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УДК 657
JEL Q 11
Барфиев Кобилджон
Таджикский национальный университет
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДЕХКАНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ПУТИ ИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье представлен анализ конкурентоспособности валового сбора
сельскохозяйственных культур по республике и по дехканских хозяйствах. Сделан
анализ и выявлен эффективность производства в дехканских хозяйствах и сделаны
практические предложения по конкурентоспособности дехканских (фермерских
хозяйств).
Ключевые слова: конкурентоспособность, сельского хозяйства, дехканских
(фермерских) хозяйств, эффективность производства, валовая продукция сельского
хозяйства, посевные площади, сельскохозяйственные угодья.
In the article the analysis of the competitiveness of the gross harvest of agricultural
crops in the republic and farmer households. The analysis and revealed the efficiency of
production in dehkan farms, and made practical suggestions for the competitiveness of
dekhkan (farmers).
Key words: competitiveness, agriculture, dekhkan (individual) farms, the efficiency
of production, agricultural production, acreage, farmland.
У статті представлено аналіз конкурентоспроможності валового збору
сільськогосподарських культур по республіці і по дехканських господарствах.
Зроблено аналіз і виявлено ефективність виробництва в дехканських господарствах і
зроблені практичні пропозиції щодо конкурентоспроможності дехканських
(фермерських господарств).
Ключові слова: конкурентоспроможність, сільського господарства,
дехканських (фермерських) господарств, ефективність виробництва, валова
продукція сільського господарства, посівні площі, сільськогосподарські угіддя.

Эффективное
функционирование
всех
звеньев
агропромышленного комплекса предполагает создание необходимых
экономических предпосылок для обеспечения высоких и устойчивых
темпов
роста
сельскохозяйственного
производства.
Анализ
современного состояния и тенденций развития сельского хозяйства
Республики Таджикистан показывает, что успешное решение этой
проблемы не может ограничиваться лишь мерами, связанными с его
дальнейшей интенсификацией, совершенствованием организационно7
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технологических и управленческих сфер деятельности.
В условиях исключительного малоземелья и густонаселенных
обжитых ареалов Таджикистана при самых высоких в
Среднеазиатском регионе темпах прироста его населения не менее, но,
пожалуй, гораздо большую актуальность приобретает научное
обоснование эффективных направлений формирования рациональной
территориально-отраслевой структуры сельского хозяйства, наиболее
полно
отвечающей
рыночным
условиям
и
ресурсам
сельскохозяйственных зон республики. С учетом названных
обстоятельств и целей исследования проблемы в работе предпринята
попытка на базе детального количественного и качественного анализа
наличных и потенциальных земельных, водных, климатических и
трудовых ресурсов дать обоснованные научные рекомендации о путях
наиболее рационального размещения и зональной специализации
сельскохозяйственного производства, обеспечивающих максимальное
ускорение темпов его развития» 1 .
Развития аграрного сектора экономики включающий в себя и
аграрное производство в Республике Таджикистан характеризуется
переходом к современной форме хозяйствования в условиях рыночной
экономики, изменением структуры агропромышленного комплекса,
многоукладностью, многообразием организационно - правовых форм
хозяйствования, развитием специализации, кооперации и интеграции.
Основы крестьянско - дехканского производства в советский
период долгие годы сохранялись в форме личного, семейного,
подсобного приусадебного хозяйства, вторичной занятости. Это
позволяло обеспечивать сельскохозяйственной продукцией самих
производителей, а излишки продавать на рынке. В период
социалистического хозяйствования они были малоэффективными,
бесперспективными, социально-экономическими формами, способные
подрывать политические устои общества, в экономическом и
правовом отношении ограничивались и все же они существовали и
выполняли важные социально-экономические функции» 2 .
Возникновение дехканских (фермерских) хозяйств в ходе
аграрных реформ начала 90-х гг. XX века в Республике Таджикистан
как перспективной организационно-правовой формы хозяйствования,
основанной на частной собственности, рассматривает эти виды
хозяйств как нуждающиеся в переосмыслении и изучении. Сейчас
8
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практически никто не оспаривает необходимости и целесообразности
многоукладной формы экономики, включающий различные формы
собственности и хозяйствования. В современных условиях на научной
арене идут споры связанные с проблемами их первенства,
оптимальности и необходимости повышения конкурентности.
Относительно дехканских (фермерских) хозяйств можно утверждать,
что в разных регионах страны они могут развиваться не стереотипно
(как это было с коллективными хозяйствами), а с учетом многих
факторов: природно-климатических, социально – экономических,
психологических; в разной форме, специализации, интенсивности и
масштабности.
Анализы показывают что объем валовой продукции сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств за 2014 год составил – 21021,9
млн. сомони, по сравнению с 2008 года он увеличился в сопоставимых
ценах на 58,0% в том числе объѐм продукции растениеводства
составила-14403,2 млн. сомони, или на 55,6% и животноводства –
6489,1 млн. сомони или на 63,7% (табл. 1).
Таблица 1
Валовая продукция сельского хозяйства всех категориях
млн. сомони
Всего в
Республика
Таджикистан
в том числе:
Растениеводства
Животноводства

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

13299,0

14695,4

15694,7

16934,6

18695,8

20116,7

21021,9

9336,5

10512,9

11185,7

12102,9

13385,8

14403,2

14532,8

3962,5

4182,5

4509,0

4831,7

5310,0

5713,5

6489,1

Источник:
Сельского
хозяйства
Республики
Таджикистан.
Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Душанбе 2015 г.
Стр. 274.

Индекс валовой продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств в сопоставимых ценах 2014г в % к предыдущему
году, урывающийся в ниже таблице.
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Таблица 2
Индекс валовая продукция сельского хозяйства
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Всего
в том числе:
Растениеводства

106,1

110,5

106,8

107,9

110,4

107,6

104,5

107,3

112,6

106,4

108,2

110,6

107,6

100,9

Животноводства

103,1

105,4

107,7

107,0

109,7

107,5

112,5

Источник:
Сельского
хозяйства
Республики
Таджикистан.
Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Душанбе 2015 г.
Стр. 274.

Дехканские (фермерские) хозяйства как новая социально –
экономическая
форма
хозяйствования
стали
объективной
действительностью. Подтверждением их перспективности является
увеличение удельного веса производства и реализации продукции
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств. Так, в Республике
Таджикистан доля дехканских (фермерских) хозяйств в общем объеме
ВВП сельского хозяйства в 2015 году составила 23,5%, общее
количество зарегистрированных дехканских (фермерских) хозяйств
составила 108035 тыс. хозяйств. Принимая во внимание приведенные
данные можно отметить, что данный сектор сельскохозяйственного
производства становится весьма развивающимся, и к повышению их
конкурентоспособности и дальнейшему развитию в целом необходимо
обратить особое внимание.
Дехканские (фермерские) хозяйства как одна из малых форм
сельскохозяйственного
предпринимательства,
имеют
преимущественные достоинства по сравнению с крупными
сельхозтоваропроизводителями: просты в оформлении, упрошены
процедуры вхождения на рынок и уход с него для них не представляет
серьезных проблем; отличаются значительной гибкостью в
хозяйственной деятельности; быстро реагируют на изменения
конъюнктуры
рынка;
имеют
очевидную
экономию
на
внутрихозяйственных перевозках и управленческих расходах в
сравнении с крупными хозяйствами; в большей степени
заинтересованы в более эффективном труде.
В качестве базы обоснования перспективы и развития
конкурентоспособности дехканских (фермерских) хозяйств нами были
использованы статистические данные по дехканским (фермерским)
10
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хозяйствам Республики Таджикистан и данные отдельных хозяйств по
сравнительным анализам относительно сельскохозяйственных
предприятий и населения (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительный анализ доли валового сбора
сельскохозяйственных культур дехканскими хозяйствами по
отношению к населению Республики Таджикистан в 2012-2014 годах

2014
212,9%
2,15%
0,82%
1,73%

343450

0,73%

0,74%

0,89%

625940

0,54%

0,60%

0,75%

3,22%

2013
181,9%
1,96%
0,68%
1,20%

444249
520748

3,88%

2012
143,9%
1,55%
0,60%
1,35%

387790
443843

3,71%

2014
519073
46941
77916
4901

418559

Овощи (тонн)

828460

403

2013
536672
44420
66337
4434

596854

862

2012
426072
43118
61552
4886

Картофель (тонн)

876095

700

2014
243791
21797
95584
2821

% сбора
дехканскими
хозяйствами по
отношению к
населению

538377

125

2013
295697
22629
97207
3670

27870

Валовой сбор
сельхозкультур
дехканскими
(фермерскими)
хозяйствами.

815579

Табак (тонн)

222

Лен (тонн)

102894

Кукуруза на
зерно (тонн)

3604

Рис (тонн)

189

Пшеница (тонн)

296239

2012

Наименование
сельскохозяйстве
нных культур

Валовой сбор
сельхозкультур
населением
Республики
Таджикистан.
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2,36%
0,52%

0,42%
0,53%

Источник: Статистический сборник сельское хозяйство
Таджикистан - 2015. - Душанбе, Госкомстат – 2015, Стр. 141-183 3

1,22%

0,39%
0,52%

1,68%

109950
66475

1,79%

89446
56708

353678

79198
54335

288792

212378
113333

277124

213327

Виноград (тонн)

107995

149679

204493

172687

Плоды и ягоды (тонн)

103571

Бахчи (тонн)

154720

Продолжение табл. 3

Республики

Из данных таблицы 3 анализа доли валового сбора
сельскохозяйственных
культур
дехканскими
(фермерскими)
хозяйствами
по
отношению
к
данным
доли
сбора
сельскохозяйственных культур населением Республики Таджикистан
видно
что
сбор
некоторых
сельхозкультур
дехканскими
(фермерскими) хозяйствами значительно превышают по сравнению
его сбором произведенным населением. Превышение в основном
составило в отношении таких сельскохозяйственных культур как:
пшеница (212,9%); рис (2,15%); лен (1,73%); бахчи (2,36%); табак
(3,22%); виноград (1,22%). По другим культурам в 2014 году
дехканские (фермерские) хозяйства не смогли сравниться с
показателями валового сбора населения Республики Таджикистан. Это
из данных таблицы видно, что в отношением таких культур по
сравнению с населением составила в основном в следующей
пропорции: кукуруза на зерно (0,82%); картофель (0,89%); овощи
(0,75%); плоды и ягоды (0,52%);
Исходя из приведенной таблицы видно что дехканские
(фермерские) хозяйства по отношению с производством и сбором
некоторых сельскохозяйственных культур все еще остаются на низком
уровне. Это сказывается тем, что при производстве населением, в
приусадебных
участках
сельскохозяйственных
культур
их
конкурентоспособность выше, так как население больше уделяет
времени: полив, культивация, и.т.д. собственному производству что
подтверждается еще раз высказывание в отношении того что
12
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продуктивный сельскохозяйственный труд только основывается на
базе собственности.
Таблица 4
Анализ доли валового сбора сельскохозяйственных культур
дехканскими хозяйствами по отношению к сельхозпредприятиям
Республики Таджикистан в 2012-2014 годах

2014
4,92%
6,07%
5,15%

4,26%

2013
4,67%
5,62%
4,91%

4,04%

2012
4,72%
5,91%
3,97%

3,78%

2014
519073
77916
311967

46941

2013
536672
66337
326325

60689

61552

12821

66487

44420

2012
426072

13

% сбора
дехканскими
хозяйствами по
отношению к
сельхозпредприят
иям

333968

11813

Хлопок –
сырец (тонн)

43118

105509

2014

Валовой сбор
сельхозкультур
дехканскими
(фермерскими)
хозяйствами.

11019

2013
114981

10411

10990

Кукуруза на
зерно (тонн)

84010

Рис (тонн)

11390

Пшеница
(тонн)

90277

2012

Наименование
сельскохозяйс
твенных
культур

Валовой сбор
сельхозкультур
сельхозпредприят
иями Республики
Таджикистан.
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2,45%

2,75%

24,6%

343450

5,80%

5,95%

443843

520748

625940

5,35%

5,55%

33784

42334

277124

288792

353678

8,35%

8,54%

Плоды и
ягоды (тонн)

29557

25694

18940

79198

89446

109950

2,68%

3,48%

5,80
%

Виноград
(тонн)

10632

9028

54335

56708

66475

5,90%

5,33%

3,05%

444249

95081

33195

8,35
%

7,36
%

87,5%

403

387790

93807

Бахчи (тонн)

4901

862

91730

82930

6,58
%

4434

700

74593

Овощи (тонн)

4886

22

66765

3,74
%

1782

35

Картофель
(тонн)

1804

8

18,3
%

Лен (тонн)

1600

Табак (тонн)

9195

Продолжение табл. 4

Источник: Статистический сборник сельское хозяйство
Таджикистан - 2015. - Душанбе, Госкомстат – 2015, Стр. 141-183.

Республики

Из данных таблицы 4 видно что дехканские (фермерские)
хозяйства по отношению с сельхозпредприятиями по сбору
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сельскохозяйственных культур на много превышают, это обусловлено
тем что в условиях рыночной экономики сельхозпредприятия не в
состоянии конкурировать с новыми формами сельхозпроизводства
основанные на частной форме хозяйствования.
Исходя из приведенного анализа видно, что дехканин основываясь
на результативности собственного труда старается эффективно и
рационально использовать находящиеся в его ведении всех видов
ресурсов, что способствует обеспечению его конкурентоспособности.
Дехканские (фермерские) хозяйства ведут своѐ производство на
541,1 тыс. гектаров собственных и арендованных земель. Только за
период 2014г. площадь, занимаемая дехканскими (фермерскими)
хозяйствами увеличилась на 108,4 тыс. гектаров, в том числе площадь
сельскохозяйственных угодий этих хозяйств возросла с 1878,4 тыс.
гектаров. Дехканские (фермерские) хозяйства в 2014 году в целом по
республике располагают 75% сельскохозяйственных угодий и 76,7 пашни,
в целом имеющихся во всех категориях хозяйств. В целом общая
земельная площадь и площадь сельскохозяйственных угодий в 2014г
составляет 14137,6 тыс. гектар, в сельскохозяйственные угодья составляет
3604,6 тыс. гектаров, в том числе: 655,6 пашня; 137,0 многолетние
насаждения; 17,5 сенокосы; 2764,8 пастбища; залежи 29,7.
Из общего объема продукции сельского хозяйства за 2014 году
составил 21021,9 сомони (104,5%), в том числе растениеводства
приходится 14532,8 млн. сомони (100,9%) и животноводства – 6489,1
млн. сомони (112,5), что соответственно составляют 98,3% от общего
объема названной продукции.
Для эффективного функционирования, конкурентоспособности
и
развития
дехканских
(фермерских)
хозяйств
нужны
соответствующие и равноправные со всеми хозяйствующими
субъектами
АПК
условия
–
экономические,
социальнодемографические, правовые, экологические и научно-технические, а
также государственная поддержка.
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Университет национального и мирового хозяйства
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ –
ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ
В статье рассматривается упрощенная система налогообложе-ния в
Украине. Также рассматриваются основные группы упрощенной системы
налогообложения. Позитивные и негативные аспекты после внесения изменений в
Налоговый Кодекс Украины.
Ключевые слова: налогообложение, упрощенная система, налог, база
начисления.
The article discusses the simplified taxation system in Ukraine. The main group of
the simplified system of taxation. Positive and negative aspects after making changes to the
Tax Code of Ukraine.
Keywords: taxation, the simplified system, tax, assessment basis.
У статті розглядається зпрощена система оподаткування в Україні. Також
розглядаються загальні положення та основні групи зпрощенної системи
оподаткування. Позитивні та негативні аспекти після внесеня змін в податковий
кодекс України
Ключові слова: оподаткування, спрощена система, податок, база
нарахування.

Налогообложение - законодательно урегулированный процесс
установления и удержания налогов в стране, определение их размеров
и ставок, соответствующих объектов и круга юридических и
физических лиц, подлежащих налогообложению, а также порядок
уплаты налогов.
Упрощенная система налогообложения регламентируется
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разделом XIV НКУ, который был принят 02.12.2010 года и вступил в
силу с 1 января 2011. Упрощенная система налогообложения в
Украине представляет собой единый налог, который относится к
местным налогам. Данная система это особенный механизм
установления налогов и сборов, что устанавливает замену оплаты
отдельных налогов и сборов установленных в ст.297 НКУ.
Упрощенную систему налогообложения могут использовать как
юридические лица, так и физические лица предприниматели, тем
самым облегчая учет и отчетность, а также оптимизацию в оплате
налогов. Согласно НКУ плательщиками единого налога могут быть
только резиденты.
После внесения изменений в НКУ согласно ЗУ №71-VIII от
28.12.2014 Единый налог объединил, под своей юрисдикцией, два
основных направления налогообложения:
1) Существовавший единый налог.
2) Фиксированный сельскохозяйственный налог.
Упрощенная система налогообложения включает в себя
следующие группы:
1. Первая группа – физические лица предприниматели, которые
не используют труд наемных лиц, занимаются исключительно
розничной торговлей товаров с торговых мест на рынках и/или
занимаются хозяйственной деятельностью по предоставлению
бытовых услуг населению.
2. Вторая группа – физические лица – предприниматели,
которые
занимаются
хозяйственной
деятельностью
по
предоставлению услуг, в том числе бытовых, плательщикам единого
налога и/или населению, производством и/или продажей товаров,
деятельностью в сфере ресторанного хозяйства.
3. Третья группа – физические лица – предприниматели и
юридические лица, занимающиеся хозяйственной деятельностью,
предоставлением услуг, производством и продажей товаров, кроме
указанных в ст. 291 п. 5 НКУ
4. Четвертая группа – сельскохозяйственные товаропроизводители за предыдущий отчетный год равен или превышает 75%.
Подробная характеристика данных групп с учетов годового
дохода, ставок налога и изменения проведенные в течении 2014-2015
годов указаны в таблицах 1 и 2.
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При выборе данной системы субъекты хозяйствования
освобождаются от обязательного начисления, оплаты и подачи
налоговой отчетности по следующим налогам и сборам, согласно ст.
297 п.1 НКУ:
1. Налога на прибыль предприятий.
2. Налога на доходы физических лиц, в части доходов, которые
получены хозяйственной деятельности плательщика единого налога
первой – третей группы.
3. Налога на добавленную стоимость по операциям по поставке
товаров, работ и услуг, местом поставки является таможенная
территория Украины, кроме 3-й группы единого налога, при оплате
НДС согласно НКУ, а также плательщиками единого налога 4-й
группы.
4. Налога на имущество, кроме земельного налога за земельные
участки, которые не используются плательщиком единого налога 1-3
группы для проведения хозяйственной деятельности и плательщиками
4-й группы для ведения сельскохозяйственного товарного
производства.
5. Арендной платы за специальное использование воды
плательщиком единого налога 4 –й группы.
В декабре 2015 года приняты новые изменения в НКУ согласно
ЗУ №903-19 от 23.12.2015 «О внесении изменений в НКУ, касающихся
проекта модернизации Бортницкой станции очистки сточных вод» и
№909-VIII «О внесении изменений в НКУ и некоторых
законодательных актов Украины, касающихся сбалансированности
бюджетных поступлений в 2016 году». Данные изменения касаются и
упрощенной системы налогообложения.
Необходимо отметить, что изменения в законодательстве,
включая налоговое, не всегда идут на пользу и улучшают фискальную
политику, при этом не облегчают налоговую нагрузку для бизнеса. В
таблицах 1 и 2 наведены измения в НКУ, а также отражают основные
аспекты применения упрощенной системы налогообложения.
Согласно ст. 293.2 НКУ, размеры ставок единого налога для
первой и второй группы, можно отметить следующее:
1. Для первой группы единого налога максимальный размер
определяется как 10% от минимальной заработной платы.
2. Для второй группы – 20% от минимальной зарплаты.
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Необходимо отметить, что минимальная зарплата в Украине с
01.01.2016 установлена на уровне 1378 грн. Таким образом,
максимальные размеры ставок единого налога для 1-й и 2-й группы
равны 137,8 грн. и 275,6 грн.
Но, необходимо отметить, что в Украине за период 01.01.2014 –
31.12.2015 индекс инфляции составил 178,98%. В свою очередь это
означает, что рост цен за два года на 78,98 %.
При данном условии минимальная зарплата увеличилась с
01.09.2015 всего на 13,14 %. Негативным аспектом является то, что
минимальная зарплата и прожиточный минимум для трудоспособных
лиц в Украине находятся на одном уровне. Данный фактор
противоречит логики, так как минимальная зарплата не может быть
меньше прожиточного минимума, что происходит после уплаты
налогов и сборов. Таким образом, с 01.01.2016 суммарный
коэффициент налогов и сборов с зарплаты составляет 19,5%, это
приводит к тому, что после оплаты налогов и сборов чистая
минимальная зарплата составляет 1109,29 грн., что меньше
прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 268,71 грн.
Исходя из формульного подхода для установления взаимосвязи
между минимальной зарплатой и прожиточным минимумом, а также с
учетом индексов инфляции, минимальная зарплата с 01.01.2016 года
должна составлять 2724 грн., а прожиточный минимум для
трудоспособных граждан 2191 грн. При полной индексации и
установления взаимосвязи между двумя указанными показателями
получим, что максимальная ставка единого налога должна быть
следующей:
1. Для 1-й группы – 272,4 грн.
2. Для 2-й группы – 544,8 грн.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что бюджет получает
всего 50,59% средств, которые мог бы получить при проведении
полной индексации и установлении взаимосвязи между прожиточным
минимумом и минимальной зарплатой.
Также необходимо отметить, что при превышении размера
доходов указанного в пп. 1и 2 п.4 ст. 291 НКУ согласно п. 4 ст. 293
НКУ для субъектов хозяйствования избравших 1-ю и 2-ю группу
единого налога, ставка налога составляет 15% к сумме превышения.
Т.е. если для первой группы установлен размер дохода 300 тыс. грн, а
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за отчетный период доход составил 500 тыс. грн., то 200 тыс. грн.
будут облагаться по ставке 15% и субъекту хозяйствования
необходимо будет перейти на другую группу налогообложения.
Данная ставка, 15%, применяется в следующих случаях:
1. К доходу, полученного от деятельности, не указанной в
реестре плательщиков единого налога, относящихся к первой или
второй группе.
2. К доходу, полученного плательщиками 1-й или 2-й группы,
которая не предусмотрена пп. 1 и 2 п.4. ст. 291.
3. Превышение дохода указанного в пп.3 п.4 ст. 291 НКУ.
4. К доходу, полученного от деятельности, которая не лает
права применения упрощенной системы налогообложения.
5. К доходу, полученного при применении других способов
расчетов, отличных от указанных в данной главе.
Единственным положительным аспектом в 1-й и 2-й группе
единого налога является, что за последние два года не изменено
процентное выражение максимальных ставок налога.
Также необходимо отметить, что согласно п. 1 и 2 ст. 293 НКУ,
ставки налога устанавливаются сельскими, поселковыми и городскими
советами в зависимости от вида деятельности и на календарный год, а
базой расчета суммы платежа является минимальная зарплата. В п. 6 и
7 ст. 293 НКУ указаны факторы установления максимальных размеров
единого налога для первой и второй группы.
Согласно п. 3 ст. 293 ставки единого налога для третей группы
упрощенной системы налогообложения составляют:
1. 3% от дохода – в случае оплаты НДС согласно 5 раздела НКУ
2. 5% от дохода – в случае включения НДС в состав единого
налога.
Т.е. 3% от дохода + НДС или 5% от дохода без НДС.
Согласно таблицам 1 и 2, видим, что ставки были увеличены на
1%, на основании ЗУ №909-VIII «О внесении изменений в НКУ и
некоторых
законодательных
актов
Украины,
касающихся
сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году».
При этом необходимо отметить, что согласно закона № 909-VIII
сокращен годовой доход, позволяющий работать на 3-й группе
единого налога в 4 раза, т.е. с 20 млн. грн. до 5 млн. грн. Если
проанализировать таблицу 1, то можно увидеть, что до 01.01.2015
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годовой доход находился в следующих пределах:
1. Физические лица предприниматели гр.3 – 3млн. грн. и гр.5 –
20 млн. грн.
2. Юридические лица гр.4 – 5 млн. грн. и гр. 6 – 20 млн. грн.
С 01.01.2015, согласно ЗУ «О внесении изменений в НКУ и
некоторые законодательные акты Украины, относительно налоговой
реформы» № 71-VIII от 28.12.2014, группы 3, 4, 5 и 6 были
объединены в группу 3 с максимальным годовым доходом 20 млн.
грн.. А также были уменьшены ставки налогов – 2% + НДС и 4% без
дополнительной оплаты НДС.
Считаю, что увеличение ставок не является существенной
проблемой для 3 й группы единого налога, так как до 01.01.2015
налогоплательщики платили по ставкам, которые были равны ставкам
действующим с 01.01.2016 и по более высоким ставкам (табл.1.).
Основной проблемой является уменьшение годового дохода в 4
раза, с 20 млн. грн. до 5 млн. грн., что непременно ведет к негативным
последствиям и сокращению субъектов хозяйствования, работающих
на данной системе. Так как согласно ст. 293 п.5 ставка налога
устанавливается в двойном размере для юридических лиц, а для
физических лиц предпринимателей в размере 15 % согласно п.4 ст.293
НК, при следующих факторах
1. Превышение дохода указанного в пп.3 п.4 ст. 291 НКУ
2. К доходу, полученного от деятельности, которая не лает
права применения упрощенной системы налогообложения;
3. К доходу, полученного при применении других способов
расчетов, отличных от указанных в данной главе.
Также, хотелось бы отметить, что для плательщиков 4-й группы
установлены ставки единого налога в п.9 ст. 293. Базой начисления
налога является стоимость 1 га земли, которая зависит от категории
(типа) земли. Согласно ЗУ № 909-19 от 24.12.2015 ставки налога для 4й группы были увеличены в 1,8 раза, что можно увидеть из таблиц 1 и
2. А также была увеличена база начисления налога на 20%, тем самым
ставки налога для данной группы возросли в 2,16 раза, это при
инфляции за 2015 год в размере 143,3 %.
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Необходимо отметить, что согласно п.8 ст.293, субъекты
хозяйствования, при получении дохода превышающего, указанный в
п. 4 ст.291 НКУ, должны с начала следующего квартала выбрать
другую группу единого налога или перейти на оплату налогов и
сборов на общей системе налогообложения. Тем самым, сократив
объем доходов для третей группы в 4 раза, государство вынуждает
перейти на общую систему налогообложения. Что усложнит
деятельность малого и среднего бизнеса и увеличится налоговая
нагрузка на бизнес, тем самым начнется рост цен и инфляции.
Необходимо отметить, что в НКУ достаточно ошибок. К
примеру, в ст. 293 п.8 пп. 4 указанны ставки единого налога для третей
группы упрощенной системы налогообложения в размерах 2% и 4%,
при положении, что согласно ЗУ № 909-19 от 24.12.2015, ставки
единого налога для данной группы составляют 3% и 5%. Т.е. это
доказывает, что изменения в закон были внесены не на должном
уровне. Кроме этого, ставка указанная в п. 4 ст. 293 в размере 15 %,
ранее была привязана к ставке Налога с доходов физических лиц
(НДФЛ), который был равен 15%. Но с учетом изменений НКУ, с
01.01.2016 ставки НДФЛ 15% и 20% заменены на единую ставку –
18%.
Проанализировав упрощенную систему налогообложения
необходимо отметить, что существует ряд положительных и
отрицательных аспектов.
Положительные аспекты:
1. Отсутствие изменений в максимальных размерах ставок
единого налога в первой и второй группе.
2. Отсутствие необходимости оплаты таких налогов, как НДС,
НДФЛ, налога на имущество, налога на прибыль и т.д.
3. Упрощенная система отчетности.
Негативные аспекты:
1. Частое внесение изменении в налоговый кодекс.
2. Увеличение ставок единого налога для четвертой группы в
2,16 раза, что является недопустим при инфляции в 2015 году 43,3%.
Так как возлагает на бизнес дополнительную налоговую ношу.
3. Сокращения объема дохода для третей группы упрощенной
системы налогообложения в 4 раза. Данный фактор приведет к
сокращению численности субъектов хозяйствования использующих
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данную систему из-за новых изменений.
4. Увеличение ставок единого налога третей группы.
5. Наличие ошибок в НКУ.
6. Отсутствие
индексации
минимальной
зарплаты
и
прожиточного минимума, а также установления взаимосвязи между
ними.
Государственный и местные бюджет теряют поступления, из-за
некорректно внесенных изменений, а также не проведенной полной
индексации фонда оплаты труда, включая минимальную зарплату.
Кроме этого не установлена взаимосвязь между прожиточным
минимумом и минимальной зарплатой. На фоне всего, выше
перечисленного, имеем недоимку в бюджете и ошибки в НКУ,
ведущие к некорректной трактовке. Кроме этого нет связи между
некоторыми разделами НКУ, что приводит к двойному обложению и
другим последствиям.
Позитивным аспектом для первой и второй группы является то,
что если данные субъекты хозяйствования не используют наемный
труд, то в данном случае имеют право на освобождение от уплаты
единого налога на время отпуска (1 календарный месяц) или по
причины болезни, которая подтверждается соответствующим
документом.
Негативным моментом является, что согласно п.5 ст. 291, не
могут быть плательщиками первой – третей группы субъекты
хозяйствования, которые занимаются:
1. Деятельностью по управлению предприятиями;
2. Деятельностью по предоставлению услуг почты;
3. Деятельностью по организации, проведению гастрольных
мероприятий;
4. Деятельность в сфере аудита.
Считаю, что данную деятельность могут спокойно осуществлять
субъекты хозяйствования, использующие третью группу единого
налога.
Также считаю, что услуги в сфере аудита и предоставляя услуги
связанных
с
профессиональной
деятельностью,
включая
бухгалтерские услуги, также могут осуществляться субъектами
хозяйствования, использующие третью группу упрощенной системы
налогообложения.
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Резюмирую выше сказанное, можно сделать вывод, что
изменения проводимые в фискальной политике Украины, включая
упрощенную систему налогообложения, не приводят к улучшению в
малом и среднем бизнесе. Тем самым заставляя бизнес переходить на
общую систему налогообложения, которая в свою очередь имеет
большую экономическую нагрузку на бизнес, чем упрощенная, тем
самым уничтожая его.
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програмних продуктів. Визначено основні напрямки провадження програмних
комплексів на ринку України та Європи.
Ключові слова: інформаційні системи, облік, управління, 1С:Бухгалтерія,
MeDoc, SAP R/3.
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Management information’s by accounting and administrative information are
exposed in the article. Author analyses present programmatic decisions, as in Ukraine so in
Europe. Efficiency of main programmatic complexes is investigational for an account and
management an enterprise. Conducted comparative analysis of parties each of software
products. Basic directions of realization of programmatic complexes are certain at the
market of Ukraine and Europe.
Keywords: informative systems, account, management, 1С:Book-keeping, MeDoc,
SAP R/3.
В статье раскрыты информационные системы управления учетной и
управленческой информацией. Автор анализирует имеющиеся программные решения,
как в Украине, так и в Европе. Исследована эффективность главных программных
комплексов для учета и управления предприятием. Проведенный сравнительный
анализ сторон каждого из программных продуктов. Определены основные
направления осуществления программных комплексов на рынке Украины и Европы.
Ключевые
слова:
информационные
системы,
учет,
управление,
1С:Бухгалтерия, MeDoc, SAP R/3.

В Україні складається нова економічна система, основою якої є
ринкові відносини. Якісних змін зазнають, як важелі управління так і
бухгалтерська інформація.
Зміни умов виробничої діяльності, потреба адекватного
пристосування до неї системи управління, сприяють не тільки
вдосконаленню його організації, а й потребують перерозподілу
функцій управління за рівнем відповідальності, формами їх взаємодії.
Мова йде про систему управління, зумовлену об‘єктивною потребою
та закономірностями ринкової системи господарювання, пов‘язаними
із задоволенням насамперед індивідуальних потреб, забезпеченням
зацікавленості робітників у найвищих кінцевих результатах,
широкому використанні новітніх інформаційних технологій.
Тому сучасний бухгалтер посідає одне з провідних місць в
управлінні підприємством, оскільки займається не тільки веденням
фінансового обліку, а також здійснює планування, аудит, оцінювання
й огляд діяльності, тобто займається розробленням управлінських
рішень для цілей керівництва. Бухгалтеру потрібні знання
об‘єктивного оцінювання фінансового стану підприємства, володіння
методами фінансового аналізу, вміння працювати та групувати
управлінську інформацією, що особливо актуально при нинішній
економічній політиці держави.
Оволодіти новими методами не можна без удосконалення
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інформаційної системи та використання сучасних інформаційних
технологій у роботі бухгалтера.
Основу діяльності з управління будь-якого економічного об‘єкта
складають інформаційні системи, що мають складну побудову, склад
яких залежить від роду діяльності та розміру підприємства,
організації, фірми.
В Україні, як і в цілому в СНГ, для цілей бухгалтерського та
управлінського обліку використовується програмне забезпечення «1С:
Підприємство» версії 7.7 та сучасної 8.3, в якій реалізовані хмарні та
крос платформні рішення для організації роботи підприємства.
Також певну нішу зайняв комплекс програмних продуктів
«Парус», що призначений для автоматизації бізнес-задач підприємств
малого та середнього бізнесу, великих корпорацій та холдингів, а
також бюджетних установ і організацій.
Також є інші маловідомі та вузькоспеціалізовані бухгалтерські
програми серед яких можна виділити: БЕСТ, Інфо-бухгалтер, Турбобухгалтер, Галактика та самописні рішення.
На рис. 1 наведений рейтинг використання облікових програм в
Україні.

Рис. 1. Рейтинг використання облікових програм в Україні
Система програм «1С: Підприємство» включає в себе платформу
і прикладні рішення, розроблені на її основі, для автоматизації
діяльності організацій і приватних осіб. Сама платформа не є
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програмним продуктом для використання кінцевими користувачами,
які зазвичай працюють з одним з багатьох прикладних рішень
(конфігурацій), розроблених на даній платформі. Такий підхід
дозволяє автоматизувати різні види діяльності, використовуючи єдину
технологічну платформу [1].
Програма «1С: Підприємство» є універсальною. Вона може бути
настроєна користувачем на різноманітні схеми обліку. В даній
програмі є чимало різних способів для введення операцій в сфері
обліку амортизації основних виробничих засобів. Має місце ручне
введення операцій при незначній номенклатурі основних виробничих
засобів з використання інформації щодо суми щомісячної амортизації,
взятої з довідника «субконто». А також існує спосіб автоматизування
із застосуванням типових операцій або режимів «Документи і
розрахунків».
Всі подальші операції, які виникають в програмі «1С», є
програмами універсальними, а також являються бухгалтерськими, що
масово призначені, як для аналітичного обліку так і для організації
синтетичного обліку, а також для підготовки первинних документів та
звітності. Такі програми можуть налаштовуватись в залежності від
змін діючого законодавства та форм обліку.
Основними переваги використання «1С: Підприємство» є:
Наявність готових налаштувань (конфігурацій);
За невеликий період часу можливе отримання потрібних
документів, з використанням певних форм;
Відсутність потреби у високій кваліфікації спеціалістів;
Отримання програми в певний момент, яка відповідатиме
максимально на завдання, які були висунуті;
Написання з «нуля» конфігурації під особливості певного
підприємства з відображенням усіх бухгалтерських та управлінських
рішень;
Можливість
використання
управлінського
обліку
безпосередньо в робочій конфігурації.
Основні недоліками можна виокремити в наступні тези:
Неможливість ведення обліку в динаміці
Відносно не найвища швидкість проведення обрахунків
Для певного виду діяльності використовують певну версію
(1С:Торгівля, 1С:Склад, 1С:Виробництво, 1С:Кадри), тобто програма
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«1С:Підприємство» не являється універсальною, а потребує
спеціальної готової версії, або розробки унікальної конфігурації під
діяльність підприємства чи установи.
«1С:Підприємство» являється програмним продуктом, який є
комплексним і який має багато спеціалізованих галузевих версій.
Гнучка конфігурація є притаманною цій програмі та настроюється до
відповідних вимог конкретного підприємства. В даній програмі
записують безліч операцій, від господарських до складання
бухгалтерської звітності та управлінських операцій.
Можна сказати, що в програмі є багато переваг, але можна
знайти і незначні недоліки. Є доцільним використовувати саме цю
програму, особливо на практиці. Це дасть змогу займатись
безперервним документообігом без зайвих затримок на будь-якому
його етапі.
В Європі найбільш розповсюдженою програмою управління
діяльності підприємства вважається – SAP R/3 та її новіші версії.
Основними ознаками, що характеризують цей продукт є такі:
велика функціональність;
інтеграція всіх бізнес-процесів підприємства;
модульний принцип побудови, який дозволяє ізольоване
використання окремих компонент систем або їх комбінації, якщо це
необхідно з точки зору виробничо-економічних умов;
розвинута система звітності, в якій кожна операція потрапляє
до різних видів звітності;
незалежність продукту від конкретної галузі;
відкритість, можливість формування власних програмних
продуктів в середовищі системи; підтримка різних мов;
доступ в систему протоколюється відповідно до прав
користувача;
сучасні технологічні підходи на базі архітектури клієнт-сервер;
система налаштовується засобами, що доступні користувачу,
до конкретних особливостей підприємства, зміни можливі протягом
всього часу експлуатації продукту [2].
Для детального розуміння розглянемо кожен модуль SAP R/3
окремо, на рис. 2, зображена схема розподілу модулів [3].
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Рис. 2. Схема прикладних модулів SAP R/3
Система SAP R / 3 складається з набору прикладних модулів, які
підтримують різні бізнес-процеси компанії і інтегровані між собою в
масштабі реального часу [4]. Розглянемо кожен модуль окремо:
Фінанси (FI). Модуль призначений для організації основної
бухгалтерської звітності, звітності по дебіторам, кредиторам і
допоміжної бухгалтерії. Він включає в себе: Головну книгу,
Бухгалтерію дебіторів, Бухгалтерію кредиторів, Фінансове управління,
Спеціальний регістр, Консолідацію і Інформаційну систему обліку та
звітності.
Контролінг (CO). Модуль забезпечує облік витрат і прибутку
підприємства і включає в себе: Облік витрат за місцями їх виникнення
(центри витрат), Облік витрат по замовленнях, Облік витрат за
проектами, калькуляції витрат, Контроль прибутковості (результатів),
Контроль місць виникнення прибутку (центрів прибутку), Облік
виробітку, Контролінг діяльності підприємства.
Управління основними засобами (AM). Модуль призначений
для обліку основних засобів і управління ними. Ключові елементи
модуля: Технічне управління основними засобами, Технічне
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обслуговування і ремонт обладнання, Контролінг інвестицій і продаж
активів, Традиційний бухгалтерський облік основних засобів, Заміна
основних засобів і амортизація, Управління інвестиціями.
Управління проектами (PS). Прикладний модуль PS підтримує
планування, управління та моніторинг довгострокових проектів з
високим рівнем складності. Ключові елементи прикладного модуля
PS: Контроль фінансових засобів і ресурсів, Контроль якості,
Управління тимчасовими даними, Інформаційна система управління
проектами, Загальні модулі.
Виробниче планування (PP). Модуль використовується для
організації планування та контролю виробничої діяльності
підприємства. Ключові елементи прикладного модуля: Специфікації
(BOM), Технологічні карти, Робочі центри (місця), Планування збуту
(SOP), Виробниче планування (MPS), Планування потреби в
матеріалах (MRP), Управління виробництвом (SFC), Виробничі
замовлення, Калькуляція витрат на виріб, Облік витрат по процесах,
Серійне виробництво, Планування безперервного виробництва.
Управління матеріальними потоками (MM). Модуль
підтримує функції постачання і управління запасами, використовувані
в різних господарських операціях. Ключові елементи: Закупівля
матеріалів, Управління запасами, Управління складами, Контроль
рахунків, Оцінка запасів матеріалу, Атестація постачальника, Обробка
робіт і послуг, Інформаційна система закупівель та інформаційна
система управління запасами.
Збут (SD). Модуль вирішує завдання розподілу, продажу,
поставок і виставлення рахунків. Ключові елементи: Передпродажна
підтримка, Обробка запитів, Обробка пропозицій, Обробка замовлень,
Обробка поставок, Виставляння рахунків (фактур), Інформаційна
система збуту.
Управління якістю (QM). Цей модуль включає в себе
інформаційну систему і систему управління якістю. Він забезпечує
підтримку планування якості, перевірку та контроль якості при
виробництві та закупівлі. Ключові елементи: Перевірка якості,
Планування якості, Інформаційна система контролю якості (QMIS).
Техобслуговування та ремонт обладнання (PM). Модуль
допомагає враховувати витрати і планувати ресурси на
техобслуговування і ремонт. Ключові елементи: Незапланований
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ремонт, Управління сервісом, Планово-профілактичний ремонт,
Ведення специфікацій, Інформаційна система техобслуговування і
ремонту.
Управління персоналом (HR). Повністю інтегрована система
для планування і управління роботою персоналу. Ключові елементи:
Адміністрування персоналу, Розрахунок зарплати, Управління
тимчасовими даними, Розрахунок витрат на відрядження, Пільги,
Набір нових співробітників, Планування та підвищення кваліфікації
персоналу, Використання робочої сили, Управління семінарами,
Організаційний менеджмент, Інформаційна система персоналу.
Управління інформаційними потоками (WF). Ця частина
системи пов'язує інтегровані прикладні модулі із загальними для всіх
додатків технологіями, сервісними засобами та інструментами.
Управління потоком операцій (workflow) автоматизує господарські
процеси відповідно до заздалегідь визначеними процедурами та
правилами. Модуль включає багатофункціональну офісну систему з
вбудованою електронною поштою, систему управління документами,
універсальний класифікатор і систему інтеграції з САПР. Коли
відбувається певна подія, запускається відповідний процес, і
диспетчер потоку операцій ініціює одиницю потоку операцій
(Workflow Item). Дані та документи об'єднуються і обробляються на
кожному кроці у відповідності з певною логікою.
Галузеві рішення (IS). Об'єднує прикладні модулі SAP R/3 і
додаткову функціональність, специфічну для галузі. Сьогодні є
галузеві рішення для промисловості: авіаційної та космічної,
оборонної,
автомобільної,
нафтової
і
газової,
хімічної,
фармацевтичної, машинобудівної, товарів народного споживання,
електронної та невиробничої сфери: банки, страхування, державні
органи, телекомунікації, комунальне господарство, охорона здоров'я,
роздрібна торгівля [5].
На сьогоднішній день SAP R/3, є лідером у світі серед подібних
програм, тому не випадково багато компаній із світовим ім‘ям,
вибрали саме її в якості основної корпоративної системи. Тим не
менше, статистика показує, що більше третини компаній, що купують
SAP R/3 - це середні фірми з річним оборотом менше 200 млн доларів.
Справа в тому, що SAP R/3 - конфігуративна система, тому, купивши
її, підприємство працюватиме з індивідуальною версією, налаштованої
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саме під його параметри. Показником технічного рівня системи може
служити спосіб її настройки. Чим ширше можливості конфігурації і
налаштування системи без необхідності її переписування, тим вище
технічний рівень даної системи.
Отже SAP R/3 у порівнянні з «1С:Підприємство» є більш
складною та досконалішою системою. Яку використовують майже усі
європейські та світові компанії, через її адаптивність та можливості
налаштування. В Україні SAP R/3 поки не майже не представлена,
через високу вартість та складність налаштування під українські
реалії.
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СУТНІСТЬ РИЗИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК ОБ’ЄКТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
У статті розкрито сутність поняття «Оцінка професійних ризиків».
Виокремлені складові ризику як факту господарської діяльності. Наведена формула
розрахунку умовного зобов’язання (активу). Представлений алгоритм визнання
ймовірних наслідків ризиків господарської діяльності в бухгалтерському обліку.
Ключові слова: ризик, господарський ризик, професійний ризик бухгалтера,
ймовірність збитку.
The article reveals the essence of the concept of "Evaluation of occupational
hazards." Singled out as a risk component of economic activity . The formula of calculation
of contingent liability (asset ). The algorithm of recognition of the likely consequences of the
risks of economic activities in accounting.
Keywords: risk, economic risk , the risk of professional accountants , the probability
of loss.
В статье раскрыта сущность понятия «Оценка профессиональных рисков».
Приведенные составляющие риска как факта хозяйственной деятельности.
Приведенная формула расчета условного обязательства (актива). Представленный
алгоритм признания вероятных последствий рисков хозяйственной деятельности в
бухгалтерском учете.
Ключевые слова: риск, хозяйственный риск, профессиональный риск
бухгалтера , вероятность ущерба.

Ототожнення ризику з невизначеністю протягом значного періоду
часу призвело до неоднозначності трактування поняття ―ризик‖.
Вивчення підходів до визначення сутності даного явища за різними
напрямами економічної науки дозволило встановити, що ризик, на
відміну від невизначеності, є вимірюваною величиною.
Ризик – це усвідомлена ймовірність настання негативних або
позитивних наслідків господарської діяльності, здійсненої в умовах
впливу та змін зовнішніх і внутрішніх факторів господарювання та в
результаті реалізації обраних управлінських рішень, які впливають на
фінансовий стан підприємства. Таке трактування забезпечує єдиний
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підхід до розуміння ризику як облікового поняття та надає можливість
оцінити його вплив на систему бухгалтерського обліку і на стан
підприємства в цілому.
В умовах ринкових відносин у сфері господарювання особливої
уваги набуває питання інформаційних ризиків користувачів
бухгалтерської звітності, які прямо залежать від ризиків системи
бухгалтерського обліку, тобто професійних ризиків бухгалтера. Система
бухгалтерського обліку є інструментом управління ризиками діяльності
підприємства, а також джерелом виникнення професійних ризиків
працівників бухгалтерської служб [1].
Наукові думки щодо сутності поняття «Оцінка професійних
ризиків» наведені у табл. 1 [5-6].
Таблиця 1
Визначення поняття «Оцінка професійних ризиків» у деяких джерелах
спеціальної літератури
Джерело

Визначення поняття «Оцінка
професійних ризиків»

Савчук М. Оцінювання професійного
ризику як основа управління
охороною праці та промисловою
безпекою / М. Савчук, Р. Яковчук //
[Електронний ресурс].— Режим
доступу: http://ubgd.lviv.ua/.

«Оцінка професійних ризиків – кількісне
значення
виявлених
ризиків,
яка
здійснюється за участю працівника перед
початком будь-якої роботи»

Методичні
засади
оцінювання
професійних
ризиків
/
В. І. Надрага // Вісник економічної
науки України. - 2014. - № 1. С. 77-81.
Удосконалення методики оцінки
професійних ризиків на робочому
місці
/
А. П. Березовський, Е.В. Прокопенко
// Вісник Уманського національного
університету садівництва. - 2013. - №
1/2. - С. 101-108.

«Оцінка професійних ризиків - пов‘язана
з невизначеністю та ймовірнісними
характеристиками ризиків: впливом
техногенного середовища на людину,
суб‘єктивним
сприйняттям
ризиків
людиною, станом охорони праці на
виробництві,
дієвістю
механізмів
соціального страхування та реабілітації»
«Оцінка
професійних
ризиків
характеризується
універсальністю
технології розрахунків з урахуванням
можливості
виникнення
нових
потенційних ризиків, а також дозволом
формування інтегрованих показників
даних ризиків на окремих робочих
місцях»
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Продовження табл. 1
Рогач Ю.П. Напрями зниження
професійного ризику в АПК / Ю.П.
Рогач, А.С. Комар // Науковий вісник
ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ,
2012. – Вип. 2, т. 2. – С. 156–162.
Оцінка ризику розвитку професійних
захворювань
у
працівників
металургійної,
вугільної
промисловості та машинобудування
України /
А. М. Нагорна, П.
М. Вітте,
М. П. Соколова, І. Г. Кононова, О.
Орехова, В. В. Мазур // Укр. журн. з
пробл. медицини праці. - 2012. - № 3.
- С. 3-13.
Кириченко Т.О. Професійні ризики
облікового персоналу та їх вплив на
організацію бухгалтерського обліку/
Кириченко Т. О., Лисиця В. І :
[електронний ресурс]. – режим
доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua

«Оцінка
професійних
ризиків
–
розрахунок можливості людських жертв
та матеріальних втрат або травм і
ушкоджень»

«Оцінка професійних ризиків неможлива
без достатньої інформаційної бази щодо
кількісних і якісних характеристик
факторів ризику, а також даних про стан
здоров‘я тих працівників, що зазнають
впливу цих факторів ризику»
«Оцінка професійних ризиків» - дії або
бездіяльність працівників бухгалтерської
служби, які провокують можливу
небезпеку викривлення бухгалтерської
інформації, викликану безгосподарністю,
марнотратством або фальсифікацією
звітності, що призводить до отримання
підприємством збитків.

