поточному або попередніх звітних податкових періодах у
разі, якщо покупець затримує без погодження з постачальником
(підрядником) оплату вартості (надання інших видів компенсації їх
387

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

вартості);
- суми штрафів та/або неустойки чи пені, нараховані за
рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду;
- сума будь-якої заборгованості платника податку на прибуток,
що погашається у зв'язку із продажом, обміном або відчуженням у
інший спосіб цінних паперів, деривативів чи інших, ніж цінні папери,
корпоративних прав.
1. ВИТРАТИ:
- сума поворотної фінансової допомоги, поверненої (її частини)
платникам податку на прибуток у майбутніх звітних періодах особі,
яка надала таку допомогу;
- витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та
інших видів поліпшення основних засобів, які не перевищують 10 %
сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що
підлягають амортизації на початок звітного року;
- різниці в сумі амортизаційних відрахувань, які виникають у
бухгалтерському й податковому обліку внаслідок застосування різних
строків корисного використання окремих об'єктів основних засобів та
різних методів розрахунку амортизації в бухгалтерському й
податковому обліку;
- витрати на створення резерву сумнівної заборгованості
визнаються витратами з метою оподаткування в сумі безнадійної
дебіторської заборгованості з урахуванням п. 14.1.11 ст. 14 ПКУ.
Загалом, основними питаннями обліку податку на прибуток, що
розкриваються в П(С)БО 17 „Податок на прибуток", є наступні:
визнання витрат (доходів), активів та зобов'язань, пов'язаних з
податком на прибуток; оцінка відстрочених активів та зобов'язань з
податку на прибуток. Тимчасова різниця — різниця між оцінкою
активу або зобов'язання за даними фінансової звітності та податковою
базою цього активу або зобов'язання відповідно[5].
Відстрочений податковий актив (ВПА) — сума податку на
прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах
унаслідок:
— тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню;
— перенесення податкового збитку, не включеного до
розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;
— перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими
скористатися у звітному періоді неможливо.
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Відстрочене податкове зобов'язання (ВПЗ) — сума податку на
прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових
різниць, що підлягають оподаткуванню.
Згідно з додатком 1 до П(С)БО 17:
— ВПА перераховуються по рахунках 681, 38, 47, 69, а також з
перевищення балансової вартості основних засобів в податковому
обліку над їх вартістю в бухгалтерському;
— ВПЗ перераховуються по рахунках 371 і 39, а також з
перевищення балансової вартості основних засобів у бухгалтерському
обліку над їх вартістю в податковому.
На мою думку, сам механізм обчислення податку на прибуток,
за допомогою П(с)БО 17, ускладнює облік і викривляє фінансову
звітність, що в подальшому призводить до прийняття необґрунтованих
рішень для діяльності підприємства. Потрібно удосконалювати
механізм оподаткування за допомогою введення нових технологій
вирахування та обчислення податку. Різниця між бухгалтерським та
оподатковуваним прибутком завжди існувала, адже не всі витрати
включені до витрат податкового обліку (штрафи, пені, неустойки
сплачені, представницькі витрати вище встановленої межі та ін.)[6].
Висновки. На мою думку, сам механізм обчислення податку на
прибуток, за допомогою П(с)БО 17, ускладнює облік і викривляє
фінансову звітність, що в подальшому призводить до прийняття
необґрунтованих рішень для діяльності підприємства. Потрібно
удосконалювати механізм оподаткування за допомогою введення
нових технологій вирахування та обчислення податку. Різниця між
бухгалтерським та оподатковуваним прибутком завжди існувала, адже
не всі витрати включені до витрат податкового обліку (штрафи, пені,
неустойки сплачені, представницькі витрати вище встановленої межі
та ін.).
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КРИЗА ТЕОРІЇ ОБЛІКУ ЯК НАСЛІДОК ПІДМІНИ ЇЇ
ПРОБЛЕМАТИКИ
Висвітлюються причини кризи в теорії бухгалтерського обліку. Доводиться
хибність підміни його насущних проблем надуманими, запозиченими з іншомовних
перекладних видань, оскільки це поглиблює кризовий стан вітчизняної облікової
теорії. Висновки авторів ілюструються посиланням на найбільш розтиражовані
публікації.
Ключові слова: теорія обліку, кризовий стан, проблематика.

Khomyn P., Palyukh M.
ACCOUNTING THEORY CRISIS AS A RESAL OF ITS
PROBLEMS SPOOFING
There article deals with the comprehensive analysis of the crisis in accounting theory.
There has been proved the discrepancy of substitution of existing problems with false and
compiled from foreign editions ones, as it deteriorates the crisis of national accounting
theory. Authentic conclusions are illustrated with references on wide-spread publications.
However, one can hardly cease the mass reduplication of numerous lamely translated
from English ―manuscripts‖ aiming to false scientific beatification via texts‘ saturation with
extraordinary terminological clusters which speculatively comprise the term ―accounting.‖.
The authors emphasize on the necessity to draw attention of scientists to current crisis
condition of domestic accounting theory and highlighting the reasons of neglecting the
investigation of important practical problems. The mentioned crisis condition was initially
caused by lack of critical assessment of publications as well as pseudo-scientific racing for
their quantity during last decades. Hence, these factors resulted in deterioration of qualitative
characteristics of articles and manuscripts.
Simultaneously, as the most authors disdain the substantial investigations they resort
to quoting from the third hand, completely relying on paraphrase translated editions,
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substituting objective problems of the theory and practice of accounting with loud but
miserable studies with new headings. As a result, many publications are just a trivial set of
definitions being compiled from textbooks and manuals, although academic and scientific
literature are likely to be different things: the former contain predominantly the description
of the methodology of accounts, the latter is supposed to deal with issues of accounting
theory. One can overcome the crisis in the national accounting theory only under the
condition of deep target study of accounting problems and by rejecting the doubtful jumping
from topic to topic that both beginners and venerable authors are accused of.
Keywords: theory of accounting, crisis, issues.

Хомин П.Я., Палюх Н.С.
КРИЗИС ТЕОРИИ УЧЁТА КАК СЛЕДСТВИЕ ПОДМЕНЫ ЕЁ
ПРОБЛЕМАТИКИ
Освещаются причины кризиса в теории бухгалтерского учета. Приходится
ошибочность подмены его насущных проблем надуманными, заимствованными из
иностранных переводных изданий, поскольку это усугубляет кризисное состояние
отечественной учетной теории. Выводы авторов иллюстрируются ссылкой на
наиболее растиражированные публикации.
Ключевые слова: теория учета, кризисное состояние, проблематика.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Якщо не
вдаватися до евфемізмів, то нинішній стан у теорії бухгалтерського
обліку в усе більшій мірі можна охарактеризувати як поголовне
мавпування, яке, на жаль, започаткували ті автори, котрі в погоні за
титулами корифеїв намагаються масвидавом своїх незліченних
‗‗монографій‘‘ створити собі такий ореол, підмінюючи насущні
проблеми облікової теорії надуманими, запозиченими з іншомовних
видань, от і тиражують з них ефемерії, які є наслідком нехарапутного
перекладу з англійської, або навіть рекламних трюків, коли
інтригують незвичними термінологічними словосполученнями,
побудованими на спекулятивному застосуванні іменника облік. Отож
виникла проблема у зв‘язку з тим, що такі підміни загрожують
перетворити вітчизняну теорію бухгалтерського обліку в бліді копії
чужомовних, сумнівної наукової вартості видань і, таким чином, їхні
причини потребують наукового осмислення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Якщо спробувати проаналізувати нинішні публікації, то
можна помітити, що серед їхніх авторів стає все більше ‗‗карасів‘‘, які
клюють на псевдонаукову іншомовну макуху. В немалій мірі це
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відбувається через те, що наплодилося, кажучи словами видатного
теоретика бухгалтерського обліку Я. Соколова, досить ‗‗обломовых,
которые за недосугом не изучили многовековые традиции своей
страны и ещѐ меньше представляют принципы учѐта экономически
развитых стран‘‘[1, с. 5].
Цілі статті. Виходячи з цього, мету й завдання статті автори
вбачають у приверненні уваги наукової спільноти до теперішнього
кризового стану вітчизняної теорії бухгалтерського обліку та
висвітленні причин, які зумовлюють уникнення дослідження
важливих під науковим і практичним аспектом проблем, зводячи її
тим самим на манівці.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Кризовий стан у
вітчизняній теорії бухгалтерського обліку зумовлений передусім тим,
що замість вимогливо-критичного підходу до змісту публікацій в
останні десятиліття розпочалися псевдонаукові перегони за їхню
кількість. Відтак похідним від цього стало те, що приціл взято не
якісні характеристики статей чи монографій.
Водночас, оскільки в значної частини авторів терпцю (а мо‘ і
хисту) для ґрунтовного дослідження не вистачає, то їм не залишається
нічого іншого, як вдаватися до ‗‗наукового‘‘ методу за польським
прислів‘ям: ‗‗Со раn robi, mawpa sobi‘‘. Тому вони вдаються до
цитування з третіх рук, що називається, ‗‗помилка в помилку‘‘,
цілковито покладаючись на переповідання перекладних видань
доморощеними ‗‗класиками‘‘, сподіваючись на їхнє ‗‗представление
принциов учѐта экономически развитых стран‘‘.
Однак виявляється, що й ‗‗класики‘‘ не завжди розуміють, про
що ‗‗йдеться мова‘‘ – як висловився один із них, намагаючись
викласти своїми словами принципи трансформаційних і реверсивних
записів при визначенні фінансових результатів, які здійснюються в
таких країнах з використанням подвійного запису господарських
операцій для уникнення механічних помилок при складанні фінансової
звітності. Зокрема, стверджуючи1, що ―цикл бухгалтерського обліку в
американських компаніях представляє собою алгоритм отримання
1