Професійний ризик бухгалтера є сукупністю ризиків, які
виникають у процесі організації та ведення бухгалтерського обліку і
пов‘язані з діяльністю облікового персоналу. Причини виникнення
даного ризику: групи технічних і методичних помилок та типові
порушення. Складовими професійного ризику бухгалтера є: ризик
організації бухгалтерського обліку та ризик дій облікового персоналу.
Неефективність методів управління господарською діяльністю в
умовах ризику пов‘язана з відсутністю відповідного облікового
забезпечення, що є наслідком проблемних питань, пов‘язаних з
визнанням ризиків у бухгалтерському обліку. Метод причиннонаслідкових зв‘язків дає можливість визначити взаємозалежність ризику
та господарської діяльності підприємства (рис. 1).
Наявність ризику представлена існуванням умовного факту
господарської діяльності – ризик-причина, який є підставою здійснення
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господарських операцій (заходів управління ризиками) та їх облікового
відображення для покриття ймовірних наслідків ризику в майбутньому.
Наслідки настання ризику (ризик-наслідок) є дійсним фактом
господарської діяльності, що відображається на бухгалтерських рахунках
традиційних об‘єктів бухгалтерського обліку. Встановлено, що ризик є
фактом господарської діяльності (як умовним, так і реальним), а також
може бути представлений як інтегрований об‘єкт бухгалтерського обліку,
який включає ряд існуючих об‘єктів: активи, резервний та додатковий
капітали, прибуток і збиток, резерви, зобов‘язання, доходи та витрати.
Ризик як факт господарської діяльності
Ризик-наслідок:
реальні факти господарської
діяльності

Ризик-причина:
умовні факти
господарської діяльності

Виникнення витрат (збитку)
Виникнення зобов‘язань
Виникнення доходів (прибутку)
Виникнення активів
Існування умовного
зобов‘язання

Виникнення дебіторської
заборгованості
Формування додаткового капіталу

Існування умовного
активу

Формування резервів
Формування резервного капіталу

Рис. 1. Складові ризику як факту господарської діяльності [2]
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Розмежування складових ризику як факту господарської діяльності
дозволило розробити критерії визнання в бухгалтерському обліку
ймовірних наслідків господарських ризиків і сформувати методичні
підходи щодо облікового відображення таких наслідків та методів
управління ними. Невирішеність питання оцінки ризиків-причин
призводить до відсутності підходів до визнання їх ймовірних наслідків
у бухгалтерському обліку та прийнятті рішення про їх облікове
відображення. Ризик трансформується в умовний факт господарської
діяльності лише за ймовірності реалізації його наслідків від 50 до
100 %. Враховуючи це, відображено алгоритм визнання в обліку
ймовірних наслідків ризику діяльності суб‘єктів господарювання
(рис. 2).
ПОЧАТОК ВИЗНАННЯ
Існування невизначеності в господарській діяльності

так

Первинна невизначеність
є унікальною

Невизначеність не
вимірюється

ні
ні

Встановлюються
аналогічні факти

так

Суб‘єктивна
ймовірність
Істинна
невизначеність

так
ні

Невизначеність
вимірюється

0-50 %

так

ні

Об‘єктивна ймовірність

50-90 %

РИЗИК

так

ні

Визначення ступеня ймовірності

90-100 %

так
Умовний факт господарської діяльності

актив, дохід

Прогнозування наслідків

Умовний актив

витрати, збиток

Умовне зобов‘язання
КІНЕЦЬ ВИЗНАННЯ

Рис. 2. Алгоритм визнання ймовірних наслідків ризиків
господарської діяльності в бухгалтерському обліку [3]
Встановлено, що за неможливості виміряти господарський
ризик, він є невизначеністю господарської діяльності, й відповідно, не
може бути об‘єктом обліку. Для забезпечення можливості
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відображення в обліку заходів з управління ризиками діяльності та
віднесення ризику до умовного факту господарської діяльності
розроблено шкалу оцінки ймовірних наслідків господарського ризику
(до 50 %, 50-90 %, 90-100 %), критерії якої встановлено для
визначення величини умовного зобов‘язання (активу), що
визначається за формулою:

УЗ ЙЗП ЙРР
(1),
де УЗ – умовне зобов‘язання (актив);
ЙЗП – ймовірне зобов‘язання підприємства (перед підприємством);
ЙРР – ймовірність реалізації ризику.
В якості основи при оцінці ризику використовується шкала
ймовірності збитку, згідно з якою будь-яка (несприятлива) подія
відбудеться у розглянутий період хоча б один раз (табл. 2).
Таблиця 2
Шкала ймовірностей збитку
Коефіцієнт
Ймовірність збитку
0,0
Збиток неможливий
0,1
Ймовірність збитку вкрай мала
0,2
Збиток малоймовірний
0,3
Невелика ймовірність збитку
0,4
Ймовірність збитку менше 50%
0,5
Ймовірність збитку 50%
0,6
Збиток досить ймовірний
0,7
Збиток ймовірний
0,8
Збиток передбачуваний
0,9
Збиток дуже ймовірний
1,0
Збиток відбудеться напевно
Суть кількісної оцінки і якісного аналізу всіх підприємницьких
ризиків, що загрожують діяльності того чи іншого суб'єкта, полягає в
побудові найбільшого числа всіляких сценаріїв виникнення та
розвитку ризикових ситуацій та властивих їм несприятливих наслідків
за допомогою математичних теорій на підставі статичних даних. Отже,
обліковий працівник, який відповідає за оцінку ризиків професійної
діяльності на підприємстві повинен максимально враховувати усі
фактори, що впливають на роботу суб‘єкта господарювання в цілому
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та на його працівників зокрема.
Виходячи з відсутності єдиного підходу до класифікації ризиків
професійної діяльності, різноманітності класифікаційних ознак,
розроблено класифікацію ризиків за сферами виникнення (макро-,
мезо- та мікрорівнів економічної діяльності), що сприяло визначенню
тих видів ризику, які притаманні суб‘єктам господарювання [4]
На основі дослідження підходів до класифікації ризиків
діяльності підприємств для цілей бухгалтерського обліку визначено,
що господарські ризики поділяються на підприємницькі ризики,
ризики непідприємницької діяльності та ризики, притаманні будьяким видам і формам діяльності суб‘єкта господарювання. Ризики, які
несе обліковий апарат, охоплюють будь-які види і форми діяльності і
мають вплив на фінансові результати від надзвичайної та звичайної
(операційної, фінансової, інвестиційної) діяльностей. Оцінка таких
професійних ризиків повинна здійснюватись з особливою
відповідальністю та високим об‘єктивізмом.
Більшість проблем системи бухгалтерського обліку залежать від
недоліків організації обліку на підприємстві та існування ризиків. В
основному вони виникають через те, що сьогодні на обліковий
персонал, зокрема на головного бухгалтера, покладено виконання
великої кількості завдань, до яких належить управління колективом і
роботою бухгалтерської служби, ведення фінансового, податкового та
управлінського обліку, своєчасне опрацювання податкового та
господарського законодавства, виконання функцій фінансового
директора (за відсутності такої посади на підприємстві). Такий перелік
робіт і ступінь навантаження неминуче призводять до певних
упущень, помилок організації та ведення бухгалтерського обліку,
складання і подання фінансової звітності. Саме тому на сьогодні
актуальним залишається дослідження питання виникнення та ступеня
впливу професійних ризиків облікового персоналу на діяльність
підприємства та інших суб‘єктів господарських відносин – перед
користувачами звітності. Виходячи з того, що в бухгалтерському
обліку ризики мають суб‘єктивний характер (ризик пов‘язаний з
безпосередньою роботою бухгалтерського персоналу та залежить від
людських факторів за умови здійснення професійної діяльності). З
метою вдосконалення організації бухгалтерського обліку в умовах
ризику і невизначеності та мінімізації ступеня професійного ризику
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облікового персоналу визначимо об‘єкт і суб‘єкт ризиків системи
бухгалтерського обліку, види професійних ризиків та їх наслідки.
Об‘єктом професійного ризику бухгалтера є процес організації
та ведення бухгалтерського обліку, який, в свою чергу, включає
процес документування господарських операцій, формування
облікової політики підприємства та правильне здійснення розрахунків
за операціями [6].
Суб‘єктами професійного ризику бухгалтера є обліковий
персонал підприємства (головний бухгалтер, його заступники та
рядові бухгалтери), який спричиняє виникнення даного ризику. Так як
причиною ризиків, які виникають в системі бухгалтерського обліку, є
їх суб‘єктивних характер, пов‘язаний з людським фактором, всі ризики
системи бухгалтерського обліку можна визначити прямо залежними
від якісного здійснення професійної діяльності працівниками
бухгалтерської служби та наслідків їх роботи [5].
Таким чином, недосконалість організації бухгалтерського обліку
на підприємстві може зумовити появу господарських ризиків,
викликаних діями облікових працівників, і як наслідок отримання
суб‘єктом господарювання додаткових витрат і збитків.
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СОБІВАРТІСТЬ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ
НА ПОСЛУГИ АВТОМОБІЛЬНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ
В статті розглянуто і проаналізовано методику розрахунку тарифів на
перевезення пасажирів автомобільним міським транспортом, здійснено розрахунок
тарифу на проїзд одним з маршрутів по м.Луцьк. Досліджено нормативну базу
пасажирських перевезень та вказано на недоліки в даній сфері.
Ключові слова: пасажирські перевезення, облік, собівартість, тариф,
транспорт.
This article scrutinizes the methodology of calculating fares for passenger
transportation by public transport. The calculation of fares for one of the routes in Lutsk is
presented. The regulatory framework of passenger transportation is appraised, and the
drawbacks in the realm are elucidated.
Key words: passenger transportation, accounting, prime cost, fares, transport.
В статье рассмотрено и проанализировано методику расчета тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным городским транспортом, осуществлен расчет
тарифа на проезд одним из маршрутов по г.Луцк. Исследовано нормативную базу
пассажирских перевозок и отмечено недостатки в данной сфере.
Ключевые слова: пассажирские перевозки, учет, себестоимость, тариф,
транспорт.

Сьогодні важко уявити звичне життя без транспорту, як
інструменту для комунікації, переміщення товарів, документів та,
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власне, самого населення. Пасажирські перевезення займають чільне
місце серед інших видів транспорту та мають суттєві особливості, які
вносять свої корективи в організацію та методи ведення
бухгалтерського і податкового обліку. В умовах конкуренції кожен
перевізник прагне до мінімізації витрат та максимізації прибутків, що
необхідно здійснювати зважено та обґрунтовано задля збереження
високої якості надання послуг при доступній ціні.
Теоретичні і методологічні основи проблеми організації
пасажирських перевезень, формування тарифів та облікового
забезпечення надання таких послуг вивчали М.Ф. Базась,
А.В. Базилюк, А.Г. Будрін, В.Б. Захожай, В.Г. Коба, Є.Г. Логачов,
М.М. Матюха, О.І. Малишкін, Я.Я. Назаренко, М.О. Турченюк,
М.Д. Швець та ін. Проте досі є багато спірних питань щодо
формування тарифів на пасажирські перевезення, розподілу маршрутів
між перевізниками, порядку та розміру компенсацій витрат з бюджету
для АТП при наданні послуг для пільгових категорій, контролю
надання послуг, відповідальності за порушення та інші проблеми.
Саме тому актуально проводити дослідження з даної теми.
Організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування здійснює урядовий орган — державне
Управління автомобільного транспорту Мінінфраструктури України, а
також органи Місцевого самоврядування в порядку, визначеному
Постановою № 176 (Про затвердження Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту) [6], і в межах
повноважень, делегованих Законом № 2344-14 (Про автомобільний
транспорт) [1].
Згідно Статті 43 Закону України «Про автомобільний
транспорт», визначення автомобільного перевізника на автобусному
маршруті загального користування здійснюється виключно на
конкурсних засадах [1]. Такі умови вибору перевізника дають змогу
обрати підприємство, у якого наявна достатня кількість автобусів, які
відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю, існує
резерв автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з
ладу, наявні транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями, є усі необхідні сертифікати та
свідоцтва для здійснення діяльності та виконуються інші важливі
умови для якісного та безпечного перевезення пасажирів [7]. Слід
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звернути увагу на Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законів України щодо організації пасажирських перевезень на міських
автобусних маршрутах загального користування» від 18.09.15р., [8] У
законопроекті сказано, що виконавчі органи міських рад вправі не
проводити конкурси для визначення автомобільних перевізників на
міські автобусні маршрути загального користування (у звичайному та
експресному режимі руху) у разі укладення договорів на такі
маршрути
безпосередньо
з
міськими
комунальними
автотранспортними підприємствами, що створені і надають послуги з
перевезення у відповідному місті. Прийняття даного законопроекту
підкреслить пріоритетність державних автотранспортних підприємств
над приватними та порушить конкурентне середовище серед
перевізників.
Розрахунок тарифу на послуги з перевезення пасажирів у
звичайному режимі здійснюється кваліфікованими працівниками
підприємств виходячи з Наказу Міністерства транспорту та зв‘язку
України «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги
пасажирського автомобільного транспорту» №1175 від 17.11.2009р.
(далі – Методика) [5]. Вона визначає механізм формування тарифів на
послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування, автобусних маршрутах спеціальних перевезень та
автобусних маршрутах нерегулярних перевезень, а також тарифів на
послуги з перевезення пасажирів у таксі та легковими автомобілями на
замовлення і застосовується органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування та автомобільними перевізниками
незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форми власності та
організаційно-правової форми господарювання.
Можливі два варіанти ведення обліку витрат. За першого
варіанту в системі бухгалтерського обліку, а точніше - в системі
фінансового обліку, проводиться весь комплекс робіт, включаючи
калькуляцію собівартості послуг. При другому варіанті в системі
рахунків фінансового обліку ведеться лише узагальнюючий облік
витрат на рахунках синтетичного обліку і вирішується лише завдання
зі складання фінзвітності. Решта завдань (контроль, аналіз, прогноз
витрат, калькуляція собівартості одиниці перевезень) вирішується в
системі управлінського обліку. Обраний варіант обліку зазначається в
наказі про облікову політику АТП. Залежно Від обраного варіанта
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ведення обліку бухгалтерія АТП задалегідь обирає методику
відображення витрат на рахунках. [2]
Собівартість пасажирських перевезень – це грошове вираження
сумарних витрат транспортного підприємства на підготовку і
здійснення процесу перевезень пасажирів, виконанням робіт і послуг,
що забезпечують перевезення.
Собівартість пасажирських перевезень виражається залежністю
[4]:
S=(S1км*Lс)/(q*Ƴ *β),
(1)
де S1км - собівартість виконання 1 км пробігу;
Lс – середня відстань поїздки;
q – пасажиромісткість одиниці рухомого складу;
Ƴ – коефіцієнт використання пасажиромісткості;
β – коефіцієнт використання пробігу.
У відповідності до Методики у виробничу собівартість
перевезень включаються [5]:
-прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати;
- загальновиробничі витрати.
Витрати палива на 1 км пробігу автобуса розраховують за
формулою [9]:
Вп=0,01*Нn*(1+0,01*КΣ)*Цп,
(2)
де Нn – базові лінійні норми витрат палива для автобусів
(куб.м/100 км);
0,01 х Нn – витрати палива на 1 км пробігу (куб.м/км);
КΣ – сумарний коригуючий коефіцієнт до лінійної норми, яким
враховуються конкретні умови експлуатації (%);
Цп – ціна палива (грн/куб.м).
Витрати на мастильні матеріали розраховуються пропорційно
до витрат палива [9]:
Вм=0,01*В’п*(NM* ЦM+ Nmp* Цmp+Nпл* Цпл+ Nс* Цс),
(3)
де В’п – загальні нормативні витрати палива на 1 км пробігу за
певних умов експлуатації (л/км) [9]:
В’п=0,01* НП*(1+0,01* КΣ),
(4)
Nм, Nmp, Nс, Nпл – норми витрат відповідно моторних,
трансмісійних, спеціальних олив (л/100л палива) та пластичних мастил
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(кг/100 л палива);
ЦM, Nmp, Цс, Цпл – ціна відповідно моторних, трансмісійних,
спеціальних олив (грн./л) і пластинчастих мастил (грн./кг).
Витрати на автомобільні шини на 1 км пробігу визначаються як
[9]:
Вш=(Цш*Кш)/( Нш*Кк)
(5)
де Цш – ціна автомобільної шини;
Кш – кількість шин, встановлених на автомобілі (од.);
Нш – норма експлуатаційного пробігу шин (км).
Амортизаційні відрахування обчислюють за формулою [9]:
Ва=(Ца*Na)/( 100*Lp)
(6)
де Ца – залишкова або первісна балансова вартість автобуса;
Na – річна норма амортизації, %;
Lp – річний пробіг автобуса (км).
Державні пасажирські перевезення переважно є збитковими,
оскільки встановлені тарифи не покривають витрати на перевезення
пасажирів. На основі рівня собівартості на одиницю перевезень
встановлюється рівень тарифу – оплати вартості проїзду одного
пасажира. Тарифи на послуги пасажирського транспорту
визначаються на перевезення 1 пасажира (для міських перевезень) та
виконання 1 пасажиро-км транспортної роботи (приміські і міжміські
перевезення).
Розрахунок тарифів здійснюється відповідно до запланованих на
рік (на підставі фактичних) обсягів транспортної роботи, характерних
для даного виду перевезень Перевізника в регіоні, та кількості
перевезених пасажирів з використанням економічно обґрунтованих
планових витрат, визначених з урахуванням вимог законодавства, на
підставі галузевих норм, ставок податків і зборів (обов'язкових
платежів), прогнозного індексу цін виробників промислової продукції
у плановому періоді. До розрахунку тарифу включається плановий
прибуток, необхідний для розвитку Перевізника і сплати ним
податкових зобов'язань.
Економічно обґрунтований тариф (Т) на послуги пасажирського
автомобільного транспорту, згідно з Методикою, визначено за
формулою:
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(7)
де S - повна собівартість перевезень усіх категорій пасажирів,
тис. грн.;
П - плановий прибуток, тис. грн.;
Ді - доходи від іншої операційної діяльності без урахування
цільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю, тис.
грн.;
Q - загальний обсяг перевезень пасажирів, прогнозований
підприємством, тис. пас.
Розглянемо середні витрати пасажиро-транспортного процесу
на одному з маршрутів по м. Луцька автомобілем Богдан А092
середньостатистичного перевізника. Протяжність маршруту – 15,4 км
(сума прямого та зворотного напрямків), розташування – центральна
частина міста.
Таблиця 1
Зведений розрахунок тарифу на послуги пасажирського
автомобільного транспорту у загальному режимі міського сполучення,
автобусом марки Богдан А092 станом на 2015р.,
авторське дослідження
Один.
виміру

Показники
Загальний обсяг перевезених пасажирів на
маршруті
Транспортна робота на маршруті (для
приміських та міжміських перевезень)
Прямі матеріальні витрати, в т.ч.
витрати на паливо
витрати на мастильні матеріали
витрати на шини
витрати на акумуляторні батареї
Прямі витрати на оплату праці (ЗП водіїв та
кондукторів)*
Інші прямі витрати, в т.ч.:

тис. пас.

Усього, на
маршруті
169,6

тис. пкм
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

500,78
436,28
28,84
32,84
2,81

тис.грн.

54,16

тис.грн.

167,17

витрати на обов'язкові послуги автостанцій

тис.грн.

0,00

витрати на отримання ліцензій, дозволів тощо

тис.грн.

0,43
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Продовження табл. 1
нарахування на ЗП водіїв та кондукторів
витрати на амортизацію ТЗ
витрати на ТО і Р
ЗП ремонтних робітників з нарахуваннями
вартість ремонтних робіт і послуг сторонніх
організацій
витрати на медогляд водіїв

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

19,82
44,65
88,69
12,94

тис.грн.

0,65

тис.грн.

0,00

Загальновиробничі витрати, в т.ч.:

тис.грн.

3,67

тис.грн.

1,55

утримання апарату управління виробництвом
(ЗП та нарахування, відрядження, підготовку
кадрів)
утримання
основних
засобів
загальновиробничого призначення
амортизація
основних
засобів
загальновиробничого призначення
інші (придбання квитків, послуги сторонніх
організацій, утримання виробничих приміщень,
обслуговування виробничого процесу, охорону
праці, виробничу санітарію тощо)
Виробнича собівартість послуг
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші витрати операційної діяльності
Витрати операційної діяльності
Фінансові витрати
Прибуток (прийнято 10 % рентабельності)
Доходи від інших видів діяльності (міські
перевезення у звичайному режимі руху)
Тариф розрахунковий

тис.грн.
тис.грн.

0,15

тис.грн.

1,97

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

725,78
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
72,59

тис.грн.

0,00

грн/пас.

4,71

В Україні тарифи на пасажирські перевезення формуються на
основі принципів планово-адміністративної економіки та базуються на
витратних методах. Сьогодні перед підприємствами транспорту гостро
постали проблеми зношеності рухомого складу та нестачі коштів на його
оновлення, наявності великої кількості пільгових категорій пасажирів та
відсутності механізму відшкодування коштів за їх перевезення. Як
бачимо з дослідження, розрахунковий тариф на перевезення склав 4 грн.
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71 коп. в той час, як згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької
міської ради від 18.02.15 № 76-1 Луцька міська встановила ціну проїзду
на рівні 3 грн. Така ситуація не дозволяє підприємствам-перевізникам
утримувати автотранспортні засоби у належному стані та надавати
пасажирам якісні послуги.
Перегляд рівня тарифів повинен здійснюватися органами
виконавчої влади або органами місцевого самоврядування у зв'язку зі
зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать
від господарської діяльності перевізника, в тому числі в разі зміни
вартості палива більш ніж на 10%. [5]
Аналіз тарифоутворення у сфері автомобільних пасажирських
перевезень показав, що найбільшу питому вагу в ціні на проїзд займає
виробнича собівартість, яка узагальнює всі витрати на матеріали, оплату
праці, загальновиробничі та інші витрати. Також важливою складовою
тарифу є запланований прибуток підприємства. Проведені розрахунки
показали, що встановлені ціни на проїзд міським автобусним
транспортом у м. Луцьку є занижені, що вимагає їх перегляду органами
виконавчої влади.
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УДК 657
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Горбов Александр
Финансовый университет при Правительстве РФ
РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА ФЕДЕРАЛЬНЫМ
КАЗНАЧЕЙСТВОМ
В сучасних умовах актуальною стає проблема нестачі бюджетних коштів для
виконання покладених на Уряд зобов'язань. Тому найважливішим завданням
державних органів є отримання додаткових фінансових резервів. Одним із шляхів
досягнення цих цілей є отримання грошових ресурсів зарахунок розміщення тимчасово
вільних коштів Єдиного казначейського рахунку Федерального Казначейства.
Ключові слова: Єдиний казначейський рахунок, Федеральне казначейство,
угоди РЕПО, ліквідність ЄКР.
In modern conditions becomes urgent problem of shortage of budgetary funds in
order to fulfill the government's commitment. Therefore, the most important task of public
authorities is to extract additional financial reserves. One way to achieve these goals is to
obtain cash resources expense of placement of temporarily free funds of the Single Treasury
Account of the Federal Treasury.
Keywords: Treasury Single Account, the Federal Treasury, repos, liquidity CEN.
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В современных условиях актуальной становится проблема нехватки
бюджетных средств для исполнения возложенных на Правительство обязательств.
Поэтому важнейшей задачей государственных органов является извлечение
дополнительных финансовых резервов. Одним из путей достижения этих целей
является получение денежных ресурсов засчет размещения временно свободных
средств Единого казначейского счета Федерального Казначейства.
Ключевые слова: Единый казначейский счет, Федеральное казначейство,
сделки РЕПО, ликвидность ЕКС.

В условиях затянувшейся экономической стагнации в
Российской Федерации одним из важнейших вопросов стал поиск
новых источников финансирования дефицита бюджета, что особо
важно в условиях построения социально ориентированной бюджетной
политики [1], в том числе на региональном уровне [2]. Одним из путей
решения данной проблемы является проведение Федеральным
казначейством активных операций с временно свободными
средствами на едином казначейском счете.
В современных условиях перед органами Федерального
казначейства ставится острая необходимость создания оптимальной
системы, обеспечивающей благоприятные условия для эффективного
управления финансовыми ресурсами. Для достижения цели
повышения эффективности менеджмента федеральными средствами
возникает необходимость оптимизации процесса достижения
бюджетных средств к их получателям путем сосредоточения их на
едином счете бюджета.
Единый казначейский счет сам по себе не решает задачи
повышения эффективности использования текущих активов и
пассивов бюджета, а лишь создает предпосылки для этого. Тем самым
становится актуальной тема формирования эффективной модели
использования финансовых ресурсов бюджета, сконцентрированных
на едином счете. Это обусловлено проводимыми реформами в
бюджетной сфере по повышению качества выполняемых
государственных функций через максимальную автоматизацию
процессов, применение самых передовых технологий, упрощение
административных и технических процедур с точки зрения оценки их
эффективности и выявления сопутствующих недостатков [3].
Важным направлением развития таких технологий является
выбор инструментов, с помощью которых казна будет получать
дополнительный процентный доход с временно свободных средств.
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На данный момент Федеральным казначейством используются
следующие инструменты:
Проведение открытых и закрытых аукционов среди кредитных
организаций на размещение средств на депозитах.
Проведение таких же аукционов, но в валюте (введены в
практику из-за высокой волатильности рубля).
Операции РЕПО [5].
Размещение временно свободных средств на депозитах
определенных кредитных организаци - самый старый (функционирует
еще с 2008 года) и высокодоходный, но и весьма рискоемкий
инструмент. Банки, с которыми вправе работать казначейство,
определяются
в
соответствии
с
критериями
допуска,
регламентированными постановлением Правительства РФ. Критериев
допуска относительно немного — это наличие пяти миллиардов
рублей собственного капитала, определенный уровень кредитного
рейтинга, участие в системе страхования вкладов и отсутствие
предписаний со стороны Банка России.
Аукционы бывают двух типов: открытые и закрытые. Открытый
аукцион — это торговая сессия на Московской фондовой бирже.
Сессия длится 15 минут и за это время участники аукциона, видя
предложения соперников, поднимают свою ставку. На закрытом
аукционе предложения соперников не известны участникам, а нижний
предел ставки устанавливается по согласованию с Центральным
банком и Минфином России.
Говоря об активных операциях Федерального казначейства с
временно свободными бюджетными средствами, особое внимание
стоит уделить операциям РЕПО, которые начали повсеместно
использоваться именно с 2015 года.
С.Е. Прокофьев дал следующее определение данной операции:
"РЕПО - финансовая операция опционного типа, которая предполагает
предоставление покупателем продавцу денежных средств, а продавец,
в свою очередь, передает в собственность покупателя портфель
заранее оговоренных ценных бумаг (взаимно оцененный ими) и
обязуется по истечении определенного срока выкупить их по более
высокой цене, установленной ранее. Таким образом можно определить
данную операцию, с экономической точки зрения, как депозитную
сделку на условиях залога.
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Первые пробные сделки РЕПО с временно свободными
бюджетными средствами были проведены Казначейством в феврале
2015 года, начиная с 20 мая эти сделки проводятся каждый рабочий
день. По состоянию на 15.09.2015 в результате проведения данных
сделок были получены дополнительные доходы в размере 2,1 мдрд.
рублей.
Причем если у Банка России достаточно большая палитра
ценных бумаг, которые он берет в залог, то ломбардный список
Федерального казначейства включает в себя только один тип ценной
бумаги — выпускаемые Минфином России облигации федерального
займа (ОФЗ). Облигации могут быть разных траншей, разной
дюрации, стоимости, но только они являются для нас предметом
залога в процессе проведения активных операций со средствами ЕКС
федерального уровня.
Для того чтобы банки могли планировать свою ликвидность,
в начале каждого месяца сообщается на сайте Казначейства России,
какая минимальная сумма каждый рабочий день в течение месяца
будет выводиться на рынок по РЕПО-овернайт [4].
Результаты деятельности Федерального казначейства по
размещению временно свободных средств представлены в таблице 1.
Таблица 1
Доходы федерального бюджета, полученные от проведения
Казначейством России активных операций со средствами ЕКС, млрд.р.
Периоды
Доходы

апрельдекабрь
2008
16,2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

18,9

4,9

19,6

22,5

30,5

48,8

январьсентябрь
2015
42,2

Итого
за
период
203,7

Проанализировав имеющийся опыт и опыт зарубежных стран,
можно выделить основные преимущества таких сделок по
размещению свободного остатка бюджетных средств:
Залоговая природа сделки РЕПО обеспечивает снижение
бюджетных рисков, ввиду того, что в результате сделки ценные
бумаги переходят покупателю на правах собственности и он может в
любое время выручить за эти активы деньги.
Ежедневные сделки РЕПО это путь к обеспечению широкому
спектру кредитных организаций доступа к недорогим финансовым
ресурсам.
54

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (10). 2016

Высокая

технологичность

и

оперативность

проводимых

сделок.
Ввиду того, что в операциях РЕПО чаще всего в качестве
залога выступают ОФЗ, это делает эти инструменты более
ликвидными, что благоприятно сказывается на их эмитенте.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том,
что в перспективе, во-первых, целесообразным выглядит расширение
круга операций РЕПО, во-вторых удельный вес этого инструмента
трендово растет, что также в своем интервью заметил и заместитель
руководителя Федерального казначейства, Прокофьев Станислав
Евгеньевич [6].
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ПОКАЗАТЕЛИ EBIT И EBITDA В ОЦЕНКЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ
В статье раскрыты сущность и значение показателей EBIT и EBITDA.
Показано, какие компании раскрывают в своей отчетности данные показатели
прибыли. Отражены коэффициенты, рассчитываемые на основе показателей EBIT и
EBITDA, произведены их расчеты по крупным компаниям металлургического сектора
промышленности России.
Ключевые слова: прибыль, EBIT, EBITDA, рентабельность.
In article the essence and value of indicators of EBIT and EBITDA are opened. It is
shown what companies open these indicators of profit in the reporting. The coefficients
counted on the basis of indicators of EBIT and EBITDA are reflected, their calculations for
the large companies of metallurgical sector of the industry of Russia are made.
Keywords: profit, EBIT, EBITDA, profitability.
У статті розкрито сутність і значення показників EBIT та EBITDA.
Показано, які компанії розкривають у своїй звітності дані показники прибутку.
Відображені коефіцієнти, що розраховуються на основі показників EBIT та EBITDA,
проведено їх розрахунки за великим компаніям металургійного сектора промисловості
Росії.
Ключові слова: прибуток, EBIT, EBITDA рентабельність.

В настоящее время функционирование российских компаний
происходит в рыночной среде. В условиях высокой конкуренции, как
на внутреннем, так и на мировом рынке, нехватке квалифицированных
трудовых ресурсов, современного оборудования и прогрессивной
технологии не всем компаниям удается достичь финансового
благополучия.
Самым важным фактором, влияющим на финансовую
устойчивость предприятия, является прибыль. Именно прибыль
является целью деятельности коммерческих предприятий. При этом
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каждое предприятие стремится максимизировать прибыль и повысить
уровень рентабельности. Чем лучше эти показатели, тем эффективнее
бизнес, тем сильнее его финансовая устойчивость. Грамотно
проведенный анализ прибыли позволяет получить информацию,
служащую основой для принятия экономически обоснованных
управленческих решений, которые будут вести предприятие к росту
финансовых результатов от его деятельности.
Финансовые результаты (прежде всего прибыль) служат
критерием оценки эффективности качества управления в компании.
Вместе с тем прибыли (убытки) влияют на инвестиционную
привлекательность компании, ее рыночную стоимость.
В российской практике компании в бухгалтерской отчетности
раскрывают такие показатели прибыли, как валовая прибыль, прибыль
от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль.
Однако, в настоящее время многие крупные компании России
кроме бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по
РСБУ, формируют отчетность по МСФО. Данная тенденция связана с
тем, переход на составление бухгалтерской финансовой отчетности по
международным стандартам позволит выйти на рынки капитала,
составить консолидированную отчетность в понятном для западного
бизнес-сообщества формате, привлечь зарубежные инвестиции,
установить долгосрочные отношения с зарубежными партнерами.
Зарубежные компании в своей отчетности используют такие
показатели, как прибыль до вычета процентов и налогов – EBIT
(Earnings before Interest and taxes) и прибыль до вычета процентов,
налогов и амортизация – EBITDA (Earnings before Interest, taxes,
deprecations and amortizations). Данные показатели позволяют
определить реальные финансовые результаты и выявить возможности
генерирования денежных потоков.
В России также имеются компании, которые рассчитывают и
представляют в пояснениях к отчетности данные показатели. Все они,
как правило, составляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность по
МСФО. Это прежде всего крупные компании, акции которых
котируются на зарубежных фондовых биржах, или имеющие
иностранных инвесторов/кредиторов. К таким российским компаниям
можно
отнести
«Газпром»,
«ЛУКОЙЛ»,
«Сбербанк»,
«Сургутнефтегаз»,
«Норильский
никель»,
«Газпромнефть»,
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«Роснефть», «МТС», «Магнит» и др.
Показатели EBIT и EBITDA рассчитываются экономистами
путем корректирующих поправок, касающихся как доходных, так и
расходных статей для отражения нестандартного видения финансовых
результатов. Общий принцип расчета этих показателей —
абстрагирование от финансовых решений (выплат процентов, долга) и
амортизационных начислений.
Показатель EBIT является промежуточным показателем
прибыли до уплаты процентов и налогов. Данный показатель играет
решающую роль для принятия решений о целесообразности
сохранения данного бизнеса или вхождения в него, расширения
присутствия на рынке [5, с. 40]. Показатель EBIT рассчитывается по
данным «Отчета о финансовых результатах» организации – к прибыли
(убытку) до налогообложения прибавляются ранее учтенные с
минусом проценты к уплате. Данный показатель имеет важное
значение в финансовом менеджменте, поскольку является источником
покрытия постоянных финансовых расходов, которые компании
необходимо нести при любых обстоятельствах.
Показатель EBITDA является одним из наиболее широко
используемых аналитических показателей при оценке эффективности
бизнеса. Он позволяет сравнивать финансовые результаты различных
компаний, работающих в одной отрасли, занимающихся одним видом
деятельности. Этот показатель имеет особую значимость для
характеристики
эффективности
деятельности
предприятий
затратоѐмких
отраслей,
отличающихся
высоким
уровнем
амортизационных отчислений в общей сумме затрат. Поскольку
амортизация не вызывает оттока денежных средств, расчет показателя
EBITDA дает возможность получить приблизительную оценку чистого
денежного
дохода,
характеризующую
платежеспособность
организации. По этой причине показатель является одним из наиболее
востребованных инвесторами, особенно в ситуациях, когда инвестора
интересует лишь потенциал бизнеса генерировать денежный поток.
Обзор теории и практики исчисления показателя EBITDA
позволил выявить три основные методики его расчета [4, c.228].
Первая предлагается представителями Санкт-Петербургской
школы корпоративных финансов В. В. Ковалѐвым и Вит. В.
Ковалѐвым. Авторами предлагается рассматривать EBITDA как
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разницу между выручкой от продажи произведѐнной продукции без
НДС и акцизов и переменными расходами на производство и
реализацию [1, с.434]. Однако данный способ расчета редко
встречается на практике из-за отсутствия раздельного учета
переменных и постоянных расходов в организациях.
Чаще всего методика расчета данного показателя предполагает
последовательное увеличение чистой прибыли на суммы процентных
расходов, расходов по налогу на прибыль и амортизации. Такой
подход расчета EBITDA наиболее распространѐн на практике.
Другая
известная
методика
предполагает
увеличение
операционной прибыли на сумму начисленной амортизации. Основное
ее отличие от предыдущего подхода заключается в том, что в данном
способе в показатель EBITDA не включаются финансовые доходы,
скорректированные на финансовые расходы.
Показатели EBIT и EBITDA широко используются для анализа
рентабельности организации, используемой в оценках эффективности
бизнеса.
Наиболее общим в группе показателей рентабельности является
рентабельность активов. Уровень и динамика показателя
рентабельности активов являются главным объектом внимания
управленческого персонала предприятия, поскольку данный
показатель аккумулирует в себе структуру и движение всех видов
производственных и финансовых ресурсов, издержек ресурсов и
обращения, размеры, структуру и соответствие рыночному спросу
выпускаемой продукции или выполняемых работ (услуг) [6].
Рентабельность активов (ROA) с использованием показателей
EBIT / EBITDA рассчитывается по формулам 1 и 2.
ROA = EBITDA / (Всего активов) × 100%

(1)

ROA = EBIT / (Всего активов) × 100%

(2)

Данный показатель, рассчитанный по EBIT или по EBITDA, дает
более достоверную оценку эффективности использования активов
компании, чем прибыль до налогообложения, так как не искажает
величину прибыли вычитанием дополнительных расходов (процентов
к уплате).
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Важное значение для собственников (акционеров) компании
имеет показатель рентабельность собственного капитала (Return on
Equity, ROЕ). Он показывает эффективность использования
источников финансирования активов.
Рентабельность собственного капитала (ROE), рассчитывается
по формулам 3 и 4.
ROE = EBITDA/ (Акционерный капитал) ×100%

(3)

ROE = EBIT/(Акционерный капитал)×100%

(4)

Кроме того, показатель EBITDA используется при расчете
одного из часто встречающихся индикаторов платежеспособности –
коэффициента отношения долга (чистого долга) к финансовому
результату (формула 5).
КЧД / EBITDA = Чистый долг / EBITDA

(5)

Показатель характеризует финансовое благополучие и
ликвидность компании и часто используется как менеджментом, так и
инвесторами.
Данный
коэффициент
является
индикатором,
характеризующим кредитный рейтинг предприятия. Нормальным
считается значение не выше 3. Снижение данного показателя является
положительной динамикой и может послужить причиной повышения
кредитного рейтинга, а, следовательно, и инвестиционной
привлекательности компании [2].
Представление в отчетности данного коэффициента напрямую
влияет на восприятие компании внешними пользователями, поэтому
такие компании как ПАО «Газпром нефть», ОАО НК«Роснефть»,
ОАО «АК Транснефть» и др. обращают внимание пользователей на
динамику и структуру отношения долга к EBITDA.
Другим показателем, характеризующим работу менеджмента по
управлению капиталом, является соотношение прибыли EBIT или
EBITDA и процентов по долговым обязательствам к уплате.
КE = EBITDA / Проценты к уплате
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Значение коэффициента выше единицы свидетельствует о
способности компании погашать задолженность по процентным
платежам в рамках долговых обязательств и, следовательно, о ее
платежеспособности. Данный показатель используют такие компании
как Alliance Oil Company Ltd., ПАО «Газпром нефть».
Рассмотрим тенденции крупных компаний металлургической
промышленности России по коэффициентам рентабельности,
используя показатель EBITDA, и коэффициенту отношения чистого
долга к EBITDA, которые данные предприятия представляют в своей
отчетности (Табл.1).
Таблица 1
Показатели эффективности функционирования компаний
металлургического сектора промышленности
Показатели

2013

2014

Абс. откл-е

Темп роста,
%

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»
1
2
3
4
5
EBITDA,
2,361
2,702
+ 341
114
млн. дол. США
ROA, %
13,97
21,52
+ 7,55
ROE, %
27,29
41,17
+ 13,88
КЧД / EBITDA
1,5
1,2
- 0.3
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НМЛК)
EBITDA,
1 480
2 381
+ 901
161
млн. дол. США
ROA, %
9
23
+14,01
ROE, %
14,23
38,05
+23,82
КЧД / EBITDA
1,85
0,67
- 1,18
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
EBITDA,
2 240
1 961
-279
87,54
млн. дол. США
ROA, %
21,43
26,99
+ 5,56
ROE, %
138
68
- 70
КЧД / EBITDA
2,38
2,13
-0,25
-

Произведенные
расчеты
показали,
что
наибольшую
рентабельность активов и собственного капитала, как в 2013, так и в
2014 г. имеет компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Вместе с тем
наибольший прирост рентабельности в 2014 г. продемонстрировала
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компания «НМЛК», что в первую очередь было обусловлено
увеличением EBITDA в 1,61 раза. Другие компании, по отчетности
которых были произведены расчеты, также имеют высокие
коэффициенты рентабельности. Однако анализ коэффициента
отношения
чистого
долга
к
EBITDA
выявил,
что
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» имеет достаточно высокое значение
показателя, несмотря на некоторое его снижение в 2014 г. Из трех
оцениваемых компаний наименьшее значение КЧД / EBITDA имеет
«НМЛК», что свидетельствует о ее финансовом благополучии.
Таким образом, использование российскими компаниями таких
нетрадиционных показателей прибыли, как EBIT и EBITDA,
рассчитываемых на базе отчетности МСФО, позволяет расширить
сферу анализа финансовых результатов и сделать оценку
эффективности деятельности крупных компаний более объективной и
прозрачной.
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СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛА ЇЇ
ОДЕРЖАННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Розглянуто значущість управлінської інформації для прийняття стратегічних
рішень на вітчизняних сільськогосподарських підприємствах, її проблеми та основні
принципи для покращення її одержання.
Ключові слова: інформація, стратегічні рішення, управління.
Consider the importance of management information for strategic decision-making
at local farms, its problems and the basic principles for improving its receipt.
Keywords: information, strategic decision management.
Рассмотрены значимость управленческой информации для принятия
стратегических решений на отечественных сельскохозяйственных предприятиях, ее
проблемы и основные принципы для улучшения ее получения.
Ключевые слова: информация, стратегические решения, управление.

Поширення негативних тенденцій у сільському господарстві,
посилення
конкуренції,
погіршення
соціального
становища
сільськогосподарських підприємств, а також неефективність існуючих
методів управління економічними процесами вимагають нових
підходів до формування шляхів відновлення економічного потенціалу
галузі, підвищення ефективності господарювання, формування нового
типу мислення у керівників, орієнтованого на розв‘язання не лише
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поточних проблем, але й на формування середовища для успішної
перспективної діяльності.
Утвердження ринкових відносин створює передумови для
застосування на підприємствах стратегічного управління, основна ідея
якого ґрунтується на розробці стратегій виживання підприємства в
довгостроковій перспективі в умовах жорсткої конкуренції. Основною
складовою стратегічного управління є стратегічна інформація.
Інформація - це предмет управлінської праці, оскільки більшість
чинників впливу суб'єкта управління на об'єкт має інформаційний
характер. Необхідно дуже ретельно переглянути існуючу
інформаційну систему, а саме її отримання щоб сформувати
аналітичне забезпечення стратегічного управління згідно з місією
підприємства.
Питання управлінської інформації та напрямів надходження
стратегічної інформації на вітчизняних сільськогосподарських
підприємствах розглядаються широким колом науковців, зокрема Р.
Фатхутдіновим, З. Шершньовою, О. Єрмаковим, В. Терещенком, М.
Саєнком, В. Андрійчуком та іншими. Слід зазначити, що в більшості
праць одержання необхідної інформація для прийняття рішень
розглядається без конкретного підходу виокремлення суттєвих для
кожного підприємства принципів.
Основною ціллю статті є розробка загальних принципів
суттєвості інформації для сільськогосподарських підприємств та
проблеми її одержання.
Реалізація концепції стратегічного управління на підприємстві
торкається всіх аспектів його діяльності, проте, оскільки інформація це предмет управлінської праці, потрібно досконале забезпечення
стратегічного управління необхідною інформацією згідно з вибраними
стратегіями. Цей процесс супроводжується великими труднощами,
зумовленими не вмінням керівників мислити стратегічно, відсутністю
досвіду стратегічного управління.
Тому у сучасних умовах вітчизняні сільськогосподарські
підприємства роблять спробу, сформувати новий підхід до системи
управління взагалі та стратегічного управління зокрема.
Цей процес передбачає забезпечення інформацією стосовно
вимог, обов‘язків та переваг, які надає дотримання принципів сталого
розвитку, відповідно до цього відбувається постановка задачі для всієї
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організації. При розробці стратегії, суб‘єкт господарювання повинен
керуватися результатами комплексної діагностики внутрішнього стану
підприємства та його взаємовідносинами із зовнішнім середовищем,
що зумовлює потрібність у достовірній інформації та інформаційного
забезпечення.
Характерними рисами для сталого розвитку підприємства є
володіння достовірною управлінською інформаціє. Управлінська
інформація - це сукупність необхідних нових та інших сучасних та
репрезентативних даних, які сприятимуть якісному вирішенню
управлінських рішень та управлінської діяльності [6].
Стратегічна
інформація,
зазначає
З.
Шершньова,
характеризується рядом відмінностей, обумовлених характером
процесу ухвалення управлінських рішень [5]:
- орієнтація не стільки «в середину» організації, скільки на її
зовнішнє і проміжне середовище;
- аналіз інформації в умовах репрезентативної вірогідності;
- прогнозний характер результатів обробки інформації;
- велика вірогідність суб'єктивного тлумачення інформативних
показників;
- міжфункціональний характер інформації (необхідність
інформаційного забезпечення окремих бізнес-процесів), що приводить
до необхідності операції великими об'ємами аналітичної і фінансової
інформації.
Існуючі інформаційні потоки надають керівникам підприємств
інформацію, орієнтовану в основному на внутрішнє середовище технологію,
організацію
виробництва,
фінансово-економічні
показники
тощо. Інформація про зовнішнє середовище має
фрагментний, несистемний характер. Немає інформації про економічні
тенденції, науково-технічні досягнення, ринки і конкуренцію на них,
споживачів і їх потреби. До того ж недостатньо соціально-політичної
інформації, збором і неактуальним аналізом якої навіть статистичні
організації займаються мало. Все це приводить до переваги
суб'єктивних уявлень про ситуацію на підприємстві і зовні нього, що
не дає можливості складати обґрунтовані прогнози і ухвалювати
стратегічні рішення про пристосування до майбутнього і формування
стратегічної цілі.
Сучасна практика діяльності сільськогосподарських підприємств
65

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (10). 2016

свідчить про наявність низки обставин, які знижують ефективність
прийняття рішень стратегічного характеру:
недосконалість
формування
і
необґрунтованість
співвідношення обсягів необхідної та достатньої інформації;
- відсутність раціональних критеріїв відбору потрібної
інформації із загального обсягу даних;
- відмінність класифікаційних ознак інформації, необхідних для
типових звітів і потреб управління;
- несвоєчасність складання та подання звітів.
Значна частина проблем і недоліків інформаційного
забезпечення процесу прийняття управлінських рішень стратегічного
характеру зумовлена недосконалістю діючої структури інформаційної
бази сільськогосподарських підприємств, типова модель формування
якої зводиться лише до формальної підготовки інформації з двох
джерел [1]: облікового і позаоблікового.
Облікова інформація формується на основі даних фінансового і
управлінського обліку з чітким визначенням обсягів, структури,
періодичності подання тощо. Вона є основною для прийняття рішень.
Позаоблікова інформація формується за потреби, переважно
хаотично без конкретних параметрів і вимог . В процесі прийняття
рішень вона є додатковою. Таким чином, традиційна для підприємств
структура інформаційного забезпечення стратегічного управління
повною мірою не забезпечує можливість узгодження та прийняття
єдиних параметрів формування та моніторингу економічних
показників, їх оцінки, форм і періодичності подання тощо.
Дана
ситуація
зумовлена
невідповідністю
структури
інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств
сучасним вимогам формування корисної інформації, оскільки
інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень як облікова, так
і позаоблікова, при формуванні відповідних звітних показників
керується переважно вимогами певних нормативно-правових
документів, які регламентують зміст, завдання і порядок їх роботи.
Відсутній конкретизований підхід до управлінської звітності де
відображалися б саме необхідні дані порівняно з нагромаджувальними
та неефективних типових форм звітів.
Нами виділено дві основні проблеми практичного застосування
забезпечення інформацією стратегічних рішень у вітчизняних
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сільськогосподарських підприємствах:
- інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень
відбувається в умовах відсутності науково обґрунтованих вимог і
підходів до формування інформації стратегічного характеру;
- значна частина інформації, що стосується зовнішньої сфери
діяльності сільськогосподарських підприємств, є неповною і
неточною.
В результаті цих потреб мотивуються вимоги до бухгалтерського
обліку підприємства стосовно необхідності фіксації, збору і акумулювання
інформації щодо різноманітних факторів, які впливають на керованість
сільськогосподарського виробництва:
- динаміку зовнішнього середовища;
- оперативні, тактичні і стратегічні завдання діяльності;
- об‘єкти ресурсного потенціалу;
- суміжні функціональні сфери діяльності;
- можливість отримання інформації в розрізі відділів тощо.
Інформація, створювана системою бухгалтерського обліку
підприємства, повинна:
- враховувати потреби і орієнтуватись на конкретні групи
користувачів;
- служити основою прийняття тактичних і стратегічних рішень.
Для обґрунтування доцільності інформації для забезпечення
стратегічного управління
в сільськогосподарських підприємствах
необхідно врахувати основні принципи, які ставляться до вимог управління
наведені на рис. 1 [4].
Принцип науковості управління обумовлює наукове обґрунтування
управлінських рішень. Науковість управління полягає в тому, що кожний
керівник при виконанні своїх обов'язків з організації взаємодії окремих
частин об'єкта управління повинен виходити з наукових основ управління і
визначених об'єктивних тенденцій та залежностей. Для цього необхідно
кожному керівнику, незалежно від рівня управління, опанувати і постійно
поповнювати наукові знання в галузі управління.
Принцип науковості, як методологічне положення розробки проектів
управлінських рішень, виявляється також і в об'єктивності підходу до
обґрунтування заходів, що передбачаються рішенням. Здійснення
об'єктивного підходу вимагає дотримання низки вимог, насамперед до
кваліфікації осіб, зайнятих розробкою рішень, рівня їх знань і розуміння
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об'єктивних закономірностей функціонування об'єкта, для якого готується
рішення.

Рис. 1. Принципи що ставляться
забезпечення стратегічного управління

до

інформаційного

Принцип добору кадрів управління має бути завжди
визначальним на кожному підприємстві. Його дотримання дає
можливість
забезпечити
кожне
робоче
місце
управління
кваліфікованими, ініціативними, добросовісними і дисциплінованими
працівниками.
Найбільш визначним принципом управління є оптимальний
розподіл функціональних обов'язків апарату управління. Необхідність
його використання визначено наявністю різних функцій управління і
необхідністю розподілу праці. Основою розподілу обов'язків є
організаційна структура управління, в якій визначаються структурні
підрозділи об'єкта управління і зв'язок між ними. Організаційна
структура управління забезпечує розподіл функціональних обов'язків
між структурними підрозділами, які потім деталізуються між його
працівниками.
У розподілі обов'язків важливо здійснювати раціональне
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делегування повноважень і відповідальності. Істотним недоліком
багатьох діючих організаційних структур є централізація
повноважень, яка призводить до негативних наслідків: затримки в
термінах ухвалення рішень, зниження ініціативи і відповідальності в
низових ланках управління. Тому при формуванні організаційних
структур
управління
необхідно
прагнути
максимально
децентралізувати ухвалення управлінських рішень.
Принцип єдиноначальності і колегіальності управління
доповнює попередній. Сутність цього принципу полягає в органічному
поєднанні колективного обговорення важливих проблем та
єдиноначальності в ухваленні рішень і відповідальності.
Слід звернути увагу на важливість дотримання принципу
індивідуальної відповідальності за доручену справу і кожне конкретне
рішення.
Колегіальне
обговорення
проблем
не
повинно
перетворюватися на колективну відповідальність.
Разом з цим слід здійснювати принцип використання ініціативи і
досвіду працівників. Заохочення ініціативи працівників є резервом
підвищення ефективності діяльності об'єкта управління.
Важливу роль у діяльності об'єкта управління відіграє принцип
конкретності й оперативності керівництва. Конкретність полягає в
тому, що кожне управлінське рішення має чітко визначати конкретні
заходи і дії, терміни їх виконання, очікувані результати й осіб,
відповідальних за виконання.
Принцип урахування інтересів держави і регіонів випливає з
попередніх принципів. При розробці кожного рішення слід виходити з
інтересів об'єкта управління, а результати й наслідки цього рішення
необхідно узгоджувати з державними інтересами
Отже, вищезазначені принципи є основою прийняття
управлінських рішень і має задовольняти основні вимоги й умови
розробленої стратегії сільськогосподарського підприємства.
До того ж необхідно враховувати наявність певної
невизначеності та мінливості зовнішньої сфери забезпечення
інформацією управлінського персоналу підприємства. В результаті
формується зона ризику, яка повинна знайти адекватне відображення у
системі інформаційного забезпечення стратегічного управлі
сільськогосподарського підприємства стосовно акумулювання
необхідної інформації для прийняття рішень з управління наявними та
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потенційними ризиками. Використання раціонального інформаційного
забезпечення стратегії сільськогосподарських підприємств для
ефективного управління ризиками повинно забезпечити мінімізацію,
попередження і уникнення ризиків у фінансовій, операційній та
інвестиційній діяльності.
В сучасних умовах підприємство розвивається не автономно, а в
тісному зв‘язку з зовнішнім середовищем. На нього весь час
впливають фактори, що визначають основні напрямки його діяльності
і забезпечують ефективне функціонування підприємства.
Отже, для прийняття стратегічних управлінських рішень
необхідно володіти достовірною інформацією. Для того, щоб бути
корисною, вона повинна фокусуватися на тих аспектах, які найбільше
впливають на діяльність підприємства. Враховуючи цей факт, можна
будувати такі системи інформаційного забезпечення, які сприятимуть
виявленню усіх недоліків та переваг конкуруючих підприємств, за
допомогою чітко обумовлених принципів ефективності, які конкретно
адаптовані до конкретного сільськогосподарського підприємства.
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INTEGRATION OF ACCOUNTING WITH OTHER RELATED
ECONOMIC SCIENCES TO MAINTAIN SUSTAINABLE
BALANCED STRATEGY FOR ENTITY
The options for developing both subject and method of accounting by revealing
objects in accordiance with the changes in world economy is a natural process of measuring
value. The tradicional financial statements and reports are changing up to new needs and
new ways of reflecting new objects by new methods. New rules of accounting non-financial
information refers to ability to analyze this data by integrating financial and non-financial
indicators and ratio analysis. Financial and non-financial reporting provides shareholders
and other stakeholders with a meaningful, comprehensive view of the position and
performance of companies.
Key words: financial and accounting analysis, balanced scorecard, CVP-method of
analysis, strategy.
Варіанти для розвитку як предмет і метод бухгалтерського обліку шляхом
виявлення об'єктів відповідно до змін в світовій економіці є природним процесом
вимірювання значення. Традиційні фінансові звіти і звіти змінюються до нових
потреб і нових способів обліку нових об'єктів новими методами. Нові правила обліку
фінансової інформації мають здатність аналізувати ці дані шляхом інтеграції
фінансових і нефінансових показників і аналізом коефіцієнтів. Фінансова та
нефінансова звітність забезпечує акціонерам та іншим зацікавленим сторонам
змістовного, повне уявлення про стан і діяльність компаній.
Ключові слова: фінансовий і бухгалтерський аналіз, збалансована система
показників, CVP-метод аналізу, стратегія.
Варианты для развития как предмет и метод бухгалтерского учета путем
выявления объектов в соответствии с изменениями в мировой экономике являюся
естественным процессом измерения значения. Традиционные финансовые отчеты и
отчеты меняются к новым потребностям и новым способам учета новых объектов
новыми методами. Новые правила учета финансовой информации имеют
способность анализировать эти данные путем интеграции финансовых и
нефинансовых показателей и анализом коэффициентов. Финансовая и нефинансовая
отчетность обеспечивает акционерам и другим заинтересованным сторонам
содержательного, полное представление о состоянии и деятельности компаний.
Ключевые слова: финансовый и бухгалтерский анализ, сбалансированная
система показателей, CVP-метод анализа, стратегия.
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As an interdicipline motion in economic science , financial and
accounting analysis is merging with mathematics, statistics, macro and
micro economic theory, strategic accounting, finances; but also, it is a
different science discipline and maintain management function of control.
The interpretation of economic and technical-economic parameters of
entity‘activities, is possible by using specific methods of financial and
accounting analyze.
The options for developing both subject and method of accounting by
revealing objects in accordiance with the changes in world economy is a
natural process of measuring value. The tradicional financial statements and
reports are changing up to new needs and new ways of reflecting new
objects by new methods. New rules of accounting non-financial information
refers to ability to analyze this data by integrating financial and nonfinancial indicators and ratio analysis. Financial and non-financial reporting
provides shareholders and other stakeholders with a meaningful,
comprehensive view of the position and performance of companies.
Large public-interest entities (listed companies, banks, insurance
undertakings and other companies that are so designated by Member States)
with more than 500 employees should disclose in their management report
relevant and useful information on their policies, main risks and outcomes
relating to at least
• environmental matters,
• social and employee aspects,
• respect for human rights,
• anticorruption and bribery issues, and
• diversity in their board of directors.
There is significant flexibility for companies to disclose relevant
information (including reporting in a separate report), as well as they may
rely on international, European or national guidelines .
A tool, that integrates old and new methods and objects – both
financial and non-financial data, is the balanced scorecard. Strategic
planning and management system that is used extensively in business and
industry, government, and nonprofit organizations worldwide to align
business activities to the vision and strategy of the organization, improve
internal and external communications, and monitor organization
performance against strategic goals. Originated by Drs. Robert Kaplan
(Harvard Business School) and David Norton as a performance
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measurement framework, it added strategic non-financial performance
measures to traditional financial metrics to give managers and executives a
more 'balanced' view of organizational performance. While the phrase
balanced scorecard was coined in the early 1990s, the roots of this type of
approach are deep, and include the pioneering work of General Electric on
performance measurement reporting in the 1950‘s and the work of French
process engineers (who created the Tableau de Bord – literally, a
"dashboard" of performance measures) in the early part of the 20th century.
The balanced scorecard has evolved from its early use as a simple
performance measurement framework to a full strategic planning and
management system. The ―new‖ balanced scorecard transforms an
organization‘s strategic plan from an attractive but passive document into
the "marching orders" for the organization on a daily basis. It provides a
framework that not only provides performance measurements, but helps
planners identify what should be done and measured. It enables managers to
truly execute their strategies.
These are tools to combine, to compare past with ongoing period and
also to predict the future levels of activity. But deep understanding of
accounting information and its usage to create strategy for future target
benefits is possible through analyse of the activity and how Profit is
distributed to every element of entity, every workplace as a salary.
Profitability shows the base to achieve the benefit in every segment of value
chain deliery. Financial stability and Solvency take measure of complex
indicators and refers to other diciplines, to demonstrate how accounting and
analysis evaluate the objects, methods and subjects of their area by modern
technologies and new points of view over problems to deal with.
As an interdicipline motion in economic science 1 , financial and
accounting analysis is merging with mathematics, statistics, macro and
micro economic theory, strategic accounting, finances; but also, it is a
different science discipline and maintain management function of control.
The interpretation of economic and technical-economic parameters of
entity‘activities, is possible by using specific methods of financial and
accounting analyze.
The options for developing both subject and method of accounting by
revealing objects in accordiance with the changes in world economy is a
natural process of measuring value. The tradicional financial statements and
reports are changing up to new needs and new ways of reflecting new
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objects by new methods. New rules of accounting non-financial information
refers to ability to analyze this data by integrating financial and nonfinancial indicators and ratio analysis. Financial and non-financial reporting
provides shareholders and other stakeholders with a meaningful,
comprehensive view of the position and performance of companies.
Large public-interest entities (listed companies, banks, insurance
undertakings and other companies that are so designated by Member States)
with more than 500 employees should disclose in their management report
relevant and useful information on their policies, main risks and outcomes
relating to at least
environmental matters,
social and employee aspects,
respect for human rights,
anticorruption and bribery issues, and
diversity in their board of directors.
There is significant flexibility for companies to disclose relevant
information (including reporting in a separate report), as well as they may
rely on international, European or national guidelines 2 .
A tool, that integrates old and new methods and objects – both
financial and non-financial data, is the balanced scorecard. Strategic
planning and management system that is used extensively in business and
industry, government, and nonprofit organizations worldwide to align
business activities to the vision and strategy of the organization, improve
internal and external communications, and monitor organization
performance against strategic goals. Originated by Drs. Robert Kaplan
(Harvard Business School) and David Norton as a performance
measurement framework, it added strategic non-financial performance
measures to traditional financial metrics to give managers and executives a
more 'balanced' view of organizational performance. While the phrase
balanced scorecard was coined in the early 1990s, the roots of this type of
approach are deep, and include the pioneering work of General Electric on
performance measurement reporting in the 1950‘s and the work of French
process engineers (who created the Tableau de Bord – literally, a
"dashboard" of performance measures) in the early part of the 20th century.
The balanced scorecard has evolved from its early use as a simple
performance measurement framework to a full strategic planning and
management system. The ―new‖ balanced scorecard transforms an
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organization‘s strategic plan from an attractive but passive document into
the "marching orders" for the organization on a daily basis. It provides a
framework that not only provides performance measurements, but helps
planners identify what should be done and measured. It enables executives
to truly execute their strategies.
This new approach to strategic management was first detailed in a
series of articles and books by Drs. Kaplan and Norton. Recognizing some
of the weaknesses and vagueness of previous management approaches, the
balanced scorecard approach provides a clear prescription as to what
companies should measure in order to 'balance' the financial perspective.
The balanced scorecard is a management system (not only a measurement
system) that enables organizations to clarify their vision and strategy and
translate them into action. It provides feedback around both the internal
business processes and external outcomes in order to continuously improve
strategic performance and results. When fully deployed, the balanced
scorecard transforms strategic planning from an academic exercise into the
nerve center of an enterprise. Kaplan and Norton describe the innovation of
the balanced scorecard as follows 3 :
"The balanced scorecard retains traditional financial measures. But
financial measures tell the story of past events, an adequate story for
industrial age companies for which investments in long-term capabilities
and customer relationships were not critical for success. These financial
measures are inadequate, however, for guiding and evaluating the journey
that information age companies must make to create future value through
investment in customers, suppliers, employees, processes, technology, and
innovation."
Kaplan and Norton do not disregard the traditional need for financial
data. Timely and accurate funding data will always be a priority, and
managers will do whatever necessary to provide it. In fact, often there is
more than enough handling and processing of financial data. With the
implementation of a corporate database, it is hoped that more of the
processing can be centralized and automated. But the point is that the
current emphasis on financials leads to the "unbalanced" situation with
regard to other perspectives. There is perhaps a need to include additional
financial-related data, such as risk assessment and cost-benefit data, in this
category.
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An instrument to complete planned strategy is CVP-analysis ( costvolume-profit ). It measure the critical levels of the most important
elements of entity‘s activity, and also evaluate theory in accordiance to
chainging economic conditions:
Тraditional account format
value:
Total revenue of sales (TR)
15000
- Costs
-7000
= EBIT
8000
- Sales costs
-2100
- Administrative costs
-1500
= Pure EBIT
4400
Мarginal account format
value:
Total revenue of sales (TR)
15000
- Costs Variable, including
- 6100
- Produce related costs
- 4000
- Sales related costs
- 1600
- Administrative costs
- 500
= Marginal revenue
8900
- Costs Fixed, including:
- 4500
- Produce related costs
-3000
- Sales related costs
- 500
- Administrative costs
- 1000
= Pure EBIT
4400
TR( S-sales) – toatl revenue = PQ, TC – total costs = VC +FC, TR TC = Net.Profit (EBIT)
MC = (S – VC)/Q = S/Q – VC/Q = p – c, Profit = MD - FC
Kcm = MC/S = S-VC = 1- VC/S for a unit price of production:
Kcm = MCq/p = (p-c)/p = 1 – c/p.
TC – total costs = VC +FC,
S – TC = B = 0, като S = p.Q, CV = c.Q , and therefore S = TC:
TC = CV + CF = c.Q + CF,
p.Q = c.Q + CF
p.Q – c.Q = CF
Q(p – c) = CF,
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Qbep = CF/(p – c)
qbep = FC / ( pW – cW ) = FC / cmW – for structure of different
products, to make strategy for sales and production – which product should
be priority for entity; the main conditions are :
MDa > MDb;
Qbep a < Qbep b ( the faster way of achieving critical volume )
p – unit price for production
c - variable costs of a unit sales
MCq – marginal costs of a unit sales (cm)
Q – quantity of production
Qbep – critical quantity of production of unit costs in value
qbep - critical quantity of production of unit costs
B - profit
Btarget – targeted profit
EBIT – earning before interest and tax
Degrees of articulation show if results in practice cover programme
results and this is the safety zone, buffer zone, before Benefit become zero
or negative through unexpected decrease of Sales ( in perecentage).
MSau = q – qbep* (critical quantity of production of unit costs in
value*)
MSas = S - Qbep* (critical quantity of production of unit costs *)
MSru = MSau/q *(programme quantity of production of unit costs*)
MSrc = MSas/S *( programme revenue of sales* ),
DOL-degree of leverage = 100 / %MS
Targeted benefit in absolute sum is another important aim of analyse:
S – TC = B, като S > TC , B > 0 , B = Btarget = EBT
S – CV – CF = Btarget
p.Q - c.Q - CF = Btarget
Q ( p – c) = CF + Btarget
Q = ( CF + Btarget) / p – c
Tax shelter has also connection to this method: Qz target – Targeted
volume of production, needed to achieve targeted level of Net Profit:
Z – Net Profit;
T – tax payable;
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T – tax rate in percent
Z = B – T = B – tB
Z = B (1 – t )
B = Z / (1 – t )
S – CV – CF = B = Z / ( 1 – t ),
Qz target = { CF + Z / ( 1 – t ) } / p – c
The subject of financial and accounting analyze is the sum of
economic, technical-economic and social economic process and the main
influential factors in different parts and levels of activity. Revealing the
method is the major factor of revealing area of its subject. Mathematics and
statistics methods, used by graphics insure management ability of taking
relevant judgements for activities of entity. Analyse maintain the control
function, claimed in accounting by revealing methods of transferring
information, used to set priorities, focus energy and resources, strengthen
operations, ensure that employees and other stakeholders are working
toward common goals, establish agreement around intended
outcomes/results, and assess and adjust the organization's direction in
response to a changing environment. It is a disciplined effort that produces
fundamental decisions and actions. It is important to be said, that the data,
used in analyse is enternal, which means, that it is not manipulated rather
than the information in financial reports, that could be intentionaly changed,
presumably of showing good results of activity for the otside publics. In
many indicators could be hidden misleading sense, seemingly expressing
high rates, but in the same time, the common influence over system is
negative: for example, frequence of production is not absolute indicator of
good working system, we could gain higher Profit and Profitability through
unfrequent produce. This can be measured by method of the ―distance to
ethalon‖:
Ret = √∑(1 – Q1/Qet)² or Coeficient of Rythmics of produce = 1/
(1+Ret ) 4 .
Relations between analysis and financing and crediting make possible
resolving a solutions for strategy to maintain financial balance of entity to
keep solvency in a safe zone. Z-score analysis of Altman illustrates how
statistics and mathematics help us to analyse the risk of bankruptcy. NYU
Stern Finance Professor, Edward Altman, developed the Altman Z-score
formula in 1967. In 2012, he released an updated version called the Altman
Z-score Plus, that can be used to evaluate both public and private
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companies, both manufacturing and nonmanufacturing companies and both
U.S. and non-U.S. companies. Investors can use Altman Z-scores to help
determine whether they should buy or sell a particular stock if they're
concerned about the underlying company's financial strength. The Altman
Z-score Plus can be used to evaluate corporate credit risk:
If Public Firms, Z = 1.2T1 + 1.4T2 + 3.3T3 + 0.6T4 + .999T5
If Private Firms, Z = 0.717T1 + 0.847T2 + 3.107T3 + 0.420T4 +
0.998T5
If Non-Manufacturing Firms, Z = 6.56T1 + 3.26T2 + 6.72T3 +
1.05T4
Where, T1 = Working Capital / Total Assets
T2 = Retained Earnings / Total Assets
T3 = Earnings Before Interest and Taxes / Total Assets
T4 = Market Value of Equity / Total Liabilities
T5 = Net Sales/ Total Assets
The Interpretation of Z Score:
The interpretation of indicators:
Z-SCORE ABOVE 3.0 -The company is safe based on these financial
figures only.
Z-SCORE BETWEEN 2.7 and 2.99 - On Alert. This zone is an area
where one should exercise caution.
Z-SCORE BETWEEN 1.8 and 2.7 - Good chances of the company
going bankrupt within 2 years of operations from the date of financial
figures given.
Z-SCORE BELOW 1.80- Probability of Financial embarrassment is
very high.
Some scientists find, that the main problem with this formulation of
solvency risk is that the formula is not suited for many industries. Trying to
apply Altman Z could occur, that many regulated utilities showed up as
having high bankruptcy risk. That Altman Z was is assumed as not industry
specific enough In a recession, the combination of high operating risk and
excessive leverage combine to produce insolvency for non-financial
company. Thre is a suggestion of scientists, that better way of forecasting
solvency risk is to look for companies that show:
High operating risk: The top two deciles of standard deviation of
EBIT or EBITDA margin over the last 5 or 10 years (pick your horizon).
High financial leverage: The top two deciles of financial leverage, by
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total debt to market equity or interest coverage. Normalized decile scores
by sector.
The rules of correct and logical accounting objects of control refers to
a system of quality standarts so that the information at the entrance of
accounting system is not the same at the exit point, it is classified by
accounting method in massives of data in reports and balance sheet. These
are tools to combine, to compare past with ongoing period and also to
predict the future levels of activity. But deep understanding of accounting
information and its usage to create strategy for future target benefits is
possible through analyse of the activity and how Profit is distributed to
every element of entity, every workplace as a salary. Profitability shows the
base to achieve the benefit in every segment of value chain deliery.
Financial stability and Solvency take measure of complex indicators and
refers to other diciplines, to demonstrate how accounting and analysis
evaluate the objects, methods and subjects of their area by modern
technologies and new points of view over problems to deal with.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМ ОЦІНКИ НЕОБОРОТНИХ
АКТИВІВ
Досліджено теоретичні та практичні питання оцінки необоротних активів.
Встановлено, що для них є можливість вибору різних підходів до оцінки, які мають
зазначатися в розпорядчому документі про облікову політику підприємства.
Використання різних методів оцінки до одних і тих же об’єктів обліку зумовлює
недосконалість облікових даних, а застосування одного виду оцінки в обліку поки що є
неможливим.
Ключові слова: оцінка, необоротні активи, види бухгалтерських оцінок, метод
бухгалтерського обліку, історична (фактична) собівартість, справедлива вартість,
первісна вартість.
Theoretical and practical issues of evaluation of fixed assets. It is established that
they have a choice of different measurement approaches that have to be mentioned
regulatory documents on accounting policies. Using different methods of assessment for the
same objects leads to imperfect account credentials, and the use of one type of evaluation
accounted for so far impossible.
Keywords: valuation, non-current assets, types of accounting estimates method of
accounting, historical actual cost, initial value.
Исследованы теоретические и практические вопросы оценки необоротных
активов. Установлено, что для них существует возможность выбора различных
подходов к оценке, которые должны указываться в распорядительном документе об
учетной политике предприятия. Использование различных методов оценки для одних
и тех же объектов учета приводит к несовершенству учетных данных, а применение
одного вида оценки в учете пока невозможно.
Ключевые слова: оценка, необоротные активы, виды бухгалтерских оценок,
метод бухгалтерского учета, историческая (фактическая) себестоимость,
справедливая стоимость, первоначальная стоимость.

Вчені та практики постійно займаються пошуком нових методів
організації та управління діяльністю суб‘єктів господарювання, які б
відповідали сучасним економічним умовам. Це вимагає удосконалення
методики формування бухгалтерської інформації, на основі якої
приймаються управлінські рішення. Для забезпечення достовірності
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облікових даних та фінансової звітності надзвичайно важливим є вибір
і застосування різноманітних методів оцінки в обліку. Питання оцінки
у різні часи цікавили багатьох вчених, проте, до сьогодні окремі
питання не врегульовано, вони носять дискусійний характер. Це
відноситься і до такого об‘єкту обліку, як необоротні активи.
Загальновідомо, що оцінка є елементом методу бухгалтерського
обліку. Вперше оцінку як складову методу бухгалтерського обліку
почали розглядати на початку 50-х років ХХ століття. Згодом, Палій
В.Ф. та Соколов Я.В. прийшли до висновку, що без оцінки і
калькуляції губляться основні характеристики бухгалтерського обліку
як системи, що виробляє інформацію про найважливіші вартісні
узагальнені показники [1, с.39]. Як правило, під оцінкою розуміють
вираз у грошовій формі майна підприємства з метою узагальнення
даних у бухгалтерському обліку та звітності. Термін «оцінка»
використовується в нормативно-законодавчій базі, зокрема в Законі
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
(у ст.4, 8, 10) [2]. Отже, оцінка є необхідною при веденні
бухгалтерського обліку та підтвердження його достовірності як в
умовах діючого підприємства, так і за умов припинення його
діяльності.
Сьогодні існують різні методи оцінювання та види оцінок. На
думку окремих науковців необхідно передбачати оцінки за декількома
показниками [3, с.308]. Інші вважають, що прийнятними є наступні
види бухгалтерських оцінок активів: за історичною собівартістю,
поточною собівартістю, вартістю реалізації, теперішньою вартістю [4,
с.57]. Варто зауважити, що різні види оцінок мають як переваги, так і
недоліки.
Базовою оцінкою у вітчизняному бухгалтерському обліку є
історична (фактична) собівартість. Поступове впровадження
міжнародних стандартів в Україні зумовлює перехід до оцінки статей
фінансової звітності за справедливою вартістю. Це зумовлене тим, що
справедлива вартість, порівняно з історичною собівартістю, не
залежить ні від діяльності окремого підприємства, ні дати витрат,
пов‘язаних з виникненням зобов‘язань і придбанням активів, ні
намірів підприємства щодо розміщення активів та зобов‘язань [5, с.5].
Інші вчені, навпаки, вказують на обмеженість застосування оцінки за
справедливою вартістю для бухгалтерського обліку. Так, наприклад,
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Супрунова І.В. вказує, зокрема, на порушення таких принципів
бухгалтерського обліку, як безперервність діяльності, обачності,
оцінки за історичною (фактичною) собівартістю; високий рівень
суб‘єктивності за відсутності (обмеженості) активного ринку;
варіативність залежно від обраного методичного підходу;
недоцільність щорічного визначення справедливої вартості, оскільки
понесені витрати на достовірне її визначення часто не забезпечують
позитивного економічного ефекту від точності такої оцінки тощо [6,
с.182].
Зміст поняття «необоротні активи» розкривається в різних
нормативно-правових актах. Так, НП(С)БО 1 [7] це поняття тлумачить
як активи, які не є оборотними. До оборотних активів вищезазначене
Положення відносить гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи
споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з
дати балансу. Отже, під необоротними активами розуміють активи, що
використовуються підприємством у його діяльності протягом періоду
часу більше 1 року та від використання яких підприємство отримає у
майбутньому економічні вигоди, та їх вартість може бути достовірно
визначена.
Виходячи зі змісту першого розділу активу Балансу (Звіту про
фінансовий стан), НП(С)БО 1 [7] пропонує таку класифікацію
необоротних активів: 1) нематеріальні активи; 2) незавершені
капітальні інвестиції; 3) основні засоби; 4) інвестиційна нерухомість;
5) довгострокові біологічні активи; 6) довгострокові фінансові
інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств та інші фінансові інвестиції; 7) довгострокова дебіторська
заборгованість; 8) відстрочені податкові активи; 9) інші необоротні
активи.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій [8]
наводить такий перелік необоротних активів: рахунки 10 «Основні
засоби»; 11 «Інші необоротні матеріальні активи»; 12 «Нематеріальні
активи»; 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»; 15 «Капітальні
інвестиції»; 16 «Довгострокові біологічні активи»; 17 «Відстрочені
податкові активи»; 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та
інші необоротні активи»; 19 «Гудвіл». До цього переліку не включено
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рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів», оскільки він
призначений для відображення інформації щодо зносу (амортизації)
необоротних активів, що не є одним із видів активів підприємства. На
основі вищенаведеної інформації можна зробити висновок про
неоднозначність підходів до класифікації необоротних активів.
Чинним законодавством передбачено використання таких видів
оцінок необоротних активів: історична (фактична) собівартість;
справедлива (ринкова) вартість; залишкова вартість; вартість, що
амортизується; ліквідаційна вартість; переоцінена вартість; вартість на
дату балансу. Варто пам‘ятати, що для основних засобів,
нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів,
інвестиційної нерухомості є можливість вибору підходів до оцінки, що
мають зазначатися в розпорядчому документі про облікову політику
підприємства. Наявність дозволених альтернативних варіантів оцінки,
їх зміна дозволяє в межах облікової політики варіювати фактори, які
мають вплив на показники фінансових результатів і фінансового стану
підприємства. Отже, така ситуація призводить до скорочення
варіативності методів оцінки активів для підвищення достовірності
облікової інформації. Використання різних методів оцінки для одних і
тих же об‘єктів обліку зумовлює недостовірність облікових даних, а
застосування одного виду оцінки в обліку поки що є неможливим,
оскільки не дає можливості відображення в обліку об‘єктів, різних за
своїм економічним змістом.
Значення достовірної оцінки об‘єктів обліку, зокрема, основних
засобів, важко переоцінити, адже від того, наскільки правильно вона
проведена, залежить точність характеристики обсягу, стану і руху
основних засобів. Через застосування неправильної оцінки в балансі
інформація щодо обсягу основних засобів та їх співвідношення з
оборотними активами буде спотворена, помилки в нарахуванні зносу
основних засобів вплинуть на правильність обчислення собівартості,
визначення прибутку суб‘єкта господарювання та економічних
показників, що характеризують використання основних засобів у
виробничому процесі тощо.
П(С)БО 7 [9] дозволяє підприємствам оцінювати вартість
основних засобів за історичною (фактичною) собівартістю та
справедливою вартістю. Під історичною собівартістю розуміють
первісну вартість, яка складається з фактичної суми грошових коштів
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чи їх еквівалентів або справедливу вартість активів, сплачених
(переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних
активів. Первісна вартість основних засобів, за якою вони
зараховуються на баланс підприємства, включає ціну придбання,
оплату виконаних будівельно-монтажних робіт, реєстраційні збори,
ввізне мито, непрямі податки, витрати зі страхування ризиків доставки
основних засобів, витрати на транспортування, установку, монтаж,
налагодження та інших витрат, які безпосередньо пов‘язані з
доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до
використання із запланованою метою. В той же час, витрати на сплату
відсотків за користування кредитом не включаються до первісної
вартості основних засобів, які були придбані (створені) повністю або
частково за рахунок позикового капіталу. Такий підхід є
невиправданим, оскільки при цьому порушується принцип
об‘єктивності, за таких умов фактична собівартість не відповідає
ринковій ціні.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 23 «Витрати на
позики» дозволяє втрати на позики, що безпосередньо відносяться до
придбання, будівництва кваліфікованого активу капіталізувати як
частину собівартості цього активу, при умові, що існує ймовірність,
що вони принесуть підприємству майбутні економічні вигоди і що
витрати можуть бути достовірно оцінені. Інші витрати на позики
визнаються як витрати того періоду, у якому вони були понесені. Тому
вважаємо, що з метою гармонізації стандартів обліку потрібно внести
зміни до П(С)БО 7, щоб нараховані відсотки (витрати на позики),
безпосередньо пов‘язані з придбанням (створенням) основних засобів,
відносити на збільшення первісної вартості цих об‘єктів.
Не менш суперечливим є питання визначення вартості
нематеріальних активів. Сьогодні найпопулярнішими підходами до їх
оцінки є: а) витратний, при якому розраховується вартість витрат, що
були понесені під час його створення або необхідних для його
відтворення чи заміщення; б) доходний при якому розрахунок вартості
нематеріального активу здійснюється з врахуванням майбутніх вигод,
які можуть бути отримані при його використанні; можна
застосовувати лише при наявності достатнього обсягу достовірної
інформації про ціни на ринку об‘єктів, характеристики яких є
подібними до характеристик оцінюваного об‘єкту та умови договорів
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щодо розпорядження майновими правами на такі об‘єкти; в)
порівняльний, при якому оцінка нематеріальних активів визначається з
врахуванням
їх
сфери
застосування,
виду,
економічних,
функціональних та інших характеристик. Кожен з наведених підходів
має свої переваги та недоліки.
Доцільність застосування того чи іншого підходу залежить від
того, який саме нематеріальний актив оцінюється. Наприклад, при
застосуванні витратного підходу важко визначити, наскільки витрати,
понесені на створення чи відтворення об‘єкта відображають ринкову
вартість різних нематеріальних активів. Використання порівняльного
підходу теж не завжди є виправданим, оскільки окремі об‘єкти
нематеріальних активів трапляються досить рідко, а до інших
(наприклад, патентів) дуже складно підібрати аналоги. Враховуючи
вищенаведене, при оцінці нематеріальних активів найчастіше
використовують саме дохідний підхід [10, с.79].
Специфічним видом нематеріальних активів є гудвіл, який
уособлює відношення до назви, стилю, товарного знаку, приміщення,
логотипу, товару та будь-якого іншого матеріалу будь-якого
характеру, який знаходиться у володінні чи під контролем компанії,
відносин
з
клієнтами,
замовниками
тощо.
Сформований
підприємством протягом своєї діяльності гудвіл як окремий об‘єкт
обліку в фінансовому обліку не відображається. П(С)БО 19 [11] дає
наступне визначення гудвілу – це перевищення вартості придбання
над часткою покупця у справедливій вартості придбаних
ідентифікованих активів, зобов‘язань і непередбачених зобов‘язань на
дату придбання.
Витрати, спрямовані на підвищення ділової репутації (гудвілу)
відображаються у складі витрат звітного періоду [12]. Він може
виникати як в результаті приватизації (корпоратизації) підприємства,
так і придбання підприємством-покупцем чистих активів
підприємства-продавця за умов його ліквідації. При цьому
надзвичайно важливо правильно визначити вартість гудвілу та
відобразити в системі обліку при придбанні підприємством-покупцем
чистих активів підприємства-продавця за умов його ліквідації. При
цьому вартість гудвілу буде залишком після вирахування з вартості
продажу підприємства окремих ідентифікованих активів та
зобов‘язань на дату балансу. Варто пам‘ятати, що ідентифіковані
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активи, зобов‘язання та непередбачені зобов‘язання, придбані
покупцем, визначають окремо на дату придбання та відображають за
справедливою вартістю. Городянська Л. зазначає, що об‘єднання
підприємств може відбуватися різними шляхами, зокрема: приєднання
одного підприємства (його компонента) до іншого; приєднання усіх
або деяких чистих активів тощо [2, с.45].
Якщо підприємство внаслідок придбання його чистих активів
іншим підприємством ліквідується, то, починаючи з дати придбання,
покупець відображає в балансі активи і зобов‘язання придбаного
підприємства та будь-який гудвіл, що виникає в результаті такого
придбання. П(С)БО 28 [14] вимагає, щоб зарахований на баланс гудвіл
систематично досліджувався на предмет наявності ознак можливого
зменшення його корисності. У відповідності до п.22 цього документу
витрати від зменшення корисності групи активів, яка генерує грошові
потоки, визначаються, якщо сума очікуваного відшкодування цієї
групи менша за її балансову вартість. За наявності гудвілу у складі
активів групи на суму витрат від зменшення корисності групи активів
(до її розподілу між іншими окремими активами групи) зменшується
вартість гудвілу (в межах балансової (залишкової) вартості гудвілу)
[15, с.242].
У нормативно-правових актах, які регламентують методику
оцінки, обліку, порядок відображення у звітності необоротних активів
потрібна більш чітка конкретизація. Оцінка окремих видів
необоротних активів регламентується різними нормативно-правовими
актами, які між собою мають суперечності. Отже, дані питання мають
бути врегульовані на державному рівні.
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Львівська комерційна академія
СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВІВ ВІДПУСТОК ТА
ВИПЛАТ ЗА ІНДЕКСАЦІЄЮ
Одним із видів забезпечень витрат для покриття майбутніх виплат, які
створює юридична особа, є резерв витрат на оплату чергових відпусток її найманих
працівників та формуванні резерву виплат за індексацією заробітної плати.
В ході проведених досліджень було встановлено, що чинне законодавство не
залишає юридичній особі вибору, чи створювати резерв, чи не створювати.
За результатами аналізу було визначено, що існуюча нормативна база не
містить конкретного алгоритму розрахунку суми резерву відпусток та індексації
заробітної плати.
Запропоновано розробити модель нормативно-правового регулювання
бухгалтерського обліку з питання формування резервного фонду на оплату відпусток
та виплат за індексацією з метою подальшого вирішення проблеми узгодження
законодавчої бази на всіх рівнях та зведення до мінімуму існуючих суперечностей у
системі бухгалтерського та податкового обліку.
Ключові слова: забезпечень витрат, резерв виплат, індексація заробітної
плати, резерв відпусток, законодавча база, бухгалтерський облік, податковий облік,
модель нормативно-правового регулювання.
One of the types of provisions to cover the cost of future payments that create a legal
person, is reserve duty costs of employee vacations and provisioning benefits for the
indexation of wages.
In the course of the studies found that the legislation leaves the legal entity to choose
whether to create a reserve, is not created.
According to the analysis, it was determined that the current regulatory framework
does not contain a specific algorithm for calculating the allowance of leave and wage
indexation.
An elaborate model of regulation of accounting with the formation of the reserve
fund to pay for vacations and payments for indexing to further address the problem of
harmonization of the legal framework at all levels and to minimize the existing
contradictions in the system of accounting and taxation.
Keywords: provisions expenses allowance payments, indexation of wages, vacation
allowance, legislation, accounting, tax accounting, the model of regulation.
Одним из видов обеспечения расходов на покрытие будущих выплат, которые
формирует юридическое лицо, есть резерв расходов на оплату очередных отпусков
наемных работников и формирование резерва выплат на индексацию зарплаты.
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За результатами исследований было определено, что законодательство не
оставляет юридическим лицам выбора: создавать резерв, или не создавать.
За результатами анализа было определено, что существующая нормативная
база не имеет конкретного алгоритма расчета сумы резерва отпусков и индексации
зарплаты.
Предложено
создать
модель
нормативно-правового
регулирования
бухгалтерского учета по вопросам формирования резервного фонда на оплату
отпусков и выплат по индексации с целью дальнейшего разрешения проблемы
согласования нормативной базы на всех уровнях и сведения к минимуму
существующие разногласия в системе бухгалтерского и налогового учета.
Ключевые слова: обеспечение расходов, резерв выплат, индексация зарплаты,
резерв отпусков, нормативная база, бухгалтерский учет, налоговый учет, модель
нормативно-правового регулирования.

Одним із видів забезпечень витрат для покриття майбутніх
виплат, які створює юридична особа, є резерв витрат на оплату
чергових відпусток її найманих працівників. Крім того в останні роки
в Україна виникла потреба у формуванні резерву виплат за
індексацією. До цього ж резерву включаються суми, в майбутньому
спрямовані на фінансування витрат на сплату ЄСВ із суми
відпусткових майбутніх звітних періодів.
Питання створення резерву на оплату чергових відпусток та
забезпечення виплат за індексацією розглядали такі вчені-економісти,
як В. Бачинський, Ф. Бутинець, С. Голов, Р. Грачова, І. Жолнер,
Т. Залишкіна, І. Камінська, А. Лисенков, Н. Радіонова, В. Рудницький,
А. Ткаченко, І. Чалий та інші. Незважаючи на вагомі напрацювання
провідних вчених та ряд нормативних актів, зауважимо, що існують
неузгоджені моменти за даним питанням. Це зумовлює поглиблення та
розширення дослідження в напрямі виділення особливостей створення
резерву на оплату чергових відпусток та виплат за індексацією.
Метою наукового дослідження є аналіз чинного законодавства з
питання формування резервів пов'язаних з оплатою праці.
Для досягнення поставленої мети в дослідженні пропонується
вирішити наступні завдання:
- провести аналіз нормативно-правових документів;
- визначити вплив коригувань від формування резервів
пов'язаних з оплатою праці на загальний фінансовий результат
підприємства.
В ході проведених досліджень було встановлено, що чинне
законодавство не залишає юридичній особі вибору, чи створювати
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резерв відпусток, чи не створювати. Так, зокрема, в період до 2003 р.,
такий вибір у працедавців був, оскільки в цьому періоді п. 13 П(С)БО
11 починався з фрази "Забезпечення можуть створюватися" [7]. З дати
набрання чинності наказом Мінфіну України від 25.11.2002 р. №989
"Про внесення змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського
обліку" формулювання було замінено жорсткішим "Забезпечення
створюються" [3].
Крім того, необхідність створення резервів відпусток згадується
і в п. 7 П(С)БО 26: "Виплати за невідпрацьований час, що підлягають
накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення
у звітному періоді"[6].
Організація оплати праці в Україні чітко регламентується
відповідною нормативно-правовою базою. Одним з основних
законодавчих документів є Кодекс законів про працю України. Згідно
2 статті даного документу громадяни України мають право на
отримання встановленого державою мінімального розміру заробітної
плати та особливості оплати праці у період інфляції [1].
В Україні, якщо зростає рівень інфляції, то згідно із Законом
України "Про індексацію грошових доходів населення" [4], метою
якого є дотримання встановлених Конституцією України гарантій
щодо забезпечення достатнього життєвого рівня доходів громадян,
працедавець зобов‘язаний проіндексувати заробітну плату.
При проведені подальшого аналізу нормативно-правової було
встановлено ряд невідповідностей, а саме:
- резерв витрат на оплату чергових відпусток працівників, які
зайняті в невиробничій діяльності, також повинен створюватися, але в
цій статті такий резерв не розглядається;
- норма, що встановлює обов'язок осіб виконати встановлену
нею дію, без права вибору, виконувати цю дію чи ні;
- фізособам-працедавцям створювати резерв відпусток не
обов'язково: адже ця норма, є обов'язковими для виконання тільки
тими особами, які зобов'язані вести бухгалтерський облік відповідно
до законодавства України, а фізичні особи до них не належать.
Нами було проведено аналіз нормативно-правової бази, яка
регламентує технічно-економічну сторону створення резерву фонду
відпусток. Як зазначає п. 16 П(С)БО 11, сума забезпечення (у тому
числі й резерв відпусток) визначається за обліковою оцінкою ресурсів
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(за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для
погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу [7] . З цієї
норми можемо зробити такі висновки:
а) розрахунок суми резерву відпусток повинен робитися на дату
кожного балансу, тобто останнім числом кожного кварталу;
б) сума резерву відпусток на дату балансу повинна дорівнювати
сумі очікуваних (запланованих) витрат, пов'язаних з оплатою
відпусток, з дати, наступної за датою балансу до кінця поточного
звітного року;
в) якщо сума резерву відпусток, створеного раніше, не збігається
з сумою очікуваних витрат на оплату відпусток, то така сума резерву
має бути відкоригована - у більший або менший бік, залежно від
результатів порівняння [7].
За результатами аналізу було визначено, що П(С)БО 11 не
містить конкретного алгоритму розрахунку суми резерву відпусток.
Проте, згідно з Iнструкцією №291 для узагальнення інформації про
рух коштів, які резервуються для забезпечення майбутніх витрат і
платежів та включення їх до витрат поточного періоду, призначено
рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів". Облік руху і
залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам ведеться
на субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток". За кредитом
субрахунку 471 відображається нарахування резерву відпусток, а за
дебетом - його використання [2].
В ході аналізу нормативної бази було визначено, що згідно з
економічним визначення субрахунку 471, висвітленим в Iнструкціїї
№291, сума резерву відпусток визначається щомісяця як добуток
фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка,
обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток
до загального планового фонду оплати праці (теж, зрозуміло, за рік).
Оскільки на субрахунку 471 також узагальнюється інформація про
забезпечення витрат на сплату ЄСВ, обчислених із суми такого
резерву, ми вважаємо, що в розрахунку суми резерву повинна брати
участь і сума витрат на ЄСВ та забезпечення виплат за індексацією
оплати праці.
Вважаємо доцільним створити відповідний фонд індексації на
рахунку 474.2 "Забезпечення виплат за індексацією". Відповідно
нарахування індексації заробітної плати відображається проведенням
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дебет 474.2 "Забезпечення виплат за індексацією" та кредит 661
"Розрахунки за виплатами працівників".
Це сприятиме запобіганню впливу інфляції на собівартість
продукції суму індексації заробітної плати здійснювати за рахунок
створеного резерву на рахунку 474.1 "Забезпечення виплат за
індексацією".
Відповідно до п. 23 П(С)БО 16, у бухгалтерському обліку
витрати на оплату відпусток включаються до складу елементу
"Витрати на оплату праці". Витрати на створення резерву відпусток
відображаються у складі витрат операційної діяльності залежно від
того, до яких саме витрат належать витрати з оплати праці
працівників, щодо яких створюється резерв відпусток. Це можуть бути
витрати з капітальних інвестицій, витрати на виробництво,
загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут,
інші операційні витрати працедавця [8].
При подальшому аналізі нормативних документів, ми
встановили, що в розрахунку суми резерву повинна брати участь і
сума витрат на ЄСВ (хоча, в решті випадків, вона не входить до фонду
оплати праці).
На нашу думку, невідповідністю у нормативній базі є і те, що
створений резерв відпусток повинен використовуватися для
погашення тільки тих витрат, для яких його створено [7]. Якщо ж
такого забезпечення не вистачить, то працедавець нараховує витрати
на оплату відпусткових, які не може покрити за рахунок резерву, що
закінчився, в тому самому порядку, що й витрати, які не підлягають
накопиченню, - тобто як витрати поточного періоду, не вдаючись до
субрахунку 471.
При проведені аналізу ПКУ було визначено, що даний документ
не містить норм, які дозволяли б відображати створений
(нарахований) резерв відпусток у складі витрат. А тому витрати на
оплату відпусток потрапляють до складу податкових витрат за
загальним правилом:
- якщо це відпусткові, фактично нараховані працівникам, оплата
праці яких належить до витрат, що формують собівартість товарів,
робіт, послуг за п. 138.8 ПКУ, вони визнаються податковими
витратами в тому періоді, в якому визнано доходи від реалізації
товарів, робіт, послуг, у формуванні собівартості яких вони брали
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участь [5];
- якщо витрати на оплату праці працівників належать до складу
інших витрат, то нарахований резерв відпусток щодо таких
працівників потрапляє до складу інших витрат платника податку на
прибуток за правилами ведення бухгалтерського обліку [5]. А це
означає, що оскільки за П(С)БО такі витрати визнаються в періоді
створення такого резерву, то і в податковому обліку платник податку
на прибуток має право відобразити такі витрати в періоді створення (а
не використання) такого резерву.
Вважаємо доцільним розробити модель нормативно-правового
регулювання бухгалтерського обліку з питання формування
резервного фонду на оплату відпусток та виплат за індексацією з
метою подальшого вирішення проблеми узгодження законодавчої бази
на всіх рівнях та зведення до мінімуму існуючих суперечностей у
системі бухгалтерського та податкового обліку.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ
ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Розглядаються два методичні підходи до складання Звіту про рух грошових
коштів, дається оцінка їх переваг та недоліків.
Ключові слова: Звіт про рух грошових коштів, грошові кошти, прямий метод,
непрямий метод.
Two methodical approaches of drafting the cash flow statement are considered. The
estimation of their advantages and defects is given.
Keywords: statement of cash flows, cash, direct method, indirect methods.
Рассматриваются два методических подхода к составлению Отчета о
движении денежных средств, дается оценка их преимуществ и недостатков.
Ключевые слова: Отчет о движении денежных средств, денежные средства,
прямой метод, непрямой метод.

Звітність завжди посідала особливе місце в управлінні як
окремого суб‘єкта підприємницької діяльності, так і держави загалом,
що зумовлено зведеним характером її даних.
Основне завдання звітності полягає у наданні інформації про
фінансовий стан і результати діяльності підприємства в цілому,
пошуку резервів подальшого розвитку і вдосконалення його
діяльності. Звітна інформація допомагає залучати додатковий капітал і
виконувати функції моніторингу й контролю за діяльністю
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підприємства. Такі інформаційні потреби мають задовольняти форми
фінансової звітності, встановлені на законодавчому рівні, а саме:
Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів,
Звіт про власний капітал та Примітки до фінансової звітності. Кожен із
цих компонентів фінансової звітності має своє призначення.
Питання, що стосується заповнення Звіту про рух грошових
коштів, є досить суперечливим. Досі відсутня універсальна форма
Звіту про рух грошових коштів, яка б детально показувала інформацію
про діяльність підприємства. Тому дане питання потребує
поглиблення як з теоретичної, так і з практичної точок зору.
Проблеми теорії та практики його формування були розглянуті в
роботах вітчизняних вчених, таких як: Атамас П.Й., Атамас О.П.,
Корягін М.В., Височан О.С., Курило Г. М.,Теслюк В.М., Дегтяренко
А.В.
Реформування та розвиток економіки України характеризується
ускладненням фінансово-господарських зв‘язків між суб‘єктами
підприємницької діяльності, активним запровадженням міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Все це
здійснюється з метою пришвидшити процес інтеграції країни у світову
спільноту. Грошові кошти є важливим елементом економічних
відносин, тому сьогодні постає питання надання інформації
користувачам для прийняття рішень повної та неупередженої
інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів. Саме Звіт про рух грошових коштів має за мету
надання відповідної інформації.
Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання
інформації про стан і зміни протягом звітного року грошових потоків,
а саме надходження і вибуття грошових потоків та їх еквівалентів
підприємства в результаті ведення господарської діяльності .
Складання Звіту про рух грошових коштів пов‘язане з
трансформуванням показників Звіту про фінансові результати у звіт
про грошові кошти. Причина і необхідність такої трансформації
полягає у тому, що Звіт про фінансові результати складається на
підставі принципу нарахування, згідно з яким доходи визнаються
навіть тоді, коли зароблені гроші ще не надійшли, а витрати
вважаються понесеними при їх визнанні (нарахуванні), хоча грошові
виплати ще можуть бути і не здійснені. Тому для того, щоб виявити
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рух грошових коштів внаслідок поточної (операційної) діяльності,
необхідно трансформувати показники Звіту про фінансові результати
із системи нарахування в касову систему.
Міжнародні стандарти фінансового обліку і звітності та практика
розвинутих країн ринкової економіки передбачають можливість
складання Звіту про рух грошових коштів двома методами – прямим і
непрямим, але перевага надається першому [1].
Донедавна українська практика передбачала для всіх
підприємств можливість складання Звіту про рух грошових коштів
лише одним методом: перша редакція П(С)БО 4 (1999 р.) – непрямим,
а після внесення змін до цього стандарту у 2010 р. – прямим.
19 березня 2013 року набрало чинності Національне положення
(стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» (наказ Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73.). Із прийняттям
Н(П)СБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» зазнали змін всі
форми фінансової звітності, не обійшли вони і Звіту про рух грошових
коштів.
Відповідно до Н(П)СБО 1 метою фінансової звітності є надання
користувачам повної, правдивою та неупередженої інформації про
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства.
Чинний Звіт про рух грошових коштів подають юридичні особи
усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ). Однак,
відповідно до п. 1 розділу IV Н(П)СБО 1 суб‘єкти малого
підприємництва, які для складання фінансової звітності застосовують
міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх
підприємств, використовують форму Звіту про рух грошових коштів
звітів, затверджену у додатку 1 до Н(П)СБО 1 [2].
Відповідно до додатку 1 до Н(П)СБО 1, Звіт про рух грошових
коштів може бути складений за прямим чи непрямим методами, із
застосуванням відповідної форми звіту: форма № 3 – за прямим
методом або форма № 3-н – за непрямим методом. Підприємство може
на власний розсуд обрати відповідний метод розрахунку, про те
необхідно обов‘язково внести зміни в наказ про облікову політику в
частині фінансової звітності.
Розглянемо більш детально що дає користувачам власний вибір
методу визначення чистого руху грошових коштів. За допомогою
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прямого методу розкриваються основні валові грошові надходження і
витрати. Він потребує постійного накопичення даних про рух
грошових коштів, узагальнення потрібних показників в аналітичному
обліку.
За допомогою непрямого методу чистий прибуток або збиток
коригуються з урахуванням операцій негрошового характеру,
відстрочення, нарахування минулих років, майбутніх надходжень чи
платежів, статей доходів і витрат, пов‘язаних з інвестиційною та
фінансовою діяльністю. Він ґрунтується на максимальному
використанні вже підготовлених показників фінансових звітів —
балансу і звіту про фінансові результати та мінімальному
використанні даних первинних документів, облікових регістрів та
аналітичних і синтетичних рахунків бухгалтерського обліку.
У звіті про рух грошових коштів за обох методів розгорнуто
наводяться суми надходжень та видатків грошових коштів
підприємства, що виникають в результаті операційної, інвестиційної
та фінансової діяльності протягом звітного періоду.
Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає
суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми у звіті
наводяться окремо у складі статей щодо відповідних видів діяльності.
Використання різних форм і методів побудови звіту про рух
грошових коштів дозволяє проводити аналіз їх обсягів і структури в
декількох аспектах. В результаті користувач інформації отримує
детальне уявлення про операційні, інвестиційні і фінансові операції
підприємства за звітний період. Це, у свою чергу, дозволяє йому
зробити висновок про сильні і слабкі сторони даного підприємства,
його поточні і потенційні проблеми, недоліки в управлінні та
господарській діяльності.
Вивчення поглядів вітчизняних і зарубіжних авторів щодо
складання Звіту про рух грошових коштів дає можливість зробити
висновок, що непрямий метод є простим, тому що він побудований на
максимальному застосуванні вже підготовлених показників Балансу,
Звіту про фінансові результати та регістрів бухгалтерського обліку.
З точки зору оцінки аналітичності отримана інформація,
розрахована непрямим методом, повніше відображає співвідношення
руху грошових засобів і фінансово-господарської діяльності
підприємства. Проте повноцінне використання інформації цього звіту
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в фінансовому менеджменті буде можливим лише за умови
функціонування прибуткової економіки. Слід зазначити, що складання
звіту непрямим методом призводять часто до виникнення проблем, які
зумовлені неоднозначним тлумаченням змісту інформації, яка там
відображається, та бази для їх заповнення. На практиці даний Звіт –
один із найбільш трудомістких серед чинних форм звітності.
Переваги і недоліки прямого і непрямого методу складання Звіту
про рух грошових коштів наведені у таблиці 1.
Складання непрямим методом першого розділу Звіту про рух
грошових коштів «Рух коштів у результаті операційної діяльності»
створює особливі проблеми під час формування показників даного
звіту, що пояснюється низкою причин.
Таблиця 1
Переваги і недоліки прямого і непрямого методу складання
Звіту про рух грошових коштів
Переваги

Недоліки
Прямий метод
Інформація, одержана за допомогою
Не відображає прибутку звітного
прямого
методу,
може
бути
періоду
корисною для планування грошового
Охоплює
не
всі
ресурси
потоку, в той час як непрямий метод
підприємства, а тільки грошові
не дає такої можливості
Допомагає оцінити перспективи
діяльності підприємства, з‘являється
Не показує взаємозв‘язку отриманого
можливість об‘єктивніше оцінити
фінансового результату і величини
ліквідність підприємства в умовах
коштів за звітний період
інфляції на основі аналізу руху
коштів
Дає
змогу
побачити
канали
Фінансовий
стан
підприємства
надходження та витрати грошових
відображає обмежено
коштів
Непрямий метод
Прибуток
звітного
періоду
відображається у першому рядку
звіту, і цей звіт охоплює всі ресурси Висока трудомісткість при складанні
підприємства, а не тільки грошові аналітичного
звіту
зовнішнім
(принаймні, у першій частині, яка користувачем
відображає показники руху грошових
коштів в операційній діяльності
99

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (10). 2016

Продовження табл. 1
Дає зрозуміти, як рух грошових
коштів впливає на формування
прибутку
Переваги непрямого методу в
порівнянні з прямим полягає в
наявності інформації про відмінність
між сумами чистого доходу і
грошових коштів
Розрахунки за допомогою непрямого
методу можуть являти велику
цінність з аналітичної точки зору,
оскільки
вони
показують
співвідношення руху коштів і
господарської
діяльності
підприємства в цілому, розкривають
взаємозв‘язок між Звітами про
фінансові результати і про рух
грошових коштів

Необхідність залучення внутрішніх
даних
бухгалтерського
обліку
(головна книга)
Застосування доцільне тільки при
використанні табличних процесорів

Так, при заповненні рядків «Зменшення (збільшення) оборотних
активів», «Збільшення (зменшення) поточних зобов‘язань» вимагає
виділення зі складу дебіторської і кредиторської заборгованостей тієї
частини, що стосується операційної діяльності. Таким чином виникає
необхідність ведення докладного аналітичного обліку дебіторської та
кредиторської заборгованостей, що виникли в результаті операційної,
інвестиційної або фінансової діяльності з виділенням тієї частини
заборгованості, яка була погашена в результаті негрошових операцій
[3, с.27].
Ще однією новацією при складанні Звіту про рух грошових
коштів відповідно до вимог Н(П)СБО 1 є те, що підприємства можуть
визначати склад статей, за якими розкривається інформація. Це
означає, що можуть не наводитися статті, які передбачені у формах
фінансової звітності, затверджених Н(П)СБО 1, якщо у них немає
інформації для розкриття (крім випадків, коли така інформація була в
попередньому звітному періоді). Також підприємства мають право
включати до фінансових звітів додаткові статті у порядку,
визначеному Н(П)СБО 1, за умови що така стаття відповідає
наступним критеріям:
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- інформація є істотною;
- оцінка статті може бути достовірно визначена.
Відповідно до Н(П)СБО 1 суттєва інформація – інформація,
відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової
звітності [2]. Суттєвість інформації визначається відповідними
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом
підприємства. Суттєвість залежить від величини суми статті або
значущості помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з
пропуском або неправильним відображенням.
Відповідно до листа Міністерства фінансів України «Про
суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності» при визначенні
суттєвості окремих статей за поріг суттєвості може прийматися частка
відповідної статті у базовому показнику. За базовий показник
рекомендується використовувати для статей звіту про рух грошових
коштів - чистий рух грошових коштів (надходження або видаток)
відповідно від операційної, інвестиційної або фінансової діяльності за
звітний період [4].
Отже, діяльність кожного підприємства прямо залежить від
правильної організації обліку та звітності із грошових коштів, адже
основу діяльності підприємства складають операції, які пов'язані з
рухом грошових коштів. Ефективність організації обліку грошових
коштів забезпечить раціональний розподіл та використання грошових
коштів, а тим самим успішну діяльність підприємства.
Інформація, яка міститься в Звіті про рух грошових коштів, є
необхідною з таких причин:
– на її основі провадять аналіз можливостей підприємства
залучати й використовувати грошові кошти та їх еквіваленти;
– фінансова гнучкість як показник спроможності генерувати
суб‘єктом господарювання значні суми грошових коштів для вчасного
реагування на несприятливі зміни в кон‘юнктурі ринку прямо
залежить від руху грошових коштів за кілька останніх періодів;
– інколи буває значно кориснішим мати інформацію про рух
грошових коштів від господарської діяльності, яка об‘єктивніше
відображує ефективність діяльності підприємства, ніж про чистий
прибуток підприємства за звітний період;
– порівняння грошових потоків від операційної, інвестиційної
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та фінансової діяльності дає можливість сформувати думку про
активність підприємства в тій чи іншій сфері бізнесу, а також про
правильність обраного основного напряму господарської діяльності
тощо.
Для того, щоб вдало та правильно використовувати інформацію,
яка міститься в Звіті про рух грошових коштів, необхідно чітко
уявляти взаємозв‘язок усіх форм фінансової звітності, що насамперед
проявляється у розумінні того, як зміни по статтях однієї звітної
форми впливають на зміни у значеннях статей іншої.
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Вінницький національний аграрний університет
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ
АКТИВІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ОБЛІКУ
У статті наведено визначення сутності категорії «біологічні активи» на
законодавчому рівні та з наукової точки зору.
Ключові слова: біологічні активи, класифікація біологічних активів,
тваринництво, рослинництво.
The article an determining the nature of the category of "biological assets" at the
legislative level and from a scientific point of view.
Keywords: Biological assets, classification biological assets, stockbreeding, plant
growing.
Приведены определения сущности категории «биологические активы» на
законодательном уровне и с научной точки зрения.
Ключевые слова: биологические активы, классификация биологических
активов, животноводство, растениеводство.