Посилань при критичному розгляді цитованих публікацій не наводимо,
оскільки це лише, так би мовити, ‗‗витяжки‘‘ з цілого океану таких самих
розводнених, які наводяться нами з метою ілюстрації кризового стану
вітчизняної теорії бухгалтерського обліку загалом.
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звітності на основі … декількох послідовних кроків‖, за якими нібито
після ‗‗підготовки попереднього невідкоригованого (пробного)
балансу, здійснення коригуючих журнальних записів, здійснення
записів, які закривають відповідні рахунки, підготовки пробного
балансу після закриття рахунків‘‘ врешті-решт роблять ‗‗10-й шаг‘‘,
правда, лише ‗‗на розсуд компанії‘‘, аби провести вкотре ‗‗запис в
журнал та здійснення записів, які анулюють коригування‘‘, причому ні
більше ні менше, а з ‗‗метою спрощення здійснення ряду наступних
журнальних записів та скорочення витрат на ведення бухгалтерського
обліку‘‘. Що за стилем викладу відповідає влучному українському
‗‗писар пише, писар маже!‘‘
А стосовно змісту цієї напівграмотної абракадабри доречно
навести висновок Я. Соколова з передмови до книги американських
авторів: ‗‗… Учѐт этот гораздо сложнее учѐта отечественного и
сложность
связана
с
методологическими,
методическими,
организационными и дидактическими особенностями‘‘[1, с. 5], тому
братися за його виклад повинні не такі ‗‗поверхнево ознайомлені‘‘
автори, інакше не плутали би поверхового ознайомлення з
поверхневими стоками та не плодили подібного ‘‘алгоритму
отримання звітності‘‘ .
Інший знавець, до того ще й ‗‗поліглот‘‘, який навіть назву
відомої праці Л. Пачіолі поривається витлумачувати в іншому сенсі,
мовляв, прийнята не може вважатися трактатом, чогось не проявляє
такої принциповості стосовно зумисне переінакшеної при перекладі
книги Б. Раяна ‗‗Strategiс Accounting for Management‘‘, що дослівно
означає ‗‗Стратегічні розрахунки для менеджменту‘‘, а намагається
доводити, нібито назва ‗‗Стратегічний облік‘‘ забезпечить
автоматичне вирішення всіх проблем бухгалтерського обліку.
Та дивно, коли цей автор, демонструючи ‗‗історичні знання‘‘
його ведення в храмах стародавньої Вавілонії, де нібито―… у кінці
місяця недільні звіти зводили у місячний, а в кінці фінансового року
складали річні звіти, які … являли собою гросбухи2 – великі глиняні
2

З приводу чого зауважимо, що мабуть усе таки в місячних звітах зводили
тижневі, а не ‗‗недільні звіти ‗‘. Що ж стосується ‗‗річних звітів-гросбухів –
великих глиняних таблиць з багатьма стовпцями…‖, то уявити величину
потрібних для них кошиків без допомоги цитованого автора не можемо, а він
її, на жаль, не наводить. .
393

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

таблиці з багатьма стовпцями…‖, чогось обходить недалеку
минувшину (середину 30-х років XX ст.), коли ‗‗для скорочення
строків подання звітності дані за останні дні звітного періоду
отримували не прямою реєстрацією, а шляхом екстраполяції‘‘. Адже й
тодішні адепти керувалися тими самими мотивами, що й нинішні –
‗‗покращенням якості, оперативності бухгалтерської інформації‘‘[2, с.
484-486].
Проте ми не маємо наміру відкидати права цитованих авторів
на запозичення, адже давно відомо, що людство стоїть на плечах
минулих поколінь. Причому інколи геніальна здогадка ставала
відкриттям, яке витало в повітрі, але було непосильне іншим упродовж
століть: приміром, І. Сікорський приробив у хвості гвинтокрила,
конструкцію якого накреслив Леонардо да Вінчі, боковий пропелер,
чим вирішив проблему польоту цього апарата в заданому напрямі,
який до того лише вперто крутився навколо своєї осі. Але ніяк не
можемо визнати, що для того, аби вважатися вченим, вистачає
виголошення мантрів, бо в такому випадку Гог і Магог, себто цар у
царині теорії бухгалтерського обліку буде виглядати як
звичайнісінький демагог.
На жаль, саме до останнього тяжіють як цитовані, так і деякі не
згадувані тут автори, підмінюючи об‘єктивні проблеми теорії й
практики бухгалтерського обліку, хоча й лункими, але пустушками,
вважаючи нібито ‘‘облік … набуде ознаки науки лише у випадку
приведення у відповідність її назви до існуючої реальності новітнього
часу‘‘. Та пропонуючи щоразу нові назви, навіть натяку на способи
досягнення, скажімо, стратегічних ознак та більшої оперативності
обліку не наводять.
Проте скільки не кажи на волокушу – бричка, вона швидше не
поїде. Тому-то й придумали підшипники до коліс, адже закон тертя
відмінити неможливо. Нинішні
ж
адепти
перейменувань
бухгалтерського обліку мабуть думають, що стосовно нього не тільки
цей закон, але й ‘‘інерція‘‘ та ‘‘земне тяжіння‘‘ можуть бути подолані
самі собою, тому не переймаються ‘‘гальмами‘‘ й ‘‘парашутами‘‘ –
засобами протидії цим об‘єктивним перешкодам , а тиражують
пустослів‘я, запозичене в ‗‗папєрєдніков‘‘ стратегічного обліку –
фантасмагорії щодо отримання даних ‗‗не прямою реєстрацією, а
шляхом екстраполяції‘‘, яка ‘‘не ґрунтувалася на строгих
математичних прийомах, що в значній мірі знижувало точність її
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результатів‘‘[2, с. 484-486]. Більш того, вони навіть нездатні
запропонувати щось подібне до розрахунку очікуваної собівартості
продукції, який був складовою бухгалтерської звітності 80-90 – х років
XX ст., й теж може вважатися спробою введення ‗‗стратегічного
обліку‘‘. Та це не заважає їм ганьбити предмет, який мав би бути
об‘єктом їхньої професійної гордості, що схоже на поведінку одного з
персонажів відомої байки І. Крилова під дубом.
Адже коли цитований у цій статті автор здобував свої регалії,
то визнавав як традиційну назву, так і його роль у суспільстві:
‗‗Бухгалтерський облік … є ‗‗мовою бізнесу‘‘, забезпечує управлінські
кадри вихідними даними для прийняття ефективних рішень… виконує
функцію інформаційного забезпечення держави‘‘. Тепер же,
скориставшись ними сповна, проявляє сформоване в умовах
‗‗соцвиху‘‘3 alter ego – роздвоєння особистості й із ‗‗ученою‘‘
глибокодумністю як глобальні досягнення методології, поза тим, що
це лише кон‘юнктурна флюгерність, на противагу недавньому
визнанню бухгалтерського обліку ‗‗мовою бізнесу‘‘, який ‗‗забезпечує
управлінські кадри вихідними даними для прийняття ефективних
рішень‘‘ стверджує: ‗‗Бухгалтери вузько розуміють систему обліку як
деяку міфічну істоту, … але насправді вона нічого цінного не дає‘‘,
позаяк ‗‗ … не передбачає можливий розвиток бізнесу залежно від
обраної стратегії‘‘. Проте для підтвердження власного ‗‗широкого
розуміння‘‘ мабуть із-за скромності не наводить навіть сякого-такого
‗‗передбачення можливого розвитку бізнесу залежно від обраної
стратегії‘‘ на якомусь підприємстві, що дає підстави вважати вся оцю
‗‗стратегію‘‘ придатною хіба що для клубу гадалок.
Та найгірше, що й інші ‗‗поверхнево ознайомлені‘‘ графомани
страждають на таку саму ‗‗скромність‘‘, а тому воліють оперувати у
своїх ‗‗монографіях‘‘ лише набором тривіальних визначень будь-чого,
включаючи до них перелицьоване з підручників і посібників, хоча й
профану має бути відомо, що навчальна й наукова література – різні
речі: в першій переважає опис методики облікових записів, який
відрізняється в тих чи інших авторів хіба граматичними помилками чи
неоковирною стилістикою.; у другій мала би досліджуватися
проблематика, проте це нині стає рідкісним явищем, оскільки гору
беруть верхогляди, подібні до тих, про яких іде мова у статті, тому й
3

Термін, уведений М. Кулішем як скорочене позначення соціалістичного
виховання.
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маємо кризовий стан в обліковій теорії загалом.
Адже навіть проблема методики обліку зносу й амортизації
основних засобів не вирішена не тільки тому, що маємо два різних
рахунки для обліку останньої 83 ―Амортизація‖ та 13 ―Знос
(амортизація) необоротних активів‖, з чого деякі видно вже занадто
вчені автори зробили соломонів висновок: рахунки 8-го класу на
підприємствах, окрім малих, не застосовується. Хоча досить було б
уважно прочитати перший абзац Інструкції до Плану рахунків за
розділом ―Клас 8. Витрати за елементами‖, аби зрозуміти, що вони
―призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства
протягом звітного періоду‖.
Але менше з тим, бо значно важливіше, що в ―Балансі‖ ф. №1
за статтею 031 ―Знос‖ він фігурує як від‘ємна величина, хоча ще О.
Рудановський чітко підкреслив, що від перенесення з пасиву в актив
зміна знаків не означає зміни сутності категорій. Саме таку проблему
маємо з нарахуванням зносу основних засобів, який є активною
пермутацією балансу, у той час, як відображення амортизації підпадає
під характеристику пасивної [2, с. 459], які ввійшли у вітчизняну
теорію бухгалтерського обліку під назвою 4-х типів змін у
бухгалтерському балансі.
Висновки. Подібний стан з такою основоположною
категорією як капітал підприємства, що не досліджена навіть на рівні
дефініції, не кажучи вже про не виваженість методики його обліку.
Відтак думається, що подолати кризовий стан у вітчизняній теорії
бухгалтерського обліку можна тільки за умови цілеспрямованого
дослідження глибинних облікових проблем, а не кон‘юнктурним
перестрибуванням з теми на тему, якими ‗‗грішать‘‘ не тільки
початківці, але й маститі автори, некритично сприймаючи зарубіжні
перекладні видання та плутаючись не тільки в їхньому змісті, а навіть
у назвах, як-от змішуючи контролінг зі стратегічним чи креативним,
ба навіть управлінським обліком, проте стосовно жодного з них навіть
не пробують розробити якусь практично значиму методику ведення.
1. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учѐта. / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл. –
М.: Финансы и статистика, 1994. – 496 с.
2. Соколов Я. В. Бухгалтерский учѐт: от истоков до наших дней /Я. В. Соколов. – М.:
Аудит ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
АГРОСЕКТОРУ УКРАЇНИ
У статті висвітлюються наявні недоліки фінансового регулювання розвитку
аграрного сектору та обґрунтовуються шляхи їхнього усунення.
Ключові слова: аграрний сектор, диспаритет, дотації, фінансове регулювання,
розвиток.