Особливість сільськогосподарської діяльності є біологічні
процеси в житті рослин і тварин, їх зростання, дозрівання і загибель
можуть розвиватися під впливом сил природи без прямої участі
людини. Водночас людина може впливати на ці процеси,
спрямовуючи їх у певне русло та використовуючи у власних інтересах.
Запровадження з 01.01.2007 року П(С)БО 30 «Біологічні активи»
розраховане на сільськогосподарські формування ринкового типу, які
на дату балансу повинні надати достовірну інформацію про наявні
біологічні активи та сільськогосподарську продукцію. Стандарт і
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів
містить загальні методологічні засади формування у бухгалтерському
обліку інформації про біологічні активи і їх перетворення. Це
обумовлено, по-перше, новизною проблеми, а по-друге неоднозначністю поглядів різних вчених на шляхи практичного
застосування П(С)БО 30 "Біологічні активи".
Методичні і теоретичні засади бухгалтерського обліку
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біологічних активів досліджували провідні учені-економісти: Т.О.
Бондур, С.Ф. Голов, В.М. Жук, Я.П Іщенко, Г.Г. Кірейцев, О.П.
Клименко, П.М. Кузьмович, М.Г. Михайлов, В.Б. Моссаковський, М.Ф
Огійчук, Н.В. Перевозник, Л.К. Сук, П.Л. Сук та інші. Не дивлячись на
вагомі результати проведених наукових досліджень, донині
залишається ряд теоретичних і практичних проблем в обліку
біологічних активів, які потребують ґрунтовного вивчення.
Основною метою цієї статі є узагальнення поняття «біологічні
активи» та уточнення складу, класифікації та оцінки для цілей обліку
на підприємствах та пошук шляхів їх вирішення.
Згідно з П(С)БО 30 біологічний актив – це тварина або рослина,
яка
в
процесі
біологічних
перетворень
здатна
давати
сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а
також приносити в інший спосіб економічні вигоди. А біологічні
перетворення – це процес якісних і кількісних змін біологічних активів
[12]. Відповідно до міжнародного стандарту (МСБО 41) біологічний
актив – це жива тварина або рослина. Таке всеохоплююче та
неконкретне визначення не тільки не розкриває зміст терміну, але й не
конкретизує об‘єкт обліку, оскільки не кожна жива тварина і рослина є
активом і відповідно об‘єктом обліку [10].
Для більш точного розуміння поняття «біологічний актив»
проаналізуємо погляди різних науковців у таблиці 1.
Таблиця 1
Економічна суть «біологічні активи» в працях вчених
Автор
Бондур Т.О. [1]
Вовчук Т.І. [3]
Жук В.М. [4]

Клименко О.П. [6]

Визначення
Біологічний актив – це земля сільськогосподарського
призначення як природний основний засіб виробництва.
Біологічні активи – це сукупність живих організмів, які
під впливом генетично обумовлених природних
процесів їх зміни.
Біологічні активи - живі організми, які вирощуються
підприємством
з
метою
отримання
сільськогосподарської продукції.
Біологічні активи - це біологічні ресурси, достовірно
оцінені та контрольовані підприємством, які в процесі
біологічних
перетворень
здатні
давати
сільськогосподарську продукцію.
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Продовження табл. 1
Остапчук О.В.
[11]

Біологічні активи - це живі істоти та організми в
сільському господарстві, що здатні рости, розвиватися,
містять «активне начало».

Сук Л. К.,
Сук П.Л.
[13]

Біологічні активи - це «явище життя», тобто живі
тварини або рослини, які здатні до біологічної
трансформації.

Дані таблиці, показують наскільки різноманітні твердження з
визначення економічної категорії біологічних активів, але всі вони так
чи інакше спираються на П(С)БО 30. У зв‘язку з тим, що біологічні
активи є живими організмами і створюються в результаті здійснення
біологічних процесів, на наступному етапі дослідження потрібно
детально вивчити, що розуміють під біологічними процесами. В
міжнародному стандарті їх названо біологічною трансформацією, а в
національному–біологічними перетвореннями, зводячи їх тлумачення
до кількісних і якісних змін біологічних активі [2].
Більшість науковців зазначає, що біологічні активи – це живі
істоти та організми, а Т.І. Вовчук та П.М. Кузьмович вказують на їх
сукупність. Водночас, Сук Л.К., та Сук П.Л., визначають, що ці активи
є «явищем життя». Т.О. Бондур наголошує біологічні активи, як земля
сільськогосподарського призначення як природний основний засіб
виробництва.
Рослинництво, як галузь господарства визначається, з одного
боку, впливом природних факторів, з другого – соціальних, які
необхідно враховувати при організації бухгалтерського обліку. Такою
особливістю є те, що земля - один із основних засобів виробництва,
тоді як у промисловості вона – лише територія, місце, на якому
розташоване підприємство. На відміну від інших засобів, які у процесі
виробництва поступово зношуються, внаслідок чого їх через певний
проміжок часу необхідно замінювати новими, земля є незмінним
засобом виробництва. При раціональному використанні вона не тільки
не зношується, а навпаки – підвищує свою родючість [11].
Біологічне перетворення охоплює процеси росту, дегенерації,
виробництва продукції і відтворення, які викликають якісні або
кількісні зміни біологічного активу.
Під управлінням біологічними перетвореннями слід розуміти
створення сприятливих або принаймні, стабільних умов, необхідних
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для здійснення даного процесу (наприклад, підтримка певного рівня
стану ґрунту, поживних речовин, вологості, температури, родючості,
освітленості, боротьба зі шкідниками тощо). Саме таке управління
відрізняє сільськогосподарську діяльність від інших видів діяльності.
Наприклад, збір продуктів, що виробляються некерованими
джерелами (зокрема, рибний промисел в морях, вирубка лісів), не є
сільськогосподарською діяльністю [5].
На основі всебічного вивчення, критичного огляду та
узагальнення існуючої термінології нами встановлено, що в науковій
літературі наводяться різні визначення класифікації. Так, В.Н.
Гладунський, говорячи про класифікацію, зазначає, що це процес
розподілення об‘єктів, явищ та понять по класах, відділах, розрядах
залежно від їх спільних ознак. М.А. Артюнов виділяє класифікацію як
стійку і, як правило, досить складну систему поділу множини
досліджуваних об‘єктів на підмножини таким чином, що кожний
предмет посідає в цій системі строго визначене місце.
Нами визначено, що класифікація біологічних активів – це
відносно стабільна, логічно побудована система активів аграрного
підприємства, окремі структурні одиниці якої характеризуються
певною виділеністю, самостійністю та виконують певне призначення
стосовно теми.
За П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖ класифікація поділяється на
декілька ознак [12].
Першою ознакою є вид господарської діяльності, де біологічні
активи поділяються на активи сільськогосподарського призначення та
біологічні
активи
несільськогосподарського
призначення.
Розглядаючи класифікацію за першою ознакою, необхідно
розмежовувати активи на тварин, облік яких ведеться на рахунку 10
―Основні засоби та на рахунку 16 ―Довгострокові біологічні активи‖.
Другою класифікаційною ознакою є період участі біологічних
активів у господарському процесі. Відповідно вони поділяються на:
довгострокові та поточні.
Довгострокові біологічні активи – зрілі біологічні активи, які
здатні давати сільськогосподарську продукцію чи/або додаткові
біологічні активи протягом періоду, що перевищує один рік, і незрілі
біологічні активи, які створюються протягом терміну більше одного
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року, за виключенням тварин на вирощуванні і відгодівлі.
Поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати
продукцію протягом періоду, що не перевищує один рік, а також
тварини на вирощуванні і відгодівлі.
Детальна інформація про класифікацію біологічних активів
подана на рисунку 1.
Біологічні активи
Поточні

велика
рогата
худоба
(ВРХ),
свині,
вівці

Тваринництва

плодові
дерева,
ягідники,
хміль

незрілі

Тваринництво:
молодняк тварини
на відгодівлі

Рослинництва

Рослинництво:
багаторічні
насадження

Тваринництво:
робоча і
продуктивна

Тваринництва

телички, молодняк
свиней, птиці, звірі,
корови та бики –
плідники на відгодівлі,
сім‘ї бджіл

Рослинництва

Рослинництво:
незавершене
виробництво

Довгострокові

зернові та
зернобобові,
технічні, овочеві
та кормові
культури

Рис. 1. Класифікація біологічних активів за періодом участі у
господарському процесі
Джерело: сформовано автором з використанням джерел [2, 9]

Наступною класифікаційною ознакою, яка застосовується в
приведеній класифікації є ступінь досягнення біологічним активом
плодоносного стану на момент звітування, або здатність приносити
економічні виголи на дату балансу.
За цією ознакою активи поділяються на зрілі та незрілі.
Зрілі біологічні активи - біологічні активи, які здатні давати
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сільськогосподарську продукцію чи/або додаткові біологічні активи.
Зрілими біологічними активами виступають: поточні біологічні
активи, які досягли відповідної кондиції, наприклад тварини і птиця при досягненні ними відповідної живої ваги і категорії вгодованості;
довгострокові біологічні активи, які здатні регулярно давати
сільськогосподарську продукцію чи/або додаткові біологічні активи.
До них відносяться сади і виноградники - при початку їх
плодоносності; тварини основного стада (корови, вівці, кози,
свиноматки) - після одержання першого приплоду, відлучення
приплоду від маток і т.д.
Незрілі біологічні активи - біологічні активи, що не здатні
давати сільськогосподарську продукцію чи/або додаткові біологічні
активи.
Незрілі біологічні активи включають багаторічні насадження
(сади, виноградники), які не досягли пори плодоносності; ремонтний
молодняк – для поповнення основного стада, тварини на вирощуванні
і відгодівлі.
Кожне
підприємство
може
розширювати
зазначену
класифікацію, поділяючи у розрізі груп (підгруп) біологічні активи на
власні та орендовані тощо.
Такий поділ прийнятний. Але у першій групі виділені біологічні
активи рослинництва, тваринництва та незрілі. Останні включають
багаторічні насадження. На думку Сука Л.К., багаторічні насадження
мають бути включені у підгрупу ―Довгострокові біологічні активи
рослинництва‖, а не показуватися окремо.
Четвертою класифікаційною ознакою є методика оцінки
біологічних активів.
Базовим підходом до оцінки біологічних активів є застосування
справедливої вартості, за яким всі біологічні активи на дату балансу
оцінюються виходячи з рівня цін, який склався на активному ринку на
цей період. У відповідності до альтернативного варіанту біологічні
активи, якщо їх справедливу вартість достовірно визначити не
можливо, оцінюються за їх первісною вартістю (якщо це
довгострокові біологічні активи) або собівартістю (якщо це поточні
біологічні активи).
Для кращого розуміння, а також для полегшення оцінки,
вимірювання та контролю руху біологічних активів існує п‘ята
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класифікаційна ознака. А саме, в залежності від можливості
багаторазового одержання сільськогосподарської продукції або
додаткових біологічних активів. Для цього ми пропонуємо виділити в
окремі об‘єкти обліку споживчі біологічні активи і біологічні активиносії.
Споживчі біологічні активи - біологічні активи, які здатні
одноразово давати сільськогосподарську продукцію (після чого вони
завершують своє існування).
Біологічні активи-носії - біологічні активи, які здатні
багаторазово давати сільськогосподарську продукцію чи додаткові
біологічні активи. Біологічні активи-носії регенерують себе і не
являються первинними продуктами.
На підставі проведених досліджень можна сказати, що в
літературних джерелах є детальніші класифікації. Кузьмович П. М.
вважає, що чим більше виділено ознак класифікації, тим вищий
ступінь пізнання об‘єкта і від того, наскільки правильно обрані
класифікаційні ознаки об‘єкта, може залежати порядок його обліку.
[3].
Отже, можна дійти до такого висновку, що біологічні активи –
це живі організми і створюються в результаті здійснення біологічних
процесів.
Необхідність класифікації біологічних активів, яка полягає в
біологічній різнорідності та
використанні в основних галузях
сільськогосподарського виробництва у рослинництві та тваринництві.
Загальна мета класифікації біологічних активів, як і будь-якої
іншої класифікації, полягає в створенні їх впорядкованої структури.
Без такої структури не можливе ефективне ведення обліку.
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УДК 657
JEL М 41
Карпенко Євгенія,
Чижик Тетяна
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ЗЕРНА У
ТОВ «АГРОФІРМА МИКОЛАЇВКА»
У статті досліджено особливості організації первинного обліку зерна при
зборів врожаю та визначено напрями його удосконалення.
Ключові слова: облік, первинний облік, документ, документування, зерно,
продукція рослинництва.
В статье исследованы особенности организации первичного учета зерна при
сборе урожая и определены направления его усовершенствования.
Ключевые слова: учет, первичный учет, документ, документирование, зерно,
продукция растениеводства.
In the article the peculiarities of organization of primary accounting of grain when
harvesting, and identify areas for improvement.
Keywords: accounting, primary accounting, document, document, grain, crop
production.

Для забезпечення сільськогосподарському підприємству
стійкого положення на аграрному ринку в ринкових умовах
господарювання, яким притаманний динамізм та жорстка конкуренція,
на перший план виходять проблеми забезпечення менеджменту
якісною релевантною інформацією для прийняття обґрунтованих
рішень. Важливим джерелом її отримання є дані бухгалтерського
обліку.
Питанням організації первинного обліку зернових культур
приділяло увагу багато вітчизняних науковців зокрема: В.М. Жук,
М.М. Коцупатрий, В.С. Лень, В.А. Нехай, М.Ф. Огійчук, Н.В. Прохар
та ін. Проте введення в дію П(С)БО 30 «Біологічні активи», орієнтація
підприємств України на європейський ринок зумовило ряд змін в
обліку біологічних активів та одержаних в процесі їх біологічних
перетворень додаткових біологічних активів і сільськогосподарської
продукції.
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Метою статті є оцінка сучасного стану організації первинного
обліку виробництва, зберігання та використання зернових культур у
ТОВ «Агрофірма Миколаївка» та визначення напрямів його
удосконалення відповідно до вимог сьогодення.
Основною продукцією рослинництва ТОВ «Агрофірма
Миколаївка» є зерно. Його виробництво характеризується
різноманітними умовами надходження, зберігання та використання.
Це призводить до необхідності застосування чисельних форм
первинних документів для обліку продукції рослинництва. Тому
правильна організація первинного обліку зернових культур має
особливо важливе значення для товариства.
Поділяємо думку колективу авторів, які зазначають, що
правильно
складені
та
вчасно
надані
в
бухгалтерію
сільськогосподарських підприємств первинні документи дають
можливість систематично контролювати виконання завдань,
законність та цілісність здійснених господарських операцій,
заощадження часу тощо. Ще до початку збирання врожаю повинна
бути проведена велика підготовча робота. Необхідно перевірити, як
підготовлені місця приймання та збереження продукції, стан вагового
господарства,
підібрати
і
проконсультувати
матеріальновідповідальних осіб тощо [1].
Зерно визнають як сільськогосподарську продукцію в момент
відокремлення від біологічного активу, яка призначена для продажу,
переробки або внутрішньогосподарського споживання [2].
Первинний облік зернової продукції, отриманої від врожаю,
можна здійснювати декількома методами (табл. 1).
Таблиця 1
Методи первинного обліку зернової продукції на
сільськогосподарських підприємствах
Метод
З
використанням
путівок на
вивезення
продукції з поля
(ф. № 77 а)

Коротка характеристика
Комбайнер отримує у бухгалтерії бланки путівок, які
виписує у трьох примірниках і два з них передає водієві
машини при відвантаженні зерна. Шофер, здаючи зерно на
склад, пред'являє путівки завідувачу складом, а той після
зважування зерна розписується в отриманих путівки та
повертає другий примірник шоферові. Третій примірник
залишається у завідувача складом
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Продовження табл. 1

З
використанням
реєстрів
відправлення
зерна та іншої
продукції
(ф. № 77)

З
використанням
талонів водія
(77 б), талонів
комбайнера
(77 в) та
спеціальних
реєстрів

Комбайнер отримує у бухгалтерії реєстри, які виписує у
трьох примірниках раз на день при першому завантаженні
автомобіля з бункера комбайна. Перший примірник
реєстру залишається у себе, а інші передає водієві машини.
Водій другий примірник реєстру залишає у себе, а третій –
при першому розвантаженні у день передає завідувачу
складу. Комбайнер при завантаженнях автомашини зерном
записує інформацію у в свій примірник реєстру (на даного
водія), шофер ─ у свій примірник, а завідувач складу,
отримавши зерно ─ у свій (третій) примірник. Інформація з
реєстрів в кінці дня узагальнюється у зведеному реєстрі
приймання зерна та іншої продукції з поля і разом з
відомістю руху зерна та іншої продукції передається в
бухгалтерію.
Талони видаються в бухгалтерії, комбайнер і шофер
обмінюються талонами при завантаженні автомашини
зерном. Завідувач складом, приймаючи від шофера зерно,
зважує його і записує дані в реєстр приймання зерна від
шофера, який знаходиться у шофера, а талон комбайнера,
який шофер отримав при завантаженні машини, він віддає
завідувачу складом. Завідувач складу також робить запис
про отримання зерна в реєстр приймання зерна вагарем,
що є підставою для заповнення відомості руху зерна та
іншої продукції, а також карток обліку матеріалів

У господарстві вибирають той метод, що найбільше підходить
до умов цього господарства [3]. У ТОВ "Агрофірма Миколаївка" на
даний час застосовується третій метод первинного обліку зернової
продукції, тобто за допомогою талонів та спеціальних реєстрів
(рис. 1).
Зібране зерно товариство зберігає на власних складах. Зерно на
складі сушать і сортують. Кожну партію зерна, відпущену для
очищення, сортування і сушіння зважують. Наприкінці очищення
визначають розмір усушки і невикористаних відходів. Це оформляють
актом на сортування і сушіння продукції рослинництва (ф. 82).
На кожну партію зерна, що відправляється на сторону,
виписують Товарно-транспортну накладну спеціалізованої форми №
1-сг (зерно) в чотирьох примірниках, а при його перевезенні
транспортом зі сторони - в п'яти.
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Головний бухгалтер підписує талони
і заповнює необхідні реквізити
Передача талонів
Талони водія
(ф.77) б)

Водій

Реєстрація талонів у Журналі
обліку виданих талонів (ф. 188)
Талони комбайнера (ф. 77 в)

Обмін талонами при завантаженні автомобіля
зерном
Оприбуткування зерна на склад
Передача талону

Завідувач складом

Запис даних до реєстрів при прийманні зерна від водія

Реєстр приймання зерна вагарем
(ф. 78 а)

Реєстр приймання зерна від водія
(ф. 71а)

Відомість руху зерна та іншої продукції (ф. 80)

Книга складського обліку (ф. 40)

Рис. 1. Первинний облік надходження зерна у ТОВ «Агрофірма
Миколаївка»
У бухгалтерії ТОВ «Агрофірма Миколаївка» усі документи, що
надійшли від завідуючого складом, перевіряються та звіряються з
даними бухгалтерського обліку і складають накопичувальну відомість
руху зерна по кожній культурі, а списання поточних біологічних
активів рослинництва здійснюється на момент збирання врожаю та
оформляється актом на списання поточних бiологiчних активiв
рослинництва, оцiнених за справедливою вартістю (на початок
збирання врожаю) [4].
Вважаємо, що обраний товариством метод є прогресивним, так
як зменшує кількість облікових записів, але він потребує чіткої
організації роботи усіх учасників процесу збору зерна та вимагає
існування на підприємстві дієвої системи внутрішнього контролю.
Для цього рекомендуємо на ТОВ «Агрофірма Миколаївка»
застосовувати такі види контролю, про що доцільно зробити записи у
посадових інструкція відповідних працівників:
1. Оперативний контроль перевірки правильності заповнення
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необхідних реквізитів талонів в бухгалтерії. Він здійснюється водієм
та комбайнером при отриманні талонів.
2. Оперативний контроль повноти здачі зерна комбайнером
шляхом звіряння кількості талонів водія і шофера у бухгалтерії.
3. Оперативний контроль повноти здачі зерна шофером та
прибуткування його на склад передбачає періодичне контрольне
зважування і порівняння отриманих показників з тими, що зазначені в
Реєстрі приймання зерна від шофера та Реєстрі приймання зерна та
іншої продукції вагарем.
4. Оперативний контроль правильності ведення Відомості руху
зерна та іншої продукції шляхом арифметичної перевірки та перевірки
наявності підтверджуючих первинних документів.
З метою удосконалення документального оформлення
надходження зерна з поля ми пропонуємо ТОВ «Агрофірма
Миколаївка» замість реєстру приймання зерна від водія та талону
комбайнера вести обліковий лист комбайнера, який складатиметься на
підставі Реєстру приймання зерна вагарем (рис. 2).
При такій системі обліку ключовим підтвердним документом
стає Реєстру приймання зерна вагарем (ф. 78 а), в який ми пропонуємо
додати реквізит «код ЄДРПОУ» і прибрати реквізит «№ талонів
комбайнера (бункериста)».
Завантаження
автомобіля
зерном

Комбайнер

2-й екземпляр Реєстр приймання
зерна вагарем (ф. 78 а), підпис
водія

Оприбуткування зерна на склад

Водій

Обліковий лист комбайнера

Передача талону водію

Завідувач
складом

Запис до Реєстру приймання зерна вагарем (ф. 78 а), підпис водія
Відомість руху зерна та іншої
продукції (ф. 80)

Книга складського обліку (ф. 40)

Рис. 1. Пропонований варіант первинного облік надходження
зерна у ТОВ «Агрофірма Миколаївка»
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Вважаємо, що запропоновані удосконалення сприятимуть
полегшенню роботи апарату бухгалтерії при видачі та реєстрації
документів, спростять процедуру обміну документами між шоферами і
комбайнерами та зменшать витрати на придбання необхідних бланків.
В ході проведеного дослідження встановлено, що при
надходженні, зберіганні та реалізації зерна використовується чимала
кількість первинних документів, що призводить до витрачання великої
кількості часу для їх заповнення. Тому нами запропоновано спростити
первинний облік надходження зернових культур за рахунок
виключення окремих первинних документів та покращити систему
контролю на ТОВ «Агрофірма Миколаївка» за рахунок удосконалення
посадових інструкція відповідних працівників із закріпленням за ними
відповідних процедур контролю.
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ
ТА ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ
СТАНДАРТІВ
У статті приділяється увага особливостям обліку основних засобів, з
урахуванням міжнародних стандартів. Особливостями стала відмінність у
формуванні первісної вартості за національними, та міжнародними положеннями
бухгалтерського обліку. Також слід звернути увагу і на певні розбіжності у
класифікації основних засобів.
Ключові слова: основні засоби, стандарти бухгалтерського обліку, первісна
вартість, амортизація, класифікація основних засобів.
The article focuses on the peculiarities of fixed assets, in accordance with
international standards. The features was the difference in the formation initially recognized
national, and international accounting regulations. You should also pay attention to certain
differences in the classification of fixed assets.
Keywords: fixed assets, accounting standards, cost, depreciation, classification of
assets.
В статье уделяется внимание особенностям учета основных средств, с
учетом международных стандартов. Особенностями стала разница в формировании
первоначальной стоимости по национальным и международным положениям
бухгалтерского учета. Также следует обратить внимание и на некоторые различия в
классификации основных средств.
Ключевые слова: основные средства, стандарты бухгалтерского учета,
первоначальная стоимость, амортизация, классификация основных средств.

Наявність на підприємстві основних засобів є важливою умовою
його ефективного функціонування. На сьогоднішній день гостро
постає питання пристосування обліку основних засобів до
національних стандартів з урахуванням міжнародної практики.
Питання урахування правил міжнародних стандартів стосовно
проблеми гармонійного відображення основних засобів в Україні є
надзвичайно актуальним та викликає велику зацікавленість з боку
практичного відображення інформації.
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У вирішенні проблеми щодо удосконалення обліку основних
засобів значну роль відіграли праці провідних науковців, таких як:
Ф. Бутинець, С. Голов, Г. Голубнича, А. Грінько, Н. Гура, І. Дерун
Т. Мельник, А. Панасенко, Н. Ткаченко та інші. У своїх працях вони
розглядали дискусійні питання з обліку основних засобів.
На сьогодні залишається актуальним необхідність подальшого
дослідження методики ведення обліку основних засобів. Особливу
увагу слід звернути на запитання, які стосуються обліку основних
засобів, з використанням рекомендацій міжнародних стандартів, але
відповідно до національних, визначення їх вартості, питання оцінки,
відмінності у класифікації, та ряд інших, не менш важливих проблем.
Однією з важливих проблем, що стоять перед системою
управління сільськогосподарським підприємством є створення на
підприємстві дієвої системи управління його майном. Одним з
найважливіших завдань, що має ставитися при побудові системи
ефективного та раціонального використання майна є формування на
підприємстві достовірної інформації про рівень забезпеченості та
ефективність використання основних засобів [7].
Ми вважаємо, вичерпне визначення сутності основних засобів
наводиться у Податковому кодексі. Відповідно з пп. 14.1.138 ст. 14
Податкового кодексу «основні засоби – матеріальні активи, у тому
числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр
(крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій,
автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних
фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000
гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що
призначаються платником податку для використання у господарській
діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і
поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати
введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний
цикл, якщо він довший за рік) [5].
Що стосується особливостей обліку основних засобів, то слід
зазначити, що національні стандарти бухгалтерського обліку
розроблялися з урахуванням вимог міжнародних, саме тому між цими
нормативними документами є багато спільних моментів. Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку7 «Основні засоби» (далі П(С)БО 7)
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регламентує методологічні основи формування в бухгалтерському
обліку інформації про основні засоби та розкриття інформації про них
у звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб.
Загальні правила ведення обліку основних засобів відображено в
Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби»
(далі МСБО 16). Визначення поняття «Основні засоби, яке наведене в
МСБО 16 дещо схоже до того, що подано в П(С)БО 7, проте має ряд
відмінностей. Наприклад, у МСБО 16 не уточнено що є об‘єктом
основних засобів. Приналежність деяких видів майна до основних
засобів визначається на основі думки бухгалтера, що враховує
конкретні обставини та умови експлуатації об‘єкта, інколи навіть із
урахуванням методів нарахування амортизації.
Зважаючи на те, яким способом на підприємство можуть
надходити основні засоби, можна прослідкувати відмінності у
формуванні первісної вартості основних засобів за міжнародними та
національними стандартами.(табл. 1) [1].
Міжнародні стандартом та П(С)БО 7 визначають декілька умов,
виконання яких дає можливість об‘єкт основних засобів визнавати
активом. До таких умов належить ймовірність надходження у
майбутньому економічних вигод, пов‘язаних з використанням об‘єкта
основних засобів, а також можливість достовірно оцінити собівартість
об‘єкта.
Таблиця 1
Формування первісної вартості основних засобів за міжнародними та
національними стандартами
Напрямок

Придбання в
кредит

МСБО 16
У разі якщо об‘єкт надходить за
допомогою залучення кредитів,
то облік витратна виплату
відсотків здійнюється відповідно
до МСБО 23 «Витрати на
позики», залежно від того чи є
цей
об‘єкт
кваліфікованим
активом, а також від умов і
обставин сплати таких відсотків.
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П(С)БО 7
Витрати на виплату
відсотків за кредит не
включаються
до
первісної
вартості
об‘єкта.
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Продовження табл. 1

Обмін або
негрошові
операції

За рахунок
грантів

За рахунок
пайових
інструментів

Собівартість
такого
об‘єкта
основних засобів оцінюється за
справедливою вартістю, якщо
операція обміну має комерційну
сутність та справедливу вартість
отриманого активу або відданого
активу
можна
достовірно
оцінити. Якщо придбаний об‘єкт
не оцінюється за справедливою
вартістю,
його
собівартість
оцінюють за балансовою вартістю відданого активу.
Балансова
вартість
об‘єкта
основних засобів може бути
зменшена на суму отриманих
державних грантів, якщо таке
фінансування було пов‘язане з
придбанням саме цього об‘єкта.
Облік
отриманих
грантів
регулюється МСБО 20 «Облік
державних грантів і розкриття
інформації
про
державну
допомогу». Метод зменшення
вартості активів не називається
МСБО 20 як єдиний, а
висувається
лише
як
альтернативний іншому методу –
методу визнання грантів у
доходах.
Якщо
за
отримані
активи
компанія
розраховується
пайовими
інструментами,
в
обліку
така
операція
відображається
за
дебетом
відповідних активів і за кредитом
рахунка акціо-нерного капіталу,
якщо грошовими коштами (сума
яких еквівалентна вартості
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Справедлива
вартість основних засобів на дату отримання (при обміні на
неподібний об‘єкт).
Залишкова вартість
переданого основного
засобу (при обмінні
на подібний об‘єкт),
але якщо вона вища
за справедливу вартість
отриманого
об‘єкту,
визнається
справедлива вартість.

При
первісному
визнанні придбаних
за рахунок урядових
грантів
(коштів
цільового
фінансування) об‘єктів вартість цих об‘єктів
вартість цих активів
на суму отриманих
коштів зменшувати
не дозволяється.

Методики
обліку
будь-яких операцій, в
яких брали б участь
пайові
інструменти
або їх вартість, у
націо-нальному
обліку
не
опрацьовано.
Розра-хунки з

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (10). 2016

Продовження табл. 1
запропонованих
пайових
інструментів) дебетується також
рахунок відповідних активів, але
кредитується у такому разі
рахунок зобов‘язань.
Як внесок до
статутного
капіталу

Не передбачено.

використанням
пайових
інструменттів
розглядаються тільки у
контексті
виплат
працівникам.
Погоджена
засновниками (учас-никами)
підприєм-ства
справедлива вартість
об‘єктів
основних
засобів.

Відповідно до стандартів фінансової звітності виокремлено
складові елементи витрат, що включаються до первісної вартості
об‘єкта основних засобів [1]. Як за міжнародними, так і за
національними стандартами первісної вартості входять:
1) ціна придбання, включаючи імпортні мита та
невідшкодовувані податки на придбання після вирахування
торговельних знижок та цінових знижок.
2) витрати, які безпосередньо пов‘язані з доставкою активу до
місця розташування та приведення його в стан, необхідний для
експлуатації.
3) попередня оцінка витрат на демонтаж, переміщення об‘єкта та
відновлення території, на якій він розташований.
За національними стандартами більш деталізовано витрати на
податки та збори.
Зазначено також, що до первісної вартості включаються витрати
зі страхування ризиків, пов‘язаних з доставкою основних засобів.
З метою уніфікації П(С)БО 7 «Основні засоби» до МСБО 16
«Основні засоби» слід узгодити склад об'єктів основних засобів.
Крім відмінностей у формуванні первісної вартості основних
засобів за національними та міжнародними стандартами, необхідно
також звернути увагу на те, що існують певні розбіжності у
класифікації основних засобів. (рис.1, 2).
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Інвестиційна
нерухомість

Транспортні засоби

Інші основні
засоби

Земельні
ділянки

Групи основних
засобів за
П(С)БО 7

Багаторічні
насадження

Будинки та
споруди
Машини та
обладнання

Тварини
Капітальні витрати
на поліпшення
земель

Інструменти,
прилади та
інвентар

Рис 1. Групи основних засобів згідно ПСБО 7
Офісне
обладнання

Машини та
обладнання

Літаки

Земля

Класи основних
засобів
за МСБО 16

Меблі та
обладнання

Земля та будівлі

Кораблі

Автомобілі

Рис 2. Класи основних засобів відповідно до МСБО 16 [2, 6]
Отже, класифікація основних засобів відповідно до МСБО 16 та
П(С)БО 7 має певні відмінності. Відмінні риси між П(С)БО та МСБО
можна пояснити тим, що МСБО носять загальний рекомендаційний
характер та не враховують національних особливостей ведення
бухгалтерського обліку.
На відміну від міжнародних стандартів, в національних наведена
чітка класифікація основних засобів. У МСБО 16 не виділяються інші
необоротні матеріальні активи, які виділено у самостійну групу в П(С)БО
7. МСБО 16 вимагають розкрити у фінансовій звітності інформацію для
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кожного класу основних засобів, а згідно П(С)БО 7 інформація
розкривається у примітках до фінансової щодо кожної групи основних
засобів.
Отже, дослідивши дану тему дійшли до висновку, що міжнародні
та національні стандарти дещо відрізняються, проте мають ряд спільних
положень, які в контексті доповнюють один одного. Те що існують
відмінні риси між МСБО 16 та П(С)БО 7 можна пояснити тим, що
міжнародні стандарти спрямовані більш на загальні питання, які
стосуються обліку, та носять в більшій мірі рекомендований характер, в
той час, коли національні стандарти мають ширший діапазон дії та
спрямовані на ведення обліку безпосередньо в межах країни, на території
якої вони діють, з урахуванням всіх особливостей ведення обліку. Проте,
незважаючи на розбіжності, які можуть виникати між міжнародними та
національними стандартами слід обирати найоптимальніший варіант для
кожного конкретного підприємства, якщо звісно це не суперечить
вимогам стандартів. На нашу думку, слід внести ряд змін та доповнень у
П(С)БО 7 з урахуванням тієї інформації, яка наявна у МСБО 16, це
дозволить наблизити вітчизняний облік до міжнародних стандартів, та
допоможе вирішити ряд важливих проблем, які виникають при обліку
основних засобів.
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ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто основні етапи і принципи створення облікової політики
та визначено напрями впливу елементів облікової політики на фінансові результати
діяльності підприємства.
Ключові слова: облікова політика підприємства, фінансовий результат,
елементи, завдання облікової політики.
In the article the basic stages and principles of accounting policies and the directions
of influence elements of accounting policy on the financial results of the company.
Keywords: enterprise accounting policies, financial results, the elements, the task of
accounting policies.
В статье рассмотрены основные этапы и принципы создания учетной
политики и определены направления влияния элементов учетной политики на
финансовые результаты деятельности предприятия
Ключевые слова: учетная политика предприятия, финансовый результат,
элементы, задачи учетной политики.

Метою створення та діяльності підприємства є отримання
фінансового результату у вигляді прибутку. Даний процес залежить
від виду діяльності, ефективності управління нею, а також від обраної
облікової політики підприємства.
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні" облікова політика – сукупність
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством
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для складання та подання фінансової звітності [1].
Отже, із згаданого вище Закону слідує, що підприємства
самостійно можуть обирати форму організації та ведення обліку, а
також визначати облікову політику. Тому при створенні суб`єкта
господарювання необхідно зважено і обґрунтовано здійснювати
процес організації обліку, особливо в частині документального
оформлення облікової політики підприємства.
При цьому необхідно визначитися із професійними судженнями
щодо вибору облікової політики та здійснення облікових оцінок.
Правильне формування облікової політики має вагомий вплив на
розмір доходів, витрат, активів та зобов‘язань, що у свою чергу
визначає стратегію розвитку підприємства в майбутньому [7, с.111].
Для забезпечення об‘єктивності процесу формування фінансових
результатів з використанням методів облікової політики необхідне
забезпечення тісного взаємозв‘язку між власником (керівником)
підприємства, який несе відповідальність за організацію бухгалтерського
обліку і за формування облікової політики, головним бухгалтером, за
допомогою якого всебічно обґрунтовується зміст облікової політики, і
фінансового директора (якщо такий передбачений) [ 5, с.206].
Можливість самостійного вибору елементів облікової політики
підприємства дає широкі можливості господарюючим суб‘єктам
впливати на фінансові результати їх діяльності. Проте велика кількість
підприємств підходить до зазначеного питання з формальної сторони,
не усвідомлюючи, що мають інструмент, який дійсно дозволяє
поліпшити їх фінансовий стан.
Розробку облікової політики слід здійснювати за наступними
напрямками (див. табл. 1) [2, с.233].
Таблиця 1
Етапи розробки облікової політики
І етап Визначення об‘єктів, щодо яких повинна бути розроблена
облікова політика
ІІ етап Аналіз причин, які вплинули на обраний спосіб обліку,
відносно визначеного об‘єкту облікової політики
ІІІ етап Оформлення облікової політики відповідним документом
При розробці облікової політики необхідно дотримуватися
принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
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— повноти — фінансова звітність повинна містити всю
інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських
операцій і подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її
основі;
— обачності — застосування в бухгалтерському обліку методів
оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов‘язань та витрат і
завищенню оцінки активів та доходів підприємства;
— превалювання змісту над формою — відображення в
бухгалтерському обліку господарських операцій відповідно до їх
сутності, а не тільки виходячи з юридичної форми;
— своєчасності — господарські операції та події має бути
відображено в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності
підприємства в тому звітному періоді, в якому їх було здійснено;
— несуперечності — забезпечення тотожності даних
аналітичного обліку відповідним рахункам синтетичного обліку на
кінець останнього календарного дня кожного місяця, а також
показників фінансової звітності — даним синтетичного та
аналітичного обліку [3].
Основними нормативно-праврвими документами, які використовують
при формуванні наказу про облікову політику є національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку. Саме ними передбачено порядок оцінки
та переоцінки окремих об‘єктів, а також альтернативні методи їх обліку. При
формуванні розпорядчого документа про облікову політику суб1єкти
господарювання керуються Методичними рекомендаціями облікової
політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну України від 27
червня 2013 р. №635.
В таблиці 2 згруповано основні елементи облікової політики
підприємства, методи обліку яких впливають на формування та розмір
фінансових результатів підприємства.
При оформленні облікової політики підприємства кожен з
вказаних елементів встановлюється і визначається підприємством у
відповідності до П(С)БО. Окремі елементи облікової політики мають
альтернативні методи обліку. Це дає можливість формувати
розпорядження про облікову політику підприємства відповідно до
особливостей діяльності [ 5, с.207].
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Таблиця 2
Елементи облікової політики, які впливають на фінансові результати
підприємства [ 5, с.207]
№

1
1

Елемент
облікової
політики
2
Облік необоротних активів

Нормативне
регулювання
3
П(С)БО 7 "Основні
засоби",
П(С)БО 8 "Нематеріальні активи"

2

Облік запасів

П(С)БО 9 "Запаси"

3

Облік витрат

П(С)БО 16 "Витрати"
П(С)БО 31 "Фінансо-ві
витрати"

4

Облік коштів
цільового
фінансування
Метод обчислення РСБ

П(С)БО 15 "Дохід"

5

П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість"
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Оцінка та методи обліку,
що впливають на розмір
фінансових результатів
4
1) метод нарахування амортизації для мало цінних
необоротних активів;
2) вартісний критерій належності
матеріального
активу
до
малоцінного
необоротного активу;
3) термін корисного використання активу.
1) що являтиметься одиницею запасів;
2) метод вибуття запасів у
виробництво.
1) визначення та визнання
витрат;
2) склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції;
3) перелік загальновиробничих витрат;
4) порядок та база роз-поділу
загальновиробни-чих витрат;
5) вибір методу відображення фінансових витрат.
1) порядок визнання кош-тів
цільового
фінансува-ння
доходом підприємства
1) метод визначення величини резерву сумнівних
боргів
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Продовження табл. 2
1
6

7

8

2
Перелік створюваних резервів
Облік біологічних активів

3
П(С)БО 11 "Зобов'язання"

Оцінювання
ступеня завершеності операцій з надання послуг

П(С)БО 15 "Дохід"

П(С)БО 30 "Біологіч-ні
активи"

4
1) формування резервів для
забезпечення
майбутніх
витрат і платежів
1) порядок первісного визнання біологічних активів та
с.-г. продукції;
2) визначення справедли-вої
вартості біологічних активів і
с.-г. продукції;
3) зміна справедливої вартості біологічних активів на
дату балансу, оцінка яких
здійснюється
за
справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних вит-рат
на місці продажу
1) метод оцінки ступеня
завершеності операції з надання послуг

Для сприйняття різними групами користувачів фінансової
звітності, облікова політика підприємства повинна відповідати таким
вимогам:
- облікова політика повинна бути єдиною на підприємстві, що
означає обов‘язкове застосування вибраних методів та прийомів
ведення бухгалтерського обліку всіма структурними підрозділами,
- включаючи виділені на самостійний баланс, незалежно від
виду діяльності і місця розташування. Це необхідно, щоб забезпечити
співставність та зведення інформації:
- по відношенню до кожного конкретного питання підприємство
повинно використовувати одні і ті ж вибрані принципи методи та
прийоми ведення бухгалтерського обліку;
- застосування облікової політики повинно бути послідовним,
тобто методика відображення господарських операцій, оцінки майна і
зобов‘язань на протязі року, а також від одного звітного періоду до
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іншого, як правило, не змінюється. Це означає, що при формуванні
облікової політики за національними стандартами можна вносити
зміни щорічно з початку звітного періоду [6, с.200].
Слід пам‘ятати, що зміна облікової політики, яка здійснюється
часто, характеризує підприємство та його діяльність з негативного
боку – як партнера з нечіткими обліковими приписами.
Кожне підприємство встановлює облікову політику самостійно
виходячи зі своєї структури, галузі та інших особливостей діяльності.
Має бути дотримано одну найважливішу умову — єдність облікової
політики на підприємстві. Це означає, що принципи, методи та
процедури, передбачені обліковою політикою підприємства, повинні
безапеляційно застосовуватися всіма його філіями, представництвами,
відділеннями та іншими відокремленими підрозділами. Отже, можна
говорити, що облікова політика є не лише сукупністю методик з
метою формування звітності, але й інструментом організації та
управління бухгалтерським обліком на підприємстві (табл. 3). [4,
с.90-91].
Таблиця 3
Завдання облікової політики
1

Фінансовий облік

2

Управлінський облік

3

Податковий облік

4

Організаційний аспект

5

Технічний аспект

Дотримання
єдиних
вимог
формування
фінансової звітності
Формування
раціональної
системи
ін.формаційного забезпечення для прий-няття
управлінських рішень
Прийняття раціональної податкової сис-теми
для даного підприємства
Визначення місця бухгалтерії в системі
управління, взаємодії з іншими підроз-ділами та
службами, її структури, роз-роблення робочих
інструкцій для пра-цівників бухгалтерії,
графіків
документ-тообігу,
внутрішніх
стандартів
Розробка робочого плану рахунків, форм
первинних документів, облікових реєстрів,
форм обліку, графіків до куме-нтообігу, складу
та порядку складання фінансової, управлінської
звітності, по-рядок проведення інвентаризації,
вико-ристання комп‘ютерної техніки
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Продовження табл. 3
6

Методичний аспект

Варіанти відображення в бух галтер-ському
обліку та отримання інформації про факти
господарської
діяльності,
ви-бір
альтернативних способів і альтер-натив,
виходячи із специфіки діяльності підприємства

Отже, на даному етапі розвитку ринкових відносин суб`єкт
господарювання повинен ефективно та раціонально організовувати
власну діяльність для закріплення ринкових позицій та досягнення
поставлених завдань. Окрім цього ефективна організація діяльності
прямо залежить від розробленої облікової політики. Таким чином,
облікова політика – це складова організації обліку, чітке оформлення
якого дає можливість достовірно визначити фінансовий результат і
повною мірою розкрити його у фінансовій звітності. Тому саме
облікова політика суттєво впливає на види та розмір доходів, витрат,
активів і зобов‘язань, що у свою чергу й визначає кінцевий стан
підприємства.
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Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации,
Калужский филиал
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В статье приведен аналитический обзор Big data (Большие данные) на
российском и мировом рынках. Также изложены проблемы использования и
преимущества технологии Big data. Рассмотрен вопрос о совершенствовании данной
технологии.
Ключевые слова: большие данные (Big data), IT-технологии, интернет –
маркетинг, мировой рынок, российский рынок.
The article presents an analytical review of Big data on Russian and international
markets. Also the problems of the use and benefits of Big data technology are stated. The
issue of the improvements to this technology is considered.
Keywords: Big data, IT-technology, Internet-marketing, an international market,
Russian market
У статті наведено аналітичний огляд Big data (Великі дані) на російському і
світовому ринках. Також висвітлено проблеми використання та переваги технології
Big data. Розглянуто питання про вдосконалення даної технології.
Ключові слова: великі дані (Big data), IT-технології, інтернет – маркетинг,
світовий ринок, російський ринок.

В современном мире IT-технологии изменили наше понимание
частной жизни. Многие процессы, которыми люди занимались в
реальном мире, стало возможным делать в интернете: оплата услуг,
общение с друзьями и др. Это повлекло за собой размещение в
131

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (10). 2016

интернете личной информации, которую человек раскрывает о себе, и
в связи с этим объемы личных данных, подвергаемых сбору и
систематизации различными организациями, увеличились до
огромных масштабов.
В связи с этим понятие Big Data (в переводе с англ. «большие
данные» 1 ) очень актуально и особенно необходимо при работе с
большими объемами данных в таких сферах, как: в маркетинге,
экономике, банковской деятельности, медицине и т.д.
Термин Big Data был заимствован аналитиками из научных
публикаций и имеет дату своего рождения — 3 сентября 2008 года. Но
несмотря на это, многие ученые еще раньше стали задумываться о
важности и роли данных.
Первым об обработке данных писал еще в XVIII веке
английский астроном Томас Симпсон в труде «О преимуществах
использования чисел в астрономических наблюдениях», но ключевое
место обработка данных заняла в конце XX века, когда выяснилось,
что IT-технологии могут успешно применяться и быть полезными
практически во всех науках.
Процесс накопления научных данных постоянно растет.
Осознавая это, редактор номера «Nature» Клиффорд Линч предложил
для новой парадигмы специальное название «Большие Данные»,
выбранное им по аналогии с такими метафорами, как «Большая
Нефть», «Большая Руда».
Изучением вопроса Big data занимались также профессор
Оксфордского университета Виктор Майер-Шенбергер и редактор
журнала «Economist» Кеннет Кукьер. В их книге «Большие данные»
2 говорится о том, что Big Data – это развивающаяся способность
обрабатывать огромные массивы информации, мгновенно их
анализировать и получать порой совершенно неожиданные выводы. В
ближайшие годы Big Data в корне изменят наше представление об
образовании, бизнесе, политике.
Big Data довольно распространенное понятие в интернетмаркетинге. В узком смысле, оно означает набор информации, по
объему превосходящей жесткий диск одного персонального
устройства
и
не
поддающейся
обработке
классическими
инструментами, применяемыми для меньших объемов. В широком

смысле, это информация, которая не поддается обработке
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классическими способами по причине больших объемов 3 .
Рассмотрим сущность Big Data на примере. Два года назад
огромная сеть магазинов Target стала использовать машинное
обучение при взаимодействии с покупателями. В качестве обучающей
выборки использовались данные, накопленные компанией за
несколько лет. В качестве маркеров конкретных покупателей
использовались банковские и именные скидочные карты. Алгоритмы
анализировали, как и в каких условиях менялись предпочтения
покупателей, и делали прогнозы. А на основе этих прогнозов
покупателям делались всевозможные специальные предложения.
Весной 2012 г. разразился скандал, когда отец 12-летней школьницы
пожаловался, что его дочери присылают буклеты с предложениями
для беременных. Когда сеть Target уже приготовилась признать
ошибку и извиниться перед обиженными клиентами, выяснилось, что
девочка действительно была беременна, хотя ни она, ни ее отец на
момент жалобы не знали об этом. Алгоритм отловил изменения в
поведении покупательницы, характерные для беременных женщин 4 .
Как любая система, Big data имеют отличительные признаки:
большой
объем
информации;
разнородность
и
слабая
структурированность данных; высокая скорость и оперативность
обработки данных.
Сфера использования Big Data весьма обширна. С помощью Big
Data можно узнать о предпочтениях потребителей, провести анализ
рисков и т.д. На рис. 1 5 представлены результаты опроса IBM
Institute, о направлениях использования Big Data в компаниях.
Как видно из диаграммы, наибольшее количество компаний
используют Big Data в сфере клиентского сервиса, на втором месте–
операционная эффективность, в сфере управления рисками Big Data
менее распространены.
Приведем пример применения технологии Big data. Для
противодействия мошеннических операций с пластиковыми картами
НSВС использует технологии Big Data. С их помощью эффективность
службы безопасности увеличилась в 3 раза, а распознавание
мошеннических инцидентов – в 10 раз. Внедрение Big Data привело к
большому экономическому эффекту в размере 10 млн долл.
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Рис. 1. Сферы применения Больших данных
Известный производитель спортивных очков Luxottica group,
таких марок, как Ray-Ban, Oakley, Persol, использует Big Data для
анализа поведения потенциальных клиентов и «умного» смсмаркетинга. В результате применения Big Data данная фирма
определила более 100 миллионов наиболее ценных клиентов и
повысила эффективность маркетинговой кампании на 10%.
«Расширение Big Data и ускорение темпа роста стало
объективной реальностью»,- считают специалисты IT-технологий.
Социальные сети, информационные сайты ежесекундно генерируют
гигантские объемы информации, и это лишь 1/100 поставщиков
данных.
Согласно исследованию IDC Digital Universe, в ближайшие 5 лет
объем данных на планете вырастет до 40 зеттабайтов, то есть к 2020
году на каждого живущего на Земле человека будет приходиться по
5200 Гб 3 .
В связи с этим возникает вопрос: какие еще источники
генерации данных, помимо социальных сетей и сайтов, существуют?
Итак, источниками Big Data также являются сенсоры, системы
наблюдения, смартфоны, датчики и т.д. Все они приводят к росту
объема данных, как следствие появляются потребности увеличивать
количество рабочих серверов, т.е. расширять и внедрять новые
информационные центры.
В стоимостной оценке, по прогнозу американского агентства
Wikibon, рост объемов индустрии больших данных к 2020 году
вырастет до $61 млрд, в 2026 году — до $85 млрд. Каждый год этот
рынок прибавляет примерно на 17%. (табл. 2) 6 .
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Таблица1
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Прогноз Big data Market Forecast на 2014 – 2026 гг.
Показатель, млрд. долл
27,36
33,31
37,97
43,40
49,28
55,22
60,91
66,11
70,76
74,88
78,53
81,78
84,69

В связи со стремительным ростом объема информации
ускоренными темпами развиваются и технологии анализа данных.
Совсем недавно было возможно лишь сгруппировать клиентов на
сегменты со схожими предпочтениями, а сегодня появилась
возможность строить модели специально для каждого клиента в
режиме реального времени, анализируя, например, его перемещение
по сети Интернет для поиска конкретного товара. Интересы
потребителя анализируются, и строится соответствующая модель,
исходя из которой, осуществляется реклама или конкретные
предложения потребителю. Модель также может адаптироваться и
меняться в режиме реального времени, что было немыслимо еще
несколько лет назад.
Как и любой механизм Big date имеет свои преимущества и
недостатки, чтобы изучить их более детально, проанализируем
положение Big data на российском рынке.
В мировом масштабе российский рынок услуг и технологий Big
Data очень мал. По итогам 2015 года он увеличился до $500 млн
(мировой рынок Big Data за аналогичный период - $33,3 млрд). Но
несмотря на это растет российский рынок услуг и технологий Big data
значительно быстрее глобального — как минимум на 40% в год
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(мировой - на 17%) 6 . На данный момент в России данную
технологию активно используют около 20% и около 17 % только
начинают ее использовать. (рис. 2) 7 .

Рис. 2. Объем использования Big data в России
Из этих 37 % основными пользователями Big data являются
банки, телеком, промышленность и др. (рис.3.) [8].

Рис. 3. Основные пользователи Big data
В частности: Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ24, «Альфа-Банк»,
компании «Тройка Диалог», «Райффайзенбанк». Из крупных
ритейлеров этой технологией пользуются X5 Retail Group, «Глория
Джинс», сеть гипермаркетов «Лента», «М.Видео», из нефтяных
компаний — «Транснефть», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Среди
госструктур обработку Big data внедрили Федеральная налоговая
служба, аналитический центр правительства России, Пенсионный
фонд, правительство Москвы, Фонд обязательного медицинского
страхования, Федеральная служба безопасности, Следственный
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комитет и Служба внешней разведки 6 .
Преимуществами использования технологии Big Data на
российском рынке являются:
-повышение конкурентоспособности организации.
-улучшение качества финансовой и производственной
активности. -персонализация потребителей и моделирование
изменений их поведения в режиме реального времени.
-индивидуализация предлагаемых
продуктов и
услуг,
автоматизация процесса разработки товаров и услуг.
-создание
программ,
автоматически
анализирующих
поступающую информацию, значительно увеличивает эффективность
работы 8 .
Согласно результатам опроса Economist Intelligence Unit survey,
46% компаний заявляют, что с помощью технологий Big Data они
улучшили клиентский сервис более, чем на 10%, 33% компаний
оптимизировали запасы и улучшили продуктивность основных
активов, 32% компаний улучшили процессы планирования 5 .
Big data имеет множество достоинств, но существуют барьеры,
которые препятствуют полноценному развитию ее использования, они
представлены на рисунке 4 5 .

Рис. 4. Основные проблемы при внедрении проектов Big data
Согласно опросу Accenture, главным барьером внедрения
технологий Big Data являются вопросы безопасности данных, более
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51% респондентов подтвердили, что беспокоятся за обеспечение
защиты данных и их конфиденциальности. Поисковики сохраняют все
запросы пользователя в Интернете, им известен его IP-адрес,
расположение, онлайн-покупки, личные данные и др., что, к примеру,
позволяет демонстрировать контекстную рекламу в соответствии с
поведением пользователя в Интернете. При этом согласия
пользователя на это не спрашивается, а возможности выбора, какие
сведения о себе предоставлять, не дается.
47% компаний сообщили, о невозможности внедрения Big Data
в связи с ограниченным бюджетом, 41% компаний в качестве
проблемы указали нехватку квалифицированных кадров.
Если есть проблемы, то обязательно должны быть и пути их
решения 9 .
-Виртуализирование данных с помощью SQL, REST и языков
описания сценариев, которое увеличит эффективность и безопасность
новых методов.
-Упрощение инструментов самостоятельной работы с Big Data,
что расширит круг ее пользователей.
-Внедрение новых систем безопасности с применением
классификации информации, которая защищена и структурирована.
-Ускорение развития технологий искусственного интеллекта
(машинное обучение, обработка естественного языка) и становление
их стандартом для обработки данных.
Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день рынок
Big Data является достаточно молодым, но он уже пользуется
большим спросом.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ CRM – СИСТЕМ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье рассмотрены понятие и сущность концепции CRM,
представлена подробная классификация CRM-систем, исследована методика
определения показателя ROI, с помощью которого определяется эффективность
внедрения CRM-системы в структуру конкретной организации, приведены основные
преимущества использования данного программного обеспечения.
Ключевые слова: CRM-система, концепция CRM, CRM – технологии, бизнес,
работа с клиентами, клиентская база, процесс автоматизации, стандартизация,
эффективность внедрения.
In this article the concept and essence of the concept of CRM are considered,
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detailed classification of CRM systems is presented, the technique of definition of an
indicator of ROI by means of which efficiency of introduction of Customer Relationship
Management System in structure of the concrete organization is defined is investigated, the
main advantages of use of this software are given.
Keywords: Customer Relationship Management System, the concept of CRM, CRM –
technologies, business, work with clients, client base, automation process, standardization,
efficiency of introduction.
У цій статті розглянуті поняття і сутність концепції CRM, представлена
детальна класифікація CRM-систем, досліджена методика визначення показника
ROI, за допомогою якого визначається ефективність впровадження CRM-системи в
структуру конкретної організації, наведені основні переваги використання даного
програмного забезпечення.
Ключові слова: CRM-система, концепція CRM, CRM - технології, бізнес,
робота з клієнтами, клієнтська база, процес автоматизації, стандартизація,
ефективність впровадження.

Для эффективного и продуктивного функционирования любой
организации
используются
специализированные
программные
обеспечения, позволяющие упростить работу и значительно сократить
время на регистрацию и выполнение хозяйственных процессов. В
настоящее время процесс автоматизации бизнеса набирает все большие
обороты.
Каждая компания имеет определенную совокупность клиентов,
требующих быстрого ответа и своевременного выполнения заказа.
Работа с клиентами представляет собой сложную систему, которая
состоит из различного рода необходимых функций, требующих
своевременного исполнения, таких как сбор, хранение, обработка,
фиксация и дальнейшая работа с обращениями клиентов.
Кроме того, помимо данных функций, необходимым условием
является регистрация, так называемых, «постоянных» клиентов, а также
всевозможных скидок, бонусов и премий, способствующих
привлечению новых клиентов. В связи со сложностью данного процесса
вопрос автоматизации учета клиентской базы носит актуальный
характер.
Автоматизация и стандартизация клиентской базы в организации
достигается с помощью внедрения CRM-системы. Решения в области
CRM-системы дают возможность автоматизировать внутренний
документооборот, работу отдела продаж, складской учет, управление
проектами, контроль деятельности персонала, и другие бизнеспроцессы компании. Необходимо отметить также, что существуют
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специальные конфигурации CRM-системы для автоматизации
складского учета, юридических компаний, рынка наружной рекламы,
бизнес-образования, абонентного обслуживания и др. [1].
При дословном переводе с английского языка понятие «Customer
Relationship Management (СRM)» означает «управление отношениями с
клиентами». Рассмотрим подробные определения с позиции различных
авторов.
Richard A. (Dick) Lee – консультант, автор статей портала
«CRMGuru» - определяет концепцию СRM как «внедрение в компании
клиенто-ориентированных
деловых
стратегий,
требующее
реинжиниринга бизнес-процессов, изменения организации работы и
поддерживаемое (но не управляемое) соответствующей CRMтехнологией» [2].
Jennifer Pratt, в свою очередь, являясь генеральным директором
компании «Leading Edge Management Consultancy», которая занимается
исследованием и анализом рынка удовлетворенности клиентов, дает
следующее определение: «CRM — это подход к управлению или
модель, которая помещает клиента в центр бизнес-процессов и методов
работы компании. CRM предоставляет самую современную
технологию, объединенную со стратегическим планированием,
методами маркетинга, организационными и техническими средствами,
направленную на построение таких внутренних и внешних отношений,
которые увеличивают производительность и прибыли компании» [3].
Проанализировав сущность концепции CRM, можно сделать
вывод, что любой вариант контроля и учета клиентской базы является
CRM-системой. Так, например, ведение истории взаимодействия с
клиентом в письменном виде можно считать CRM-системой только в
том случае, если данная схема позволяет своевременно и точно
регистрировать, контролировать и качественно выполнять работу с
клиентами. Однако стоит отметить тот факт, что такие методы ведения
учета и контроля работы с клиентами являются пережитками прошлого,
и не гарантируют бесперебойной и качественной работы. В
современном мире работа любого хозяйственного субъекта связана с
автоматизацией
процессов,
протекающих
в
процессе
жизнедеятельности организации. Именно поэтому CRM-систему стоит
рассматривать как специализированное программное обеспечение [4].
Выделяют особенность концепции CRM, которая состоит в том,
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что это стратегия организации бизнеса, в которой взаимоотношения с
клиентом ставятся в центр деятельности компании. Кроме того, в
основе CRM-концепции находится лояльный клиент, который
представляет для компании большую ценность. Для любой организации
намного важнее удержать данного клиента, верного своим
пристрастиям в отношении продуктов или услуг, чем затрачивать
значительные усилия, чтобы привлечь нового. Таким образом, главная
цель CRM – определить наиболее «доходных» клиентов, научиться
эффективно работать с ними, предотвратить их уход к конкуренту и
увеличить доход компании [5].
Сегодня классификация CRM - систем довольно обширна и
включает в себя различные виды специализированных программных
обеспечений, зависящих от определенных характеристик (рис 1).
Наиболее популярными CRM-система сегодня являются: «Oracle
Siebel CRM», «SAP CRM», «Terrasoft CRM», «Microsoft Dynamics
CRM», «1С:БИТ:CRM 8», «Компас CRM» и другие. Выбор
определенного вида CRM-системы зависит, в первую очередь, от
характеристики и структуры компании.
Внедрение CRM-системы является необходимым условием
эффективного функционирования любой компании, работа которой
напрямую связана с клиентами. Например, если в организации ведется
учет входящих звонков, запросов и заказов клиентов, то внедрение
CRM-системы сыграет весомую роль в оптимизации процесса
функционирования.
Так, CRM-система позволяет:
1. Привлечь потенциальных клиентов, оптимизировав работу с
входящими звонками, запросами и заказами.
2. Обеспечить
контроль
над
сотрудниками
путем
стандартизации процесса работы с клиентами, тем самым, гарантируя
сохранность информации о клиентах.
3. Хранить всю информацию о клиентах в стандартизованном
виде в одной общей базе, позволяющей анализировать и планировать
последующую работу с клиентами.
4. Применять готовые решения, позволяющие грамотно
отражать процессы работы с клиентами, протекающие в организации.
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*составлено автором самостоятельно
Рис 1. Классификация CRM-систем
Консалтинговые компании, проводящие исследование в сфере
автоматизации бизнеса уверяют, что экономическая эффективность от
внедрения CRM-систем может достигать 90%. Данный уровень
показателя экономической эффективности компании выглядит весьма
привлекательно. Однако, как было подмечено раннее, эффективность
применения CRM-систем напрямую связана с особенностями
организации работы, масштабом и структурой компании.
Идеальным вариантом оценки эффективности использования
CRM-системы является расчет показателя ROI (Return On Investment 143
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Возврат на Вложенную Сумму), который позволяет четко определить
эффективность внедрения CRM-технологий в систему конкретной
компании. Показатель ROI представляет собой отношение среднего
увеличения прибыли к объѐму инвестиций, причем увеличения
прибыли, полученного именно за счет внедрения CRM-технологий [6].
Формула расчета данного показателя выглядит следующим образом:
где Pcrm - прибыль, полученная предприятием при внедрении CRM;
P - прибыль, полученная без внедрения CRM;
Z - затраты на реализацию проекта.
Однако такая оценка эффективности внедрения CRM-системы
очень проблематична. При определении затрат на реализацию проекта
организация сталкивается с множеством проблем. Дело в том, что
деньгами, заплаченными за лицензии на программное обеспечение,
дополнительное оборудование и услуги сторонних консультантов,
затраты отнюдь не исчерпываются. К ним, к тому же, добавляются
затраты на обучение сотрудников принципам работы с CRM-системой
и выплатой заработной платы сотрудникам, занятых в процессе
внедрения.
Кроме того, стоит учесть тот факт, что после формального
завершения проекта затраты на его реализацию не прекращаются.
Затраты могут быть связаны с обслуживанием программного
обеспечения, а также с оплатой корректировок системы в соответствии
с изменяющимися бизнес-процессами и др. Главной проблемой
является то, что невозможно получить точные результаты расходной
части.
Однако данную проблему можно решить с помощью
использования методики определения показателя TCO (Total Cost of
Ownership - Совокупная Стоимость Владения). Показатель TCO
представляет собой сумму материальных и временных затрат,
связанных с приобретением, конфигурированием и обслуживанием
программного обеспечения [7].
Данный показатель включает в себя затраты:
на обновление программного обеспечения;
на обучение, обслуживание, администрирование и
техническую поддержку программного обеспечения.
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Несмотря на трудности определения расходной части формулы,
процесс определения доходной части несет в себе не меньшую
сложность. Исходя из вышеприведенной формулы, для определения
доходной части необходимо определить прирост доходов при
автоматизированном
и
неавтоматизированном
процессах
функционирования компании.
Однако в реальной жизни провести такую оценку двух
альтернативных вариантов практически невозможно. Поэтому для
определения доходной части используют метод экспертных оценок.
Однако данный метод не гарантирует точных расчетов, что говорит о
ненадежности полученных выводов.
В связи с этим в настоящее время для определения доходной
части проекта применяют метод «Оценки по целям», который
представляет собой следующую последовательность действий:
1. Изначально до внедрения программного обеспечения
формируются экспертным образом конкретные цели проекта. Каждой
цели присваивается свой весовой коэффициент в зависимости от ее
важности для руководства компании.
2. По завершении внедрения результат по каждой цели
оценивается в терминах «да» / «нет» («достигнута» / «не достигнута»).
3. Успех внедрения определяется процентом достигнутых целей
по формуле, в которой суммируются все весовые коэффициенты
целей, умноженные на 1, если цель достигнута, и на 0, если нет.
Полученная сумма делится на сумму всех весовых коэффициентов и
умножается на 100%.
Такой метод представляется весьма остроумным выходом из
данного положения, хотя не гарантирует точных результатов. Однако
поможет принять верное решение.
Если же при проведении анализа эффективности внедрения
CRM -системы выясниться, что данный проект является выгодным
решением для организации, то можно отметить ряд преимуществ,
установленных при работе в конкретных подразделениях [8]:
1. Отдел продаж:
Быстрое заключение сделки за счет полной информации о
клиенте. Ориентация на более выгодные сделки.
Проведение оценки вероятности заключения сделки и
планирования скорости прохождения сделок при помощи повышения
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точности прогнозирования продаж на основе статистической
информации.
Снижение издержек посредством автоматизации процесса
продаж, процессы контроля и управление сотрудниками продаж.
Эффективное использование рабочего время в результате
повышения производительности труда сотрудников и возможности
управления работы с клиентами.
Снижение текучести кадров в результате гибкого
планирования занятости сотрудников.
2. Отдел маркетинга:
Улучшение
управления
маркетингом
при
помощи
использования планирования и реализации маркетинговых кампаний,
а также маркетингового анализа.
Повышение эффективности управления маркетинговыми
кампаниями в результате получения и обработки информации о
предпочтениях потенциальных клиентов.
3. Служба поддержки клиентов:
Снижение издержек в результате снижения время ответа на
запрос клиента и автоматизации процесса обработки информации.
Повышение качества сервиса за счет полной информации о
клиентах и типах запросов.
Повышение удовлетворенности клиентов с помощью
обеспечения персонализации контактов и хранения полной
информации в одной базе.
Повышение возможности дополнительных продаж в
результате своевременного и качественного обслуживания клиентов.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать
вывод, что концепция CRM представляет собой систему,
эффективность внедрения которой зависит от множества факторов.
Перед внедрением CRM - технологий в структуру конкретной
компании, следует убедиться в превышении выгод, полученных в
результате автоматизации процесса работы с клиентами, над
издержками, требующими больших затрат от организации.
При этом, несмотря на расходы и сложности процесса
установки, внедрения и обслуживания, CRM - система позволяет
значительно облегчить работу с клиентами и повысить деловую
репутацию компании.
146

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (10). 2016
Литература:
1. Кудинов А.Т. CRM. Практика эффективного бизнеса / под ред.
А.Т. Кудинова. – М.: Изд-во ООО «1С-Паблишинг», 2012. – 463 с.
2. Электронный портал «Customer Think» - [Электронный ресурс] - URL:
www.crmguru.com
3. Официальный сайт компании «Leading Edge Management Consultancy» [Электронный ресурс] - URL: www.lead-edge.co.uk
4. Лесина Т.В. Методика анализа инвестиций в развитие автоматизированных
информационных систем / Т.В. Лесина // Креативная экономика. — 2011. — № 4 (52).
— С. 30-36.
5. Пейн Э. Руководство по CRM: Путь к совершенствованию менеджмента
клиентов / пер. с англ. С. В. Кривошеин. - Минск: «Гревцов Паблишер», 2007. - 384 с.
6. Электронный портал «Unitad.ru» - [Электронный ресурс] - URL:
http://unitad.ru/analiz-dannih/rascheta-po-formule-roi-koeffitsient/
7. Информационный портал «Аквалис» - [Электронный ресурс] - URL:
http://www.akvalis.ru/service/67
8. Официальный сайт компании «SCALAXI» - [Электронный ресурс] - URL:
http://scalaxi.com/portfolio-view/crm_/

Авторы: Лесина Татьяна Викторовна, к.э.н., старший преподаватель
кафедры "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" Калужского филиала
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
г. Калуга, Россия.
Николашина Алена Владимировна, студентка 4 курса направления
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Калужского филиала Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, г. Калуга, Россия.
Сфера
научных
интересов:
эффективность
внедрения
специализированных программных обеспечений в структуру организации,
налоговое планирование, бюджетирование, управленческий учет, развитие
сектора МСП.
Связь с автором: al.nikolashina94@mail.ru

147

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (10). 2016

УДК 657
JEL М 41
Мисака Ганна,
Чистопугова Євгенія
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗАСАД ОБЛІКУ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
В статті досліджена методологія обліку витрат підприємства, визначено
відмінність даних бухгалтерського та податкового обліку. Досліджено аспекти
нарахування витрат підприємства в умовах змін податкового законодавства.
Також автором досліджено облік витрат діяльності в умовах зміни
Податкового Кодексу України, та їх врахування при визначенні фінансового
результату для нарахування податку на прибуток за даними фінансового обліку.
Виявлено ключові напрямки зменшення податкових різниць для зручності організації
обліку витрат підприємства.
Ключові слова: облік витрат, податковий облік, податок на прибуток,
податкові різниці.
In the article the cost accounting methodology of the enterprise is studied,
differences of accounting and tax data are defined. Aspects of cost calculation of an
enterprise are researched in terms of changing of the tax legislation.
Moreover, the author has conducted a research of the cost accounting of activity
under the conditions of changing of the Ukrainian Tax Code and their results while defining
financial results for charging an income tax according to financial accounting data. The key
areas for decreasing tax differences are detected in order to better organize the cost
accounting of an enterprise.
Keywords: cost accounting, tax accounting, income tax, tax differences.
В статье исследована методология учета затрат предприятия, определено
отличие данных бухгалтерского и налогового учетов. Исследовано аспекты
начисления затрат предприятия в условиях изменения налогового законодательства.
Также автором исследовано учет затрат деятельности в условиях изменения
Налогового Кодекса Украины, и их учета при определении финансового результата
для начисления налога на прибыль по данным финансового учета. Обнаружены
ключевые направления уменьшения налоговых разниц для удобства организации учета
затрат предприятия.
Ключевые слова: учет затрат, налоговый учет, налог на прибыль, налоговые
разницы.

148

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (10). 2016

Ефективність роботи вітчизняних підприємств є визначальним
індикатором якості реалізації ринкових відносин. Проте, реалії
свідчать, що значна частина підприємств були збитковими. Різні
підходи до визнання суми витрат та доходів у податковому та
бухгалтерському обліку зробили типовою ситуацію, коли у фінансовій
звітності підприємство відображало від‘ємний фінансовий результат,
тоді як в податковій звітності декларувались значні суми прибутку для
оподаткування. Головною причиною цього є різний порядок
визначення дати визнання витрат, особливий порядок обліку зміни
вартості залишків матеріальних ресурсів на початок та кінець періоду,
обмеження на визнання витрат, пов‘язаних з поліпшенням основних
фондів, наявність витрат подвійного призначення, розбіжності в
обліку фінансових операцій. Вирішення проблеми розвитку та
економічного зростання підприємств неможливе без удосконалення
насамперед системи управління витратами, оскільки саме витрати є
основним фактором впливу на прибутковість підприємства, яка
забезпечує його конкурентоспроможність та економічну стабільність.
Система управління витратами підприємств потребує релевантної,
повної та своєчасної інформації, якою користуються керівники для
прийняття рішень та яка повинна відповідати їх реальним потребам.
Основним джерелом інформації для всіх користувачів є інформація,
що генерується бухгалтерським обліком.
Організація та методологія обліку витрат у бухгалтерському та
податковому обліку знайшли висвітлення у працях українських
учених: Бородкіна О.С., Бутинця Ф.Ф., Валуєва Б.І., Голова С.Ф.,
Гуцайлюка З.В., Нападовської Л.В., Пушкаря М.С., Сопка В.В. та ін.
Проте питання організації обліку витрат підприємств потребують
подальшого дослідження, вдосконалення та гармонізації, оскільки
існуюча система обліку не задовольняє всіх цілей управління, має
відмінності у податковому та бухгалтерському обліку і не сприяє
повною мірою зниженню рівня витрат.
Метою дослідження є виявлення розбіжностей у обліку витрат
підприємства
за
Податковим кодексом, Національними і
Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та вдосконалення
їх теоретичних і методологічних засад.
Результати досліджень. Будь-яка діяльність господарюючого
суб'єкта пов'язана з витратами матеріальних, трудових та інших
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ресурсів, цінність яких визначається на ринку. За економічною
сутністю поточні витрати підприємства являють собою сукупність
витрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної
торговельно-виробничої діяльності підприємства. За визначенням
Кемпбелла Макконнелла та Стенлі Брю економічні витрати – це
платежі, які необхідно здійснити для отримання та збереження в
своєму розпорядженні необхідної кількості ресурсів. Під ресурсами
розуміють всі природні, людські та вироблені людством ресурси, які
використовуються для виробництва товарів та послуг [2].
Досліджуючи регламентуючі облік витрат бази, було виявлено
деякі розбіжності у визначенні категорії витрати. Так, у розділі 1 п. 3
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» витрати
визначаються як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття
активів або збільшення зобов‘язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок
вилучення або розподілення власниками). В той же час, згідно з п.
14.1.27. ст. 14 Податкового кодексу України, витрати це - сума будьяких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської
діяльності платника податку, в результаті яких відбувається
зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення
власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або
розподілу власником) [3].
П(С)БО 16 визначає методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її
розкриття в фінансовій звітності. Згідно із п. 6 П(С)БО 16 витратами
звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення
зобов`язань, що призводить до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його
вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть
бути достовірно оцінені [4].
В міжнародній практиці витратам не присвячено окреме МСБО.
Певні основи даного поняття розкритті у МСБО 1 «Подання
фінансових звітів», МСБО 2 «Запаси», МСБО 16 «Основні засоби»,
МСБО 18 «Дохід», МСБО 23 «Витрати на позики», МСБО 38
«Нематеріальні активи» та ін. Однак, відповідно до п. 4.25
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Концептуальної основи складання і подання фінансових звітів (яка не
є міжнародним стандартом бухгалтерського обліку), витрати – це
зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов‘язань,
результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком
зменшення, пов‘язаного з виплатами учасникам [5].
Отже, можна дійти висновку, що підходи та оцінка витрат за
нормативно-правовою базою національних і міжнародних стандартів
ідентична, і розбіжність існує тільки у контексті системи обліку:
бухгалтерського чи податкового.
З 01.01.2015 р. в дію вступила нова редакція розділу ІІІ ПКУ, в
якому визначення «витрати» було вилучено і замість ведення окремого
обліку доходів та витрат пропонується вести лише облік податкових
різниць. При цьому, підприємства, які мають річний доход від будьякої діяльності, що не перевищує 20 мільйонів гривень, можуть за
власним рішенням відмовитись від обліку податкових різниць (крім
збитків минулих років) і визначати об‘єкт оподаткування виключно на
підставі фінансового результату (прибутку оподаткування),
визначеного за правилами бухгалтерського обліку. Під обліком
податкових різниць витрат підприємства мається на увазі визначення
різниці, яка виникає під час оцінки і визначення критерій визнання
витрат за П(С)БО та Податковим кодексом. Таке спрощення
процедури є наслідком спроби зближення податкового та
бухгалтерського обліків з метою їх гармонізації, усунення різночитань
та спрощення їх ведення бухгалтером [1].
Фінансовий результат до оподаткування, що визначається за
правилами бухгалтерського обліку, враховує абсолютно всі витрати
підприємства, які відображаються на рахунках 8-го та 9-го класу. До
цих витрат включаються також витрати не пов'язані з господарською
діяльністю, які раніше не враховувалися в податковому обліку як
витрати. За новою редакцією ПКУ господарська діяльність для
податкового обліку визначається як «діяльність особи, що пов'язана з
виробництвом
(виготовленням)
та/або
реалізацією
товарів,
виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання
доходу» — п. 14.1.36 ПКУ.
Реформування податкового обліку витрат краще за всього
простежується у розрізі податку на прибуток. Фактично з 2015 року
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взагалі ліквідується поняття ―податковий облік‖ для податку на
прибуток, а весь облік віднині будується виключно за правилами
бухгалтерського обліку (згідно національних чи міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та звітності), що прямо визначено
п.134.1.1 ПК України [6]. Внесеними змінами до Податкового кодексу
виключені такі терміни, як постійні та тимчасові податкові різниці,
при цьому той же п.134.1.1 ПК України встановлює, що для великих
платників податку на прибуток встановлюється необхідність ще
розраховувати так звані ―податкові коригування‖ та на відповідні суми
коригувати свій бухгалтерський фінансовий результат з метою
оподаткування. Якщо глобально оцінити сутність цих коригувань, то
ми побачимо, що вони фактично зводяться до того, що великі
платники податку на прибуток просто будуть змушені виконувати ті
самі коригування, які вони і так робили відносно бухгалтерського
прибутку до 01.01.2015 р. Наприклад, великі платники коригують
фінансовий результат на іншу (податкову) амортизацію, на штрафи по
податках та по розрахунках, тощо.
Поняття об'єкта витрат не дає достатніх підстав для того, щоб
виключати певні витрати з обліку фінансового результату, якщо
відповідний об'єкт або вид діяльності раніше вважався не пов'язаним із
господарською діяльністю[3]. Дамо короткий перелік витрат, які до
01.01.2015 р. обмежувались (насамперед — згідно ст.ст.139-142 старої
редакції ПК України), які зараз можуть бути повноцінно включені у
витрати:
організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг
та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків;
витрати на утримання органів управління об'єднань платників
податку, включаючи утримання материнських компаній, які є
окремими юридичними особами;
суми штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін
договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, які
підлягають сплаті платником податку;
витрати у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з
консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, що перевищує 4% доходу
(виручки) від реалізації продукції за рік, що передує звітному;
витрати на забезпечення робітників спеціальним одягом,
питною водою, тощо;
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витрати на професійну підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації працівників можна робити без оглядки на
обов'язковість;
до складу витрат включаються будь-які витрати, пов'язані з
нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями — без обмежень,
раніше встановлених ст.140 старої редакції ПК України у випадку
позичення у нерезидентів;
амортизація основних фондів нараховується за правилами
бухгалтерського обліку, а не податкового, як раніше встановлювали
ст.ст.144-148 старої редакції ПК України;
крім того, раніше стара редакція ПК України не передбачала
права платника на витрати по резервах дебіторської заборгованості
(а також по дебіторської заборгованості, списаній без судових суперечок),
резерви та забезпечення відпусток та інших виплат робітникам. Наразі ж
ці витрати ПК України не обмежує;
Також немає в новій редакції ПК України обмеження на витрати
ремонтів основних фондів на рівні 10% балансової вартості основних
фондів на початок року.
Окремо слід розглянути, які саме коригування слід виконувати
великим підприємствам — для приведення свого об'єкту до законодавчо
визначеного рівня [7]:
п.п.138.1 та 138.2 фактично зобов'язують платника коригувати
свій фінансовий результат, заміняючи нарахування амортизації та
списання основних фондів, що вибувають, за правилами бухгалтерського
обліку на аналогічні показники, які рахуються за правилами, схожими на
податковий облік цих операцій до 01.01.2015 р.;
забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат
— ці бухгалтерські витрати фактично виймаються з податкових витрат;
резерв сумнівних боргів — як і раніше, ці витрати слід
вираховувати з витрат до оподаткування, причому як в частині
нарахування резервів, так і при списанні без судового узгодження;
резерви банків та небанківських фінансових установ;
на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших
платників податку на прибуток підприємств та у вигляді дивідендів, які
підлягають виплаті на його користь від інших платників цього податку;
на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років.— цією нормою фактично лише
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формалізується право платника перенести збитки минулих років;
на суму перевищення звичайних цін над договірною
(контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при
здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст.39 ПК
України;
на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні
підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом
пропорційної консолідації;
на суму нарахованих роялті за певних обставин;
платники податку окремо визначають загальний фінансовий
результат за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів
(ЦП) звітного періоду. Якщо платником податку отримано позитивний
фінансовий результат від операцій з ЦП, то його сума збільшує
фінансовий результат до оподаткування. Якщо за результатами звітного
періоду отримано від'ємний фінансовий результат від операцій з ЦП,
сума такого від'ємного значення зменшує фінансовий результат від
операцій з ЦП наступних податкових (звітних) періодів.
Податковим кодексом чітко визначено, що об'єкт оподаткування
розраховується на основі даних фінансової звітності, складеної
відповідно до національних ПСБО або МСФЗ. Відповідні суми мають
підтверджуватись належним чином оформленими первинними
документами, оскільки таке підтвердження передбачено Законом «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність» та підзаконними
нормативними документами. Податкові органи відтепер мають право
перевіряти правильність ведення бухгалтерського обліку відповідно до
національних ПСБО або МСФЗ.
Теоретично з 2015 року взагалі ліквідується поняття ―податковий
облік‖ для податку на прибуток, а весь облік у 2015 році будується
виключно за правилами бухгалтерського обліку. Але Податковий кодекс
України (ПКУ) розрахований на наповнення бюджету, тому містить
власну інтерпретацію деяких господарських операцій платників податку
на прибуток, що фактично містить суттєві розбіжності з національними
чи міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової
звітності.
Підприємства, які мають річний доход в обсязі, що перевищує 20
мільйонів гривень, зобов‘язані вести облік податкових різниць,
визначених ПКУ. Нова редакція розділу ІІІ ПКУ використовує нову
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незвичну термінологію і методологію податкового обліку.
Таким чином спостерігається тенденція до подальшої гармонізації,
перш за все, ПКУ з ПСБО на рівні внутрішньодержавних особливостей
обліку витрат, але все ж таки вся система приурочена до організації
обліку згідно МСФЗ, що, безперечно, повинно у майбутньому
забезпечити високий рівень сприйняття інформації різними
користувачами.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
В данной статье рассмотрены маркетинговые подходы в развитие
регионального туризма Калужской области, а также рассматриваются проблемы
агротуризма.
Ключевые слова: Туризм, маркетинг, регион, услуга, занятость, агротуризм.
This article deals with marketing approaches in the development of regional tourism
Kaluga region, and deals with the problems of agro-tourism.
Keywords: Tourism, Marketing, region, service, employment, agri-tourism.
У даній статті розглянуті маркетингові підходи в розвиток регіонального
туризму Калузької області, а також розглядаються проблеми агротуризму.
Ключові слова: Туризм, маркетинг, регіон, послуга, зайнятість, агротуризм.

На современном этапе развития и функционирования рыночных
отношений маркетинг представляет собой концепцию управления,
функционирования и развития организаций, сфер, отраслей и рынков.
Свое широкое распространение маркетинг получил за счет
эффективного применения в коммерческой и некоммерческой сферах.
На сегодняшний день маркетинг можно рассматривать как со стороны
вида деятельности, так и со стороны научного направления. В
условиях конкуренции маркетинг проявляется в различных формах,
начиная свое развитие с маркетинга товаров и услуг на микроуровне.
Одной из особенностей современной действительности является
гигантский рост сферы услуг, особенно в экономически развитых
странах.
В среднем около 70% ВВП развитых стран производится в
секторе услуг, причем темпы роста этого сектора (16% в год) намного
выше темпов роста сферы торговли (лишь 7% в год).
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В связи с этим значительно возрастает роль маркетинга услуг,
призванного помочь клиенту по достоинству оценить организацию и
ее услуги [7, с.411].
С течением времени маркетинг развивался. При развитии
государства по законам рыночной экономики маркетинг, который
использовался только на уровне фирмы, стал распространяться на
государственном уровне. На государственном уровне используются
самые
эффективные
подходы,
методы
и
инструменты
внутрифирменного маркетинга. Также данные подходы, методы и
инструменты используются и на региональном, и на муниципальном
уровнях управления.
Развитие маркетинга как науки обусловлено появлением
широкого набора инструментария. Данный набор позволяет проводить
как неглубокие анализы рынков, так и осуществлять комплексные
исследования рынков. Именно на основе данных анализов строятся
предложения по развитию региона в социально-экономическом
аспекте его развития. Также подобные предложения могут
выдвигаться на рассмотрение социально-экономического развития
страны в целом.
Региональный маркетинг – относительно новый термин для
российской экономики. Данный термин появился в период
реформирования
экономики
России.
Коротко
о
термине
«региональный маркетинг» можно сказать следующее: активный
элемент рыночной системы; используется на мезоуровне;
предполагает изучение различных характеристик и параметров
региона (в совокупности), выдвижение предложений для реализации
экономического потенциала отраслей и территорий региона как с
точки зрения внутренних потребностей, так и с точки зрения внешних
потребностей региона.
Туризм, на сегодняшний день, является одним из наиболее
активно развивающихся секторов экономики. По данным ВТО, темпы
роста иностранного туризма составили 5,1% за последние 20 лет, а
темпы роста валютных поступлений от туризма превысил 10% и
составил 14% [4].
В то же время в туризме имеется своя специфика: здесь имеют
место торговли услугами и товарами (по оценке специалистов, доля
услуг в туризме составляет 75%, товаров – 25%) [7, с.411].
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На сегодняшний день существует три фактора, которые так или
иначе влияют на развитие туризма на региональном уровне:
1.Конкурентный фактор. Данный фактор подразумевает под
собой наращивание конкуренции на всех рынках, в том числе и
международных. Главной целю является усиление неценовой
конкуренции, т.е. работа на повышение качества предоставляемых
услуг в области туризма и разработка инновационных проектов.
2.Рыночный фактор. Данный фактор подразумевает под собой
интеграцию экономического пространства России в международную
экономическую среду и взаимопроникновение рынков работ и услуг.
3.Производственный фактор. Данный фактор подразумевает под
собой полный переход организации туристского продукта: замена
вертикальной организации труда на горизонтальную; уменьшение
индивидуальной ответственности и увеличение соучастия персонала в
процессе создания туристского продукта.
Одним из инструментов развития туризма на региональном
уровне является маркетинг туристского региона. Данный термин
определяется как деятельность, которая направлена на создание,
поддержание или изменение имиджа территории и изменение
поведения субъектов по отношению к данной территории. Для
достижения данных целей реализуются мероприятия, направленные на
всех участников туристического рынка региона. Среди таких
выделяют:
1.Воздействие на предпринимателей в сфере туризма –
предполагает создание рынка сбыта, создание благоприятных условий
функционирования на туристической территории и предоставление
квалифицированной рабочей силы.
2.Воздействие на туристов – предполагает информирование
туристов о климатических условиях региона и местах отдыха
(достопримечательности, парки и др.)
3.Воздействие на инвесторов – предполагает оптимизацию
механизмов купли-продажи имущества и собственности, обеспечение
доходности и безопасности их финансовых вложений и др.
Также туристский маркетинг преследует следующие цели:
1.Повышение работо- и конкурентоспособности организаций,
которые находятся на территории региона и тесно (или косвенно)
связаны с индустрией туризма;
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2.Привлечение в регион потребителей туристического продукта;
3.Повышение узнаваемости региона, создание положительной
репутации региона.
Маркетинг в туризме – это система непрерывного согласования
предлагаемых услуг с услугами, пользующимися спросом на рынке,
которые туристическое предприятие способно предложить с
прибылью для себя и более эффективно, чем это делают конкуренты.
Поэтому
туристический
продукт
должен
быть
хорошим
приобретением [7, с. 411].
На сегодняшний день туризм для Калужской области – одно из
главнейших направлений развития области. Туризм является одним из
приоритетных направлений социально-экономического развития
области и занимает всѐ более прочные позиции как динамично
развивающаяся часть экономики. Так, ядром туристискорекреационного кластера Калужской области является культурнообразовательный туристический центр "Этномир", Национальный
парк «Угра», парк птиц «Воробьи». Следует также отметить, что в
последнее время все большую популярность набирают Оптина
Пустынь и Шамординский монастырь в Козельском районе, СвятоГеоргиевский мужской монастырь в Мещовске [1, с.289].
Доказательством
данных
слов
являются
показатели
деятельности, представленные в отчете «О ходе реализации и оценке
эффективности государственной программы Калужской области
«Развитие туризма в Калужской области» в 2014 году. Рассмотрим их.
Основным показателем успешности региона в рамках его
туристической
деятельности
является
показатель
уровня
туристического потока. В 2014 году значение данного показателя
составило 2205,12 тыс. человек, что по сравнению с 2013 годом на
147,3% больше. Также, более чем в 2 раза, увеличилось значение еще
двух показателей: количество предпринимателей, занимающихся
агротуризмом и количество гостевых домов. В 2014 году количество
предпринимателей составило 149 единиц, что выше на 123% уровня
2013 года, а количество гостевых домов увеличилось на 104% и их
количество составило свыше 507 единиц. Такое количество гостевых
домов способно обслуживать, почти, 70 тыс. туристов. Так,
положительную динамику продемонстрировало значение показателя
объема предоставления платных услуг в индустрии туризма. По
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данным 2014 года данное значение показателя составило 2682,2 тыс.
руб., что по сравнению с 2013 годом выше более чем на 5%.
Также большое значение стало уделяться агротуризму. За 2014
году получено субсидий в размере 14,5 млн. рублей. Данную сумму
разделили между собой 11 субъектов на развитие своей материальнотехнической базы. В рамках программ развития агротуризма
производится строительство новой и совершенствование уже
существующей инфраструктуры. Помимо этого, происходит заметная
поддержка сельского населения. Данный аспект позволяет повысить:
1.Уровень
занятости
сельского
населения,
снизить
напряженность на рынке труда сельских регионов;
2.Уровень доходов сельского населения за счет оплаты
приезжими туристами услуг по проживанию, питанию и других услуг,
связанных с проживанием в сельской местности.
3. Уровень развития и благоустройства территорий сельской
местности и др.
Данные достижения были оценены, и Калужская область была
отмечена высокими наградами на III международном форуме
«Сельский туризм в России».
Подводя итоги о состоянии туристической сферы в Калужской
области можно сказать следующее. Масштабное развитие
приоритетных направлений туристической сферы позволило добиться
главной цели – увеличения качества предоставляемых услуг, что тем
самым позволило увеличить туристский поток в регионе. Рост
туристского потока сопровождается увеличением поступления
налогов в бюджет, появлением новых рабочих мест и развитием
экономики в целом. Развитие туристической деятельности будет
происходить прежними темпами, так как в ближайшее время
прогнозируется заметный прирост туристов за счет привлекательности
региона и начала функционирования аэропорта [10].
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, РОССИИ И США
В данной работе рассматриваются системы рефинансирования таких стран,
как: РБ, РФ, США. Так же проанализированы виды кредитов, условия их выдачи и
ставки по ним. Представлены перспективные направления развития данной системы.
Ключевые слова: рефинансирование, ставка рефинансирования, ключевая
ставка, учетная ставка.
In this paper, we consider the system of refinancing of such countries as: Belarus,
Russia, USA. Also analyzes the types of loans, conditions of their issuance and interest rates.
The perspective directions of development of this system.
Keywords: refinancing, refinancing rate, key rate, the discount rate.
В даній роботі розглядаються системи рефінансування таких країн, як: РБ,
РФ, США. Так само проаналізовано види кредитів, умови їх видачі і ставки по ним.
Представлені перспективні напрямки розвитку цієї системи.
Ключові слова: рефінансування, ставка рефінансування, ключова ставка,
облікова ставка.

Под рефинансированием Национальным банком коммерческих
банков понимают предоставление им заимствований (денежных
средств в белорусских рублях на условиях возвратности и платности),
когда банки исчерпали свои ресурсы или не имеют возможности
пополнить их из других источников.
Национальный банк предоставляет банкам следующие виды
кредитов:
1) однодневные расчетные кредиты (кредиты овернайт);
2) ломбардные кредиты, в том числе кредиты по фиксированной
процентной ставке и аукционные кредиты.
Ставка рефинансирования – ставка Национального банка,
являющаяся
базовым
инструментом
регулирования
уровня
процентных ставок на денежном рынке и служащая основой для
установления процентных ставок по операциям предоставления
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ликвидности банкам. Формы, порядок и условия рефинансирования
определяются Национальным банком.
Ставки рефинансирования в РБ за последние пять лет, то своего
пика она достигла к концу кризисного 2011 года и составила 45%
годовых. После чего, на протяжении последних трех лет, финансовые
власти страны предпринимали все усилия для того, чтобы снизить
ставку рефинансирования до более-менее приемлемого уровня.
В 2014 году СР снижалась четырежды, и каждый раз – не более
чем на 1 процентный пункт. Таким образом, за неполных три года
регулятору удалось уменьшить индикативный показатель на 25
процентных пунктов.
К 12 сентября 2012 года СР установилась на уровне 30%
годовых и до конца года больше не менялась. В 2013 году финансовые
власти ожидали снижения СР до 13-15% годовых, но на практике в
2014-й год мы вошли с индикативным показателем на уровне 23,5%
годовых. К декабрю 2014 года ставка рефинансирования ожидалась на
уровне порядка 13% годовых, однако в конце года СР составила 20%.
9 января 2015 года значение ставки рефинансирования
повысилось на 5% и составило 25% годовых.
За 2015 год произошли существенный изменения в системе
реализации денежно-кредитной политики. Национальный банк
Беларуси перешел к реализации политики в режиме монетарного
таргетирования, сделав ставку на контроль за денежным
предложением как основной инструмент достижения цели по
инфляции.
НБ отмечает несколько ключевых особенностей системы
регулирования текущей ликвидности банков, которая ввелась с 13 мая
2015 года:
1) Основной объем ликвидности предоставляется или изымается
НБ в ходе аукционов, проводимых по заранее утвержденному графику
1 раз в неделю по средам на 7 дней (основные аукционы). Ранее же
еженедельно по средам на срок семь дней; ежемесячно в последний
рабочий день периода выполнения резервных требований на срок один
день [1].
2) Аукционы будут проводиться в форме конкурса процентных
ставок с удовлетворением заявок по "американскому" способу. НБ
более не станет ограничивать минимальную и максимальную ставки,
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по которым банки могут подавать заявки на аукцион. Хотя ранее
ставки по аукционным операциям устанавливались НБ на уровне не
выше ставок по постоянно доступным инструментам поддержания
ликвидности и не ниже ставок по постоянно доступным инструментам
изъятия ликвидности [2].
3) Установлен и доведен до банков объем аукционных операций
до начала подачи заявок на аукцион. Объем операций будет
определяться на основе прогноза среднего уровня ликвидности
банковской системы в течение периода, на который проводится
аукцион, в целях выполнения рублевой денежной базы. Информация
об объеме аукционных операций будет доводиться до банков, как
правило, в день, предшествующий дню проведения аукциона.
4) Возобновлено использование постоянно доступных
инструментов поддержки ликвидности в форме сделок СВОП
овернайт. Лимиты на использование сделок СВОП овернайт не
устанавливаются. При этом кредиты овернайт останутся по-прежнему
недоступными для банков.
Для
дальнейшего
улучшения
деятельности
системы
рефинансирования следует выполнить рад предложений:
· пересмотреть в сторону уменьшения ставку рефинансирования.
· снижать ставки для наиболее благополучных кредитных
организаций;
· предусматривать возможность беззалогового, а также
бесплатного кредитования части суммы кредита;
· рассматривать возможность кредитования банков под залог
нерыночных активов типа основных средств кредитных организаций,
материальных запасов и других неликвидных активов;
Вышеприведенные
предложения
будут
способствовать
укреплению системы рефинансирования в РБ.
В Российской Федерации разработаны и в настоящее время
действуют механизмы рефинансирования кредитования банков,
которые можно разделить на 2 группы:
однодневные расчетные кредиты;
кредиты под залог государственных ценных бумаг
(внутридневные, овернайт, ломбардные).
Ключевая ставка ЦБ РФ - это ставка, устанавливаемая Банком
России в целях оказания прямого или опосредованного воздействия на
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уровень процентных ставок, складывающихся в экономике страны,
которое происходит через кредитование Банком России коммерческих
банков.
Регулирование ключевой ставки, как правило, и является
основным инструментом денежно - кредитной политики Банка России.
Ставка рефинансирования ЦБ РФ – это ставка по кредитам,
предоставляемым Центральным Банков, кредитным учреждениям. По
этакой процентной ставке предоставляются займы коммерческим
банкам в порядке рефинансирования.
Наиболее высокая ставка
рефинансирования, которая
устанавливалась Центробанком РФ в период с 15 октября 1993 г. по 28
апреля 1994 г и составляла 210 %. В течение 10 лет скорость
изменения
ставки
рефинансирования
Центрального
Банка
замедлялась, то есть ставка рефинансирования становилась более
стабильной.
В 2008 году ставка рефинансирования менялась 6 раз, и это при
том, что почти все центральные банки ведущих стран мира
пересматривали ставки в сторону понижения. Но, несмотря на
сложный финансовый период, 2008 год Россия завершила со ставкой
рефинансирования в размере 13%. и уровнем инфляции в 13,3%, т.е.
ситуацию ЦБ РФ удержал под контролем.
Ставка рефинансирования ЦБ РФ в течение 2009 года менялась
10 раз, и все в сторону понижения. 2009 год Россия завершила со
ставкой рефинансирования ЦБ в размере 8,75.
В 2010 году ставка рефинансирования Центробанка менялась
только 4 раза в сторону понижения. В 2010 году была также
зафиксирована самая низкая за все существование Российской
Федерации ставка рефинансирования в 7,75%, которая действовала с
01 июня 2010 по 27 февраля 2011 года. 2010 год Россия завершила со
ставкой рефинансирования ЦБ в размере 7,75% и инфляцией в размере
8,8%.
2011 год Россия завершила со ставкой рефинансирования в 8%.
2012 год завершился со ставкой рефинансирования 8,25%.
2013 год в России завершился со ставкой рефинансирования 8,25 %, ключевой ставкой в 5,5%, и инфляцией в 6,5%. В течение всего
2013 года ставка рефинансирования Банка России оставалась
неизменной и составляла 8,25 %. А с 13 сентября этого года ставка
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рефинансирования стала играть второстепенное значение и Банком
России приводится справочно.
2014 год завершился со ставкой рефинансирования 8,25 %,
ключевой ставкой 17% и инфляцией 11,4%. В течение 2014 года
должна была продолжиться политика ЦБ РФ по еѐ корректировки до
уровня ключевой ставки. Фактически с января по декабрь 2014 года
ставка рефинансирования не менялась, а в связи с резким поднятием в
конце года ключевой ставки, еѐ изменения пока смотрится
нереальным.
В течение 2015 года ставка рефинансирования не менялась, и
год завершился со ставкой рефинансирования - 8,25 % и ключевой
ставкой - 11%.
На начало 2016 года ставка рефинансирования составляет 11% и
в дальнейшем изменение ставки рефинансирования будет происходить
одновременно с изменением ключевой ставки Банка России на ту же
величину.
Введенные комплекс мер с 13 сентября 2013 г. Советом
директоров Центрального банка РФ по совершенствованию
инструментов системы денежно-кредитной политики в рамках
перехода к режиму таргетирования инфляции включали следующее:
1) введение ключевой ставки путѐм унификации процентных
ставок по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности
на аукционной основе на срок 1 неделя;
2)формирование коридора процентных ставок Банка России и
оптимизацию системы инструментов по регулированию ликвидности
банковского сектора;
3)изменение роли ставки рефинансирования в системе
инструментов Банка России [3].
Привели к тому, что с 1 января 2016 года самостоятельное
значение ставки рефинансирования не устанавливается. Так как с
11.12.2015 было принято решение по корректировке ставки
рефинансирования Банком России и Правительством:
с 1 января 2016 года по решению Совета Директоров Банка
России от 11.12.2015 года значение ставки рефинансирования
приравнивается к значению ключевой ставки Банка России,
определенному на соответствующую дату и далее еѐ самостоятельное
значение не устанавливается. В дальнейшем изменение ставки
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рефинансирования будет происходить одновременно с изменением
ключевой ставки Банка России на ту же величину.
с 1 января 2016 года Правительство Российской Федерации
будет также использовать ключевую ставку Банка России во всех
нормативных актах вместо ставки рефинансирования (распоряжение
Премьер-министром России Д. Медведевым подписано).
Роль ЦБ в США выполняет Федеральная резервная система
(ФРС), которая была создана в соответствии с актом о ФРС,
подписанным президентом Вудро Уилсоном.
Учетная ставка - это ставка процента, определяющая стоимость
кредитов, предоставляемых ФРС коммерческим банка. На практике
эти операции проводятся через федеральный резервный банк (ФРБ).
Кроме ставки кредитования, каждый ФРБ может определять объем
кредитования коммерческих банков, устанавливая так называемое
дисконтное окно. Принцип дисконтного окна означает, что
рефинансирование банков не происходит автоматически и во многих
случаях может завершиться отказом.
Механизм рефинансирования, широко применяемый ФРС, имеет
два серьезных недостатка, которые наводят экономистов на мысль об
отказе от использования дисконтного окна в качестве инструмента
денежно-кредитной политики. Прежде всего, объявления об
изменении условий кредитования банковского сектора могут неверно
интерпретироваться и вводить в заблуждение участников рынка.
Частая корректировка процентной ставки, действующей в системе
рефинансирования, ведет к избыточной волатильности рыночных
ставок денежного рынка. Эго, в свою очередь, провоцирует
значительные
незапланированные
изменения
объемов
рефинансирования банковской системы и денежного предложения, что
ослабляет эффективность денежно-кредитной политики.
В этой связи сформировался подход к реформированию
политики дисконтного окна посредством формирования учетной
ставки по принципу надбавки, когда учетная ставка устанавливается
на уровне, превышающем рыночную ставку процента на
фиксированную величину. Преимущества такого подхода выражены
следующими позициями:
- сохраняется ведущая роль монетарных властей в организации
системы рефинансирования;
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- устраняются значительные колебания разницы между ставкой
денежного рынка и учетной ставкой, что исключает возможность
резкого колебания объемов рефинансирования;
- существенно упрощается механизм работы дисконтного окна,
в результате чего банки не смогут пользоваться его услугами для
извлечения прибыли;
- привязка изменения учетной ставки вслед к ставке денежного
рынка
нивелирует
возможность
неправильной
трактовки
краткосрочных целей монетарного органа в системе денежного
регулирования, что позволяет стабилизировать денежный рынок.
Кредиты по учетной ставке ФРС для коммерческих банков
бывают четырех видов:
– «Первичный кредит» предоставляется устойчивым кредитным
учреждениям (т.е. большинству), обычно – на условиях овернайт, реже
– на большие сроки, если платежеспособная кредитная организация
оказывается неспособной привлечь ресурсы с рынка. Ограничений по
целям использования ресурсов не существует.
– «Вторичный кредит», так же, является краткосрочным, но
предоставляется
кредитным
организациям
с
неустойчивым
состоянием. Ресурсы, полученные по вторичному кредиту, не могут
быть направлены на прирост активов заемщика, который находится
под пристальным наблюдением со стороны Федеральной резервной
системы. Ставка по этому типу кредита выше, чем по первичному.
– «Сезонный кредит» предоставляется на более долгие сроки
небольшим банкам, испытывающим значительные сезонные
колебания и по выдаче кредитов и по депозитной базе. Ставка по
такому кредиту достаточно льготная, рыночно ориентированная и
устанавливается каждые 2 недели.
– «Чрезвычайный кредит» может быть предоставлен не только
кредитным учреждениям, но и другим заемщикам, если
невозможность для заемщика привлечь средства из других источников
может привести к существенным негативным последствиям для
экономики.
Все типы кредитов, кроме чрезвычайного, должны быть
обеспечены. В качестве обеспечения принимается весьма широкий
спектр финансовых активов – практически все типы долговых
обязательств. К оценке закладываемых активов применяются
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различные дисконты. Наивысшую оценку имеют кредиты,
обеспеченные государственными гарантиями, низшую – ссуды на
коммерческое строительство.
Дисконтная политика ФРС приобретает существенное значение
в периоды экономических и финансовых кризисов: в фазе активного
роста экономики ФРС прибегает к повышению базовых ставок,
стимулируя удорожание кредита и влияя на сдерживание деловой
активности.
Таким образом, можно сказать, что в каждой стране своя
система рефинансирования банков, начиная от видов кредита, условий
их выдачи, заканчивая ставками. Но главной целью для каждой из них
будет построение стабильной, гибкой и эффективной банковской
системы, для устойчивого функционирования страны в будущем.
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МЕХАНІЗМИ І ІНСТРУМЕНТИ ПРОТИДІЇ КРИЗОВИМ
ПРОЦЕСАМ
В статті обґрунтовано необхідність застосування антикризового
менеджменту задля протидії настання кризовим процесам або їх ліквідації.
Встановлено, що проведення політики антикризового управління дасть змогу
вітчизняним підприємствам швидко реагувати на кризові явища внутрішнього та
зовнішнього середовища та є необхідним детермінантом виходу їх з кризи.
Ключові слова: криза, антикризове управління, механізм, інструмент,
економічна безпека.
В статье обоснована необходимость применения антикризисного
менеджмента для противодействия наступления кризисных процессов или их
ликвидации.
Проведение
политики антикризисного управления позволит
отечественным предприятиям быстро реагировать на кризисные явления
внутренней и внешней среды и является необходимым детерминантом выхода их из
кризиса.
Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, механизм, инструмент,
экономическая безопасность.
In the article the need for crisis management to counteract the onset of crisis
processes or eliminate them. Conducting crisis management policy will help domestic
enterprises to respond quickly to crises of internal and external environment and is an
essential determinant of their exit from the crisis.
Keywords: crisis, crisis management, machinery, tools, economic security.