Homyn I.
PROBLEMS OF FINANCIAL REGULATION OF UKRAINE
AGRICULTURAL SECTOR
The article highlights the shortcomings of the financial regulation of the agricultural
sector and justifies the ways of their elimination. It is noted that the present state of Ukraine's
agricultural sector currently provides no basis to talk about its development as well as in
crop did not provide a stable trend increase production, so they are slightly, but in general
are lower than had been achieved in 1990, and this fluctuation completely indifferent to the
amount of financial resources allocated to the agricultural sector of the budget.
Noting the positive dynamics in agriculture in Ukraine after 2000, the author points
out that this was not due to increased budget allocations to promote its development, but
only due to favorable market conditions, especially outside. And despite the lack of financial
resources that are available, the decisive direction there should be financial incentives
clustering of small producers due to the fact that as a result of ownership reform in the
agricultural sector, they began to play a dominant role in the production of gross output.
However, their average size is insufficient to here could alone provide any significant
investment that just creates the economic basis for co-operation in the village.
It is important to only provided with a comprehensive mix of financial resources of
agricultural producers with budget appropriations allocated to state support for agriculture,
and economic and social equality of members.
Also stresses the active role of the state to provide income generation businesses
based on parity pricing, their short-term and long-term financing, taxation, etc. Yet as the
main component of investment should own resources producers united on the basis of
cooperation.
Keywords: agriculture, disparity, grants, financial regulation and development.
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Хомин И.П.
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
АГРОСЕКТОРА УКРАИНЫ
В статье освещаются существующие недостатки финансового регулирования
развития аграрного сектора и обосновываются пути их устранения..
Ключевые слова: аграрный сектор, диспаритет, дотации, финансовое
регулирование, развитие.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний
стан аграрного сектору України наразі не дає підстав говорити про
його розвиток, оскільки навіть у рослинництві не забезпечено
стабільної тенденції нарощування обсягів виробництва, тому вони тут
коливаються, а в цілому є меншими, ніж були досягнуті в 1990 році,
Причому це коливання абсолютно індиферентне до обсягів фінансових
ресурсів, які спрямовуються в аграрний сектор із бюджету країни.
Таким чином, існує проблема виваженого застосування фінансових
важелів регулювання розвитку аграрного сектору, яка має певне
наукове й практичне значення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Не дивлячись на те, що цю проблему досліджували такі
відомі вчені, як М. Дем‘яненко, Ю. Лупенко, П. Саблук[1, 2] та ін.,
вона й нині є актуальною, зважаючи перш за все на той факт, що
попри недостатність бюджетних коштів для дотування аграрного
сектору, вони розпорошуються за десятками програм [3, с. 80], не
пов‘язаних між собою, а тому малоефективних.
Цілі статті та її завдання визначено як обґрунтування заходів з
усунення наявних недоліків на шляху забезпечення ефективного
розвитку вітчизняного аграрного сектору.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Хоча аграрний
сектор України й демонструє позитивну динаміку після 2000 року,
проте не завдяки
збільшенню бюджетних асигнувань для
стимулювання його розвитку, а винятково кон‘юнктурі ринку,
особливо зовнішнього. Отож необхідний пошук шляхів щодо
усунення недоліків у використанні тих мізерних фінансових ресурсів,
котрі є в наявності.
Зокрема, на наш погляд, вирішальним напрямом мало би бути
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фінансове стимулювання кооперування дрібних товаровиробників з
огляду на те, що в результаті реформування власності в аграрному
секторі вони стали відігравати домінуючу роль у виробництві валової
продукції ( табл. 1).
Таблиця 1
Виробництво валової продукції у 1990-2013 роках
Обсяг, млн. грн.
Всього
рослинницької
тваринницької
С/г п-ва, всього
рослинницької
тваринницької
Г-ва, всього
рослинницької
тваринницької

1990

2010

2013

282774,2
145502,0
137272,2
199161,3
117938,0
81223,3
83612,9
27564,0
56048,9

223254,8
149233,4
74021,4
113082,3
82130,2
30952,1
110172,5
67103,2
43069,3

252859,0
175895,2
76963,8
136590,9
103127,8
33463,1
116268,1
72767,4
43500,7

2013 до
2010, %
89,4
120,9
56,1
68,6
87,4
41,2
139,1
264,0
77,6

Джерело: Валова продукція сільського господарства України ( у постійних
цінах 2010 року) за 2013 рік. – К.: Держслужба статистики України, 2014. – С.
5.