Кризові явища спостерігаються всюди і є невіддільною
складовою розвитку будь-якої системи — всесвіту, суспільнополітичної, економічної, виробничої систем тощо. Розвиток кризових
явищ в Україні призвів до того, що більшість вітчизняних підприємств
обтяжені ризиком фінансових втрат та виникненням ситуації
банкрутства. В економічно розвинутих країнах також спостерігається
зростання кількості фінансово неспроможних підприємств. Сьогодні у
світі відбувається не просто поступовий еволюційний перехід до
нового економічного укладу, а глобальна неоекономічна революція
обумовлена технологічними фінансовими та екологічними змінами
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переходом на новітні високопродуктивні та гнучкі види виробництва.
Дослідження можливостей виживання в умовах глобальної
економічної кризи та пристосування до мінливих умов середовища є
на сьогодні однією з найбільш актуальних для всіх суб‘єктів
господарювання.
Метою дослідження є сформувати та конкретизувати
інструменти та механізми протидії кризовим процесам на
підприємствах.
Дослідження теоретико-методологічних аспектів впливу
кризових явищ на діяльність підприємства вимагає вирішення ряду
завдань, а саме: дати визначення поняттям «кризові процеси»,
«антикризове управління», розглянути суть, особливості та функції
антикризового управління підприємством, визначити конкретні заходи
з управління діяльністю підприємства, направлені на нейтралізацію
впливу кризових явищ.
Вагомий внесок у розвиток теоретичних, методологічних і
практичних аспектів антикризового управління та управління
підприємством у нестабільних економічних системах зробили такі
науковці як, О.О. Терещенко, С.В. Оборська, В.О. Василенко, Г.П
Іванов, В.І. Кошкін, І. Т. Балабанов, Л.О. Лігоненко, С. Г. Бєляєв, О. І.
Пушкар, І. Зятковського, М. Білик, А. Бланк, Й. Шумпетер, П.
Уотермена, А.Сміта та інші.
Криза – це переломний етап функціонування будь-якої системи,
коли вона піддається впливу ззовні або зсередини, що потребує від неї
якісно нового реагування. Основна особливість кризи полягає в тому,
що вона загрожує руйнацією системи (частково або повністю) [1, c.4].
Найбільше кризових явищ і ситуацій спостерігається на
мікрорівні. За статистичними даними щорічно 10–20 % малих
підприємств потрапляють у кризові ситуації, близько 10 % цих
підприємств припиняють діяльність.
Криза підприємства становить переломний момент у
послідовності процесів і дій. Найтиповішими є два варіанти виходу з
кризової ситуації: успішне її подолання або ліквідація підприємства як
екстремальна форма.
В економічній літературі існує безліч визначень поняття
«криза». Згідно із тлумаченням В.О. Василенка «криза» - крайнє
загострення протиріч у соціально-економічній системі (організації),
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що загрожує її життєстійкості у навколишньому середовищі [2].
У найзагальнішому випадку для кризової ситуації характерні
такі ознаки: загроза першочерговим цілям і цінностям; ефект
раптовості для керівників, відповідальних за подолання кризи; гострий
дефіцит часу для реагування на загрозу.
Розвиток кризових явищ, з одного боку, і зацікавленість держави
в максимальному збереженні підприємств, з іншого, обумовили
виникнення і поширення нового для України, специфічного за своїми
цілями та функціями виду управління – антикризового.
Л.О. Лігоненко стверджує, що «антикризове управління» – це
постійно діючий процес виявлення ознак кризових явищ та реалізація
генерального плану недопущення поширення кризових явищ та
стагнації розвитку підприємства, який здійснюється протягом усього
періоду його функціонування [3].
Як свідчить світова практика, шанси на перемогу в конкурентній
боротьбі
мають
лише
ті
підприємства,
які
керуються
загальновизнаними принципами управління потенціалом підприємства
та постійно дбають про оптимізацію механізмів та інструментарію
протидії кризовим явищам і процесам. Механізми управління,
спрямовані на протидію кризовим явищам, являють собою систему
впливу на об'єкт з метою досягнення бажаного результату. Така
система містить сукупність елементів, взаємодія між якими приводить
механізм у рух [4]. Отже, у широкому розумінні механізми та
інструменти протидії кризовим явищам розглядають як відповідну
організацію господарського процесу.
У протидії кризовим процесам вагоме місце посідає економічна
безпека підприємства як універсальна категорія, що віддзеркалює
захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на усіх рівнях.
Економічна безпека — це такий стан потенціалу підприємства, за
якого гарантується найбільш ефективне його використання, стабільне
функціонування господарської системи, її подальший розвиток.
Забезпечення на будь-якому підприємстві економічної безпеки
потребує аналізу її рівня, що здійснюється в наступній послідовності [4]:
1. Формування системи індикаторів економічної безпеки
підприємства.
2. Кількісна ідентифікація індикаторів економічної безпеки
підприємства.
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3. Визначення критичних (нормативних) значень індикаторів
економічної безпеки.
4. Ідентифікація стану підприємства та його потенціалу за
відхиленням значень індикаторів економічної безпеки підприємства
від критичних (нормативних).
5. Визначення структури негативних впливів на кожен
функціональний елемент у складі потенціалу підприємства.
6. Опрацювання низки попереджувальних заходів за окремими
складовими економічної безпеки підприємства (технологічною,
ресурсною, фінансовою, соціальною, екологічною).
7. Оцінка ефективності попередніх заходів щодо нейтралізації
негативних впливів.
8. Визначення причин недостатньої ефективності заходів,
здійснених для подолання фактичних та гіпотетичних негативних
впливів на економічну безпеку підприємства та окремі складові
сукупного потенціалу підприємства.
9. Формування системи заходів попередження прояву кризових
явищ.
10. Оцінка вартості кожного із запропонованих заходів.
Розглядаючи вплив криз на підприємства, потрібно враховувати,
що кризові ситуації мають не тільки негативний і руйнівний характер,
але й несуть у собі потенціал змін. Тому що кризова ситуація
характеризується різким переломом у діяльності підприємства,
наслідки якого можна виміряти, і сумнівами щодо структурних
складових, які змушують керівництво переглядати власне бачення
організації [5, c.17].
Незважаючи на значний вплив зовнішнього середовища на
діяльність підприємств, вони мають можливість регулювати негативні
процеси та вживати запобіжні заходи, які знаходяться в зоні дії самого
підприємства, а також заходи щодо виходу з кризового стану.
Конкретний зміст управлінських заходів залежить від глибини
фінансової кризи. З цих позицій механізм антикризового управління
поділяється на два види [6, c.141]:
1) механізми попередження кризи на підприємстві;
2) механізми усунення наслідків кризи, до яких відносять
організаційні перетворення, управління ризиками, контролінг,
інвестиційну політику та санацію.
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Механізм попередження загрози кризи направлений на:
діагностику процесів і тенденцій, які призводять до кризових ситуацій;
прогнозування виникнення, розвитку і ймовірних наслідків кризових
ситуацій; здійснення антикризового супроводу (виявлення процесів та
тенденцій, які призводять чи можуть призвести до кризових ситуацій);
проведення завчасної підготовки на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій (антикризова профілактика); організацію і
координацію ефективних дій для подолання надзвичайних кризових
ситуацій та їх наслідків; генерацію нових цільових орієнтирів і
найбільш ефективного їх досягнення [6, с. 142].
Таким чином, залежно від реального фінансового стану
підприємства обумовлюється й мета та інструментарій антикризового
управління.
У загальному вигляді механізм попередження загрози
виникнення кризової ситуації можна представити як сукупність
функцій, методів, принципів і компонентів за допомогою яких суб'єкт
управління впливає на об‘єкт управління з метою фінансового
оздоровлення, збереження його цілісності, мінімізації втрат ринкової
вартості та формування гнучкої оптимальної структури організації, яка
своєчасно реагує на запити оточуючого середовища [6, c.142]. З
позицій підприємства механізм попередження загрози виникнення
кризової ситуації завжди є конкретним, оскільки він спрямований на
досягнення чітко встановлених цілей шляхом впливу на відповідні
чинники, що забезпечують таке досягнення. Цей вплив здійснюється
за допомогою використання матеріальних ресурсів або потенціалу
системи управління підприємством.
Якщо підприємство нині функціонує порівняно успішно, то
метою антикризового управління є недопущення фінансової кризи
шляхом профілактичних заходів. Якщо підприємство опинилося у
фінансовій кризі, мета антикризового управління
– подолання
фінансової кризи (фінансове оздоровлення підприємства) [5, c.17].
Слід відмітити, що механізм протидії виникненню кризового
стану, як і будь-який ланцюг послідовних економічних явищ,
запускається суб‘єктами, які ініціюють вихідні економічні явища. Під
впливом цих явищ починається процес проходження, що знаходиться
в ланцюжку в певній послідовності один за іншим взаємозалежних
економічних явищ. Наприкінці цього ланцюжка наступає завершальне
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явище банкрутство [7, с. 363]. Таким чином, постає питання
попередньої діагностики і захисту підприємств від банкрутства та
кризових явищ, що можливе з використанням системи антикризового
фінансового управління. Якщо суб‘єкти господарювання своєчасно не
застосовують антикризових заходів або недостатньо ефективного їх
застосування, то вони припиняють свою господарську діяльність в
добровільному або примусовому порядку.
Основну роль у системі антикризового управління відіграють
внутрішні механізми фінансової стабілізації, досягнення якої
передбачає такі етапи: усунення неплатоспроможності; відновлення
фінансової сталості; розроблення адекватної фінансової стратегії для
прискорення економічного зростання [8, с. 109]. Найдієвішими з
практичного погляду є:
- оптимізація асортиментного портфеля шляхом вилучення
збиткової продукції;
- удосконалення організаційної структури через реорганізацію
або ліквідацію нерентабельних підрозділів;
- розроблення і впровадження програми скорочення витрат;
- підвищення ефективності управління активами підприємства.
Для зменшення кризового стану та забезпечення значних змін
показників діяльності підприємства пріоритетним є використання
механізмів фінансової стабілізації, які направлені на мобілізацію
внутрішніх
резервів
відновлення
й
зміцнення
його
платоспроможності. Для досягнення цього використовуються три
основні групи резервів [7, с. 365]:
1. Резерви операційної діяльності: раціоналізація ресурсного
забезпечення і використання ресурсів; вдосконалення організації
виробництва та праці й застосування найбільш ефективних способів
просування товарів на ринку; впровадження інноваційного
менеджменту на всіх ієрархічних рівнях підприємства; дієвий
контроль і стимулювання високопродуктивної праці; гнучкі виробничі
системи й оптимізація розмірів виробничо-збутової діяльності.
2. Резерви інвестиційної діяльності: оптимізація інвестиційного
портфеля і вихід із неефективних інвестиційних проектів; підвищення
ефективності реалізації проектів реального та фінансового
інвестування (скорочення строків будівництва, поетапне виведення на
проектну потужність об'єктів, вкладення вільних фінансових ресурсів
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у венчурні підприємства, наукомісткі виробництва тощо).
3. Резерви фінансової діяльності: ефективне розміщення
власного та іншого капіталу в рентабельні активи; залучення
довгострокових позик і кредитів; ефективне реінвестування прибутку
та раціональна дивідендна політика.
Всі методи антикризового управління доцільно поділити на дві
групи – тактичні та стратегічні (табл. 1) [6, с. 111].
Таблиця 1
Методи антикризового управління
Тактичні методи
1. Санація
2. Даунсайзинг
3. Банкрутство

Стратегічні методи
1. Ліквідація
2. Створення нових підприємств
3. Регуляризація
4. Модернізація
5. Злиття
6. Диверсифікація
7. Реструктуризація
8. Реінжиніринг

Існування значної кількості методів пов‘язане з наявністю різних
підходів до антикризового управління підприємством та різною
природою причин самих кризових явищ (невідповідність стратегії
підприємства
умовам зовнішнього оточення, невідповідність
реальних цілей фірми, існуючої організації обраній стратегії).
Відповідно до того, що є причиною кризи, підприємству слід вибирати
метод, який краще за інші допоможе усунути ці причини.
Для оцінки загрози фінансової кризи і банкрутства
найпродуктивнішим є підхід, заснований на розрахунку таких
показників-індикаторів [5, с. 24]:
1) уповільнення оборотності оборотних коштів підприємства;
2) зростання кредиторської і дебіторської заборгованості;
3) наявність простроченої дебіторської заборгованості, яка
належить до збитків;
4) збільшення у складі майна підприємства важко реалізованих
активів (сумнівної дебіторської заборгованості, неліквідних запасів
товарно-матеріальних цінностей);
5) накопичення збитків минулих років;
6) зниження обсягів продажів через низький рівень маркетингу.
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Найпоширенішими загальними напрямами виходу підприємств
із кризи є такі [1, с. 136]:
- підвищення мобільності капіталу підприємства;
- підвищення загального рівня конкурентоспроможності шляхом
створення і випуску нової продукції;
- удосконалення знань у галузі антикризового управління;
- зміцнення бюджетної дисципліни підприємства;
- поліпшення механізму управління фінансовими потоками;
- створення системи маркетингового управління;
- створення принципово нових моделей управління;
- розробка ефективної системи мотивації персоналу.
Криза є невідворотним явищем будь-якого сучасного ринку,
відображає об'єктивні процеси структурної перебудови господарства.
Кризовий процес - це розвиток, який впливає на налагоджену
структуру зв'язків. Основною особливістю кризової ситуації є те, що
вона містить у собі небезпеку, загрозу руйнування виробничої системи
та потенціалу підприємства. Тому завданням керівників полягає у
застосуванні антикризового менеджменту, що передбачає здійснення
впливу на проблеми, а також на окремі чинники, що призводять до
появи кризових явищ і процесів, на усі прояви загострення протиріч.
Успіх чи невдача антикризового управління обумовлюється ступенем
готовності менеджерів підприємства до потенційних загроз і кризових
їх проявів, наявністю резервів, рівнем компетенції та досвіду
менеджерів,
якістю
профілактичних
заходів,
ефективністю
застосовуваних методів антикризового управління.
Розвиток та оздоровлення бізнесу можливі за умови не тільки
вирішення проблем внутрішнього управління підприємством, але й
створення та використання можливостей, що залежать від факторів
динамічного зовнішнього середовища. Для цього необхідно провести
ретельний аналіз, виділити ті компоненти, які дійсно мають
пріоритетне значення для підприємства, зібрати інформацію за
кожним, а також реально оцінити положення підприємства.
Головним шляхом протидії кризовим процесам є впровадження
антикризових заходів, чітких скоординованих дій щодо подолання
негативних наслідків впливу факторів, що спричинили дану ситуацію.
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ACCOUNTING ASPECTS OF INTERNATIONAL
TRANSFER PRICING IN THE CONTEXT OF
GLOBAL CORPORATE MANAGEMENT
This article focuses on the accounting aspects of international transfer pricing in the
context of internal management processes in globally operating corporations. It discusses
the goals and objectives of international transfer pricing in the conditions of modern global
economy and the factors that influence it.
Key words: international transfer pricing, global corporate management, global
economy, globally operating companies, accounting, accounting information.
В настоящей статье внимание сосредоточивается на бухгалтерских
аспектах международного трансфертного ценообразования в контексте
внутренних управленческих процессов в корпорациях, действующих в глобальном
масштабе. Рассматриваются цели и задачи международного трансфертного
ценообразования в условиях современной глобальной экономики и оказывающие на
него факторы.
Ключевые слова: международное трансфертное ценообразование, глобальное
корпоративное управление, глобальная экономика, глобально действующие компании,
бухгалтерский учет, учетная информация.
У статті увага акцентується на бухгалтерських аспектах міжнародного
трансферного ціноутворення у контексті внутрішніх управлінських процесів у
корпораціях, що діють глобально. Розглядаються цілі та завдання міжнародного
трансферного ціноутворення в умовах сучасної глобальної економіки та чинників, які
позначаються на ньому.
Ключові слова: міжнародне трансферне ціноутворення, глобальне
корпоративне управління, глобальна економіка, глобально діючі компанії,
бухгалтерський облік, облікова інформація.

In modern conditions the role of globally operating corporations,
which view the entire world as a single source of supply of resources and as
a single global space to deploy their various investment, production, trade
and other activities, is constantly growing. Increasing the degree of their
economic integration and the amount of their intra-corporate exchange, as
well as the increasing complexity of international operations, make
international transfer pricing one of the most important and topical issues
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that is faced by these corporations. The results of numerous globally
conducted studies clearly confirm the particular importance that today is
given to the problems of international transfer pricing and show that
modern globally operating corporations consider transfer pricing as the
biggest international tax problem for them in the present and in the near
future.
International transfer pricing is inherently the process of determining
the prices, at which intragroup sales of various assets or services are carried
out between related parties in a corporation. These specific transfer prices
differ from the prices operating on the free market and used in transactions
between independent parties. They can be determined based on the market
conditions, but may not be consistent with them.
The main goal pursued by the mechanism of international transfer
pricing is to optimize performance and maximize overall profits for the
corporation as a whole on a global basis. Achieving this ultimate goal
requires fulfilling the following basic objectives:
minimize the amount of taxes paid on profits worldwide;
minimize the amount of customs paid globally;
avoid restrictions imposed by the countries, in which the different
foreign subsidiaries of the corporation operate, to regulate and control their
activities (for example restrictions on repatriation of profits, foreign
exchange control, control over the amount of intracorporate exchange, etc.)
overcome the adverse effects of changes in exchange rates.
In addition to these basic objectives that corporations seek to fulfill
through transfer pricing, they may seek to manipulate the profits and
profitability of the different foreign subsidiaries based on reasons such as
winning the confidence of credit institutions in the relevant foreign
countries and providing lending by them; achieving marketing objectives
related to the life cycle of products; entering new markets; eliminating
rivals from certain markets, etc.
External and internal limiting factors act on the application of
international transfer pricing. The external limiting factors to the
corporation are the regulatory measures introduced by the different
countries, aiming at limiting and countering the attempts at manipulation by
corporations to reduce the taxes paid on profits, customs duties and others
through the mechanism of transfer pricing. The current national legislation
of the different countries around the world usually contains special
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provisions relating to the settlement of transfer pricing issues. Transfer
prices are one of the most problematic aspects of the relationship between
corporations that carry out global business and regulatory authorities of the
countries in which they operate. Along with the increasing importance and
application of transfer prices in international operations due to the rapid
development of the process of globalization, increasing attention is paid to
the problem of improving control measures in this area.
Actually, the internal limiting factors are the intra-corporate
management problems that the use of transfer prices inevitably brings and
the need to ensure that the benefits of the transfer pricing strategies exceed
the disadvantages caused by them to the company.
The accounting problems that may arise in connection with
international transfer pricing in globally operating corporations are in two
main aspects:
problems in terms of accounting and information provision of the
internal management processes that occur in the different subsidiaries and
within the corporation as a whole;
problems in providing the necessary accounting information for the
purpose of compiling the financial statements and satisfying the information
needs of the interested external users.
The accounting information system of globally operating
corporations should be able to meet the information needs of their
distinctive uniform system of making decisions aimed at coordinating
goals, successfully implementing the global strategy, and optimizing
resources and results globally. Transfer pricing has a significant impact
both on the overall activities of the corporation and the activities of each of
its foreign subsidiaries. It largely affects the internal processes of planning,
control and analysis of the activity that are going on within the corporation.
The strategy of transfer pricing should be taken into account already in the
strategic planning process and embedded in the development of plans
relating to the operations of the constituent subsidiaries and the overall
business of the corporation. This strategy should be tailored to the
individual characteristics of each subsidiary, the peculiarities of the
environment in the country in which it operates, its specific operational
links with the parent-company and its specific role in the overall activity of
the corporation. It cannot be the same to the different subsidiaries and also
has to be updated in line with the dynamic changes occurring in the
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conditions under which they operate. The use of transfer prices in globally
oriented corporations brings a number of peculiarities and difficulties in the
processes of control and analysis of the performed activities. Some of the
major problems in this respect are related to the creation of an effective
system of measures to assess the activities of each subsidiary and of its
manager, while taking into account and eliminating from assessment the
effect that transfer pricing has on the results achieved. All this clearly
shows that it is crucial the accounting information system of globally
operating corporations to create and provide adequate information needed
to make sound management decisions concerning the policy of international
transfer pricing that is implemented, to control the implementation of these
decisions and subsequently to assess and analyze the results.
Among the most significant parameters of the international
environment, which significantly affect decision-making regarding the
selection of specific strategies of international transfer pricing in the
business of globally oriented corporations, are:
the restrictions on the repatriation of profits of foreign subsidiaries,
imposed by the host-countries;
the foreign exchange control exercised by the countries, in which
the foreign subsidiaries operate;
the taxation of profits in the countries, in which the corporation
operates;
the customs duties and policy of import restrictions applied by the
different countries, in which the corporation operates;
the market conditions and competition in the different countries;
the economic, legal and political stability in the different countries;
the differences in the levels of inflation and changing exchange
rates of the currencies.
The arrangement of these parameters according to their degree of
significance may be different depending on the type of countries, in which
the corporation operates through its foreign subsidiaries. The priorities are
different in the cases where the subsidiaries operate in highly developed,
respectively poorly developed countries in market terms. There should be
different strategies of transfer pricing, corresponding to the specific
conditions of the environment, in which the foreign subsidiaries operate.
Differences in the practice of globally operating corporations in
terms of the policy of transfer pricing are determined by important
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prerequisites such as:
the size of the corporation and the degree of globalization of its
activities;
the specific characteristics of the activities carried out by the
corporation in various economic spheres;
the management organizational structure of the corporation and the
degree of centralization of management;
the differences in the applied management approaches and giving a
different importance to the factors influencing transfer pricing;
the variety of parameters of the different environments in the
different countries, in which the foreign subsidiaries operate;
the requirements of the current legislation regarding transfer pricing
in the different countries, in which the corporation operates.
A key problem for globally operating corporations is implementing
such a policy of international transfer pricing that ensures optimal results
for the corporation as a whole and at the same time successful practical
implementation of the requirement for consistency of the objectives of all
units operating within the overall organizational structure. It is extremely
difficult, starting from a global perspective, to find the right approaches and
methods in the development of pricing policy by the central management so
that globally to achieve the various objectives simultaneously pursued
through the mechanism of international transfer pricing. Considerable
difficulties arise in the objective assessment of costs and benefits of the
application of transfer prices in the implementation of numerous and
diverse international operations between the different constituent structural
units of the corporation and the making of sound management decisions
based on this. Any management decision related to transfer prices affects
both the different subsidiaries that are involved in the international
transactions performed and the corporation as a whole. Foreign subsidiaries
operate in different environments and conditions in such environments are
constantly changing, which largely hinders the processes of decisionmaking. Decisions should be consistent with the impact of a significant
number of specific parameters of the environment and require excellent
knowledge of the tax policy conducted by each of the countries in which the
corporation operates. The complex task of optimizing the tax liabilities of
the corporation as a whole and of each of its subsidiaries, as well as the
enormous impact of taxation on profitability and cash flows, determine the
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need to ensure an effective system of tax planning. Differences in taxation
around the world bring a number of challenges to globally operating
corporations and have a significant influence on their decisions regarding
the selection of: [1, p.586]
- a place for capital investment;
- forms of carrying out international operations (through import,
export, licensing agreements, foreign investments, etc.);
- legal form when opening new subsidiaries;
- methods of financing subsidiaries (from internal or external sources,
through debt, equity contributions, etc.);
- methods of determining transfer prices.
A fundamental issue in the management of globally operating
corporations, associated with the application of transfer prices, is that
transfer prices give rise to a conflict between the interests of the corporation
as a whole and the interests of the different subsidiaries that are involved in
the transfer operations. At the same time, it is essential for a globally
operating corporation to coordinate the objectives, which means to pursue a
non-conflict reconciliation of the interests between all structural units and
the corporation as a whole. The fact that the decisions of the central
management are aimed at optimizing the results on a global basis, including
through the use of a flexible system of transfer prices, requires the
managers of the different subsidiaries to work towards achieving the
common goals, even when this does not conform and is even contrary to
their personal interests and also at the expense of the specific results
reported by the subsidiary. Manipulating transfer prices, which is based on
specific objectives and priorities of the corporation and not on the actual
market conditions and changes in them, renders meaningless the use of
profits and other profit-based financial indicators, reported in the financial
statements of the subsidiaries, as adequate indicators for assessing the
activity and quality of their management. If the financial results and
financial position of foreign subsidiaries are strongly influenced by the
applied transfer prices, the information in the financial statements intended
for the tax authorities and other external users will not be an appropriate
basis for making decisions by the central management in carrying out the
internal processes of control and analysis of the activities. Serious problems
arise, when this information is used to assess the activities of the managers
of the subsidiaries, without taking into account the fact that transfer prices
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have been used to reduce the profits in order to reduce the tax liabilities.
Misjudgements have an adverse impact on their motivation and behaviour
and can result into decisions that are not in favour of the company as a
whole. Underestimating these problems in the long term can lead to a
destruction of the achieved short-term effect of reducing taxation and the
inability to achieve the benefits pursued through transfer pricing. This, in
turn, requires developing a system of appropriate measures to reliably
measure the activities of the subsidiaries, which allow taking into account
the effect of transfer prices, goals and objectives pursued through their use.
These measures should be consistent with the specific plan objectives set to
be performed by the managers, the scope of their responsibilities and the
degree of their control over the results of operations performed. For this
purpose the central management of the corporation should be provided with
adequate accounting information in sufficient detail that enables to track
and analyze the impact of the applied strategies of international transfer
pricing and to make the right decisions regarding the activities of the
different foreign subsidiaries. It is particularly important to invest special
efforts to optimize information provision so as to ensure, on the one hand,
carrying out a thorough evaluation and analysis of the objectives achieved
as a result of the overall activities of the corporation worldwide (including
the objectives related to the strategies of transfer pricing) and, on the other
hand, of the effectiveness of the activities of the various foreign subsidiaries
and their managers.
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В процесі діяльності підприємства завжди відбувається
формування його доходів і витрат. Саме ці аспекти діяльності
найбільш важливі для всіх зацікавлених сторін – власників
підприємства, співробітників, держави, оскільки успішне їх
формування і правильне планування дозволяють всім учасникам
виробничої діяльності в кінцевому підсумку досягти своїх фінансових
цілей – в першу чергу отримання прибутку.
Поняття «дохід» широковживане та багатозначне, розглядається
як одне із базових не тільки для бухгалтерського обліку, аналізу, але
для багатьох інших економічних наук.
Дану економічну категорію досліджували такі вчені-економісти
як: Ф.Ф.Бутинець, В.В. Сопко, І.Б. Садовська, В.П. Савчук,
В.Г. Нашкерська, К.А. Пилипенко, Є.В. Мних, Г.В. Козаченко,
В.С. Погорелов, Б. Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуелл, Ч.Т. Хорнгрен,
Дж. Тостер та інші. Всі ці науковці зробили вагомий внесок в розвиток
теорії та практики обліку і аналізу доходів та витрат.
Економічна суть доходів полягає у відшкодуванні витрат на
ведення діяльності й отримання відповідної суми прибутку, яка
забезпечує досягнення стратегічної мети підприємства – приріст
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власного капіталу, а логічна та структурована класифікація доходів
дає можливість ефективно ними управляти та бути складовою
сучасної системи управління.
Доходи науковці розглядають у розрізі: операційної, фінансової,
інвестиційної, іншої діяльності. Класифікація доходів за видами
діяльності має важливе значення для оцінки діяльності підприємства, а
також є актуальною для управлінського обліку. Чітко структуризовані
доходи дозволяють правильно зрозуміти їх економічний зміст,
визначити склад і структуру, оцінити тенденцію зміни у часі та
прийняти оптимальні управлінські рішення.
Витрати – це важлива та складна економічна категорія, яка
займає особливо вагоме місце в управлінні підприємством. Вони
впливають не тільки на собівартість продукції та її ціну, а й на обсяг
одержаного прибутку і всю господарську діяльність підприємства
загалом та на його функціонування в майбутньому. Витратами
визнаються ті з них, які зменшують активи чи збільшують
зобов‘язання.
Детальний склад класифікації витрат за видами діяльності
передбачено Планом рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30 листопада
1999
р.
№
291
зі
змінами
і
доповненнями
[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99]. Розрізняють витрати,
пов‘язані з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю
підприємства.
Дана класифікація витрат є доречною, оскільки дозволяє
проаналізувати склад і структуру витрат в розрізі видів діяльності
підприємства та використовується для складання звіту по фінансові
результати. Однак, як показує практика, такий поділ витрат є
недостатнім, оскільки не задовольняє потреби користувачів в
інформації стосовно усіх можливих витрат підприємства. Тому,
науковці розробляють інші класифікації витрат. Окрім того,
законодавчо закріплено, що витрати від операційної діяльності
групуються за такими економічними елементами: матеріальні витрати,
витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи,
амортизація, інші витрати.
Правильність обліку та контроль за його веденням на кожному
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підприємстві забезпечується наказом про облікову політику, який
повинен містити ряд розділів. Зокрема, розділ про облік доходів,
витрат та фінансових результатів діяльності, в якому зазначаються всі
основні принципи організації обліку доходів і витрат на конкретному
підприємстві та його особливості в залежності від видів діяльності.
Вибираючи елементи облікової політики стосовно витрат
підприємства, особливу увагу слід звернути на вибір класу рахунків
для обліку витрат діяльності. Чинним законодавством передбачено три
варіанта обліку витрат: 1) з використання 8-го класу рахунків
«Витрати за елементами»; 2) з використання 9-го класу рахунків
«Витрати діяльності»; 3) з одночасним використанням 8-го і 9-го
класів рахунків.
У бухгалтерському обліку передбачається послідовне порівняння
доходів і витрат: принцип відповідності та нарахування доходів,
витрат.
Згідно з принципом нарахування результати операцій та інших
подій визнаються тоді, коли вони відбуваються (а не тоді, коли
отримуються або сплачуються грошові кошти або їх еквіваленти), і
вони відображаються в облікових реєстрах та наводяться у фінансових
звітах тих періодів, до яких вони відносяться.
Основною вимогою відповідності доходів і витрат є те, що
витрати повинні бути відображені у фінансовій звітності за той же
період, що і доходи, для отримання яких вони були зроблені. При
цьому витрати, які були зроблені для отримання доходів у майбутніх
періодах, відображаються у фінансових звітах у складі активів до
періоду, в якому буде визнано відповідний їм дохід.
Усі витрати основної діяльності по мірі їх виконання до
отримання закінченого технологічним процесом виробу пов‘язані із
отриманням доходів того звітного періоду, в якому відбувається
передача права власності покупцеві на готовий продукт. Нарахування
доходу відбувається незалежно від часу надходження грошових
коштів, навіть за умови відстрочки платежу на декілька звітних
періодів. Сума доходу звітного періоду визначається, виходячи із суми
витрат, які реалізовано.
Система нормативного регулювання обліку доходів, витрат і
результатів діяльності представлена чотирма рівнями. Основними
джерелами нормативної бази є: Податковий кодекс України,
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Господарський кодекс, Закон України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», «Про державну контрольно-ревізійну
службу», «Про державну податкову службу України», «Про
аудиторську діяльність», НП(С)Б0 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності», П(С)Б0 9 «Запаси», П(С)Б0 15 «Дохід», П(С)Б0 16
«Витрати», Інструкція «Про застосування плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських
операцій підприємств і організацій», Наказ про облікову політику
підприємства.
Щодо порівняння національних та міжнародних стандартів, то
можна зробити висновок, що порядок визнання доходу за П(С)БО 15
«Дохід» та МСБО 18 «Дохід» довели абсолютну ідентичність вимог
цих двох нормативних документів. Проте П(С)БО 15 передбачає деякі
критерії невизнання доходу, які в міжнародних стандартах не
враховані. Суми, що не визнаються доходами за П(С)БО, зменшують
фінансовий результат діяльності суб‘єктів господарювання.
Відповідно сума фінансового результату, визначена за МСБО,
відрізнятиметься від суми, визначеної за П(с)БО.
Можна зробити висновок, що незважаючи на те, що національні
стандарти ґрунтуються на міжнародних, вони не тотожні. Крім цього
зараз деякі національні стандарти потерпають змін. Тому актуальним
питанням залишається вирішення проблеми уніфікації української
системи з міжнародною системою бухгалтерського обліку та
фінансової звітності. Аналіз та порівняння П(С)БО та МСБО щодо
доходів і витрат діяльності підприємства є теоретичним підґрунтям
для розробки та удосконалення методичного забезпечення
бухгалтерського обліку.
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Львівська комерційна академія
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
У статті досліджено теоретичні підходи та розглянуто принципи, цілі,
завдання, функції та форми організації внутрішнього контролю на підприємстві.
Ключові слова: контроль, внутрішній контроль, організація, управління.
In the article the theoretical approaches and discussed the principles, goals, tasks,
functions and forms of organization of internal control at the company.
Keywords: control, internal control, organization, management.
В статье исследованы теоретические подходы и рассмотрены принципы,
цели, задачи, функции и формы организации внутреннего контроля на предприятии.
Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, организация, управление.

У сучасних умовах збільшується число користувачів
економічної інформації, як зовнішніх (інвестори, бізнес партнери,
кредитори, державні органи) так і внутрішніх. Отже, для користувачів
інформація виступає основою для прийняття економічно
обґрунтованих рішень. Інформація повинна відображати фактичний
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стан справ, бути достовірною, об'єктивною і правдивою. Таким чином,
все більше зростає роль дієвого контролю, який забезпечує складання
звітів, що повністю відповідають всім необхідним критеріям.
У цілісній системі господарського механізму контроль є
функцією, властивою всім етапам господарського кругообігу і всім
елементам управління.
Внутрішній контроль є найважливішою частиною сучасної
системи управління, що дозволяє досягати поставлених цілей з
мінімальними витратами. Під системою внутрішнього контролю
розуміється сукупність організаційної структури, методик і процедур,
прийнятих керівництвом організації в якості засобів для ведення
ефективної господарської діяльності.
Функціонування внутрішнього контролю повинно бути
спрямоване на досягнення ефективності господарювання за рахунок
раціонального поточного і стратегічного планування, обліку, аналізу й
контролю усіх структурних одиниць, видів діяльності та процесів;
забезпечення своєчасності і достовірності інформації, відображеної в
управлінській, фінансовій, статистичній і податковій звітності;
ухвалення обґрунтованих оперативних і прогнозних управлінських
рішень [1, с. 378].
Ефективна реалізація внутрішнього контролю заснована на
дотриманні основних принципів як найважливіших ідей, що є
структурою будь-якої організації і безпосередньо внутрішнього
контролю. В якості таких принципів можна виділити принцип
відповідальності, збалансованості, своєчасності повідомлення про
виявлених відхиленнях, інтеграції, відповідності, сталості, принцип
компетентності, сумлінності та чесності суб'єктів внутрішнього
контролю, розподілу обов'язків, підконтрольності суб'єктів,
заміщення, вдосконалення, принцип ефективності.
Внутрішній контроль організовується підприємством на власні
кошти спеціальним розпорядженням керівництва. Внутрішньому
контролю піддається вся господарська діяльність з метою допомоги
керівництву суб'єкта господарювання в ефективному веденні
фінансово-господарської діяльності; гарантування збереження всіх
придбаних активів; усунення шахрайства та викриття фактів помилок.
Огляд та узагальнення досліджень вчених дозволяють
сформулювати такі основні завдання, що ставляться перед внутрішнім
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контролем, щодо забезпечення функцій інформаційного забезпечення
процесу прийняття управлінських рішень:
- досягнення поставлених цілей з мінімальними витратами;
- здійснення зворотного зв'язку між об'єктом і системою
управління, інформування про дійсний стан керованого об'єкта,
фактичне виконання управлінських рішень;
- оцінка діяльності щодо її законності та економічної
доцільності;
- контроль господарських процесів;
- перевірка фактичної наявності і збереження майна;
- перевірка повноти і своєчасності відображення операцій в
обліку та його стану;
- контроль інформації, відображеної у звітності;
- попередження здійснення незаконних і недоцільних операцій
та виникнення негативних відхилень;
- визначення відхилень від заданих параметрів та встановлення
їх причин;
- аналіз ефективності використання всіх видів ресурсів;
- розробка заходів для усунення недоліків і забезпечення їх
впровадження;
- виявлення резервів зростання і стратегії розвитку
підприємства;
- оцінка виконання управлінських рішень [1, с. 379].
Функції внутрішнього контролю на підприємстві можуть
виконувати:
 спеціальні служби внутрішнього контролю;
 окремі контролери, що входять до штатного розпису
економічного суб'єкта;
 контрольно-ревізійні комісії (ревізори);
 залучені для цілей внутрішнього контролю сторонні
організації;
 залучені для цілей внутрішнього контролю зовнішні
аудитори.
Кожному органу внутрішнього контролю властива одна або
кілька форм його реалізації. Наприклад, ревізійна комісія може
реалізовувати внутрішній контроль у вигляді ревізії, контролю якості,
службового розслідування. Відділу внутрішнього аудиту, крім
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проведених аудиторських процедур, можна поставити в обов'язок
проведення ревізії, службового розслідування. Однак вивчення форм
організації і виконання внутрішнього контролю дає змогу зробити
висновок, що є форми застосування, які припускають своє здійснення
тільки певним складом суб'єктів контролю. Так, внутрішній контроль,
який проводять служби і відділи суб'єкта господарювання у вигляді
самоконтролю, не може реалізовуватися іншими органами
внутрішнього контролю. Наприклад, подвійний запис в бухгалтерії –
елемент самоконтролю, його виконання не може бути передано
нікому.
Але, як свідчить міжнародний, а зараз і національний досвід,
найкраще із функціями внутрішнього контролю справляється служба
внутрішнього аудиту, яка, на відміну від існуючих контрольних
підрозділів і ревізійних служб, є більш гнучкою й динамічною та
забезпечує інформаційне підґрунтя щодо прийняття тактичних і
стратегічних рішень для виживання в сучасному конкурентному
середовищі [1, 3].
Внутрішній контроль здійснюється, щоб переконатися, що:
- підприємство отримує все надходження і доходи, які належать
йому за наслідками вчинених операцій і що це знаходить повне
відображення в бухгалтерських записах;
- усі витрати затверджені керівництвом в установленому порядку;
- активи підприємства в бухгалтерському обліку правильно
відображені, а їх оцінка, з точки зору надійності, не викликає сумнівів;
- пасиви підприємства належним чином оформлені, створені всі
необхідні резерви;
- система бухгалтерського обліку поставлена правильно і являє
належну основу для складання фінансової звітності;
- можливі помилки і інші невідповідності виявляються відразу,
завдяки раціональній організації обліку та контролю.
Форми організації внутрішнього контролю можуть бути
структуровані за етапами здійснення операцій або часом їх проведення.
З цієї класифікаційної ознаки внутрішній контроль поділяється на такі
форми: попередній, поточний і наступний (заключний).
Попередній внутрішньогосподарський контроль проводиться до
здійснення господарської операції. Його завдання – контроль статутних
вимог, прогнозів, попередження негативних і некваліфікованих дій з
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боку посадових осіб. Попередній внутрішньогосподарський контроль
покликаний не допустити незаконні і неефективні господарські
операції, які можуть завдати підприємству збитків і погіршити його
фінансовий положення.
Попередній контроль, як правило, спрямований на економне
(нормативне) витрачання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
Такий контроль здійснюється керівником підприємства, посадовими
особами, які відповідають за бюджетування і планування діяльності
підприємства. На стадії попереднього контролю встановлюється
відповідність операцій нормативно-правовим актам, що регулюють
господарську діяльність, укладеними договорами, затвердженим
кошторисам, планам.
Поточний внутрішньогосподарський фінансовий контроль
повинен безперервно супроводжувати процес здійснення господарських
операцій на різних ділянках і в структурних підрозділах суб'єкта
господарювання. Такий контроль, на основі вивчення господарських
операцій, дозволяє здійснювати оперативне регулювання результатами
господарської діяльності.
Поточний контроль здійснюється керівниками структурних
підрозділів, спеціально виділеними для цього особами і бухгалтерською
службою підприємства. Наприклад, процедури поточного контролю
господарських операцій здійснюються в момент перевірки
співробітниками бухгалтерії документів, якими оформлені ці операції.
Документи перевіряють з точки зору правильності їх оформлення,
законності проведених операцій, відповідності іншим документам і
операціям.
Наступний контроль здійснюється відразу після завершення
контрольованої діяльності або після закінчення певного часу. При
проведенні наступного контролю фактично отримані результати
господарських операцій порівнюються із запланованими показниками.
Виокремлюють ряд функцій наступного (заключного) контролю.
Перша функція полягає в тому, що заключний контроль надає
керівництву підприємства інформацію, необхідну для планування.
Порівнюючи фактично отримані і заплановані показники, є можливість
краще оцінити, наскільки реальні були складені плани. Ця процедура
дозволяє також отримувати інформацію про проблеми, що виникли в
процесі здійснення діяльності та розробити нові плани так, щоб
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уникнути цих проблем у майбутньому. Друга функція заключного
контролю – сприяння мотивації. Якщо менеджмент підприємства
пов'язує мотиваційні винагороди з досягненням результативності, то
очевидно, що її треба вимірювати точно і об'єктивно.
Отже, у сучасних умовах зростає зацікавленість власників і
керівництва суб'єктів господарювання в ефективному і надійному
функціонуванні внутрішнього контролю. Система внутрішнього
контролю – це сукупність організаційних заходів, методик і процедур,
які використовуються керівництвом для впорядкованого і ефективного
ведення господарської діяльності, забезпечення збереження активів,
запобігання спотворення інформації.
Широка інтерпретація цілей і завдань контрольної функції
управління, велика різноманітність існуючих форм організації служби
внутрішнього контролю на практиці визначає складність розробки
оптимальної структури критеріїв оцінки функціонування системи
внутрішнього контролю.
Все вищевикладене визначає актуальність подальших досліджень
обґрунтування і впровадження в практику управління інструментарію,
що дозволяє підвищити ефективність функціонування системи
внутрішнього контролю.
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ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье исследуется новый подход к классификации доходов и расходов,
возникающих в процессе реализации инновационной деятельности в налоговом учете с
целью исчисления налога на прибыль. Рекомендации нацелены на формирование
доходов и расходов, в соответствии с разработанной классификацией, в налоговой
отчетности по налогу на прибыль.
Ключевые слова: инновационная деятельность, налоговый учет, показатель,
классификация, доходы, расходы, организация.
The purpose of this article is to develop a new approach to the classification of income
and expenses that arise in the process of realization of innovative activity in the tax
accounting for the purpose of calculation of income tax. In the study the following methods
were used theoretical and empirical knowledge: synthesis, abstraction monitoring.
Proposals are aimed at income generation and expenditure, in accordance with the
developed classification, the tax accounting for income tax. Scientific novelty consists in
development of the classification system, unlike the current tax law, which affected only the
article in terms of expenditures – 262 "Expenditure on scientific research and (or)
development". Suggestions relevant for the development of tax legislation in part of
organization of accounting of innovative activity. The directions on the classification of
income and expenses in tax accounting in the implementation of innovative activities are
relevant, both in scientific and in practical aspects.
Keywords: innovation, tax account, record, classification, income, expenses,
organization.
У статті досліджується новий підхід до класифікації доходів і витрат, що
виникають в процесі реалізації інноваційної діяльності в податковому обліку з метою
обчислення податку на прибуток. Рекомендації націлені на формування доходів і
витрат, відповідно до розробленої класифікації, в податковій звітності з податку на
прибуток.
Ключові слова: інноваційна діяльність, податковий облік, показник,
класифікація, доходи, витрати, організація.

Актуальность исследования состоит во первых, в том, что в
налоговой декларации по налогу на прибыль не формируются доходы
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и расходы, возникающие при осуществлении инновационной
деятельности [3].
Во-вторых,
в
действующих
Формах
федерального
статистического наблюдения (табл. 1) не предусмотрен перечень
показателей, связанных с доходами и расходами
Таблица 1
Формы федерального статистического наблюдения
Формы статистического
Название форм статистического
наблюдения
наблюдения
2-наука
Сведения о выполнении НИР
4-инновация
Сведения об инновационной
деятельности организации
1 - технология
Сведения о разработке и использовании
передовых производственных технологий
2-наука (краткая)
Сведения о выполнении НИР
В статистических сборниках данные показатели также не
просматриваются. Например, в статистическом сборнике Высшей
школы экономики «Индикаторы инновационной деятельности: 2014»
[2], данные показатели не отражены, соответственно не формируется
информация о доходах и расходах по ключевым этапам
инновационного процесса.
Для целей формирования ключевых показателей в налоговой
отчетности необходимо доходы и расходы от инновационной
деятельности, распределить в соответствии с пятью этапами: создания,
освоения, внедрения, коммерциализации и использования. В табл. 2
представлен фрагмент классификации доходов и расходов,
возникающих в Национальных исследовательских университетах, в
соответствии с ключевыми этапами инновационного процесса для
целей налогового учета налога на прибыль.
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Таблица 2
Классификации доходов и расходов от инновационной деятельности,
возникающих в национальных исследовательских университетах
Этап
инновационной
деятельности
Этап создания инноваций –
получение новых знаний,
новой
или
усовершенствованной
производимой
продукции
(товаров, работ, услуг),
создание
новых
или
усовершенствованных
применяемых технологий.

II. Этап
освоения
инноваций
–
процесс, направленный на
постепенное изучение с
целью использования в
будущем,
результатов,
полученных
на
этапе
создания.

Виды доходов1

Виды расходов

Доходы от реализации
инновационной
деятельности на этапе
создания:
– консультационные
услуги на этапе создания
инноваций;
– экспертиза
инновационных проектов
и
научно-технических
разработок.

Материальные расходы:
– на приобретение и расход
материалов
связанных
с
развитием изобретательского
процесса.
Расходы на оплату труда
работников:
- участвовавших, в развитии
изобретательского процесса.
Амортизационные
отчисления:
– по основным средствам,
связанным с осуществлением
изобретательского процесса.
Прочие расходы:
– на
консультационные
услуги.
Материальные расходы:
- на материалы, связанные с
экспертизами инновационных
проектов.
Расходы на оплату труда
работников:
- участвовавших в проведении
экспертизы, опытных работах;
- участвовавших в работах по
исправлению брака.

Доходы от реализации
инновационной
деятельности на этапе
освоения:
технологический аудит,
экспертная
оценка
отчетов.

1

Показатели сформированы на базе информационных порталов об инновационной деятельности
размещенных на официальных сайтах НИУ.
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Продолжение табл. 2
Амортизационные отчисления:
- на использование основных
средств,
связанных
с
оптимизацией
изобретательского процесса.
Прочие расходы:
- на технологический аудит и
экспертную оценку отчетов.
III.
Этап
внедрения
инноваций – «вхождение»
освоенных
результатов
в какую-либо отрасль и
процесс.

Доходы от реализации
инновационной
деятельности на этапе
внедрения инноваций:
– внедрения технических
нововведений
и
технологических
новшеств.

IV. Этап коммерциализации
инноваций – внедрение
результатов на рынок с
целью
продажи,
либо
повышения объемов продаж.

Доходы от реализации
инновационной
деятельности на этапе
коммерциализации
инноваций:
– консультирова-ние
по
вопросам трансфера;
– судебно-арбитражная
защита
интересов
владельцев
интеллектуальной
собственности.
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Материальные расходы:
– на материалы, используемые
при внедрении технических
нововведений
и
технологических новшеств.
Расходы на оплату труда
работников:
- участвовавших при внедрении
технических нововведений и
технологических новшеств.
Амортизационные отчисления:
- на основные средства,
используемые при внедрения
технических нововведений и
технологических новшеств.
Прочие расходы:
на
стимулирование
распространения современных
технологий.
Материальных расходов на
этапе
коммерциализации
инноваций не возникает.
Расходы на оплату труда
работников:
осуществляющих
консультирование по вопросам
трансфера.
На этапе коммерциализации
инноваций амортизационных
отчислений не возникает.
Прочие расходы:
на
консультирование
по
вопросам
трансфера
инноваций.

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (10). 2016

Продолжение табл. 2
V. Этап использования
инноваций – применение
результата по
определенному назначению.

Доходы от реализации
инновационной
деятельности на этапе
использования инноваций:
– организация участия в
конкурсах
в
рамках
использования
готовых
результатов
инновационной
деятельности.

Материальные расходы:
- на научно-техническую
экспертизу
использования
результатов инновационной
деятельности.
Расходы на оплату труда
работников:
- осуществляющих научнотехническую экспертизу
использования результатов
инновационной деятельности.
Амортизационные
отчисления:
- на основные средства,
задействованные
в
применении
результатов
инновационной деятельности.
Прочие расходы:
- на организацию участия
университета в конкурсах в
рамках
использования
готовых
результатов,
полученных
в
ходе
осуществления
инновационной деятельности
(продвижение
инновационного
проекта,
заключение
договора
на
использование инноваций с
целю выхода на рынок).

В исследованиях по проблемам управления инновационным
потенциалом приводится информация, что в России используется от 8
до 10% инновационных идей и проектов, в Японии – 95%, в США –
62% и только одно из 500 запатентованных изобретений находит
применение в российской промышленности, а невостребованная идея,
это впустую затраченные ресурсы и отсутствие уверенности у
разработчика в необходимости его труда [1 с. 164]. С целью изменения
статистики отмеченной выше, необходимо вносить инновационные
ориентиры в налоговое законодательство и детализировать
показатели, возникающие в ходе осуществления инновационной
деятельности в налоговой отчетности по налогу на прибыль.
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БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ ЯК ЕЛЕМЕНТ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ МАШИНОБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
У статті узагальнено основні положення бюджетування машинобудівних
підприємств. Розкрита суть бюджетування, його роль та можливості для
ефективного управління витратами. Проаналізована необхідність впровадження
системи бюджетування підприємств даної галузі.
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Ключові слова: машинобудівне підприємство, управлінський облік, бюджет,
бюджетування, бюджетний контроль.
The article summarizes the main provisions of the budgeting of machine-building
enterprises. The essence of budgeting and its role and opportunities for effective cost
management. Analyze the need for the budgeting system of enterprises of the given branch.
Keywords: engineering enterprise, management accounting, budget, budgeting,
budgetary control.
В
статье
обобщены
основные
положения
бюджетирования
машиностроительных предприятий. Раскрыта сущность бюджетирования, его роль
и возможности для эффективного управления затратами. Проанализирована
необходимость внедрения системы бюджетирования предприятий данной отрасли.
Ключевые слова: машиностроительное предприятие, управленческий учет,
бюджет, бюджетирование, бюджетный контроль.

Машинобудування є складним комплексом виробництв, які
випускають широку номенклатуру виробів. Залежно від призначення
продукції машинобудівний комплекс розділяється на окремі галузі:
хімічне та нафтове машинобудування, важке і транспортне
машинобудування, приладобудування та інші.
Крім того машинобудування включає ряд спеціалізованих
галузей. Найважливішими особливостями організації виробництва є
спеціалізація виробництва на випуску однорідної продукції та її
окремих частин, а також виконання однотипних технологвчних
процесів і функцій виробництва. Випуск продукції, досягнутий
завдяки спеціалізації потребує вдвічі менше витрат, а окупність
капітальних вкладень у спеціалізовані підприємства значно вища, ніж
в уніварсальні підприємства.
Тому ефективність роботи машинобудівного підприємства
багато в чому залежить від правильного вибору форм та методів
управління й організації обліку на кожній стадії виробництва.
Для досягнення машинобудівним підприємством поставлених
цілей необхідно щоб усі його структурні підрозділи працювали за
єдиним планом. В управлінському обліку поняттю «план» тотожний
термін «бюджет». Разом з тим широке впровадження комплексної
системи
бюджетування
на
машинобудівних
підприємствах
стримується недостатньою розробленістю методичних і практичних
підходів до складання бюджетів та контролю за їх виконанням.
Питання бюджетування розглядаються в працях багатьох
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зарубіжних і українських авторів: А. Апчерча, К. Друрі, Б. Райана,
С. Голова, Ф. Бутинця, І. Бланка, О. Кузьміна, А. Шеремета та ін.
Дослідження сутності бюджетування свідчить, що на рівні
підприємства це поняття ще не набуло достатньо чіткого
формулювання. Найчастіше термін "бюджетування" трактується як
процес розроблення бюджетів, які відображають планові показники
діяльності підприємства. Разом з тим вважаємо правильним
розглядати бюджетування як важливу управлінську технологію,
скеровану на посилення фінансового обґрунтування управлінських
рішень.
Використання бюджетування в управлінському обліку має бути
спрямоване на зниження витрат і відповідно покращення якості
продукції в умовах зростаючої ринкової конкуренції.
Аналіз економічної літератури показав, що поза увагою
дослідників все таки залишається питання методики бюджетування на
машинобудівних підприємствах.
Метою статті є дослідження економічної сутності та
організаційно-методичних аспектів бюджетування витрат діяльності
машинобудівних підприємств.
Сьогодні машинобудівним підприємствам надається право
самостійно розробляти власні виробничі програми, проводити
стратегічне
планування,
відповідно
при
цьому
зростає
відповідальність керівника за прийняті управлінські рішення.
Для прийняття оперативних та ефективних рішень керівнику
необхідна повна, правдива та достовірна інформація про фінансовогосподарську діяльність підприємства, яка забезпечується системою
управлінського обліку. Одним з найбільш значимих елементів якого є
бюджетування.
Використання
у
фінансово-господарській
діяльності
бюджетування дозволяє більш оперативно приймати управлінські
рішення і розробляти поточну та перспективну фінансово-економічну
стратегію, застосувавши для підприємств машинобудування
найоптимальніші варіанти.
На думку І.Б.Садовської бюджетування – це процес планування
майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у
вигляді системи бюджетів. Продуктом бюджетування є бюджет.
Бюджет являє собою план, виражений в натуральних і грошових
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одиницях. Він служить інструментом управління доходами, витратами
і ліквіднистю підприємства.
Складання бюджету підприємства передбачає розв`язання
наступних завдань:
 визначення обсягів та складу витрат, пов`язаних з діяльністю
підприємства в цілому та окремих структурних підрозділів;
 визначення джерел покриття зазначених витрат фінансовими
ресурсами;
 вирішення питання управління підприємством і його
фінансовими ресурсами;
 здійснення контролю за раціональним і ефективним
використанням ресурсів, які використовує підприємство у своїй
господарсько-фінансовій діяльності.
Застосування бюджетів – бюджетний метод – є одним з
найефективнішим інструментів управління підприємством в ринкових
умовах господарювання. За допомогою цього методу вся діяльність
машинобудівного підприємства представляється як балансування
доходів та витрат.
Розроблення бюджетів та контроль за їх використанням на
підприємстві дадуть змогу:
 здійснювати періодичне планування;
 виявити потреби у фінансових ресурсах;
 оптимізувати грошові потоки;
 розподілити відповідальність за виконання бюджетів;
 оцінити результативність роботи за окремими напрямками
діяльності;
 забезпечити мотивацію персоналу шляхом стимулювання
залежно від рівня виконання бюджетів.
Ефективність і обгрунтованість прийнятих бюджетів на
підприємстві стане видно тоді, коли буде зіставлено планові
показники з фактичними. З метою уникнення відхилень та отримання
вірогідних оцінок досягнень структурного підрозділу необхідно
дотримуватися наступних вимог: порівнювати лише такі доходи і
витрати, які контролюються менеджером цього підрозділу; фактичні
та бюджетні дані порівнювати на основі однакового рівня витрат.
Недотримання наведених умов може привести до помилкових
висновків.
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Система бюджетування стає дієвим механізмом управління при
забезпеченні належного контролю за виконанням бюджетів.
Бюджетний контроль здійснюють за допомогою управлінської
звітності, в якій наводяться відхилення між бюджетними й
фактичними показниками та розкриваються причини цих відхилень.
Таким чином управлінська звітність забезпечує менеджерів
необхідною обліково-аналітичною інформацією для прийняття
обґрунтованих рішень щодо управління операційною діяльністю
ресторану.
Сьогодні бюджетування посідає важливе місце в системі
управлінського обліку. За допомогою бюджету машинобудівного
підприємства створюється можливість формування та розподілу
фінансових ресурсів, прогнозування економічних відносин у
фінансово-господарській діяльності.
Система бюджетування заснована на контрольованому прогнозі,
має цілий ряд переваг і в сучасних умовах є одним з найбільш
передових методів управління.
Використання у господарській діяльності бюджетування
дозволить більш оперативно приймати управлінські рішення і
розробляти плани на перспективу.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
В статье проведен анализ проблем государственного финансового контроля
на региональном уровне. Выявлены наиболее частые нарушения. Предложены
некоторые пути совершенствования совместной деятельности органов
государственного финансового контроля и других органов государственной власти
субъекта для эффективного использования средств, выделяемых на контрольные
мероприятия.
Ключевые слова: региональный государственный финансовый контроль,
органы государственного финансового контроля, «теневая» экономика, аудит
эффективности.
The article analyzes the problems of state financial control at regional level.
Revealed the most frequent violations. It suggests some ways to improve the joint activities
of the state financial control and other bodies of state power of the subject to the effective
use of funds allocated for control measures.
Keywords: regional state financial control bodies of state financial control, the
"shadow" economy, efficiency audit.
У статті проведено аналіз проблем державного фінансового контролю на
регіональному рівні. Виявлено найбільш часті порушення. Запропоновано деякі шляхи
вдосконалення спільної діяльності органів державного фінансового контролю та
інших органів державної влади суб'єкта для ефективного використання коштів, що
виділяються на контрольні заходи.
Ключові слова: регіональний державний фінансовий контроль, органи
державного фінансового контролю, «тіньова» економіка, аудит ефективності.

Органам финансового контроля приходится принимать все
новые и новые вызовы времени. В настоящий момент это связано с
мировым финансовым кризисом, преодолением его последствий и
усвоением уроков. Ведь при присутствии в обществе товарноденежных отношений государственный финансовый контроль
выступает объективной необходимостью.
Основным содержанием регионального государственного
финансового контроля является обеспечение эффективного и
206

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (10). 2016

качественного финансово-хозяйственного управления; содействие
государственной финансовой и денежно-кредитной политике.
Механизм управления субъектом посредством аккумулирования
финансовых ресурсов и их перераспределения предполагает наличие
четкой системы финансового контроля на уровне субъекта, способной
обеспечить законность функционирования региональных органов
власти и оценить эффективность управления финансовыми ресурсами.
На уровне региона государственный финансовый контроль
осуществляют следующие органы власти:
Управления Федерального Казначейства;
Контрольно-счетные органы;
Законодательные органы субъектов;
По результатам исследования государственного финансового
контроля в ЦФО на региональном уровне наиболее часто встречаются
следующие нарушения:
нарушения порядка ведения бухгалтерского (бюджетного)
учета и предоставления отчетности;
неэффективное использование бюджетных средств;
неправомерное
расходование
денежных
средств
и
материальных ресурсов;
нарушение требований к порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной
деятельности;
неэффективное планирование;
нарушение требований порядка оплаты труда;
нецелевое использование бюджетных средств;
принятие и оплата фактически невыполненных работ.
Кроме того, в ходе регионального государственного
финансового контроля значительное внимание необходимо уделять
порядку взаимодействия территориальных органов Федерального
казначейства, налоговых и финансовых органов субъекта.
Основными проблемами в этой области являются:
- дублирование информации как следствие пересечения сфер
деятельности различных контрольных органов;
- неравномерность контрольных мероприятий, снижение степени
ответственности за качество проверок, а зачастую и к их формальному
характеру, что снижает общее качество работы территориальных
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органов государственного финансового контроля;
- нечеткое законодательное разграничение функций и
полномочий государственных органов, которые осуществляют
внешний и внутренний государственный контроль. Это приводит к
нецелесообразному содержанию финансово-контрольных органов и
снижает эффективность системы государственного финансового
контроля в целом [3].
Необходима стандартизация регионального государственного
финансового контроля, что позволит:
сделать работу контрольных органов системной, дополнив уже
имеющиеся соглашения об их взаимодействии;
скоординировать организацию, проведение и реализацию
контрольных мероприятий несколькими органами государственного
финансового контроля;
утвердить критерии оценки эффективности функционирования
органов государственного финансового контроля на уровне региона;
регламентировать выполнение функций и задач органов
государственного финансового контроля, что в свою очередь сократит
дублирование, неэффективные затраты и потери времени в ходе
контроля.
Одно из актуальных направлений деятельности органов
контроля – аудит эффективности. Внедрение аудита эффективности в
систему государственного финансового контроля довольно значимо,
так как граждане получают возможность
контролировать
эффективность использования финансовых ресурсов. Аудит
эффективности достаточно широк в своем применении и является
одним из критериев повышения Индекса открытости бюджета (open
budget index), который разработан Международным бюджетным
партнерством (international budget partnership), с целью оценки стран
на предмет прозрачности бюджетной системы и проведения
сравнительной характеристики различных стран [10].
К 2012 году индекс открытости российского бюджета вырос до
74 пунктов, что дало возможность России занять 10-е место в
рейтинге, став страной с одной из самых открытых бюджетных
систем.
В сложившейся экономической обстановке мероприятия по
совершенствованию нормативной базы взаимодействия региональных
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органов государственного финансового контроля должны, прежде
всего, быть направлены на четкое разграничение полномочий между
органами контроля внутри субъекта и между органами контроля
разных уровней, унификацию стандартов финансового контроля.
В настоящее время большое внимание уделяется снижению
уровня «теневой» экономики, средством для чего служит
государственный финансовый контроль. В первую очередь с этой
точки зрения контролю должны быть подвержены таки направления,
как
нецелевое
использование
бюджетных
средств
и
коррумпированность бюрократического аппарата, что имеет место и
на региональном уровне [9].
Необходимым условием выступает объединение усилий
контрольных органов и правоохранительных и судебных органов.
Ограничение финансовых возможностей теневого сектора экономики
без довольно строгого наказания будут малоэффективными. На
современном этапе установлена уголовная и административная
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, в
том числе средств государственных внебюджетных фондов [9].
Вызывает настороженность и вопрос о кадрах, которые
осуществляют контроль. Эксперты отмечают, что уровень
квалификации и численность таких работников напрямую зависит от
денежного содержания. В условиях, когда нарушения становятся все
более сложными и масштабными с точки зрения использования
передовых информационных, банковских и финансовых технологий,
требуется постоянное повышение квалификации и решение проблемы
«текучести» кадров контрольных органов.
В условиях реализации Федерального закона № 116783-4 «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и Кодекс РФ об
административных правонарушениях в части регулирования
государственного и муниципального финансового контроля и
ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ»
произошло
четкое
деление
органов
государственного
(муниципального) финансового контроля на внешние и внутренние.
Так,
анализ
механизма
организации
внутреннего
государственного контроля Калужской области позволяет выделить
следующие приоритетные направления:
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
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исполнения областного бюджета, составления бюджетной отчетности
и ведения бюджетного учета, включая порядок ведения учетной
политики;
подготовку и организацию мер по повышению экономности и
результативности использования бюджетных средств.
При осуществлении внутреннего финансового контроля
производятся следующие контрольные действия:
проверка
оформления
документов
на
соответствие
требованиям нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;
авторизация операций;
сверка данных;
сбор и анализ информации о результатах выполнения
внутренних бюджетных процедур [1].
Вышеперечисленные контрольные действия могут быть
визуальными
(без
использования
прикладных
программ),
автоматическими (без участия должностных лиц) и смешанными
(выполняются должностными лицами с использованием прикладных
программ).
Информация о результатах внутреннего финансового контроля
направляется ответственным подразделением руководителю главного
распорядителя средств областного бюджета.
В настоящее время Россия, как и некоторые другие государства,
находится в фазе экономической рецессии, поэтому актуальным
становится вопрос преодоления кризисных явлений. На этом этапе
приоритетное значение приобретают меры, направленные на
модернизацию и технологическое перевооружение экономики. В связи
с этим перед региональными органами государственного финансового
контроля стоит задача контроля расходов в сфере высоких технологий,
реализации крупных инвестиционных проектов, мер по развитию
человеческого капитала и других приоритетных направлений развития
региона.
Таким образом, в существовании эффективной системы
государственного финансового контроля заинтересован как регион,
так и общество в целом, так как такая система дает возможность
эффективно
защищать
интересы
общества,
государства,
собственников и потенциальных инвесторов. Она призвана избавить
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экономику от криминализации, поскольку в развитом правовом
государстве не должно быть зон, не охваченных финансовым
контролем.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ КАК ЭЛЕМЕНТ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ
В роботі розкриті теоретичні аспекти внутрішнього фінансового контролю.
Визначено необхідність розробки та прийняття законодавчого акту, що регламентує
реалізацію фінансового контролю з метою підвищення його результативності та
ефективності при реалізації фінансової та економічної політики держави.
Ключові слова: державний (муніципальний) фінансовий контроль, публічні
фінанси, внутрішній фінансовий контроль, бюджетна політика, прозорість
бюджету, методи фінансового контролю.
The work reveals theoretical aspects of internal financial control. Outlines the need
for development and adoption of a legislative act, regulating the implementation of financial
control with the purpose of increasing its efficiency and effectiveness in the implementation
of financial and economic policy.
Keywords: state (municipal) financial control, public finances, internal financial
control, fiscal policy, transparency of budget, methods of financial control.
В работе раскрыты теоретические аспекты внутреннего финансового
контроля. Обозначена необходимость разработки и принятия законодательного
акта, регламентирующего реализацию финансового контроля с целью повышения его
результативности и эффективности при реализации финансовой и экономической
политики государства.
Ключевые слова: государственный (муниципальный) финансовый контроль,
публичные финансы, внутренний финансовый контроль, бюджетная политика,
прозрачность бюджета, методы финансового контроля.
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В условиях проводимой бюджетной реформы вопросам создания
эффективной системы управления государственными финансами
уделяется серьезное внимание.
На основе опыта зарубежных стран, где финансовый
менеджмент
в
общественном
секторе
получил
широкое
распространение, сформулировано содержание этого термина как
«деятельность государственных служащих, включающая в себя
принятие решений и выполнение других функций по определению
оптимальных способов использования ограниченных ресурсов для
эффективного и результативного достижения политических целей»
или как «система руководства финансами государственной
организации и к контроля за ними, содействующая достижению целей
организации.
Международный опыт показывает, что развитие финансового
менеджмента напрямую зависит от степени реализации на практике
принципов бюджетирования, ориентированного на результат (БОР).
Финансовый менеджмент при переходе к БОР базируется на
деятельности операционных менеджеров и делегировании им
управленческих прав и обязанностей, исходя из допущения, что они
находятся ближе к потребителям услуги и, соответственно, могут
принимать наиболее эффективные управленческие решения по
распределению выделенных в их распоряжение
ресурсов. Эти
решения должны обеспечивать достижение запланированных
результатов.
Система финансового менеджмента включает в себя набор
условий и процессов. К условиям относятся нормативное правовое
регулирование,
распределение
полномочий,
кадровые
и
технологические возможности.
Совокупность четырех процессов – составление бюджета,
исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль
и аудит,
включаемых в понятие финансового менеджмента, определена
Комитетом по вопросам государственного управления ОЭСР,
посвященным интеграции финансового менеджмента и управления
результатами. Аналогичный подход с выделением четырех процессов
используется для оценки финансового менеджмента в секторе
государственного управления на макроуровне
в странах с
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развивающейся и переходной экономикой (в том числе и в России) в
рамках программы «Государственные расходы и финансовая
подотчетность» (Public expenditure and financial accountability, PEFA),
действующей под эгидой международных организаций – Всемирного
банка и МВФ.
Система оценки по методологии включает в себя
28
индикаторов, разделенных на 4 категории: реалистичность бюджета;
полнота и прозрачность; бюджетный цикл – четыре процесса –
составление бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность,
внешний контроль и аудит; практика стран-доноров.
Цели, задачи, инструменты и индикаторы результативности
управления общественными ресурсами Российской Федерации
регламентируются Государственной программой «Управление
государственными финансами». Разработка и принятие данной
государственной
программы
обусловлены
необходимостью
обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной
системы,
повышения
качества
управления
государственными финансами. В соответствии с этой программой
охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями,
характеризующими цели и результаты их использования, должен
вырасти с 25% в 2013 г. до 90% в 2020 г., что подтверждает
неуклонность намерений Правительства РФ по реализации элементов
концепции «нового государственного управления», в частности
принципов бюджетирования, ориентированного на результат.
Финансовый менеджмент в органах государственной власти и
подведомственных им учреждениях является составной частью
системы управления общественными финансами страны. Средний
индекс качества финансового менеджмента ГАБС входит в число семи
интегральных целевых показателей, характеризующих качество
управления государственными финансами страны в целом. В
указанной Государственной программе финансовый менеджмент в
органах государственной власти включает в себя анализ и оценку
совокупности
процессов
и
процедур,
обеспечивающих
результативность использования бюджетных средств и охватывающих
все элементы бюджетного процесса – составление проекта бюджета,
исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит. В ходе
финансового менеджмента органа государственной власти должны
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приниматься эффективные управленческие решения о распределении,
обеспечении адресного, экономного и результативного использования
бюджетных средств, направляемых на оказание государственных
услуг.
Таким образом, элементы концепции управления по целям
(Management by objectives, MBO), имеющие широкое применение в
зарубежной практике управления государственным сектором,
получают развитие не только на макроуровне, но и в государственных
учреждениях.
Определение финансового менеджмента для государственного и
негосударственного секторов экономики является одинаковым. Это
управление финансами организации, направленное на достижение его
стратегических и тактических целей. Однако цели, а соответственно, и
инструменты финансового менеджмента организаций в этих секторах
имеют отличия. Если конечной целью субъектов коммерческого
сектора в рыночных условиях является максимизация стоимости
бизнеса, то для государственных учреждений – это выполнение
управленческих, социально-культурных или иных функций
государства. Их деятельность осуществляется, в основном, на основе
закрепленного
имущества
и
всесторонне
регламентируется
собственником. Финансирование осуществляется, главным образом, за
счет средств бюджетов. Получение прибыли не является целью, но
играет важную роль для развития основной деятельности учреждений.
В государственных учреждениях реализация функций финансового
менеджмента имеет существенные ограничения, обусловленные
формами собственности, целями функционирования и ограниченной
самостоятельностью. По этой причине анализ большинства ключевых
показателей, характеризующих эффективность в организациях
коммерческого
сектора,
для
государственных
учреждений
представляется невозможным или лишенным смысла.
Таким образом, качество финансового менеджмента в
учреждении может оцениваться с позиций установления и соблюдения
внутренних стандартов и процедур планирования, исполнения, учета,
отчетности и контроля доходов и расходов, обеспечивающих
достижение заданных учредителем целевых показателей результатов с
максимально эффективным и экономичным использованием
ограниченного объема ресурсов. Помимо соблюдения бюджетных
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процедур финансовый менеджмент в учреждениях в современных
условиях должен быть направлен на максимальное использование
преимуществ конкурентного распределения бюджетных средств и
эффективную
организацию
деятельности
по
привлечению
внебюджетных доходов и их использованию на реализацию основных
целей функционирования учреждения.
Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы
формирования
систем
риск-ориентированного
внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
охватывающих все аспекты деятельности в учреждениях.
Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» каждый экономический субъект обязан
организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых
фактов хозяйственной жизни. Методическая база реализации
внутреннего контроля и аудита для организаций государственного
сектора на уровне разработки и внедрения.
В соответствии с Программой повышения эффективности
бюджетных расходов до 2018 г. развитие данной системы должно
основываться на анализе и учете международных стандартов
внутреннего финансового контроля ИНТОСАИ и внутреннего
финансового аудита Института внутренних аудиторов, а также
передовой зарубежной практики. Данные положения легли в основу
принятых Правительством РФ Правил осуществления главными
администраторами средств федерального бюджета внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Определяя способы осуществления внутреннего контроля
(сплошной или выборочный), данный документ устанавливает и
уровни его реализации:
•
самоконтроль
осуществляется
сплошным
способом
должностным лицом путем проведения проверки каждой
выполняемой им операции на соответствие нормативным правовым
актам;
• контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным
способом руководителем организации или подразделения путем
авторизации
операций,
осуществляемых
подчиненными
должностными лицами;
• контроль по уровню подведомственности осуществляется
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сплошным или выборочным способом в отношении процедур и
операций, совершенных подведомственными распорядителями и
получателями средств путем проведения проверок, направленных на
установление соответствия документов требованиям бюджетного
законодательства и внутренним стандартам.
Таким образом, можно утверждать, что внутренний контроль в
государственном учреждении является основой – базовым элементом
системы внутреннего контроля ГРБС, если речь идет о казенных
учреждениях, или органа исполнительной власти, выполняющего
полномочия учредителя, – для бюджетных и автономных учреждений.
Поэтому порядок организации и обеспечения субъектом учета
внутреннего финансового контроля, который устанавливается в
учетной политике учреждения, должен основываться на базовых
принципах. При этом данный порядок должен учитывать особенности
структуры, отраслевые и иные особенности деятельности учреждения.
В условиях расширения самостоятельности бюджетных и
автономных учреждений особым предметом внутреннего контроля
органа исполнительной власти, выполняющего полномочия
учредителя, становится выполнение государственного задания на
оказание услуг (выполнение работ) и, соответственно, законность,
результативность и эффективность использования субсидий на
выполнение задания.
Развитие финансового менеджмента в учреждениях в будущем
может быть связано с применением таких элементов управления
результатами, как система сбалансированных показателей (Balanced
Scorecard – BSC). BSC представляет собой систему управления,
основанную на многоуровневой системе финансовых и нефинансовых
показателей – ключевых показателей эффективности, построенную
таким образом, что достижение целей на более низких уровнях
непосредственно влияет на достижение целей на более высоких и тем
самым обеспечивает реализацию корпоративной стратегии.
Возможность успешного функционирования этой системы
требует правильности выбора целей, четкости их формулировки,
адекватности установленных целевых показателей и т. д. Сложность ее
применения в учреждении возникает уже на этапе определения
стратегической цели, которая подлежит декомпозиции. С одной
стороны, целью деятельности учреждения является оказание услуг, и
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результат деятельности должен выразиться в обеспечении высокого
уровня их доступности и качества. С другой стороны, в условиях,
когда возмещаемые государством в виде субсидий, нормативные
затраты недостаточны для реализации указанной цели, учреждение
вынуждено развивать платную деятельность. И здесь крайне важно
найти баланс, при котором достижение одной цели (получение
прибыли от реализации услуг для развития основной деятельности) не
исключает возможности реализации другой (по обеспечению
доступности услуг), а, наоборот, является подчиненной по отношению
к основной стратегической цели и способствует ее реализации.
Зачастую доходы от предоставления платных услуг составляют
в общем объеме финансового обеспечения учреждения значительные
суммы. Самостоятельность в распоряжении этими средствами
повышает заинтересованность учреждений в их развитии. В этой связи
важно проведение анализа формирования цены услуги, исчисления ее
реальной себестоимости. Кроме того, надо отметить, что переход к
управлению результатами не исключает необходимости управления
затратами. И в этом смысле представляют интерес применяемые в
коммерческом секторе подходы к расчету и оптимизации структуры
себестоимости услуг (АВС-метод). Базовым условием для управления
затратами учреждений является внедрение управленческого учета и
информационных систем, позволяющих определять стоимость по
видам услуг и направлениям деятельности. Определение структуры
затрат важно с точки зрения ее оптимизации, определения потенциала
снижения внутренних издержек, но не для обоснования цены услуги.
Существующая система финансирования предоставления услуг
позволяет учреждениям устанавливать любую цену на услугу
(покрывающую затраты или нет) только в зависимости от ее
востребованности. Внедрение современных инструментов управления
результатами и затратами для большинства учреждений представляет
дорогостоящую, а потому непосильную задачу. Однако использование
отдельных элементов современных управленческих технологий
возможно уже сейчас и будет развиваться с совершенствованием
системы бухгалтерского учета и отчетности, позволяющей
производить анализ бюджетных расходов в разрезе целей.
По мере расширения практики применения программных
принципов бюджетирования продолжится тенденция замены
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показателей мониторинга, оценивающих факт наличия определенных
ведомственных нормативных правовых актов и качество их
содержания, показателями, оценивающими степень исполнения этих
актов. Так, вместо показателей «Осуществление мероприятий
внутреннего контроля» и «Качество правового акта ГРБС об
организации внутреннего финансового контроля (аудита)» можно
применять показатель «Степень реализации годового Плана
аудиторских
проверок,
утвержденного
в
соответствии
с
ведомственным Положением о системе внутреннего контроля и
службе внутреннего аудита».
Поскольку мониторинг качества финансового менеджмента —
весьма гибкий инструмент, имеется возможность периодически
изменять не только формулировки показателей, но и весовые значения
как отдельных показателей, так и их групп в зависимости от
государственных приоритетов.
Таким образом, возможность реализации целей Правительства
РФ по повышению уровня и качества жизни населения во многом
зависит от успешности реформы, направленной на расширение
самостоятельности государственных учреждений, предоставляющих
услуги в жизненно важных социальных отраслях, и внедрение
современных
инструментов
финансового
менеджмента
в
государственном секторе.
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В статье проведен анализ проблем финансового контроля в бюджетной
сфере. Выявлены наиболее частые нарушения бюджетного законодательства.
Предложены некоторые пути совершенствования деятельности по осуществлению
финансового контроля с целью повышения его эффективности.
Ключевые слова: финансовый контроль, органы финансового контроля,
контрольно-счетные органы, финансовые правонарушения, аудит эффективности.
The article analyzes the problems of financial control in the public sector. Revealed
the most frequent violations of the budget legislation. It suggests some ways to improve the
implementation of financial control in order to increase its effectiveness.
Keywords: financial control, financial control bodies, control and accounting bodies,
financial offenses, performance audit.
У статті проведено аналіз проблем фінансового контролю в бюджетній
сфері. Виявлено найбільш часті порушення бюджетного законодавства.
Запропоновано деякі шляхи вдосконалення діяльності по здійсненню фінансового
контролю з метою підвищення його ефективності.
Ключові слова: фінансовий контроль, органи фінансового контролю,
контрольно-рахункові органи, фінансові правопорушення, аудит ефективності.

В условиях нестабильности экономической среды особо важная
роль в осуществлении финансово-правовой политики отводится
государственному финансовому контролю, как важнейшему рычагу
финансового механизма. Стоит отметить, что основополагающей
целью проведения финансового контроля является реализация
финансовой стратегии и тактики, а так же оптимальное распределение
и использование финансовых ресурсов, как отдельных регионов, так и
страны в целом.
В Российской Федерации полномочиями по осуществлению
финансового контроля наделено множество федеральных и
региональных органов власти, которые в свою очередь
подразделяются на две основные категории – это органы финансового
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контроля исполнительной власти, которые осуществляют внутренний
контроль, и органы финансового контроля законодательной власти,
осуществляющие внешний контроль.
В настоящее время органы финансово контроля все чаще
сталкиваются с рядом определенных проблем, как правило,
порождаемых мировым финансов кризисом. Вследствие этого встает
вопрос о необходимости повышения эффективности деятельности
контрольных органов путем реформирования законодательной базы.
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 7 февраля 2011 года №6 – ФЗ «Об общих
принципах организации деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
основополагающими принципами деятельности контрольно-счетных
органов признаются:
Законность.
Объективность.
Эффективность.
Независимость.
Гласность [3].
В целях обеспечения принципа гласности, в рамках
рассматриваемого закона предусмотрена обязанность контрольносчетных органов по предоставлению населению информации о
результатах своей деятельности. Каждый гражданин может
ознакомиться с ежегодными отчетами контрольно-счетных органов,
получить информацию о проведенных экспертно-аналитических и
контрольных мероприятиях на официальных сайтах в сети интернет и
других средствах массовой информации. Данное нововведение
обусловлено тем, что общественное мнение является одним из
сильнейших катализаторов эффективности использования финансовых
ресурсов. При этом стоит отметить, что Российская Федерация
занимает 10-е место в рейтинге стран с наиболее открытой бюджетной
системой.
Также немаловажной предпосылкой повышения эффективности
финансового контроля в бюджетной сфере является усиление
взаимодействия между органами внешнего финансового контроля всех
уровней, способствуя более рациональному обмену информацией,
принятию оптимальных решений и тесному сотрудничеству между
222

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (10). 2016

органами прокуратуры, налоговыми органами и иными контрольными
и правоохранительными органами.
В современных реалиях процедуры по совершенствованию
нормативной базы взаимодействия органов финансового контроля
должны, прежде всего, быть направлены на четкое разграничение
полномочий и унификацию стандартов финансового контроля.
Тем не менее, несмотря на то, что законодательно закреплены
объективные предпосылки повышения эффективности проведения
финансового контроля, тенденций к снижению нарушений в
бюджетной сфере не наблюдается [4].
Согласно ежегодному отчету Федеральной службы финансовобюджетного надзора по итогам 2015 года общий объем выявленных
финансовых правонарушений увеличился по сравнению с 2014 годом
в 1,9 раз, а по отношению к 2013 году в 2,3 раза. При этом наибольший
удельный вес в структуре нарушений занимают:
Неэффективное использование бюджетных средств (15,1%).
Нарушение порядка ведения бюджетного учета (21,7%).
Нецелевое использование бюджетных средств (9,9%).
Иные нарушения бюджетного законодательства (37,2%).
Кроме того, в ходе финансового контроля значительное
внимание необходимо уделять аудиту эффективности бюджетных
расходов на реализацию государственных программам, так как именно
в этой области наблюдается ряд таких проблем как:
1. Неэффективное
использование
бюджетных
средств,
предназначенных на реализацию государственных программ;
2. Высокие риски нецелевого использования бюджетных средств;
3. Недостаточное ресурсное обеспечение крупных проектов и
программ.
Объективной предпосылкой для нецелевого использования
бюджетных средств является правовая неточность финансового
контроля, а также отсутствие реальной методологической и
законодательной базы [2].
Как известно, основы государственного и муниципального
финансового контроля не могли считаться определенными в полной
мере до внесения изменений в 2013 году БК РФ. Это обусловлено
наличием неточностей в выделении форм (видов) контроля, их
закрепления за соответствующими контрольными органами, методов
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проведения контрольных мероприятий, отсутствии исчерпывающего
перечня объектов контроля, неопределенности в квалификации
нарушений бюджетного законодательства и ответственности за их
совершение [2].
В настоящее время, несмотря на значительные достижения в
области реформирования законодательства, в дальнейшем необходимо
усиливать контроль над точностью и рациональностью использования
денежных
средств
федерального
бюджета
и
бюджетов
государственных внебюджетных фондов. С такой целью была
разработана программа повышения эффективности управления
общественными финансами на период до 2018 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №2593-р.
В рамках данной программы предусмотрено:
1. Сформировать единую методику осуществления внутреннего
финансового контроля;
2. Ввести систему мониторинга и анализа качества контрольной
деятельности
органов
финансового
контроля
на
основе
количественных характеристик эффективности;
3. Обеспечить
координацию
осуществления
главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового
контроля и аудита;
4. Рассчитать возможность проведения мероприятий в сфере
закупок профилактического характера;
5. Завершить переход к «электронному санкционированию»,
которое подразумевает осуществление контроля со стороны
Федерального казначейства за документооборотом в автоматическом
режиме, т.д.[1].
Проведение
представленных
мероприятий
должно
способствовать
повышению
эффективности
осуществления
финансового контроля в бюджетной сфере, а так же будет
препятствовать увеличению числа злоупотреблений и нарушений в
финансовой деятельности, что повлечет за собой оздоровление
экономической и социальной системы государства. А дальнейшая
разработка программ позволит выйти на более высокий уровень
осуществления возложенных на органы финансового контроля
полномочия.
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ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ КАК ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ
В даний час вкрай актуальною стає завдання щодо підвищення відкритості
та прозорості бюджетної системи, для встановлення в країні стійкої демократії.
Надання бюджетних даних відкритими для населення дозволяє не тільки залучати
населення в діяльність держави, а й є ще однією формою контролю бюджетних
даних, не тільки зі з боку державних органів, а й з боку громадськості.
Ключові слова: відкритий бюджет, контроль бюджетних даних, залучення
населення, прозорість бюджетних даних, цивільний бюджет, «Бюджет для
громадян».
At the present time, it is becoming urgent task to improve the openness and
transparency of the budget system, to establish a stable democracy in the country. Provide
budgetary data opened to the public not only to involve the population in the activities of the
state, but is another form of control of budget data, not only from the public authorities, but
also by the public.
Keywords: оpen budget, control budget data, public involvement, transparency of
budgetary data, the civil budget, "Budget for the citizens"
В настоящее время крайне актуальной становится задача по повышению
открытости и прозрачности бюджетной системы, для установления в стране
устойчивой демократии. Предоставление бюджетных данных открытыми для
населения позволяет не только вовлекать население в деятельность государства, но
и является еще одной формой контроля бюджетных данных, не только со стороны
государственных органов, но и со стороны общественности.
Ключевые слова: открытый бюджет, контроль бюджетных данных,
вовлеченность населения, прозрачность бюджетных данных, гражданский бюджет,
«Бюджет для граждан».
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В условиях глобализации, усилившей взаимозависимости
национальных экономик, существенно повысилось внимание
международных финансовых институтов к прозрачности бюджетных
процессов.
Целью государства является вовлечение населения в принятие
решений, обеспечив их открытой информацией о всех принимаемых
решениях, при этом активность гражданской позиции жителей
государства проявляется в желании иметь возможность влияния на
управленческие решения, быть осведомленными о социальных
услугах государства и о бюджетных приоритетах. Контроль со
стороны общественности бюджетных данных может осуществлять
лишь при прозрачной подачи этих данных соответствующими
ведомствами.
В настоящее время практика большинства стран в бюджетной
сфере не отвечает требованию прозрачности, вследствие чего,
общественность принимает слабое участие в бюджетном процессе и
возрастает недоверие граждан к власти. При проведении различного
рода бюджетных реформ, составлении отчетности о проведенной
работе (потраченных денег на поддержание и развитие всех сфер
необходимых для роста благосостояния населения), представления
целей и программ развития страны уделяется существенное внимание
обеспечению прозрачности. Как показал азиатский кризис, что при
наличии бы широкого доступа к информации о состоянии финансовых
рынков и финансовой политики, возможно было бы включить
соответствующие регулирующие механизмы для смягчения кризиса.
Составом основных международных документов в сфере
прозрачности выступают: Кодекс надлежащей практики по
обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере МВФ,
Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой
сфере МВФ, Оптимальная практика по обеспечению прозрачности
бюджета ОЭСР
Прозрачность бюджета в Руководстве ОЭСР по оптимальной
практике 2001 г. трактуется, как «полное раскрытие всей важной
бюджетной
информации,
осуществляемое
своевременно
и
систематически». В соответствии с Кодексом надлежащей практики
применительно к прозрачности в налогово-бюджетной сфере
опубликованным МВФ прозрачность трактуется как среда, в которой
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цели политики, ее правовые, институциональные и экономические
рамки, решения в сфере политики и их обоснование, данные и
информация, связанные с денежно-кредитной и финансовой
политикой, а также условия подотчетности агентств предоставляются
общественности на основе принципов понятности, доступности и
своевременности.
Инициатива по развитию прозрачности бюджетного процесса
происходит от трех групп целью каждой является:
1.Финансовая прозрачность (международные финансовые
институты).
2.Повышение прозрачности в ходе реформирования бюджетной
системы, увеличивая информированность граждан (национальными и
региональными правительствами).
3.Повышение прозрачности и возможность влияния на
общественные процессы (институты гражданского общества).
Правительства государств-членов МВФ следуют данному
кодексу и стремятся реализовать все свои действия в налоговобюджетной сфере более прозрачно.
Повышение уровня прозрачности бюджетного процесса
способствует реализации следующих целей:
1.Прозрачность создает условия для обратной связи населения с
властью, что позволяет общественности повышать эффективность
расходования бюджетных средств.
2.Прозрачность дает возможность каждому понимать бюджет,
его цифры, видеть, как именно расходуются те средства, которые он
заплатил в бюджет в виде налогов и сборов.
3.Прозрачность создает возможность проводить контроль за
целевым расходованием бюджетных средств, а также, способствует
борьбе с коррупцией.
4.Прозрачность способствует повышению доверия населения к
органам власти.
5.Прозрачность
повышает
уровень
ответственности
исполнительной власти за разработку и исполнение бюджета,
общественности и законодательной власти легко отследить куда и на
что были направленны деньги.
6.Прозрачность делает политику страны, открытой для мирового
сообщества, что способствует привлечению иностранных инвестиций
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в нашу страну.
Для успешной реализации целей, способствующих повышению
уровня прозрачности бюджетного процесса и реализации данных и для
стремления парламентов в усовершенствовании представления
бюджетной информации в настоящее время существует несколько
показателей, по которым проводится оценка прозрачности бюджета.
При этом наблюдаются проблемы, связанные с неполным охватом
стран региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА), и тем, что
имеющиеся оценки устарели, а также применением разных
методологий. К числу систем-показателей, отражающих те или иные
аспекты прозрачности, относятся: Программа оценки государственных
расходов и финансовой подотчетности (ГРФП; PEFA); Доклады МВФ
о соблюдении стандартов и кодексов (по бюджетно-налоговой сфере)
(РОСК),
составляемые
на
добровольной
основе;
проект
Международного бюджетного партнерства «Индекс открытости
бюджета»; набор данных по показателям государственного
управления Всемирного банка. С помощью Индекса прозрачности
добывающих отраслей оценивается уровень прозрачности в странах,
богатых минеральными ресурсами и углеводородным сырьем. Есть и
другие, более специфические индикаторы, которые призваны измерять
определенные аспекты управления, например, индекс восприятия
коррупции «Трансперенси Интернешнл» и показатель организации
«Фридом
Хаус»,
характеризующий
уровень
обеспечения
политических прав и гражданских свобод.
Для достижения высоких показателей в данных рейтингах
используются разнообразные приемы и методы, одним из которых
является «гражданский» бюджет - упрощенный отчет для граждан.
Такой отчет не предполагает подробной детализации, но дает общее
представление о бюджете в удобной форме с использованием
элементов инфографики (содержит таблицы, графики, схемы,
диаграммы и краткие пояснения к ним), предоставляет краткую
наглядную информацию о результатах деятельности органов
государственной власти. Составление и публикация «гражданского»
бюджета способствует доступности информации о бюджете для
каждого гражданина, пониманию населением основных целей, задач и
ориентиров бюджетной политики, а также на какие достигнутые
результаты были израсходованы бюджетные средства. Как результат
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общество относится к государственным институтам с большей
степенью доверия.
Смысл открытости бюджета и прозрачности бюджетного процесса
характеризуется не только возможностью доступа общественности к
данной информации. Прозрачность – это условие необходимое, но не
достаточное для общественного участия. Прозрачность, выступая в
качества инструмента развития демократии, в то же время, определяется
ее зрелостью, то есть способностью и готовностью институтов
гражданского общества и самих граждан участвовать в общественном
контроле за прозрачностью бюджета и принимать решения в отношении
вопросов
бюджетной
политики.
Государственные
бюджеты
формируются по большей своей части за счет денежных средств граждан.
Поэтому участие в процессе принятия решений в бюджетном процессе
является фундаментальным правом и обязанностью всех граждан.
Вовлечение, участие и влияние общественности на ведение
государственных бюджетов является важнейшей точкой приложения
усилий Международного бюджетного партнерства. [1]
Открытость и прозрачность бюджетной системы — это важнейший
проект Открытого правительства в РФ. Общественные организации,
органы власти, эксперты, использующие данные о бюджете, получают
доступ к информации, обеспечивается более достоверное сравнение
бюджетных данных, расширение рынка экспертно-консалтинговых
услуг. Польза для граждан заключаются в информированности о
социальных услугах, возможности реализации общественного контроля
за расходованием средств.
В РФ в рамках реализации принципа понятности власти
реализуется проект «Бюджет для граждан» Открытого правительства.
Это один из принципов построения системы открытого государственного
управления, задекларированных в Стандарте открытости федеральных
органов исполнительной власти. Проект такого же стандарта разработан
и для региональных органов исполнительной власти, он предусматривает
вовлечение граждан в обсуждение и принятие решений по вопросам
местных бюджетов. Опыт наиболее успешных российских проектов в
этой сфере обобщен в методических рекомендациях, подготовленных
экспертами под эгидой Открытого правительства. Два основных типа
проектов гражданского участия в управлении бюджетом —
экстрабюджетирование
(софинансирование
гражданами
и
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предпринимателями проектов) и партисипаторный бюджет (выбор
гражданами приоритетов для финансирования) [2].
Цель проектов, связанных с вовлечением граждан в реализацию тех
или иных проектов, — объединение усилий городских и сельских
администраций, граждан, коммерческих и некоммерческих организаций
и других заинтересованных сторон для определения приоритетов в
решении локальных проблем.
От того, насколько будет развита демократия, будет зависеть
готовность и способность граждан осуществлять общественный контроль
за прозрачностью бюджетного процесса и участвовать в принятии
решений по вопросам бюджетной политики, отстаивая свои интересы.
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КАЗНАЧЕЙСТВА
В статье раскрыты ключевые направления развития внутреннего
финансового контроля в органах Федерального казначейства. Автором выявлены
отдельные проблемы стандартизации внутреннего финансового контроля.
Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, государственный
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In the article the key directions of development of internal financial control in bodies
of Federal exchequer. The author identified the problems of standardization of internal
financial control.
Keywords: internal financial control, state financial control, the Federal Treasury.
У статті розкрито ключові напрями розвитку внутрішнього фінансового
контролю в органах Федерального казначейства. Автором виявлені окремі проблеми
стандартизації внутрішнього фінансового контролю.
Ключові слова: внутрішній фінансовий контроль, державний фінансовий
контроль, Федеральне казначейство.

Внутренний контроль в органах исполнительной власти (ОИВ)
имеет не только важное самостоятельное значение, но и играет
существенную роль в системе управления ими.
В широком понимании «внутренний контроль» следует
отождествлять как элемент системы управления органом
государственной власти.
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Осуществление внутреннего контроля в ОИВ обусловлено
необходимостью обратной связи в цепи «проверяемый объект –
руководство ОИВ», что осуществляется как путем анализа и
распространения элементов лучшей практики (в деятельности как
структурных элементов ФОИВ, так и отдельных государственных
гражданских служащих), так и в процессе изучения и устранения
причин (объективного и субъективного характера), повлекших те или
иные нарушения, выявленные в ходе ведомственных контрольных
мероприятий [1,2]
В соответствии со статьей 2691 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Федеральное казначейство осуществляет отдельные
полномочия по внутреннему государственному (муниципальному)
финансовому
контролю
в
бюджетном
процессе
через
санкционирование. Однако внимания заслуживает внутренний
контроль в системе этих органов.
В Федеральном казначействе создана и функционирует
иерархически выстроенная система внутреннего контроля. Объектом
такого контроля выступает деятельность ведомства, включая качество
исполнения им государственных функций, в том числе по
осуществлению функции финансово-хозяйственной деятельности.
Субъектами контроля являются все подразделения центрального
аппарата и территориальные органы ведомства – управления
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.
Таким образом, в Казначействе России создана функциональная
вертикаль внутреннего контроля в рамках существующей в ведомстве
системы управления. Она включает соответствующие отдельные
структурные подразделения в центральном аппарате Казначейства и
во всех территориальных органах.
Целями внутреннего контроля в органах Федерального
казначейства, являются:
установление соответствия деятельности объекта внутреннего
контроля требованиям нормативных правовых актов Российской
Федерации, правовых актов Федерального казначейства, должностных
регламентов сотрудников органов Федерального казначейства;
подготовка и организация мер по повышению эффективности
(экономности и результативности) использования бюджетных средств
при выполнении функций и осуществлении полномочий Федерального
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казначейства;
своевременное выявление отклонений в деятельности органов
Федерального казначейства и осуществление мероприятий по их
минимизации и предотвращению в дальнейшей деятельности.
Формами осуществления внутреннего контроля в Федеральном
казначействе
являются
следующие
контрольные
действия,
применяемые в ходе самоконтроля и (или) контроля по подчиненности
(подведомственности) (методы контроля):
 проверка
оформления
документов
на
соответствие
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих бюджетные правоотношения и деятельность органов
Федерального казначейства, а также внутренних стандартов;
 авторизация операций (действий по формированию
документов, необходимых для выполнения функций и осуществления
полномочий в установленной сфере деятельности, в том числе
внутренних бюджетных процедур);
 сверка данных;
 сбор и анализ информации о результатах выполнения функций
и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в
том числе внутренних бюджетных процедур[3].
Планирование
внутреннего
контроля
заключается
в
формировании
начальником
соответствующего
структурного
подразделения органа Федерального казначейства Карты внутреннего
контроля на очередной год. Формирование Карты внутреннего
контроля включает в себя анализ предметов внутреннего контроля и
формирование перечня операций, действий необходимых для
выполнения и осуществления полномочий в установленной сфере
деятельности.
При выявлении в ходе осуществления внутреннего контроля
нарушений положений нормативно правовых актов, иных правовых
актов, технологических регламентов и инструктивных документов
информация о результатах контрольных действий, в ходе которых
выявлены нарушения (недостатки), отражается уполномоченным
сотрудником объекта внутреннего контроля в журнале учета
выявленных нарушений за текущий год.
По
результатам
внутреннего
контроля
структурными
подразделениями органов Федерального казначейства составляется (на
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основании Журнала внутреннего контроля и Карты внутреннего
контроля) и предоставляется Отчет о проведении контрольных
мероприятий в уполномоченное подразделение органа Федерального
казначейства.
На
сегодняшний
день,
обеспечено
эффективное
функционирование внутреннего контроля в органах Федерального
казначейства, благодаря расширенной и улучшенной правовой базе.
Было разработано Положение о внутреннем контроле и аудите в
Федеральном казначействе, которое определяет основные цели,
принципы, требования к организации, проведению и структуре
внутреннего контроля и внутреннего аудита в центральном аппарате
Федерального казначейства, территориальных органах Федерального
казначейства.
Основополагающий документ в сфере организации контрольной
деятельности в системе Федерального казначейства – Стандарт
внутреннего контроля и внутреннего аудита, который применяются
контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении
контрольной деятельности.
Стандарт внутреннего контроля Федерального казначейства в
рамках реализации Концепции развития системы внутреннего
контроля и аудита в Федеральном казначействе устанавливает единые
требования к установлению руководством и сотрудниками
центрального аппарата и территориальных органов Федерального
казначейства внутреннего контроля при выполнении функций и
осуществлении полномочий в установленной сфере деятельности с
применением методов контроля «самоконтроль» и «контроль по
уровню подчиненности». Данный Стандарт применяется каждым
сотрудником на своем рабочем месте. Кроме того, в ходе реализации
Концепции развития было установлено множество других
нормативных
документов,
которые
предусматривают
ряд
определенных требований к персоналу.
А.Ю. Демидов и А.В. Солодов, рассматривая перспективы
развития системы внутреннего контроля Федерального казначейства,
указывают следующие перспективные направления развития
внутреннего контроля в Казначействе России:
1. Переход от оценки процессов к оценке ресурсов и степени
достижения результатов. В рамках решения этой задачи планируется
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развитие системы оценки эффективности деятельности органов
Федерального казначейства и разработка механизмов интегральной
оценки деятельности органов Федерального казначейства.
2. В рамках повышения эффективности контрольно-аудиторской
деятельности в ближайшее время будет реализован комплекс
следующий мероприятий:
- переход к предварительному контролю, внедрение механизмов
оперативного контроля;
-смещение контрольных мероприятий в область наиболее
рискоемких направлений деятельности;
сокращение
продолжительности
непосредственного
взаимодействия субъектов и объектов проверки за счет перехода к
дистанционному осуществлению контрольных мероприятий;
дальнейшее
расширение
сферы
использования
информационных технологий;
- снижение издержек на осуществление контрольной и
аудиторской деятельности [4].
Исследование системы внутреннего контроля позволяет
говорить о проблеме, замедляющей развитие формирование
внутреннего контроля органов Федерального казначейства, –наличие
во внешних нормативных документах различных требований к
организации и проведению контрольных мероприятий. Поэтому в этой
связи для дальнейшего развития контрольной деятельности, в том
числе в системе Федерального казначейства, должны быть учтены все
имеющиеся положительные практики контрольной деятельности для
разработки новых подходов в развитии внутреннего контроля с учетом
развития информационно-телекоммуникационных технологий.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В
статье
рассматриваются
основные
проблемы, связанные
с
функционированием малого и среднего бизнеса. В условиях ограниченности ресурсов
компаниям
необходимо
адаптироваться
к
переменам
при
помощи
усовершенствованной системы контроля-контроллинга. Анализируются способы и
возможные варианты применения контроллинга на малых предприятиях для
повышения эффективности управления.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, контроллинг,
система контроллинга, система управления.
The article discusses the main issues related to the functioning of small and mediumsized businesses. In the conditions of limited resources, companies need to adapt to change
with the help of advanced control - controlling system. Analyzed the methods and possible
applications of controlling in small enterprises to enhance management efficiency.
Keywords: small and medium enterprises, controlling, controlling system, control
system.
У статті розглядаються основні проблеми, пов'язані з функціонуванням
малого і середнього бізнесу. В умовах обмеженості ресурсів компаніям необхідно
адаптуватися до змін за допомогою вдосконаленої системи контролю контролінгу.
Аналізуються способи і можливі варіанти застосування контролінгу на малих
підприємствах для підвищення ефективності управління.
Ключові слова: мале і середнє підприємництво, контролінг, система
контролінгу, система управління.