Проте розраховувати, що так може тривати нескінченно довго,
було б черговою ілюзією, оскільки прискорений розвиток виробництва
у дрібних господарствах певною мірою був вимушеним, зважаючи на
загрозливу ситуацію із забезпеченням населення продовольством, яка
виникла у кінці XX ст. Зараз же тут намічається тенденція скорочення
виробництва продукції, яка особливо позначається на динаміці обсягів
тваринницької, чому, на жаль, великі сільськогосподарські
підприємства поки що не можуть ефективно протидіяти. Зокрема,
досягши апогею у 2002 році в сумі 50528,7 млн. грн., виробництво
тваринницької продукції в господарствах населення далі поступово
знижувалося. Винятком є співвідношення показників 2013 й 2010
років, але в середньому за 2010-2013 роки воно становило лише
42992,6 млн. грн.
Висновки. Отож на часі проблема об‘єднання розрізнених
дрібних товаровиробників. Проте сучасні дослідження проблеми
кооперації дрібних товаровиробників обмежуються наразі тільки
темою сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, хоча
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соціальна база кооперації зараз є практично такою ж, як і в першій
третині XX ст. Адже поява великої кількості дрібних суб‘єктів
господарювання (наприклад, фермерських господарств налічується
зараз майже 40,8 тис. одиниць), збільшення обсягу землі в особистих
господарствах населення до 15958,2 тис. га або 38,4 відсотка від площі
всіх сільськогосподарських угідь при тому, що водночас середні
розміри перших, а тим більше других, недостатні, аби тут можна було
самотужки забезпечувати будь-які серйозні інвестиції якраз і створює
економічне підґрунтя для кооперування на селі. Важливо тільки аби
при цьому забезпечувалося комплексне поєднання фінансових
ресурсів цих сільськогосподарських товаровиробників з бюджетними
асигнуваннями, які спрямовуються на державну підтримку
сільськогосподарського виробництва.
Звичайно, роль держави не повинна бути пасивною також щодо
забезпечення формування доходів суб‘єктів господарювання на основі
паритетності
ціноутворення,
їхнього
короткострокового
та
довгострокового кредитування, оподаткування тощо. Причому саме з
урахуванням домінування у валовому виробництві продукції дрібних
товаровиробників, оскільки відсутність дієвого механізму державного
регулювання в аграрному секторі України зумовила не тільки його
кризовий стан, але й істотні структурні перекоси, які загрожують
перетворити цю кризу на перманентну. Зокрема, надмірне
переміщення обсягів виробництва валової продукції, перш за все
тваринницької, в особисті підсобні господарства населення,
супроводжується низкою проблем, які не тільки зумовили низьку
ефективність галузі загалом уже зараз, але й матимуть істотний
негативний вплив на подолання її відсталості у майбутньому.
Серед них чи не найголовнішою є структурна диспропорція
виробництва з надмірним переважанням товарних культур у
рослинництві й згортанням кормових, яка зумовлює стагнацію в
тваринництві. У результаті виникло замкнуте коло: не дивлячись на
значне підвищення цін на продукти харчування і у зв‘язку з цим
зростання обсягу грошових коштів, що перетікають в аграрну сферу,
як і збільшення бюджетних асигнувань держави, ефективність
сільськогосподарського виробництва була і залишається низькою. Що
підтверджує необхідність перегляду методів державного регулювання
в аграрному сектору економіки України, оскільки чинний механізм
себе не виправдовує.
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Водночас, ураховуючи особливості нинішнього стану сільського
господарства, не можна ігнорувати того, що навіть при кардинальній
зміні підходу до бюджетного фінансування, усе ж таки головною
складовою інвестицій мають бути власні ресурси товаровиробників, а
це потребує об‘єднання їх на засадах кооперації. Аби встановити
економічну і соціальну рівність членів кооперативу, необхідно
забезпечити рівноважну пропорційність між структурою їхньої участі
в господарській діяльності та пайовому фонді кооперативу і
винагородою.
1. Аграрна реформа в Україні / П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та ін. –
К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.
2. Дем‘яненко М. Я. Державне фінансування аграрного сектору АПК (моніторинг
бюджетних програм за 2002-2013 роки): М. Я. Дем‘яненко, А. С. Шолойко. – К.:
ННЦ ІАЕ, 2013. – 120 с.
3. Фінанси
в
період
реформування
агропромислового
виробництва
/
М.Я., Дем‘яненко, В. М. Алексійчук, А. Г. Борщ. – К.: ІАЕ УААН, 2002.– 645 с.
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НДФІ ДННУ «АФУ»
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ
ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ
Розглянуто основні змістові аспекти податкової політики в системі фінансової
політики держави. Визначено, що тактичним елементом реалізації податкової
політики є податкове регулювання та узагальнено його сутнісні характеристики.
Систематизовано інструменти та механізми податкового регулювання для реалізації
податкової політики.
Ключові слова: податкове регулювання, податкова політика, податки,
інструменти, механізми.
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Chumak O., Stribul O.
TAX RATE REGULATION IN FINANCE POLICY SYSTEM OF THE
STATE: SUMMARY AND TOOLS
The necessity of forming financial resources of government for performing functions
envisages tax administration, as a basic process that provides pumping up the budget. As an
effective tax policy is needed for this purpose, we investigated essence, instruments and
mechanisms of it realization by the tax adjusting.
In the article basic descriptions the processes of forming and realization of tax policy are
considered in the system of financial policies of the government. Attention is concentrated on
that tax policy is the constituent of financial policies, that is the constituent of economic, and
economic policy – by the constituent of government policy. Therefore all components of
government policy will have from one side, general signs, as constituents of the only
phenomenon, and from other -specific, what peculiar to the separate kind of policy.
Analysing scientific literature, definitions of concepts of tax policy was grouped by us on
such descriptions: impact factor on allocative efficiency economic resources and profits;
activity in relation to the use of public monetary and fiscal policies; financial instrument of
fundraising; instrument of government control of economy; government action in regard to
collection of tax. Thus it is recommended to interpret it maintenance as activity in the field of
realization of strategy of national financial policies by providing of forming revenue side of the
budget from application of tax mechanisms and instruments.
Implementation taxes of guiding function, that consists in reasonable adjustment of
financial processes at the observance a set of conditions, determines the vectors of development
socioeconomic sphere of the government. Therefore the tax adjusting scientists examine as a
separate constituent of tax policy of country, that causes purpose influence of the government
on the participants of economic relations, applying facilities and instruments of tax policy. In
the article certainly, that the tax adjusting is the tactical element of realization of tax policy and
generalized it essence descriptions. In connection with it, intercommunication and clarification
of concepts of tax policy and tax adjusting are certain. On results of investigation and critical
estimation of existent scientific views to essence of the tax adjusting, we are systematize
elements which more complete clear up essence of tax adjusting: constituent of financial
mechanism of government regulation; relationship between the government and taxpayers;
indirect and purposive character; regulatory regulation; social equity; accordance financial
interests all party to the allocation process; a cycling of process of making decision in the field
of establishment, production and control for the timeliness and plenitude of tax payment.
Make findings of that the tax adjusting understands as well-organized totality of tactical
measures of management tax relations – realization of tax policy by the ground of the applied
regulation mechanisms, development of procedural rules, adjustment maintenance instruments
of providing implementation and control of the tax system and generalization of results in
relation to realizable regulative directions with the grant of conclusions and recommendations.
Thus, essential instruments are outlined, that provide performance of goal and tasks of tax
policy from application mechanisms of the tax adjusting. We are recommend tax instruments to
understand as such, that must envisage positive changes in regulation development of
individual industries of economy in the cut of territories, implementation of national priorities
of their directions (innovations and investments) and providing social constituent is an increase
of personal income.
Give findings, that the tax adjusting is a process, that provides implementation and control
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of policy-mix sent to effective realization of declared by statute tax policy. Such adjusting must
assist providing of implementation revenue side of the budget for the sake of implementation
functions by the government and maintenance of the proper level well-being of taxpayer.
Specifically observance of coordination on these parameters through the system of
corresponding criterion is priority guidelines of the tax adjusting during implementation of tax
policy by application of most effective, at concrete terms, tax mechanisms. The tax adjusting
expedient examine as a complex actions of the government and use instruments of tax policy,
that will provide effective influence on upward trend and quality of implementation financial
policies of the government.
Keywords: tax regulation, tax policy, taxes, tools, machinery.

Чумак О.В., Стрибуль Е.В.
НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА: СУЩНОСТЬ И ИНСТРУМЕНТЫ
Рассмотрены основные смысловые аспекты налоговой политики в системе
финансовой политики государства. Определено, что тактическим элементом
реализации налоговой политики является налоговое регулирование и обобщены его
сущностные характеристики. Систематизированы инструменты и механизмы
налогового регулирования для реализации налоговой политики.
Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговая политика, налоги,
инструменты, механизмы.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Соціальноекономічний розвиток країни забезпечується рівнем ефективності
державної фінансової політики. Реалізація напрямів фінансової
політики значною мірою залежить від заходів щодо зміцнення
державних фінансів, через які держава акумулює грошові ресурси для
фінансування суспільних потреб. Рівень нагромадження таких
ресурсів визначається механізмами й інструментами податкової
політики.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання регулювання соціально-економічних процесів
податковими механізмами та інструментами досліджували такі вчені:
І. Бушуєвої, О. Вапнярської [2], О. Григорської [3], І. Д‘яконової [4],
Р. Жарко, Ю. Іванова, Т. Єфіменко [5] Г. Колодко, А. Крисоватого [9],
В. Мельника [12, 14], А. Нікітішина, Т. Поливаної, А. Соколовської
[17], Д. Стеченка [18], В. Сусіденка [19], М. Тарасюка, Н. Чернишевої,
І. Чугунова [21] та ін.
Проте, науковці під час досліджень, описуючи одні й ті ж явища
часто оперують різними поняттями, а застосування податкових
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методів та інструментів з метою регулювання економіки, здебільшого
розглядаються відокремлено від інших напрямів економічного
регулювання. Понятійні розбіжності, наявні під час управління
фінансовою системою, певним чином ускладнюють розуміння
процесів реалізації державою заходів податкової політики, що
актуалізує обраний напрям дослідження статті.
Цілі статті. Обґрунтування теоретичних засад податкового
регулювання соціально-економічних процесів як складової фінансової
політики держави.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Виконання
державою своїх функцій пов‘язане з наявністю в бюджеті країни
необхідних фінансових ресурсів. Під час формування бюджету
виникають фінансові відносини між державою, платниками податків
та одержувачами бюджетних коштів, які будуються відповідно до
фінансової політики, розробленої відповідними органами влади.
Складовою фінансової політики є бюджетна політика, тому крім
особливих характерних рис, їм будуть притаманні й спільні ознаки. За
подальшою аналогією, фінансова політика є складовою економічної, а
економічна політика – складовою політики держави. Таким чином всі
компоненти політики держави будуть мати з одного боку, спільні
ознаки, як складові єдиного явища, а з іншого – специфічні, які
властиві окремому виду політики [6, с. 156].
Податкову політику розглядають як складову фінансової
політики держави. В науковій літературі подано різні визначення
поняття податкової політики, які нами об‘єднано за такими
характеристиками:
1. складова фінансової політики як фактор впливу на
ефективність розподілу економічних ресурсів і доходів [10, с. 162];
2. діяльність держави щодо використання бюджетно-фінансової
та грошово-кредитної політик [9, с. 682];
3. фінансовий інструмент мобілізації грошових коштів для
виконання загальнодержавних функцій [14];
4. спосіб формування доходів бюджету та інструмент державного
регулювання економіки [2, с. 135];
5. діяльність держави у сфері встановлення й стягнення податків
[7], [13, с. 23], [1], [11, с. 196].
Отже, із зазначеного виходить, що визначення за окремими
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рисами дублюють значення, або тотожні, або подані ширше чи вужче,
проте загальний зміст поняття суттєво не змінюється. Узагальнюючи
розуміння вченими визначень податкової політики, нами
рекомендовано трактувати її зміст як діяльність у сфері реалізації
стратегії загальнодержавної фінансової політики шляхом забезпечення
формування доходної частини бюджетів через застосування
податкових механізмів та інструментів.
На первинному етапі існування податки виконували виключно
фіскальну функцію, проте, розвиток впливу держави на господарські
процеси спричинив появу регулюючої їх функції та забезпечив
регулювання суспільно-економічних відносин. Дана функція полягає в
обґрунтованому коригуванні фінансових процесів при дотриманні
низки умов, які визначають вектори розвитку соціально-економічної
сфери. Податкове регулювання науковці розглядають як окрему
складову
податкової
політики
країни,
котра
спричиняє
цілеспрямований вплив держави на учасників економічних відносин
застосовуючи засоби та інструменти податкової політики [8, c. 18].
У зв‘язку із цим, виникає необхідність визначення взаємозв‘язку
й уточнення понять податкової політики та податкового регулювання.
За результатами дослідження та критичної оцінки існуючих
наукових поглядів на сутність податкового регулювання нами
систематизовано ознаки, за якими найбільш повно розкривається суть
податкового регулювання:
- складова фінансового механізму державного регулювання,
яка забезпечує державу необхідними фінансовими ресурсами;
- податкові відносини між державою та платниками податків
як ланку фінансових відносин;
- непрямий та цільовий характер;
- нормативно-правова регламентація;
- діяльність органів державної влади у сфері планування,
нормативно-правового регулювання та справляння податків;
- принцип соціальної справедливості;
- врахування територіальних особливостей;
- узгодження матеріального інтересу всіх учасників процесу
перерозподілу шляхом пошуку компромісу між державою,
населенням, суб‘єктами господарювання;
- циклічність процесу прийняття рішень у сфері встановлення,
справляння та контролю за своєчасністю та повнотою сплати податків.
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Викладене дає підстави зробити висновок про те, що податкове
регулювання варто розуміти як впорядковану сукупність тактичних
заходів управління податковими відносинами – реалізацію податкової
політики шляхом обґрунтування застосовуваних механізмів
регулювання,
розробкою
регламентів,
коригуванням
змісту
інструментів забезпечення виконання й контролю податкової системи
та узагальнення результатів щодо здійснених регулюючих напрямів з
наданням висновків і рекомендацій.
Отже, доцільно окреслити ключові інструменти, які
забезпечують виконання мети й завдань податкової політики через
застосування механізмів податкового регулювання. У загальному й
стислому вигляді співвідношення цих понять подано на рис. 1.
Нами рекомендовано податкові інструменти розуміти як такі, що
мають передбачати позитивні зрушення щодо регулювання розвитку
окремих галузей економіки в розрізі територій, виконання
загальнодержавних пріоритетів за їх напрямами (інновації й
інвестиції) та забезпечення соціальної складової – зростання доходів
населення.
Із вищезазначеного виходить, що податкове регулювання є
складним та багатомірним процесом, який включає різного роду
елементи, зв‘язки, внутрішні й зовнішні взаємовпливи. Разом з тим,
науковцями окремі заходи податкового регулювання інколи
розглядаються дещо відособлено, не враховуючи можливих наслідків
для усієї соціально-економічної системи, або використовують
недостатньо чітку наукову термінологію.
Узагальнивши визначення досліджуваних понять ми дійшли
висновку, що податкове регулювання є процесом, який забезпечує
виконання та контроль системи заходів, спрямованих на ефективну
реалізацію оголошеної державою податкової політики. Таке
регулювання має сприяти забезпеченню виконання доходної частини
бюджету задля виконання державою своїх функцій та збереженню
належного рівня добробуту платника податку. Саме дотримання
узгодженості за даними параметрами через систему відповідних
показників й є пріоритетним завданням податкового регулювання під
час виконання податкової політики шляхом застосування найбільш
дієвих, за конкретних умов, податкових механізмів.
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Податкова політика
СТРАТЕГІЧНИЙ РІВЕНЬ

Податкове регулювання
ТАКТИЧНИЙ РІВЕНЬ
Податкові інструменти

ПОДАТКОВІМЕХАНІЗМИ

податкове
навантаження

пільгові податкові режими
та преференції

категорії платників

спеціальні економічні зони

пільги
бази, об‘єкти і джерела

режими оподаткування

адміністрування податків

форми звітності

альтернативність
оподаткування

управління
податковим боргом

структура системи
оподаткування

податкові
правопорушення та
відповідальність

Рис. 1. Зв'язок податкових інструментів і механізмів в системі
податкового регулювання
Висновки. В результаті проведеного дослідження податкове
регулювання визначено як сукупність певних інструментів, що
407

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

визначають організацію відносин між державою та платниками
податків з метою формування бюджетів. В той же час, податкове
регулювання є засобом реалізації податкової політики як елементу
стратегії розвитку фінансової політики держави у сфері
оподаткування. Таким чином, податкове регулювання доцільно
розглядати всебічно, як комплекс дій держави та інструментів
податкової політики, які, забезпечать ефективний вплив на позитивну
динаміку й якість реалізації фінансової політики держави.
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КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ
МУЛЬТИПЛІКАТОРІВ ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ
РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджені основні підходи до побудови кейнсіанського хреста для
окремого підприємства. Автор пропонує такий метод його побудови, який враховує
спосіб реалізації інвестиційного проекту.
Ключові слова: кейнсіанський хрест, економічні мультиплікатори, розвиток
підприємства, інвестиційний проект.

Shved L.
COMPLEX METHOD OF APPLYING MULTIPLIERS IN
STRATEGIC PLANNING OF THE ENTERPRISE
The development of domestic enterprises is an urgent problem for the present. This is due to
the fact that their activities are adversely affecting the various crises - both external and internal,
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political and financial. As a result, the leadership and business owners face the question of their
future development. Unfortunately, existing planning methods such development does not fully
resolve the complexity of this problem. Therefore, the authors propose a new approach to solving this
problem is based on the application of keynesian cross and the system of multipliers.
The disadvantage of methods which economic theory called "keynesian cross" is that it
applies only to the macroeconomic level. Many economists have even mistakenly claim that it can
not be used in microeconomics. Performed by the author studies show complete fallacy of this idea.
This article explores the major approaches to the construction of the keynesian cross to individual
enterprise. The author proposes a method of its construction, which allows for a way to implement
the investment project. To do this, there are two concepts - "OSS" and "the development of the
company", and for the implementation of the project covers the following ways
Keywords: keynesian cross, economic multipliers, enterprise development, investment
project.

Швед Л.Р.
КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ
МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследованы основные подходы к построению кейнсианского креста
для отдельного предприятия. Автор предлагает такой метод его построения,
учитывающий способ реализации инвестиционного проекта.
Ключевые слова: кейнсианский крест, экономические мультипликаторы,
развитие предприятия, инвестиционный проект.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток
діяльності вітчизняних підприємств є актуальною проблемою для
сьогодення. Це зумовлено тим, що на їх діяльність негативно
впливають різноманітні кризи – зовнішні і внутрішні, політичні та
фінансові. Внаслідок цього перед керівництвом і власниками
підприємств постане питання про їх майбутній розвиток. Нажаль,
існуючі методи планування такого розвитку, на нашу думку, не цілком
вирішують всю складність цієї проблеми. Тому пропонується новий
підхід до вирішення цієї проблеми, який базується на застосуванні
кейнсіанського хреста і системі мультиплікаторів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Недоліком методики, яку в економічній теорії
називають ―кейнсіанським хрестом‖ є те, що вона застосовується
тільки для макроекономічного рівня. Багато економістів навіть
помилково стверджують, що її неможливо застосовувати в
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мікроекономіці 1, 2 . Виконані нами дослідження 3, 4 показують
цілковиту помилковість цієї думки.
Цілі статті. Створення обґрунтованих методів застосування
кейнсіанського хреста для стратегічного планування розвитку
підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Для того, щоб більш конкретно
сформулювати, що ми розумітимемо під ―розвитком діяльності
підприємства‖, нами пропонується таких два економічних поняття:
―підтримка діяльності підприємства‖ – це реалізація
інвестиційного проекту, яка здійснюється за рахунок амортизаційних
відрахувань (заміна обладнання та устаткування) або поточних витрат
(капітальний ремонт і модернізація), головною метою якого є
підтримка його діяльності з частковим покращенням технікоекономічних показників;
―розвиток діяльності підприємства‖ – це реалізація інноваційноінвестиційного проекту, яка здійснюється за рахунок чистого
прибутку, головною метою якого є покращення техніко-економічних
показників його діяльності або умов праці.
Очевидно, що реалізація інноваційно-інвестиційного проекту у
більшості випадків не може здійснюватись без залучення
―капітального будівництва‖. Нажаль, тепер економістам, на нашу
думку, недостатньо пояснюють сутність цього процесу. Тому
спостерігається спрощене його розуміння. Це передусім проявляється
в тому, що будь-які перебудови, які здійснюються на діючому
підприємстві називають ―реконструкцією‖.
Насправді існує чотири види ―капітального будівництва‖:
нове будівництво – це створення нового підприємства з
обов‘язковим утворенням нової юридичної особи;
розширення – це розширення існуючих цехів основного
виробництва (або будівництво їх на нових територіях), що обов‘язково
викликає збільшення потужності підприємства; у багатьох випадках
утворюється окрема юридична особа;
реконструкція – це перебудова існуючих цехів допоміжного
виробництва (або будівництво їх на нових територіях), що інколи
викликає збільшення потужності підприємства; в окремих випадках
може утворюватись і окрема юридична особа;
технічне переозброєння – це заміна старого технологічного
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обладнання на нове (здебільшого інноваційне), яке здійснюється із
мінімальним обсягом будівельних робіт (влаштування фундаментів під
окремі види устаткування тощо), при цьому ніколи не утворюється
нова юридична особа.
Важливість розуміння цих понять полягає в тому, що від виду
капітального будівництва можна апріорі (наперед) знати, які елементи
кейнсіанського хреста будуть змінюватись, а відповідно і значення
мультиплікаторів, що їх утворюють. Це пояснюється тим, що в складі
умовно-постійних витрат вагому частку займають амортизаційні
витрати, які, в свою чергу, складаються із двох частин –
амортизаційних витрат активної частини і пасивної частини основних
засобів. Перші безпосередньо приймають участь у виготовленні
продукції – це верстати, технологічне обладнання тощо, а другі, можна
сказати, створюють умови для здійснення цього процесу виробництва
– це будівлі (виробничі цехи, адміністративні корпуса, складські
приміщення тощо) і споруди (дороги, мережі енергоносіїв, естакади,
вежі тощо).
Тому ефективність будь-якого інвестиційного проекту, якщо
говорити спрощено, складається із такого підходу: треба мінімізувати
витрати на пасивну частину основних засобів і максимізувати їх на
активну.
Якщо проаналізувати ці чотири види капітального будівництва з
позицій цього підходу, то, на нашу думку, можна сказати таке:
найбільш
ефективним
є
здійснення
―технічного
переозброєння‖, оскільки у такому разі практично відсутні витрати на
виконання буквально-монтажних робіт;
другу позицію займає ―розширення‖ діючого підприємства,
оскільки у такому разі перебудовуються цехи основного виробництва,
а адміністративні та допоміжні будівлі залишаються незмінними
(може замінюватись офісне і допоміжне обладнання);
третю позицію займає ―нове будівництво‖, оскільки у такому
разі можна повністю застосовувати новітні та енергозберігаючі
технології як в основному виробництві, так і в допоміжному та
обслуговуючому (управлінському);
останню позицію займає ―реконструкція‖ підприємства,
оскільки у такому разі основні витрати припадають на будівництво
допоміжних будівель та споруд (складських приміщень, їдалень,
внутрішнього транспортного господарства тощо), а основне
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виробництво практично залишається попереднім.
Для обґрунтування останнього твердження розглянемо приклади
можливих перетворень, які можуть відбуватися з кейнсіанським
хрестом при реконструкції підприємства (рис. 1).
Перший випадок (рис. 1 а) може відповідати умовам, коли на
підприємстві відбувається перебудова, наприклад, складських
приміщень і огорожі території заводу. При цьому потужність
підприємства не змінюється.
За таких умов з кейнсіанським хрестом відбудуться такі зміни:
внаслідок зростання умовно-постійних витрат (оскільки зросте сума
амортизаційних відрахувань внаслідок виконання цих будівельних
робіт) на суму ΔПупв графік функції пропозиції собівартісної Ппроп.с1
зміститься паралельно вверх на це значення; внаслідок того, що
потужність підприємства не змінюється, то величина прибутку, який
отримували на ньому від операційної діяльності зменшиться на ту
саму величину, тобто спостерігатиметься така тотожність:
(+)ΔПупв = (–)ΔПпр,
(1)
яка показує, що будь-яке зростання значення умовно-постійних
витрат, при незмінній потужності підприємства, викликає зменшення
прибутку від операційної діяльності на ту саму величину.
Це є головною причиною того, що будівництво будь-яких
допоміжних споруд на підприємстві треба виконувати тільки за крайньої
необхідності, оскільки це значно впливає на його прибутковість.
Щоб показати приклад такої необхідності, розглянемо попередній
приклад, але за умов, що потужність підприємства зростатиме.
Припустимо, що на цьому підприємстві самим ―вузьким місцем‖ для
зростання потужності є те, що поставка матеріалів для виготовлення
продукції є неритмічною, тобто часто зривається її своєчасне постачання.
Внаслідок цього на підприємстві спостерігається неритмічна робота, а в
окремих випадках і тимчасові простої. Все це призводить не тільки до
зменшення потужності підприємства, але й до зриву окремих поставок
виготовленої продукції, а відповідно й до сплати штрафних санкцій і
втрати відповідного іміджу.
Для усунення цих недоліків керівництво підприємства вирішило
перебудувати складські приміщення з метою збільшення страхового
запасу матеріалів. Результати такого рішення і як вони можуть впливати
на показники кейнсіанського хреста показано на рис. 1 б.
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Рис. 1. Перетворення, які можуть відбуватися з
кейнсіанським хрестом при реконструкції підприємства, де т. А і Б
– точки беззбитковості і економічної потужності
З цього рисунку видно, що перші початкові перетворення
відповідають попередньому прикладу. А саме: зросли умовно-постійні
414

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014.

витрати і графік функції пропозиції вартісної змістився вгору, тим
самим зменшуючи прибуток від операційної діяльності. Однак на
цьому подібність і завершується, оскільки після цього економічні
процеси на цьому підприємстві розвиватимуться інакше.
Передусім це стосується найважливішого показника – зростання
потужності підприємства. Внаслідок усунення ―вузького місця‖
потужність підприємства зросте, наприклад, на значення ΔПп. Виникає
питання, а цього приросту є достатньо для компенсації негативного
впливу від зростання умовно-постійних витрат
Для встановлення граничного значення, при якому негативний
вплив зростання умовно-постійних витрат (+ΔПупв) точно
відповідатиме необхідному приросту потужності підприємства (ΔПп),
щоб компенсувати цей негативний вплив, ми пропонуємо таку
формулу

Пп

П упв
К

П упв ,

(2)

ак

де μак і μК – мультиплікатори акселерації і Кейнса.
При дотримані цих умов, які відповідають виразу (2), завжди
буде дотримуватись гранична пропорція, сутність якої полягає в тому,
що приріст умовно постійних витрат, який зменшує прибуток при
незмінних цінах, буде компенсований приростом значення прибутку,
що викликано збільшенням потужності підприємства. Тобто буде
виконуватись рівняння
ΔПупв = ΔПпр.
(3)
Висновки. Запропонований метод моделювання розвитку
діяльності підприємства, який базується на застосуванні методики
кейнсіанського хреста і системі мультиплікаторів дає змогу планувати
розвиток діяльності підприємства та вибирати оптимальний план
реалізації інвестиційного проекту.
1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За
ред.. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2005. – 851 с.
2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. / За
ред.. С. Панчишина і П. Островерхова. – Кн.. 1: Макроекономіка – 4-те вид., випр. і
доп. – К.: Знання, 2006. – 723 с.
3. Швед Л.Р., Використання системи мультиплікаторів для планування діяльності
підприємств / І.Б.Скворцов, Л.Р.Швед // Актуальні Проблеми Економіки: науковий
економічний журнал Київська національна академія управління, 2014. - № 7 (157). –
С.541 – 551.
4. Швед Л.Р. Застосування Кейнсіанського хреста для планування інноваційно-
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Вісник НУ «Львівська політехніка». Сер.: Менеджмент та підприємництво в
Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. праць. – Львів:
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
У статті розглянути шляхи вдосконалення системи внутрішнього контролю
бізнес-процесів з урахуванням можливості впровадження комп‘ютеризованої системи.
Ключові слова: контроль, система внутрішнього контролю, бізнес-процеси,
комп‘ютеризована система, програмний продукт, програмне забезпечення.

Shepeliuk V.
WAYS TO IMPROVE THE SYSTEM OF INTERNAL
CONTROL BUSINESS PROCESSES IN THE APPLICATION
OF COMPUTER SYSTEMS
The article discusses ways to improve the system of internal control of business
processes with the possibility of implementing a computerized system. Reform of ownership
in Ukraine and formation of a new management mechanism causes some changes in the
organization providing the control system and methods of implementation of control
activities. The development of modern automated information systems to develop new
concepts for the organization of the control using electronic computers. In terms of
automation of the process of computerization of the control system does not require
significant additional cost and effort. The issue of defining the place and role of accounting
and internal control in the management and managerial accounting focus devoted several
works of local scientists and international researchers. The writings of these scholars
considered and resolved general theoretical and methodological issues of managerial
accounting guidance and control according to the specifics of industrial, commercial and
other enterprises. It should be noted the need for further development of the results obtained
by scientists, especially if the use of modern computer technology. The most important
distinguishing quality of the internal control of business processes is to ensure that the final
results. It is believed that reliable by improving the control is the implementation of
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computer software. A number of scholars have identified the computer control system of
general, applied and estimating tools. In general means of control can be seen as consisting
in internal control and in general. Applied hold specific objects into account and evaluating
is determining qualitative assessment of data entry on a particular recording and processing
and output. That is, separating these species are inclined to think of a system that promotes
the importance of establishing and maintaining a regular distribution controls. Most popular
software, the use of which allows you to fully or partially automate the test procedure is
"1C" with appropriate additional programs or not. The current level of technical resources
and software demonstrates the significant gains enough powerful features and availability of
information technology.
Keywords: control, internal controls, business processes, computerized system,
software.

Шепелюк В.А.
ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
В статье рассмотрены пути совершенствования системы внутреннего контроля
бизнес-процессов с учетом возможности внедрения компьютеризированной системы.
Ключевые слова: контроль, система внутреннего контроля, бизнес-процессы,
компьютеризированная система, программный продукт, программное обеспечение.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Реформування форм власності в Україні та становлення нового
механізму господарювання викликає певні зміни в організації
забезпечення системи контролю та методах здійснення контрольної
діяльності. Розвиток сучасних автоматизованих інформаційних систем
дозволяє розробляти нові концепції організації проведення контролю
за допомогою електронної обчислювальної техніки.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питанням визначення місця і ролі
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в системі управління
та управлінської спрямованості бухгалтерського обліку присвячено
ряд праць вітчизняних вчених: М.Т. Білухи, О.С. Бородкіна,
Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, С.Ф. Голова, Л.М. Крамаровського,
М.В. Кужельного,
В.О. Озерана,
М.С. Пушкара,
В.В. Сопка,
Б.Ф. Усача, М.Г. Чумаченка, В.О. Шевчука і зарубіжних дослідників:
А. Апчерча, В.Б. Івашкевича, К. Друрі, Т.П. Карпової, В.В. Ковальова,
С.А. Ніколаєвої, В.В. Палія, В.Ф. Палія, Д.А. Панкова, Ж. Рішара,
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С.А. Стукова, Я.В. Соколова, В.І. Стражева, С.К. Татура, В.І. Ткача,
Дж. Фостера, Ч. Хорнгрена, А. Яругової.
У працях названих вчених розглянуто і вирішено
загальнотеоретичні і методичні питання управлінської орієнтації
бухгалтерського обліку та контролю відповідно до специфіки
промислових, торговельних та інших підприємств. Водночас слід
відзначити потребу в подальшому розвитку здобутих вченими
результатів, особливо за умови використання сучасних комп‘ютерних
технологій.
Цілі статті. Метою даної статті є розробка шляхів
вдосконалення системи внутрішнього контролю бізнес-процесів в
умовах управління корпоративною власністю,через комп‘ютеризовану
систему.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Найважливішою
відмінною якістю внутрішнього контролю бізнес-процесів, є
забезпечення підсумкових результатів. Дослідження літературних
джерел свідчить, що в останні роки цим питанням приділяється все
більше уваги. Сморжанюк Т. П. вважає надійним шляхом
вдосконалення контроль через комп‘ютеризовану систему. Даний
автор виділяє в комп‘ютерній системі контролю загальні, прикладні та
оцінюючі. Під загальними засобами контролю можна розглядати, як
такі, що полягають в системі внутрішнього контролю та в цілому.
Прикладні обіймають конкретні об‘єкти обліку, а оцінюючий полягає
в визначенні якісної оцінки введення даних з конкретного обліку та їх
обробки і виведення. Тобто, виділяючи ці види він схиляється до
певної системи, що сприяє важливістю в встановленні та постійній
підтримці розподілу засобів контролю. [1 с. 148]
Зокрема, Сопко В. В. та Завгородній В. П., досліджуючи питання
здійснення контролю в умовах електронної обробки даних виділяють
такі три підходи до проведення контрольної діяльності:
– одержання інформації з середовища обчислювального
комплексу і проведення порівняння первинних даних з вихідними
даними та даними звітності вручну;
– проведення контролю з метою правильності відображення
операцій на основі введених звітних даних і даних реєстрів
бухгалтерського обліку;
–проведення контролю безпосередньо із застосуванням
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обчислювальної техніки. При цьому проводяться не тільки
розрахункові процедури, а й процедури контролю і виконання тих
операцій, які не сприймаються людиною візуально на підставі наявної
інформації в інформаційних системах обліку, контролю та аналізу [2,
с. 144].
В умовах автоматизації обліку, процес комп‘ютеризації системи
контролю не вимагатиме значних додаткових витрат і зусиль. Окрім
цього можлива не лише повна автоматизації аналітичних процедур
контролю, а й часткова. Названі автори також вважають, що для
контрольного процесу в умовах комп‘ютеризації характерні:
1) перевірка даних за допомогою програмних засобів
підприємства, які перевіряються імітацією облікових даних;
2) перевірка даних спеціальних контрольних програм,
підготовлених працівниками підприємства, що перевіряється;
3) перевірка даних спеціальних програм, підготовлених
контролюючою організацією [2, с. 148].
Хоч мова в даному випадку йде про ревізію та аудит, які є
формами зовнішнього контролю, проте дане твердження справедливе і
стосовно застосування відповідних методів і системою внутрішнього
контролю. Щодо цього, ми вважаємо, найбільш прийнятними перші
два підходи. Адже третій – може бути використаний лише у випадку
зовнішнього контролю.
Обґрунтуванням даної позиції служить той факт, що по-перше,
програмний продукт, розроблений суб‘єктом контролю, не функціонує
в інформаційній системі об‘єкта контролю.
По-друге комп‘ютерне обладнання самого підприємства, що
перевіряється, надто недосконале для завантаження та нормальної
роботи підготовленої суб‘єктом контролю програми. Івахненков С. В.
зазначає, що всі способи обробки облікової інформації в системі
бухгалтерського обліку можна поділити на три види, які, на думку
автора, з точністю можна застосувати і до аудиту. Це – паперовий,
механізований та комп‘ютеризований (автоматизований) [ 3, с. 66].
Однак слід зауважити, що при використанні паперового та
механізованого видів обробки облікової інформації комп‘ютеризація
обліку та її технічне забезпечення відграє для контролера
(внутрішнього аудитора) другорядну роль. Оскільки усі контрольні
процедури та оформлення їх результатів здійснюють ручним або
напівмеханізованим способом. Зовсім по іншому формується і
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здійснюється контроль в комп‘ютерному середовищі. В такому разі
активно використовується назване технічне забезпечення, а також
спеціальне
програмне
забезпечення.
Завдяки
автоматизації
аналітичних процедур контролю можна досягти більшої його
оперативності та ширшого охоплення об‘єктів, у нашому випадку
статей витрат на виробництво. З цього приводу Бондар М. І. зазначає,
що господарські операції можуть бути перевірені більш детально і
ефективно, тому що при використанні комп‘ютера можна охопити
більший розмір вибірки, ніж при звичайному аналізі; під час
аналітичних процедур можна проаналізувати ефективніше, ніж
ручним методом [4, с. 162].
Найбільш популярним програмним продуктом, використання
якого дозволяє повністю або частково автоматизувати контрольні
процедури є „1С: Бухгалтерія‖ з відповідними додатковими
програмами або без них. Також достатньо прийнятним для
автоматизації контролю є програмний продукт ―1С: Підприємство 8‖,
який дозволяє формувати систему повідомлень про відхилення рівнів
фактичних витрат від нормативних (запланованих). Для автоматизації
контролю, а також формування інформації, яка має ознаки
аналітичних результатів можна використовувати спеціальне
програмне забезпечення E&Y Microstart. У цій програмі обсяг вибірки
розраховується на підставі наперед відомих загальної вартості
генеральної сукупності, допустимої похибки, наперед заданого рівня
аудиторського ризику і рівня впевненості щодо інших процедур [4, с.
166]. Інші програми, які дозволяють здійснювати контроль
формування бухгалтерських проводок, це – IDEA (Interactive Data
Extraction and Analysis) та ACL (Audit Command Language). Вони
дають можливість працювати з первинними даними бухгалтерського
обліку та проводити над ними аналітичні розрахунки. Для реалізації
аналітичних процедур з метою контролю велике значення мають ті
програмні продукти, які дозволяють без особливих зусиль провести
підсумковий та прогнозний аналіз. Найбільш придатними для цих
цілей є програми: Audit Expert, Альт-Финансы, БЭСТ-Ф, ЭДИП,
SuperCalc, VisiCalc, Lotus 1-2-3, Quattro Pro, ИНЕК-Аналитик та інші [
5]. Заслуговує на увагу програма автоматизації фінансового аналізу
Audit Expert. Це програма, яка спеціалізована на проведенні
комплексного аналізу фінансового стану та результатів діяльності
підприємства. Основною вихідною інформацією для аналізу служать
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фінансові звіти підприємств, а додатковою – опис структури активів,
власного капіталу та позик компанії, а також спеціальні таблиці по
структурам користувача. За даними таких таблиць розраховуються
необхідні показники, а результати надаються у вигляді звіту [ 6, с. 191192]. У цілому ж, як справедливо стверджує Білуха М.Т., набір
процедур розрахунково-аналітичних методичних прийомів фінансовогосподарського контролю, які охоплюють усю різноманітність
функціональних обчислень, повністю підлягають алгоритмізації [7, с.
347]. Для більш ефективного застосування комп‘ютерної техніки при
проведенні контролю доцільно використовувати комп‘ютер не лише
для обробки та подання інформації, а й безпосередньо в процесі
аналізу даних та формулювання певних висновків [7, с. 202-203].
Важливо відмітити, що використання таких програмних продуктів як
Audit Expert може дорого коштувати власникам аудиторських фірм,
контролерам та керівникам служб внутрішнього контролю
підприємств. Такі програми комплексного фінансового аналізу
діяльності суб‘єктів господарювання можуть дозволити собі тільки
підприємства з великим рівнем доходів [5].
Для невеликих підприємств більш прийнятним виступає
використання для цілей контролю витрат комп‘ютерної програми для
роботи з електронними таблицями Excel, розробленої корпорацією
Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT и Mac OS.
Функціональні можливості названого табличного редактора
дозволяють рахувати відхилення, здійснювати економіко-статистичні
розрахунки, будувати графіки, діаграми тощо. Ще однією перевагою
застосування таблиць є їхня незначна вартість.
Висновки.Сучасний рівень розвитку технічної бази та
програмного забезпечення свідчить про достатньо суттєві здобутки та
наявність потужних можливостей інформаційних технологій.
Враховуючи той факт, що їхній розвиток створює значні
вторинні ефекти для усіх секторів економіки, сприяючи економічному
зростанню та процвітанню, прискорює розвиток економіки та посилює
конкурентоспроможність], використання можливостей інформаційних
технологій в галузі контролю також матиме значний позитивний
ефект.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
ТЕРМІНІВ «ВИТРАТИ» І «ЗАТРАТИ»
У статті з‘ясовано сутність терміну «витрати», його взаємозв‘язок та
відмінність від терміну «затрати»; проведено аналіз і зроблено критичну оцінку
визначень «витрат» й «затрат» різних науковців; надано пропозиції щодо вживання
термінів «витрати» й «затрати» в системі обліку.
Ключові слова: витрати, затрати, управління витратами, виробничі витрати,
доходи, облік.

Shymanska A.
ECONOMIC APPROACH TO DEFINING THE ESSENCE OF THE
TERMS «COSTS» AND «EXPENSES»
In the article has been сlarified the essence the term «costs», his relationship and
distinction from the term «expenses», analysis and made a critical evaluation of the
definition «costs» and «expenses» of different scientists, produced propositions of using the
terms «costs» and «expenses» in the accounting. The globalization of markets, the
development of information technology and telecommunications, the increasing dynamism
of the external and internal structure of enterprises, the growth requirements of users put the
company in a fairly strict conditions in terms of return of goods and services, thus requiring
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constant changes in products and technologies. Therefore, a balanced pricing and effective
cost management in the short and long term growth remain major factors of competitiveness
of enterprises. For strict cost management, first you need to find out their economic
substance and differentiate (combine) to (from) related terms that are found in the economic
literature and create significant discomfort during the study of the implementation of the
relevant transactions. The term "cost" is now available in many dictionaries and
encyclopedias, monographs, textbooks, scientific papers, theses reports and more. Despite
the fact that the problems of research expenses paid much attention, in most cases carried out
research and development devoted to terminology and methodology of a cost accounting at
the same time study the differences between the concepts of "cost" and "expenses" remain
insufficiently illuminated and require further study.
Key words: costs, expenses, management costs, operating expenses, income,
account.

Шиманская А.А.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ
ТЕРМИНОВ «РАСХОДЫ» И «ЗАТРАТЫ»
В статье выявлена сущность термина «расходы», его взаимосвязь и отличие от
термина «затраты»; проведен анализ и сделана критическая оценка определений
«расходов» и «затрат» разных ученых; представленны предложения относительно
употребления терминов «расходы» и «затраты» в системе учѐта.
Ключевые слова: расходы, затраты, управление затратами, производственные
расходы, доходы, учет.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сьогодні
економічній літературі зустрічається довільне вживання таких
термінів як «витрати» та «затрати». Одні автори особливо не
замислюються над цим питанням та використовують їх як синоніми,
інші намагаються розмежувати ці терміни та пояснити, чим
відрізняється один від іншого.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Визначення сутності та дослідження спільних і
відмінних рис між термінами «витрати» і «затрати», визнання витрат
в останні роки стали предметом уваги багатьох вітчизняних науковців,
зокрема: Бутинця Ф.Ф., Ватаманюка З.Г., Задорожного З.В.,
Карпової Т.П., Мельник Л.Г., Нападовської Л.В., Огійчука М.Ф.,
Олійник О.В., Павликівської О.І., Панчишина С.М., Погорєлова Ю.С.,
Пушкаря М.С., Рудніченко Є.М., Скляренко В.К., Соколова Я.В.,
Сопко В.В., Хопчан М.І. Цвєткової Н.М. та ін.
Незважаючи на те, що вже неодноразово виходили публікації на
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дану тему, досі не тільки не сформовано єдиного підходу до розуміння
зазначених понять, але, навпаки, здається внесено ще більше
плутанини.
Цілі статті. Визначення економічної сутності термінів
«витрати» і «затрати», а також сфери їх застосування.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Глобалізація
ринків, розвиток інформаційних технологій і засобів телекомунікацій,
зростаюча динамічність зовнішньої і внутрішньої структури
підприємств, зростання вимог споживачів ставлять підприємства в
досить жорсткі умови з точки зору дохідності товарів, робіт та послуг,
вимагаючи при цьому постійних змін в галузі продуктів та технологій.
Тому збалансована цінова політика і ефективне управління витратами
в
найближчій
і
довгостроковій
перспективі
залишаться
найважливішими
факторами
росту
конкурентоспроможності
підприємств.
Для чіткого управління витратами, перш за все, необхідно
з'ясувати їх економічну сутність і розмежувати (об'єднати) від (з)
суміжними термінами, які зустрічаються в економічній літературі та
створюють суттєві незручності під час обґрунтування процесу
здійснення відповідних операцій.
Термін «витрати» наявний нині у багатьох словниках та
енциклопедичних виданнях, монографіях, підручниках, навчальних
посібниках, наукових статтях, тезах доповідей тощо. Економічний
підхід до визначення витрат походить з їх економічної природи (як
витрати на просте відтворення ресурсів, що використовуються), а не з
характеру та джерела відшкодування.
Незважаючи на те, що проблемам дослідження витрат
приділяється значна увага, у більшості випадків здійснюються наукові
розробки, присвячені термінології і методиці лише обліку витрат, в
той же час дослідження відмінностей між поняттями «витрати» і
«затрати» залишаються недостатньо висвітленими і потребують
додаткового вивчення. У тих науковців, які вважають, що даним
поняттям притаманний різний економічний зміст, розуміння затрат
зводиться переважно або до вихідних грошових потоків, або до
використання ресурсів у процесі створення нової вартості; витрат —
до зменшення активів і збільшення зобов'язань за період (таблиця 1).
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Таблиця 1
Визначення термінів «витрати» та «затрати»
у працях провідних науковців
Автор

Термін «витрати»

Термін «затрати»

Аврова І.А. [1]

Та частина затрат, що
здійснені підприємством для
отримання доходу, тобто
зменшення суми отриманого
доходу в результаті діяльності
підприємства

Засоби, що використані на
придбання ресурсів, які є в
наявності та відображаються
в балансі як активи
підприємства і які здатні в
майбутньому
принести дохід

Булатов М.А.
[2]

Витрати – ціна, сплачена за
товари або послуги чи
грошова сума, що потрібна для
їх виробництва або створення

Затрати = витрати

Витрати – це будь-які виплати,
що здійснює підприємство в
процесі своєї господарської
діяльності, вони відносяться
Волкова О.Н. [3]
перш за все до грошового
потоку підприємства, оскільки
потребують для своєї оплати
грошових коштів

Затрати – це вартість оцінки
ресурсів, використовуваних
організацією в процесі своєї
діяльності

Економічна
енциклопедія за
редакцією
Абалкіна Л.І. [4]

Виражені в грошовій формі
витрати на що-небудь

Затрати в процесі
господарської діяльності,
пов'язані із забезпеченням
виробництва ресурсами

Грошовий вираз матеріальних,
Зменшення економічних вигод
трудових і фінансових
у вигляді вибуття активів або
ресурсів, використаних у
збільшення зобов‘язань, які
процесі такої діяльності з
зумовлюють зменшення
метою отримання економічної
Задорожний З.Р.
власного капіталу (за
вигоди за винятком оплати
[5]
винятком зменшення власного
рахунків постачальників,
капіталу за рахунок його
різних кредиторів за отримані
вилучення або розподілу
виробничі запаси, товари,
власниками
послуги, перераховані
авансові платежі тощо
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Продовження табл. 1
Золотарьова
Н.Г. [6]

Витрати – затрати певного
періоду часу, а тому їх
потрібно у повній сумі
відносити на реалізовану за
цей період продукцію

Затрати поділяються на
бухгалтерські та економічні

Нападовська
Л.В. [7]

Зменшення економічної
Вартісний вираз
вигоди протягом звітного
використаних у процесі
періоду або збільшення зобов‘діяльності підприємства
язань, що веде до зменшення
матеріальних, трудових,
капіталу
фінансових та інших ресурсів

Павликівська
О.І. [8]

Собівартість продукції і
незавершеного виробництва в
розрізі кількісних статей

Витрати за економічними
елементами

Погорєлов Ю.С.
[9]

Відбивають зменшення
активів і збільшення
зобов‘язань за період

Відбивають реальний рух і
трансформацію ресурсів

Поклад І.Н. [10]

Те ж саме, що і затрати

Витрати виробництва

Сопко В.В. [11]

Витрати виникають при
витрачанні грошових коштів
на закупку
матеріальних цінностей

Використані у процесі
виробництва різні речовини
та сили природи на
виготовлення нового
продукту праці

Черткова Н.О.
[12]

Витрати – це вартість усіх
матеріалів та послуг, що
витрачаються

Затрати = витрати

Шеремет А.Д.
[13]

Грошовий вимір ресурсів, що
використовується з певною
метою

Завжди співвідносяться з
певними завданнями і цілями

На нашу думку, чимало науковців не дають власного
визначення терміну «витрати», а користуються тим, яке наведене у
Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку
(НП(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Витрати –
зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов‘язань, які призводять до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення
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або розподілення власниками) [14]. До того ж, існує П(С)БО 16
«Витрати», що повністю присвячений особливостям визнання та
складу витрат в обліку. Відповідно до нього, витрати – або зменшення
активів, або збільшення зобов‘язань, що призводить до зменшення
власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу
внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці
витрати можуть бути достовірно оцінені [15].
Як бачимо, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку,
затверджені наказами Міністерства фінансів України, термін
«витрати» визначають по-різному. Натомість термін «затрати» взагалі
не визначений у П(С)БО — він лише згадується, чергуючись із
терміном «витрати». Так, «Рахунок 85 «Інші затрати» призначено
для обліку витрат на інвестиційну
та
фінансову діяльність
підприємства, а також інших витрат діяльності» [16].
Принагідно зазначимо, що в російській мові ввикористовуються
терміни «расходы», «издержки», «затраты», які, на нашу думку, є
синонімічними. Оскільки, під час розробки національних П(С)БО та
російських ПБУ багато що було взято з МСФЗ, зокрема і визначення
терміна «витрати», тому вважаємо, що англійський термін «expenses»,
що фігурує в МСФЗ, відповідає українському «витрати» та
російському «расходы», що вживаються в П(С)БО та ПБУ відповідно
(таблиця 2).
Таблиця 2
Визначення поняття «витрати» в національних та зарубіжних
стандартах з бухгалтерського обліку
№
1

Стандарт
2

1.

П(С)БО 16
[15]

2.

ПБУ 10/99
[17]

Визначення
3
Витрати – або зменшення активів, або збільшення
зобов‘язань, що призводить до зменшення власного
капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу
внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені
Витрати – зменшення економічних вигід в результаті
вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або)
виникнення зобов‘язань, що призводять до зменшення
капіталу цієї організації, за винятком зменшення внесків
за рішенням учасників (власників майна)
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Продовження табл. 2
3.

IFRS [18]

4.

GAAP [19]

Витрати – зменшення економічних вигід протягом
звітного періоду, що відбувається у формі відтоку або
виснаження активів, або збільшення суми зобов‘язань і
резервів, що виражається в зменшенні капіталу, не
пов‘язаного з його розподілом між власниками
Витрати – фактичні або передбачувані відтоки грошових
коштів або їх еквівалентів, які виникли або виникнуть в
результаті основної діяльності компанії

Висновки. Таким чином, на нашу думку, витрати — це елемент
фінансової звітності, який визначається П(С)БО як зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу.
Витратами доцільно називати повністю або частково
використані
у
процесі
господарсько-фінансової
діяльності
підприємства запаси, необоротні активи, трудові ресурси, а також
зменшення (погашення) зобов‘язань підприємства перед бюджетом,
кредиторами й іншими юридичними та фізичними особами.
Оскільки, термін «затрати» взагалі не визначається у
національних положеннях (стандартах), то, можливо, настав час
уніфікувати цю термінологію і, відмовившись взагалі від терміна
«затрати», застосовувати лише термін «витрати».
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