Малый бизнес занимает важное место в экономической системе
государства. И именно сейчас государство вкладывает силы в
увеличение доли малого и среднего предпринимательства в
отечественной экономике. Но данное увеличение должно
сопровождаться не только ростом, но и стабильностью. Поскольку в
настоящее время разорение предприятий превалирует над их
возникновением.
Реализация управления малым и средним бизнесом зависит,
главным образом, от размеров предприятия, вида производства, типа
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продукции или услуг, наукоемкости продукции, а также
интенсивности внедрения инноваций. Функции управления малым
бизнесом, в связи с особым статусом малых предприятий,
претерпевают небольшие изменения.
Именно малый бизнес, благодаря возможности обеспечения
потребностей в продукции, выпуск которой является нерентабельной
для других фирм, занимает значительную часть рыночных ниш в
рыночной экономике. Малый и средний бизнес формируют основу
хозяйственной структуры на местном уровне, увеличивая плотность
рынка, а также создавая рабочие места для широких слоев населения.
Помимо этого малые и средние предприятия создают конкурентную
среду, выпускают нестандартные и мелкосерийные изделия, образуя
тем самым новые рыночные ниши.
Проблема успешности малого и среднего бизнеса в России
связана непосредственно с отсутствием инноваций ведения бизнеса и
преобладающим числом нелегальных схем учета и нарушением
трудового законодательства [1]. Мизерная доля инновационных
предприятий (2%) в общем объеме промышленности России связана с
тем, что основная часть предприятий сохраняет консервативный
характер ведения бизнеса, не желая внедрять нововведения [2].
Создание федеральной целевой программы, содержащей
основные направления региональной и муниципальной политики в
области малого бизнеса, может способствовать стимулированию
развития малого бизнеса.
Имея большой спектр рисков, среди которых: нехватка ресурсов
для эффективного развития бизнеса, отсутствие готовности населения
к предпринимательству, криминальная составляющая бизнеса, а также
социальная напряженность и несовершенство законодательства,
малый
бизнес
нуждается
в
повышении
эффективности
информационного обеспечения управления и должной реализации
функции контроля [3].
Проблемы контроля и управления предприятием становятся все
более актуальными, что обусловлено небольшим количеством наборов
моделей управления, отсутствием должной регламентации процедур
их реализации, малым объемом точной и нужной для пользователей
информации, а также недоработанностью автоматизированных систем
управления и отсутствием эффективной системы оценивания
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управляемых объектов [1]. Наиболее эффективным способом решения
перечисленных проблем является применение идей контроллинга,
направленного на координацию деятельности предприятия для
достижения поставленных целей и задач на долгосрочный период.
Контроллинг представляет собой особый тип управления,
использующий определенный набор инструментов, чьи действия
направлены на эффективную реализацию основных функций
управления и оперированы на информационное обеспечение
разработки, принятия и контроля исполнения управленческих
решений [1]. Широкий спектр инструментов, необходимых для
реализации концепции контроллинга, включает в себя методы
управленческого учета, бюджетирования, анализ центра затрат и
центра прибыли и другие методы. Данные подходы и сама концепция
контроллинга основаны на одинаковых принципах, однако
контроллинг подразумевает более общий и комплексный взгляд на
систему управления. Именно поэтому на практике контроллинг
реализуется в виде системы контроллинга.
Система контроллинга - это набор инструментов, связей,
подразделений и сотрудников предприятия, реализующих функции
контроллинга на предприятии. Основа концепции контроллинга
состоит рассмотрение контроля как основы управленческой
деятельности предприятия из-за его роли обратной связи в
управленческом цикле организации. Способность контроля
корректировать планы и оказывать конкретное управленческое
воздействие на деятельность предприятия, позволяя тем самым
организации достигнуть поставленных целей [1]. Эффективный
контроль
подразумевает
стратегическую
направленность,
своевременность и достаточную простоту исполнения, что
подтверждает важность предварительного проектирования системы
контроллинга.
Среди функций контроллинга можно выделить следующие:
пополнение, измерение и адаптация информационных данных
компании,
структурирование и координация организационноуправленческой системы и бизнес-процессов в сфере закупок,
производства,
продаж
и
финансирования,
предоставление
менеджменту компании информационно-аналитической поддержки, а
также предоставление четкой, понятной и правдивой информации о
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полученных результатах. При этом они должны быть сопряжены с
особенностями функционирования малого предприятия (число
работающих, соблюдение условий при получении налоговых льгот,
наличие льготного кредитования и т.д.) [3]. Малый и средний бизнес,
находящийся на стадии роста требует усиленного контроля.
Необходимо также учитывать, что некоторые малые предприятия,
реформируясь и переходя в средний или крупный бизнес, не изменяют
принципов управления организацией, что ведет к низким показателям
производительности, большому объему расходов и воровству.
Происходит это из-за нехватки времени или некомпетентности
персонала, занимающегося анализом сложившейся системы
управления.
При эффективном и правильном ведении бизнеса малые
предприятия со временем преобразуются в средние с увеличением
числа персонала до 500 человек. На данном этапе компании
необходимо анализировать, планировать и контролировать работу в
различных областях. Переходя на новую ступень развития бизнеса,
занимая большую долю рынка, у предприятия возникают проблемы с
определенностью достижения целей, связанных с высокой
конкуренцией и большим объемом ресурсов, вложенных в дело, тем
самым повышается уровень риска. Происходит делегирование ряда
функций наемным менеджерам и появление сети дилеров или
филиалов [1]. Сам переход к осуществлению новых функций должен
сопровождаться качественным изменением структуры управления
компанией, в том числе изменением форм осуществления контроля.
Для должного развития малого предприятия необходимо
изучить изменения, происходящие в фирме и адаптировать систему
контроля к ним так, чтобы компания не потеряла имеющиеся
преимущества и не прекратила существование. Малое предприятие
позволяет внедрить контроль в производственные и иные бизнеспроцессы благодаря простой структуре, узкой специализации,
квалифицированности персонала, а также способности к внедрению
новшеств.
Один из экспериментов, который был проведен на одном малом
предприятии в г. Обнинске Калужской области, доказывает важность
контроллинга [4]. Опрошенные эксперты, среди которых были и
владельцы компании и руководители вузов, отмечают, что
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большинство проблем, возникающих на предприятии, связаны в
первую очередь с отсутствием не только системы контроля, но и
организационной структурой. Компании, чье существование
стремится к среднему бизнесу, имеет четкую структуру, большая часть
полномочий при этом передана специалистам. Руководитель оставляет
за собой лишь проблемные области. Выполняется все это при помощи
контрольно-аналитических процедур. Помимо этого была отмечена
проблема взаимодействия руководителя и собственника, получившая
название конфликта двойственного переживания, при котором
руководитель испытывает к контроллеру одновременно и
благодарность и раздражение [5]. Для ее решения необходимо
предоставить руководителю для начала самому попробовать решить
поставленную проблему, и лишь потом контроллер должен
включиться в решение проблемы.
Некоторые эксперты считают, что на данный момент российские
компании как никогда готовы к применению системы контроллинга.
Все больше собственников заинтересованы в эффективном
использовании ресурсов, а также повышении прибыльности и
рыночной стоимости фирм. Относительная свобода в использовании
бухгалтерского, управленческого и налогового учета позволяет
применять их с учетом потребностей компании. Новый поток молодых
кадров послужит источником новых идей и внедрению современных
технологий управления. При этом необходимо помнить о
специфичности организации малого предприятия, и о том, что
интеграция его управления зависит от успешности реализации
функции контроля.
Таким образом, перспективы внедрения системы контроллинга
на российских малых предприятиях несомненно существуют. Их
успешность и востребованность должны быть обеспечены дальнейшей
эволюцией российской экономики.
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РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В
КОНТЕКСТІ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
У статті розглянуто причини незадовільного фінансового стану та шляхи
удосконалення розвитку житлово-комунального господарства та інформаційних
систем управління.
Ключові слова: комунальна галузь, якість послуг, інфраструктура,
собівартість, доходи, тарифоутворення, цінова політика, житлово – комунальне
господарство.
The article discusses the reasons for the poor financial situation and ways to improve
rovytku housing - communal services and management information systems.
Keywords: Service industry, service quality, infrastructure, costs, revenues, tariff,
pricing, housing - communal services.
В статье рассмотрены причины неудовлетворительного финансового
состояния и пути совершенствования развития жилищно-коммунального хозяйства и
информационных систем управления.
Ключевые слова: коммунальная отрасль, качество услуг, инфраструктура,
себестоимость, доходы, тарифообразование, ценовая политика, жилищнокоммунальное хозяйство.

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) України – це важлива
галузь соціальної сфери, яка забезпечує населення, підприємства та
організації необхідними послугами та суттєво впливає на розвиток
економіки країни. Від її розвитку залежить якість послуг, що надаються,
стан об‘єктів, а також рівень задоволеності відповідних потреб населення.
Основною
узагальнюючою
характеристикою
житловокомунальних послуг є їх важливість для населення усієї країни та
необхідність функціонування системи життєзабезпечення міст і
населених пунктів.
Вітчизняне житлово–комунальне господарство знаходиться у
важкому та занедбаному стані через неефективне використання основних
засобів та фінансових ресурсів, бо всі отримані кошти спрямовані на
задоволення поточних проблем.
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Наразі склалася ситуація, коли відсутність раціонального та
виваженого підходу до експлуатації комунальної інфраструктури і
забезпечення її фінансової стійкості є причиною катастрофічного
занепаду, що загрожує життєвим умовам і здоров‘ю споживачів. Це надає
житлово-комунальній галузі особливу соціальну значущість, а
реформуванню комунальної галузі – статус пріоритетного напряму
державної політики.
Житлово-комунальне господарство здійснює прямий вплив на
якість життя населення регіонів, але реформується вкрай повільно. Якість
послуг залишається незадовільною, належних умов для подальшого
розвитку галузі досі не створено. Започаткований у житловокомунальному господарстві реформаційний процес не забезпечує
очікуваних результатів із різних причин: невідпрацьований механізм
управління реформами, інвестиційна привабливість галузі знаходиться на
низькому рівні – більшість підприємств працюють у збитковому режимі,
власних коштів на забезпечення експлуатаційних витрат не вистачає.
Практично єдине джерело доходів підприємств комунального
комплексу – основна діяльність, в якій усе вирішується за рахунок двох
складових: величини тарифів і рівня сплати послуг споживачами. І те, і
інше сьогодні невідрегульовано, у результаті чого галузь знаходиться в
зоні ризику.
У житлово-комунальній галузі діє особливий механізм тарифної
політики, який у нових умовах зазнає трансформацій, і потребує нового
підходу до процесу тарифоутворення і вдосконалення процедури сплати
за послуги. Удосконалення підходу до формування тарифу включає
наступні основні напрями:
надання суб‘єктам господарювання можливості кваліфіковано
й ефективно управляти майном, що належить за правом власності
територіальній громаді;
забезпечення його належного стану й ефективної експлуатації;
пошук механізмів поповнення обігових коштів, не змінюючи
розміру чинних тарифів;
досягнення високої якості комунальних послуг і покращення
благоустрою міської території.
Актуальність даної теми полягає в тому що, ефективна
діяльність житлово–комунального господарства суттєво впливає на
розвиток економічних відносин у державі. Численні технічні й
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економічні проблеми галузі негативно впливають на розвиток
економіки країни і викликають соціальне напруження в суспільстві.
Однак одним із актуальних питань сьогодення є створення
сприятливих умов за допомогою ефективних напрямів та інструментів,
забезпечення
сталого
розвитку
для
житлово–комунального
господарства.
Питаннями розвитку житлово–комунального господарства
займались Б.Беззубко, Л.Беззубко, А.Григорович, С.Єфімочкіна,
Т.Качала, Ю.Лега, Н.Чечетова, А.Шамонова та інші.
Активізацію досліджень щодо державного регулювання
житлово–комунального сектора економіки в Україні пов‘язують з
початком ринкових трансформацій. Значний внесок в теоретичні та
накладні засади державного регулювання зробили В.Дорофієнко,
Т.Забаштанська, А.Лісовий, В.Логвиненко, М.Кизим, Я.Остафійчук,
І.Покуца, І.Салуквадзе, О.Тищенко, Т.Юр‘єва, С.Юр‘єва та інші.
Разом з тим, незважаючи на посилену увагу науковців до
проблем житлово–комунального господарства, недостатньо повно
досліджені питання державного регулювання його розвитку. На
сьогодні не розроблено універсальних підходів до підвищення
ефективності діяльності житлово–комунального господарства, а
комплекс проблем щодо забезпечення його розвитку є одним з
основних потенційних напрямів вітчизняної наукової думки. Все це
зумовлює потребу в належній увазі до теоретичних надбань та
практичних розробок проблем державного регулювання розвитку
житлово–комунального господарства. Недостатньо розглянутими
залишаються питання державного регулювання розвитку житловокомунального господарства на рівні регіонів, а особливо сільських
районів України, передумов і подальшого реформування,
обґрунтування
пріоритетних
напрямів житлово–комунального
господарства з метою забезпечення ефективного функціонування сфер
національної економіки.
А.Хазіков
визначив
поняття
«житлово–комунальне
господарство» як галузь народного господарства, яка включала в себе
житловий фонд, комунальні підприємства та створення зовнішнього
благоустрою. Він зазначав, що житлово–комунальне господарство
забезпечує працівників житлом, задовольняє потреби громадян в
комунальних послугах за місцем проживання (газом, теплом, водою,
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каналізацією, електроенергією) або надає послуги в межах населеного
пункту.
Слід зазначити, що наведене тлумачення характеризує підходи
до житлово–комунального господарства радянського періоду, коли
воно перебувало у власності держави. В сучасних умовах розвитку
житлово–комунального господарства підходи до його розуміння
змінилися відповідно до умов ринкової економіки, а тому ключові
теоретичні погляди спрямовані на компоненти житлово-комунального
господарства, а не на узагальнений зміст.
Українська вчена Н. Олійник висвітлює житлово-комунальне
господарство як багатогалузевий комплекс, розмежовує його на
підгалузі – природні монополії та конкурентні підгалузі, де
«продуктом його життєдіяльності є передусім послуги, які надаються
у виробничій і невиробничих сферах. Перш за все позиція Н.Олійник
не враховує соціального аспекту. По –друге, ставить на один щабель
природні монополії та конкурентні підгалузі. І по- третє, не дозволяє
скласти загального уявлення про житлово–комунальне господарство в
цілому, а відтак, на наш погляд є недосконалою. Наведене Н. Олійник
трактування
поняття
«житлово–комунальне
господарство»
узагальнене та може бути застосоване як для самого житловокомунального господарства, так і для будь-якої іншої галузі
економіки.
Ю. Битяк розмежовує житлово–комунальне господарство на дві
найбільш важливі на його думку складові: будівництво і житлову
сферу. З його слів, будівництво є галуззю матеріального виробництва,
яка забезпечує створення та реконструкцію об‘єктів виробничого,
комунально–побутового,
соціально–культурного
й
житлового
призначення, а житлова сфера включає управління житловим фондом і
об‘єктами комунального господарства, їх утримання та ремонт.
Викладена Ю.Битяком думка,на наш погляд, має більш узагальнений
характер, не уточнюючи забезпечення водою, газом, теплом,
електроенергією, водовідведенням та ін.
В.Бутиріна досліджує житлово–комунальне господарство з точки
зору соціальної спрямованості галузі та вважає, що воно «є
невідємною частиною системи соціального захисту і підтримки
населення. З таким визначенням також можна не погодитись, тому що
кожне підприємство житлово-комунального господарства повинно
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отримувати прибуток,а соціальна підтримка незахищених верств
населення є прерогативою держави через надання субсидій.
С.Юр‘єва розглядає житлово–комунальне господарство в розрізі
поділу на сфери діяльності – матеріального виробництва і
невиробничої сфери. До сфери матеріального виробництва «варто
включати галузі комунального господарства, в яких праця є
продуктивною незалежно від форми її втілення (у матеріальній
продукції або послугах) і результатом якої є заново створена вартість
(водо-, електро-, тепло забезпечення, розсадники зеленого
господарства та ін.)». До невиробничої сфери включаються галузі
комунального господарства котрі надають послуги населенню, які
споживаються ним же в момент їх надання.
А.Скорик висвітлює житлово-комунальне господарство як галузь
економіки, яка визначає задоволення потреб життєдіяльності людини в
комфортності житла, його інженерному впорядкуванні, якості й
надійності послуг транспорту, зв‘язку, побутових та інших послуг, від
яких залежить стан здоров‘я, якість життя і соціальний клімат в
населених пунктах.
Бачення С. Юр‘євої та А. Скорик, на наш погляд, несе більш
глибокий
зміст
щодо
визначення
житлово–комунального
господарства. Вони включають галузі які надають послуги населенню
для забезпечення його життєдіяльності. Між тим С. Юр‘єва не
акцептує увагу на соціальній значимості, тоді як А.Скорик висвітлює
узагальнене надання послуг.
Т.Качала звужує поняття житлово–комунального господарства
до життєзабезпечення, а саме визначає «житлово–комунальне
господарство як сферу економіки, що забезпечує утримання в
належному стані житлового фонду та елементів комунального
господарства,
які
безпосередньо
працюють
на
його
життєзабезпечення.
У роботі Т.Барабаш житлово–комунальне господарство
визначається як галузь народного господарства, що має
життєзабезпечувальний характер як для населення, так і для
підприємств і організацій, які знаходяться на певній адміністративній
територіальній одиниці, має важливу соціальну значимість, а також
впливає на функціонування народногосподарського комплексу в
цілому. Точка зору на житлово–комунальне господарство Т.Барабаш
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хоч і не містить недоліків характерних для попередніх вчених, проте,
на наш погляд, є все ж недосконалою.
Аналіз літературних джерел дає підстави зробити висновок, що
науковці та практики по різному визначають складові характеристики
поняття « житлово–комунальне господарство».
Отже,на мою думку дане трактування охоплює значну кількість
структурних частин, які безпосередньо взаємодіють між собою,
утворюючи складне системне явище. Тому можна сказати, що
житлово–комунальне господарство є сукупністю видів діяльності, яка
має системний характер і спрямована на задоволення суспільних
потреб, функціонування господарського комплексу, задоволення
комунально – побутових потреб споживачів відповідно до нормативів
і національних стандартів, підтримання у належному стані житлових
будинків і нежитлових приміщень, що задовольняють потреби цих
споживачів.
На сучасному етапі для успішного проведення реформи з метою
економічного зростання регіонів країни і забезпечення стабільного й
ефективного функціонування житлово-комунального господарства,
питання впровадження нових моделей тарифної політики як частини
вдосконаленого механізму управління комунальною інфраструктурою
на мезорівні має принципове і першочергове значення.
Отже, процес надання послуг, виконання робіт та здійснення
інших видів госпрозрахункової діяльності повинен чітко фіксуватися,
щоб забезпечити одержання інформації про фактичну собівартість.
Стратегічним завданням кожного підрозділу, що виходить на
ринок послуг повинно бути розуміння того, що технологія повинна
відповідати найкращим світовим зразкам. Послуги, що пропонуються,
повинні задовольняти найрізноманітніші вимоги населення та
комерційних структур. Активна цінова політика має бути направлена
на те, щоб послуги були доступними для різних категорій споживачів.
Подолання проблем низької ефективності діяльності житлово –
комунального господарства, дефіциту бюджетних коштів на його
розвиток, повільного узгодження нормативно – законодавчих актів,
демонополізації та створення конкурентного середовища на ринку
житлово-комунальних
послуг,
зацікавлення
держави
в
енергозберігаючих технологіях, підтримка центральних і місцевих
органів влади та органів місцевого самоврядування організаційних
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форм та систем регіонального управління розвитком житловокомунального господарства вимагає значного посилення державного
впливу на розвиток житлово-комунального господарства за
допомогою регулювання.
Більше 20 років тому житлово-комунальне господарство
існувало як єдина система, управління якою здійснювалось із одного
центру. Перехід до ринкових відносин відбувався досить тривало і
болюче для всього господарства. Розглядаючи функціонування
житлово-комунального господарства в наш час, значна увага
приділяється його сучасному стану та діяльності, незважаючи навіть
на той спадок який дістався нашій державі у цьому господарстві. Все
це означає, що та увага, яка надана житлово-комунальному
господарстві в умовах радикального реформування економіки не є
зайвою, а навпаки підвищує його економічне і соціальне значення.
Житлово-комунальне господарство є складною системою видів
діяльності, що тісно пов‘язані між собою, мають свої цілі і завдання, а
разом з тим соціальні та господарські проблеми. Якісними
показниками розвитку житлово-комунального господарства є кількість
населених пунктів, підприємств і організацій, що мають комунальне
обслуговування з приростом потужностей комунальних підприємств,
наростаючим
обсягом
послуг,
які
надаються
населенню,
підприємствам і організаціям та підвищенням рівня споживання цих
послуг. Ці показники характеризують розвиток самого житловокомунального господарства та пропорційність його розвитку в
територіальному та галузевому розрізах.
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THE ROLE OF INFORMATION AND ANALYTICAL TOOLS TO
ASSESS THE EFFECTIVENESS OF THE STATE DEVELOPMENT
PROGRAM OF THE AGRIFOOD SYSTEM
The article discusses the program and target planning as the instrument of the
effective development of the agrofood system for the whole country and the Kemerovo
region. The author has proposed the necessary justification to an assessment of the
government programs implementation which are based on the principles of
"competitiveness" in the assessment of indicators of the territorial development that will
allow to increase of management of the budgetary resources.
Keywords: government program, assessment of the effectiveness and efficiency of the
program, targets.
У статті розглядається програмно-цільове планування як інструмент
ефективного розвитку агропродовольчої системи в цілому країни і Кемеровський
області. Запропоновано необхідні обґрунтування до оцінки результативності
реалізації державних програм, засновані на принципах «конкурентоспроможності» в
оцінці показників розвитку території, що дозволить підвищити якість управління
бюджетними ресурсами.
Ключові слова: державна програма, оцінка результативності та
ефективності програми, індикатори програми.
В статье рассматривается программно-целевое планирование как
инструмент эффективного развития агропродовольственной системы в целом
страны и Кемеровский области. Предложены необходимые обоснования к оценке
результативности реализации государственных программ, основанные на принципах
«конкурентоспособности» в оценке показателей развития территории, что
позволит повысить качество управления бюджетными ресурсами.
Ключевые слова: государственная программа, оценка результативности и
эффективности программы, индикаторы программы.

Now Russia's state policy in the agricultural field should be socially
oriented, to ensure the food security of the state, to provide a consumer
demand and at the same time be included in the international division of
labor, to attract the necessary foreign currency funds and capitals for further
growth of production capacity. The most important element of the state
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policy contributing to ensure the food security is the regulation of the food
markets by means of purchases of products and the food interventions
carried out by a specialized federal agency.
The food security of the country can only be achieved by the
consistent implementation of a complex of interrelated and coordinated
organizational and economic, legislative, administrative and social
measures at the federal and regional levels by means of the system of a
combination of the state measures to use of the internal reserves directly
within sectors, businesses and farms of the agricultural complex [3].
The urgent development of programs and the relevant system of
measures for its maintenance which are included a component of the
program of construction of Russia's food safety systems are needed in order
to maintain the food safety at a sufficient level in the regions.
The main state program "Development of agriculture and regulation
of the markets of agricultural production, raw materials and food for 2013 2020" is realized as a result of ensuring the food independence of Russia in
the parameters defined the Doctrine of the Russian Federation food security
approved by the Presidential Decree of January 30, 2010 № 120 "On
approval of the Doctrine of the Russian Federation food security" [4].
This program aimed at the accelerate import substitution in respect of
meat (pork, poultry, beef), milk, open and closed ground vegetables, seed
potato and fruit production; improving the competitiveness of Russian
agricultural products in domestic and foreign markets in the framework of
Russia's accession to the World Trade Organization; increasing the financial
sustainability of the agricultural enterprises; ensuring epizootic welfare of
the Russian Federation; the sustainable development of the rural areas;
reproduction and more efficient use of agricultural land and the other
resources, as well as the greening of production; sales promotion of
agricultural products, enhancing its marketability through the creation
conditions for its a seasonal storage and part-time work. This program
implements the 15 sub-programs aimed at the development of the various
sub-sectors, rural areas, technical and technological modernization,
innovative development and many other things.
The state program is being implemented in the majority of subjects of
the Russian Federation but the funding is distributed according to branch
feature of the regions. So the Kemerovo region was included into the
process of implementation of the program during which the certain results
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for the region have to be achieved.
The regional target program "State support of agro-industrial
complex and sustainable development of the rural territories in the
Kemerovo Region" for 2014 – 2016 is implemented along with realization
the state program in the Kemerovo region.
This program is designed to ensure the stabilization and increase in
volumes of agricultural production, preservation and restoration of the soil
fertility of agricultural land, the sustainable development of the social and
engineering infrastructure of the Kemerovo region.
The role and place the agricultural sector in the economy of the
Kemerovo region should be assessed adequately the aims and objectives
established it by the national policy. The agricultural complex combines the
functions of a system with the right to be recognized as a priority sector of
the economy. This approach includes providing the sustainable
development of the material production sphere which is the first vital
necessity for everyone in the society regardless of the material and social
status.
The program envisages a system of measures which are a complex of
the interconnected special organizational and technological, industrial and
economic activities with appropriate financial support, aimed at ensuring
the food security.
The assessment of the effectiveness the implementation of the state
program is a mechanism for monitoring the realization of the government
programs depending on the degree of achievement of the tasks defined by
the government program for the purpose of the optimal concentration of
funds to carry out the assigned tasks.
The targets (indicators) of the state programs are used to assess the
effectiveness of the realization of the state program.
The methodology assessing the effectiveness of the government
program takes into account the need for assessments on the following
criteria:
a) the utilization efficiency of the regional budget funds aimed at the
implementation of the state program;
b) the dynamics of achieving the targets (indicators) [6].
Assessment of the effectiveness is made annually for the accounting
year on the basis of the annual information submitted by the state program
performers.
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At an assessment of the main program indicators it can be seen that
the main focus is on the effective functioning of sub-sectors - crop,
livestock, support for the small farms and the sustainable development of
the rural areas.
A lot of things are already made for these years. So the new livestock
complexes are being built or upgraded operating all over the country, many
regions have begun construction of the vegetable and potato storage with
the refrigeration and the other production equipment, the granaries and
other the infrastructure facilities for quality grain storage, flour. The other
innovative projects on technical and technological support of agribusiness
are also implemented. At the same time it should be noted that all scheduled
will have a logical destine only after 5-10 years. The contracts for lending
to the Russian banks and subsidizing of the interest rates on the commercial
loans for the agricultural producers from the federal and rational budgets of
subjects of the Russian Federation are signed for these terms [2].
The program-target complexes on the state and non-state basis are
developed and realized at the present time. The state targeted programs are
initiated by the public authorities, financed from the state budget,
implemented on the basis of the state orders and contracts by the
organizations of the different forms of ownership. The regional and
municipal programs are designed and implemented a similar manner [5].
The work of introduction of an assessment procedure of the
regulating influence is conducted in the Kemerovo region in order to
implement the Order of Ministry of economic development and trade of the
Russian Federation of March 26, 2014 № 159 ―On Approval of the
Methodical recommendations about the organization and carrying out an
assessment procedure of the regulating influence of draft regulations of the
subjects and examination of normative legal acts of the subjects of the
Russian Federation "[6].
At the regional level the procedure of the regulatory impact
assessment is obligatory since January 1, 2014. The introduction of the
institute of the regulatory impact assessment will improve the quality of the
government regulation; will provide an opportunity to consider the views of
the social groups and the establishment of the balance of interests at the
preparative stage of a draft legal act.
The conducting the regulatory impact assessment is aimed at
reducing the cost of stakeholders (business entities), providing budgetary
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cost savings, reduce the risk of corruption and increasing the confidence of
citizens and business to the decisions taken by the state. The final result the
regulatory impact assessment is to improve the efficiency of the state
regulation.
The target indicators defined in each program are used to assess the
effectiveness of the program. The criteria of evaluating the effectiveness of
the program are:
- the extent of achievement of the stated target indicators;
- the absolute and relative deviations of the reached values of the
target indicators from planned values;
- the dynamics of the target program indicators.
The economic efficiency - a result that can be obtained by measuring
the indicators of profitability of the production in relation to total costs and
use of resources. If the first index is higher than the second component it
means that the goal will be achieved all requirements will be satisfied. If the
situation on the contrary it means that the economic effect will not
observed. The essence of the economic efficiency is that the enterprise
could get more production results from the resources available to him, to
recoup the costs for the acquisition of resources [1].
The actual (reached) values of the target indicators are compared
with their planned values with formation of the absolute and relative
deviations to assess the results of the implementation of the program. The
planned and actual funding of the regional budget is also compared for each
action of the program linked with the target indicators program, showing
the absolute and relative variances.
Assessment of the target indicator status of the program is based on
the point principle and reflects the extent of achievement of the target
indicator at actually the achieved level of budgetary expenditure in the
reporting year.
The state agro-industrial program aimed at creating the conditions for
its sustainable development, the special attention is given not only the
accelerated economic growth of the agro-industrial complex in the
Kemerovo region but also to improve the social conditions of the rural
population and the provision of the affordable housing to the young families
and the young professionals in the rural areas.
The assessment must be carried out annually during the reporting
period based on the data presented by the program performers. This
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provision is reflected in the methodology for evaluating the effectiveness of
the state program of the Kemerovo region. It is necessary to develop an
effective methodology for evaluation of the state programs in order to
implement the activities reflected in the state program namely the
implementation of tasks. So at an assessment of implementation of the
programs it is necessary to consider execution of the main indicators of
subprogrammes which to allow choosing the correct optimal solution.
In the end one can say that the government programs of the agrosystems should be provided by the necessary resources at the regional and
federal levels and their implementation can guarantee the food security of
both the region and in general all country.
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ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
Методика формирования учетно-аналитического обеспечения управления
денежными потоками предприятий включает в себя выработку учетноаналитического обеспечения стратегического, финансового и управленческого учета
для повышения количества и качества информации и эффективности ее
использования.
Ключевые слова: денежные потоки, управленческий учет, аналитическое
обеспечение.
Methodology of accounting and analytical support cash management businesses
include the production of accounting and analytical support of strategic, financial and
management accounting to improve the quantity and quality of information and the
efficiency of its use.
Keywords: сash flows, management accounting, analytical support.
Методика формування обліково-аналітичного забезпечення управління
грошовими потоками підприємств включає в себе вироблення обліково-аналітичного
забезпечення стратегічного, фінансового і управлінського обліку для підвищення
кількості та якості інформації та ефективності її використання.
Ключові слова: грошові потоки, управлінський облік, аналітичне забезпечення.

Деятельность субъектов хозяйствования направлена на
производство, распределение, обмен и потребление материальных
благ. При этом возникает сложная система взаимодействия людей с
материально-вещественными элементами производства и между
собой. Для управления этой деятельностью целесообразно определять
ее цели и планировать пути их достижения, получать сведения о ходе
и результатах хозяйственной деятельности, принимать рациональные
решения по регулированию выявленных отклонений, контролировать
выполнение решений и планов.
Управление сводится к постановке конкретных задач, принятию
оптимальных решений и организации контроля, оперативного
регулирования и оценки полученных результатов.
Качество управления во многом зависит от совершенства работы
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с информацией и требует четкой организации таких процессов, как ее
сбор, анализ и обработка. Однако чтобы отбирать только
необходимую информацию для управления, организация должна
уметь определять важность или второстепенность обрабатываемой
информации. Ключевыми считаются процессы упорядочения
коммуникаций и обмена информацией в рамках самой организации.
Система информационного обеспечения - это совокупность
реализованных решений по объему, размещению и формам
организации информации. Составной частью информационного
обеспечения выступает, по моему мнению, учетно-аналитическое
обеспечение. Система бухгалтерского учета объединяет учетные и
аналитические операции в один процесс. При этом совершенствуются
как общая методология, так и нормативные положения учета и анализа
для рационального использования в единой учетно-аналитической
системе. Непрерывность этого процесса и использование его
результатов в организации необходимы при принятии управленческих
решений руководством предприятия.
По моему мнению, под учетно-аналитической системой
управления нужно понимать систему, включающую учетную,
аналитическую и контрольные подсистемы, базирующуюся на
учетной и внеучетной информации, позволяющую обеспечить
необходимой информацией не только текущее, оперативное, но и
стратегическое управление коммерческой организацией. Базовой
основой, несомненно, является учетная подсистема, так как именно в
ней формируется и обрабатывается информация, используемая для
анализа и контроля. Аналитическая и контрольная подсистемы учетноаналитической системы выполняют особую роль при обработке
учетной информации с целью оценки ее полноты, достоверности,
своевременности, в целях последующего анализа для выявления узких
мест, а также скрытых резервов. Органическое единство и взаимосвязь
всех составляющих подсистем учетно-аналитической системы
предприятия позволяют, с одной стороны, принимать необходимые
тактические решения в оперативном режиме, а с другой разрабатывать и корректировать стратегии развития организации на
долгосрочную перспективу.
Концептуальная модель учетно-аналитического обеспечения
денежных потоков представляет собой модель, состоящую из
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взаимосвязанных учетно-аналитических процедур, используемых для
обеспечения аппарата управления предприятия необходимой
информацией.
Данная модель призвана структурировать учетно-аналитическую
систему денежных потоков организации для достижения основных
целей и задач учетно-аналитического обеспечения, в соответствии с
установленными принципами.
Это последовательность алгоритмов комплексного сбора и
анализа информации о денежных потоках в организациях,
характеризующих деятельность организации по всем направлениям, а
также алгоритм определения денежных потоков на основе их
оптимизации.
Методика формирования учетно-аналитического обеспечения
управления денежными потоками предполагает формирование учетноаналитического обеспечения стратегического, финансового и
управленческого учета для повышения количества и качества
информации и эффективности ее использования [5, с. 99].
Учетно-аналитическая система управления денежными потоками
организации необходима для обеспечения аппарата управления
информацией, позволяющей:
Осуществить контроль за денежными потоками предприятия и
эффективностью их использования.
Управлять структурой денежных потоков.
Оценивать изменения в чистых активах предприятия, его
финансовой структуре, включая ликвидность и платежеспособность, а
также его способность воздействовать на величину и сроки потоков
денежных средств с целью адаптации к меняющимся обстоятельствам
и возможностям.
Разрабатывать модели оценки и сравнения приведенной
стоимости денежных потоков различными методами.
Улучшать и облегчать сопоставимость отчетов об
операционных показателях предприятия.
Осуществлять контроль за выполнением тактического и
стратегического
плана
использования
денежных
средств
предприятием, оперативно выявлять причины отклонений и
определять варианты их устранения.
Предотвращать возможные финансовые риски.
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Учетно-аналитическая система управления денежными потоками
выступает поставщиком информации для обеспечения принятия
аппаратом управления обоснованных решений в части эффективного
развития предприятия. Потому, когда мы говорим об учетной системе,
то имеет в виду систему управленческого учета денежных потоков
организации.
Целью учетно-аналитического обеспечения денежных потоков
организаций
является
обеспечение
аппарата
управления
своевременной, достоверной, достаточной и точной информацией,
отображающей
величину
совокупного
денежного
потока,
эффективность его использования, возможные варианты оптимизации
денежных потоков и позволяющей обоснованно принимать
управленческие решения.
Постановка цели позволила определить основные задачи учетноаналитического обеспечения денежных потоков:
1. Формирование
информационной
базы,
всесторонне
характеризующей составные компоненты денежных потоков и
факторов, на них влияющих [6, с. 73].
2. Обобщение и систематизация информации о денежных
потоках организации и определение основных пользователей и
источников информации о денежных потоках [4, с. 142].
3. Выделение основных аналитических показателей денежных
потоков организаций и объединение их в систему [2, с. 58].
4. Применение рассмотренных показателей при проведении
анализа денежных поток организации.
5. Планирование денежных потоков предприятий и состава
прогнозного отчета о денежных потоках в организациях.
Прогнозирование и составление прогнозного отчета о денежных
потоках позволяет:
Получить представление о совокупной потребности в
денежных средствах.
Принимать решения о рациональном использовании ресурсов.
Анализировать значительные отклонения по статьям бюджета
и анализировать их влияние на финансовые показатели организации.
Определять потребность в объемах и сроках привлечения
заемных средств.
Наблюдать за изменением величины денежного потока,
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который должен находиться на уровне, достаточном для погашения
обязательств по мере необходимости.
6.Оценка эффективности деятельности организации на основе
прогнозного анализа денежных потоков [3, с. 61].
Для надлежащего решения задач информация, формируемая в
учетно-аналитической системе денежных потоков организации,
должна
отвечать
требованиям
полноты,
целесообразности,
рентабельности, объективности, адресности, краткости, точности,
оперативности, сопоставимости, своевременности, достоверности [1,
с. 107].
На основе исследования концептуальных подходов к
определению сущности, содержания и классификации денежных
потоков, мною разработана концептуальная модель учетноаналитического обеспечения денежных потоков, состоящая из
взаимосвязанных блоков. Модель применима для многих организаций
Республики Беларусь.
Выработка концептуальной модели учетно-аналитического
обеспечения денежных потоков организаций:
1.Формирование информационной базы о потоках денежных
средств в организациях (сбор информации, регистрация фактов,
обобщение результатов).
2.Построение системы аналитических показателей.
3.Выработка экономических методик анализа денежных потоков.
4.Оперативный анализ денежных потоков организации (состав,
структура, динамика, равномерность денежных потоков).
5.Составление прогнозного отчета о денежных потоках
организации.
6.Стратегический прогнозный анализ денежных потоков
организации (анализ финансовых рисков).
Перечисленные пути развития методологии экономического
анализа денежных потоков в организациях с целью оценки
эффективности деятельности далеко не исчерпывают все аспекты ее
эволюции в соответствии с потребностями становления эффективной
рыночной экономики нашей страны. Поэтому и задачи анализа
постоянно должны обновляться, обеспечивая ее прогрессивное
развитие и переход на новый качественный уровень. При этом
очевидность междисциплинарных интегрированных подходов к
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решению целого ряда аналитических задач не может рассматриваться
как аргумент в пользу отрицания экономического анализа денежных
потоков как важнейшего научного направления.
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ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
У статті розглянуто дискусійні питання розвитку людського капіталу,
аналізується поняття інвестування в людський капітал.
Ключові слова: інвестиції, людський капітал, освіта, здоров’я, знання.
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В статье рассмотрены дискуссионные вопросы развития человеческого
капитала, анализируется понятие инвестирования в человеческий капитал.
Ключевые слова: инвестиции, человеческий капитал, образование, здоровье,
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The article examines the controversial issue of human capital, analyzes the concept
of investing in human capital.
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У сучасних умовах ринкової економіки все більша увага
приділяється людському капіталу. Він є необхідно базою для
підприємств та надає конкурентні переваги у вигляді ноу-хау,
інновацій, специфічних знань та компетенцій при відносно рівних
обсягах засобів праці. А одним з основних факторів підвищення
продуктивності, конкурентоспроможності та сталого ринку є рівень
освіти та професійної підготовки людського капіталу.
Інвестиції в людський капітал є своєрідними та мають ряд
особливостей, що відрізняють їх від інших видів інвестицій. По перше
– це те, що віддача від інвестицій в людський капітал безпосередньо
залежить від терміну життя його носія. Чим раніше робляться
вкладення в людину, тим швидше вони починають давати віддачу. По
друге – людський капітал не тільки схильний до фізичного і
морального зносу, але і здатний накопичуватися і множитися.
Зародження теорії людського капіталу та оцінка ефективності
інвестицій в нього відносять до 60-80-их рр. XX ст. та пов‘язане з
роботами Т. Шульца, Г. Беккера та ін.
Т. Шульц [10] одним з перших ввів поняття людського капіталу
як продуктивного фактора, а також багато зробив для розуміння ролі
людського капіталу як головного двигуна і фундаменту індустріальної,
постіндустріальної економік і інноваційно-інформаційної економіки.
Основними результатами інвестицій в людину Т. Шульц вважав
накопичення здібностей людей до праці, їх ефективну творчу
діяльність в суспільстві, підтримання здоров‘я і т.д. Він довів, що
людський капітал володіє необхідними ознаками продуктивного
характеру, здатний накопичуватися і відтворюватися.
Г. Беккер [9] розглядав людський капітал як запас знань,
навичок і мотивацій, наявний у кожної працездатної людини. При
цьому він зауважував, що інвестиції в людський капітал – це
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цілеспрямоване вкладення коштів в галузі і сфери, що забезпечують
поліпшення якісних параметрів людини, в першу чергу його робочої
сили (рівня освіченості, розвитку інтелекту, творчого потенціалу,
фізичного і психічного здоров'я, системи мотивації, ціннісних
установок і т.д.).
XXI століття – це століття інновацій, яке вимагає від
підприємств принципово нового підходу до здійснення діяльності і
розуміння важливості людини як основного стратегічного ресурсу.
Визначаючи людський капітал, перш за все особливу увагу потрібно
звернути на ті продуктивні здібності, особистісні риси характеру
людини, які були сформовані і розвинуті внаслідок певних інвестицій,
перебувають в особистій власності
кожної людини та
використовуються нею в економічній діяльності, а також мають
здатність впливати на збільшення власних заробітків, доходів фірм і
збільшення національного доходу.
Ми вважаємо, що інвестиції в людський капітал необхідно
розглянути через всі види витрат грошових і матеріальних ресурсів, а
також витрат часу на формування інтелектуального потенціалу в
майбутньому.
Проблема інвестування в людський капітал є актуальною і в ХХІ
столітті та розглядається багатьма вченими, зокрема це: Губенко О. П.,
Колот А. М., Кавецький В. В., Норкіна Т. П., Скарбун З. О., Тарханова
Н. О. та інші. При цьому, серед вчених нема єдиної думки щодо
трактувань даного поняття, адже дослідники по різному розглядають
дефініцію «інвестицій» в людський капітал. Одні вважають, що це
витрати коштів, спрямовані на підвищення його результативності, інші
– будь-які дії або заходи, спрямовані на поліпшення характеристик
людського капіталу.
Губенко О. П. [1] розглядає інвестиції в людський капітал як
цілеспрямоване вкладення засобів у галузі і сфери, що забезпечують
поліпшення якісних параметрів людини, у першу чергу його робочої
сили (рівня освіченості, розвитку інтелекту, творчого потенціалу,
фізичного і психічного здоров‘я, системи мотивації, ціннісних
установок і т.д.).
В свою чергу Колот А. М. [4] розуміє інвестиції в людський
капітал як види вкладень в людину, пов‘язані з істотними витратами та
сприяють зростанню національного доходу або доходу підприємства.
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Кавецький В. В. під цим поняттям визначає всі види вкладень в
людину, пов‘язані з істотними витратами, що сприяють зростанню
національного доходу (або доходу підприємства) [2].
Колосюк А.А. вважає що інвестиції в людський капітал – це
процес створення продуктивних здібностей людини за допомогою
інвестицій в: освіту, спеціальну підготовку і перепідготовку,
підвищення кваліфікації у виробничій діяльності, зміцнення духовного
і фізичного здоров‘я [5].
На наш погляд, інвестиції в людський капітал – це всі ті
вкладення в розвиток трудових ресурсів, які спрямовані на
вдосконалення інтелектуального та професійного росту індивіда та
зростанню доходу. До таких інвестицій можна віднести витрати на
одержання освіти, підвищення кваліфікації, збереження та зміцнення
здоров‘я,
народження
і
виховання
дітей,
вдосконалення
комунікативних здібностей.
Колектив авторів [7] зауважує, що не всі інвестиції в людину
можна вважати інвестиціями в людський капітал. Наприклад, є
витрати, які не є інвестиціями в людський капітал, оскільки суспільно
недоцільні і шкідливі для суспільства (ті, які пов‘язані з кримінальною
діяльністю). Характер і види вкладень в людину обумовлені
історичними, національними, культурними особливостями і
традиціями.
Мельничук Л. С. [6] відзначає, що збільшення інвестицій у
людський капітал і підтримка їх на високому рівні є стратегічно
необхідною умовою входження України в число розвинутих країн.
Витрати на інвестування в людський капітал можна виділити в три
основні групи:
- витрати на освіту;
- витрати на охорону здоров‘я;
- витрати на мобільність.
Безперечно, інвестування в людський капітал передбачає
переслідування для інвестора якихось вигод, як для себе
безпосередньо, так і для третіх осіб. Так, для працівника – це
підвищення рівня доходів, більше задоволення від роботи, підвищення
соціального статусу, покращення умов праці, зростання самоповаги.
Для роботодавця – підвищення продуктивності, скорочення втрат
робочого часу і зростання ефективності праці. Проте, інвестуючи
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кошти у професійний розвиток або соціальне забезпечення
працівників, можна отримати економічний ефект лише за умов, що
працівники будуть усвідомлювати важливість вдосконалення своєї
трудової поведінки та підвищення кількісних і якісних результатів
праці [6].
Можна
відзначити,
що
лише
завдяки
ефективним
інвестиціям формується людський капітал, і цим він схожий
фізичному капіталу. Інвестиції виправдані, якщо вони мають
досить високий рівень окупності і рентабельності, їх основними
видам є спеціальна підготовка, фізичний стан людини,
емоційна поведінка співробітників. У формування людського
капіталу беруть участь різні фактори, які не можна випускати з
уваги при розрахунку норм віддачі від інвестицій.
Погоджуємось з думкою Сардак С. Е. про те, що на сучасному
етапі господарювання велику роль у створенні активів в людський
капітал відводять підприємствам. Найчастіше вони є одними з
найефективніших виробників даного капіталу, оскільки здійснюють
підготовку персоналу відповідно до потреб виробництва, а також
мають повну та достовірну інформацію про напрями капіталовкладень
в навчання та перепідготовку кадрів [8].
Качмар О. В. визначає, що ефективними є підприємства, які
дбають про своє кадрове забезпечення: підвищують рівень
кваліфікації працівників, стимулюють розвиток особистості,
забезпечують належні умови праці та відпочинку, здійснюють заходи
для зміцнення здоров‘я працівників [3].
Однак підприємствам притаманний прагматичний підхід: вони
роблять інвестиції в людський капітал лише доти, доки вони
приносять економічну віддачу. Здебільшого моральні зиски,
інтегрований соціальний ефект від цих інвестицій є в основному
суспільним благом, у розвитку якого зацікавлена держава, а не
конкретне підприємство. Саме тому на сучасному етапі
господарювання держава повинна заохочувати економічними
методами підприємства до інвестування в людський капітал [3].
Здійснюючи інвестування у своїх працівників, підприємства
підвищують продуктивність праці, скорочують витрати робочого часу,
а також зміцнюють свою конкурентоспроможність. Усі види
інвестицій, які спрямовані на підвищення кваліфікації та
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профілактичні заходи для покращення та зміцнення здоров‘я
працівників у цілому забезпечують підвищення якості трудового
життя.
Слушним є зауваження Сардак С.Е. про те, що роботодавці
недооцінюють значення розвитку працівників як складової
забезпечення високого рівня прибутковості та фінансової стійкості
підприємства. Однією з таких причин є відсутність продуманої та
виваженої державної політики стосовно підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації людських ресурсів, що негативно впливає на
сучасний стан цих процесів [8].
Вдосконалення системи інвестицій в людський капітал включає
в себе розробку шляхів підвищення ефективності управління
персоналом, який повинен являти собою систему заходів, що
спрямована для розвитку та збереження людського ресурсу, а також
яка б була спрямована на запобігання його втрати. Дана система
повинна включати у себе юридичні, психологічні, а також фінансові
заходи, до яких можна віднести запрошення на підприємство фахівців
з цінним людським капіталом, психологічний комфорт в колективі,
бачення кожним працівником свого місця та командної роботи
колективу, умови відпочинку та праці, достатнього рівня заробітної
плати.
За результатами дослідження визначено, що у сьогоденні
актуальним
питанням
є
створення
ефективного
ринку
висококваліфікованих спеціалістів. Зокрема, завдяки інвестиціям у
людський капітал забезпечується формування на необхідному рівні
всіх тих якісних рис і людини, і працівника, які необхідні у сучасних
умовах розвитку суспільства.
Велику роль для людського капіталу відіграють інвестиції, адже
вони необхідні для розвитку всіх компонентів людської особистості.
Однак, інвестиції в людину характеризуються рядом специфічних
особливостей, так як мова йде про інвестиції в живу особистість. Ми
можемо також зробити висновок про те, що інвестування є вихідною
стадією, як індивідуального обороту людського капіталу, так і
загального обороту сукупного людського капіталу. Саме тому
інвестиційна діяльність в людський капітал важлива для політики як
підприємства так і держави в цілому.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ
У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ
У статті представлено актуальні питання обліку соціальних витрат, які
висвітлено у дослідженнях вітчизняних вчених.
Ключові слова: соціальні витрати, звітність, інформація, соціальний захист,
облік.
В статье представлены актуальные вопросы учета социальных расходов,
которые отражены в исследованиях отечественных ученых.
Ключевые слова: социальные расходы, отчетность, информация, социальная
защита, учет.
The article presents current issues account social costs that are covered in the
research of local scientists.
Keywords: social spending, reporting, information, social security, accounting.

Питання облікового забезпечення соціальних витрат на сьогодні
є надзвичайно актуальним у процесі формування соціальної політики
підприємства. Відповідно, в полі діяльності підприємств все частіше
постає питання впровадження окремих важливих аспектів соціальної
політики підприємства, в тому числі й питання пов‘язане зі
здійсненням витрат, які виникають у процесі реалізації даної політики.
Проте, як завжди основною перешкодою на шляху реалізації
соціальної політики на вітчизняних підприємствах є недостатність
коштів та економічна нестабільність.
Важливість питань формування соціальних витрат, порядку їх
відображення в обліку та звітності, забезпечення контрольноаналітичного процесу соціальних витрат висвітлено у дослідженнях
Левицької С.О., Пацули П.О., Стрибулевич Т.О., Чебан Ю.Ю.,
Фоменко Г.Г. та ін.
Як зауважує Ровенець Т.О., соціальні витрати підприємства
повинні бути, перш за все, націлені на підвищення мотивації
працівників до належного виконання функціональних обов‘язків
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шляхом збалансування їхніх потреб у соціальному захисті та
стратегічних цілей підприємства. Запорукою прийняття оперативних
та ефективних управлінських рішень щодо здійснення соціальних
витрат є повне та якісне інформаційно-аналітичне забезпечення [4].
Погоджуємося з думкою Фоменко Г.Г. про те, що соціальні
витрати спрямовані на забезпечення законодавчо закріпленого
соціального мінімуму, додаткових соціальних гарантій праці,
соціально-культурного розвитку людини та соціально-економічного
розвитку суспільства. Правильний облік, контроль та управління
такими витратами може суттєво поліпшити діяльність підприємства й
підвищити його репутацію на внутрішньому та зовнішньому ринках
[6].
Лень В.С. та Крот Ю.В. наголошують на тому, що для
належного управління соціальними витратами у документі про
політику бухгалтерського обліку слід виділити окремий розділ –
політика соціальних витрат, у якому навести обов‘язково форми
внутрішньої звітності за такими витратами, терміни їх подання за
призначенням тощо [3].
Розглядати соціальні витрати як об‘єкт підсистем фінансового та
управлінського обліку, з врахуванням потреб даних підсистем і згідно
з вимогами чинного законодавства пропонує Стрибулевич Т.О.
Науковець наголошує, що особливу увагу слід приділяти соціальним
витратам підприємства, які мають добровільний характер, так як вони
є одним з важливих факторів мотивації праці персоналу. Перш ніж
здійснювати добровільні (додаткові) соціальні витрати для своїх
працівників, керівництво підприємства має оцінити економічну
ефективність можливих варіантів, тобто які «затрати-вигоди»
спричиняє забезпечення тих чи інших благ. Лише за таких умов
добровільні соціальні витрати будуть виправданими та економічно
ефективними [5].
З метою отримання майбутніх економічних вигод, Крот Ю.В.
пропонує поділяти соціальні витрати на продуктивні, непродуктивні,
умовно продуктивні та накопичувати на рахунках бухгалтерського
обліку інформацію за кожним видом таких витрат з метою управління
ними.
Для
віднесення
витрат
корпоративної
соціальної
відповідальності до продуктивних, непродуктивних чи умовно
продуктивних, слід розраховувати очікуваний у довгостроковій
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перспективі та фактичний економічний ефект від їх здійснення. Якщо
економічний ефект очікується, витрати слід вважати продуктивними, а
якщо ні – непродуктивними [1].
Чебан Ю.Ю. вбачає практичну необхідність і доцільність
забезпечення аналітичності обліку соціальних витрат підприємств за
їхніми видами та джерелами їхнього здійснення. Така інформація є
підставою для формування внутрішньої звітності за напрямами
соціальної політики у розрізі видів соціальних витрат, а також у розрізі
напрямів використання доходу і прибутку підприємства. Отже
аналітичність обліку, внутрішня звітність соціальних витрат мають
підвищити ефективність контролю соціальних витрат, який є
необхідним для оцінки виконання та забезпечення насамперед
соціальних гарантій держави, а також дотримання суб‘єктами
господарювання законодавчо встановлених норм соціального
забезпечення [7].
Відкрити накопичувальний рахунок-екран «Соціальні витрати» в
системі бухгалтерського обліку пропонує Л.В. Чижевська. Даний
рахунок акумулює інформацію про соціальні витрати за чинними на
підприємстві положеннями соціального захисту та є небалансовим. У
плані рахунків бухгалтерського обліку України пропонується
застосувати додаткову підсистему рахунків 8 розділу [8].
Вирішення проблеми асиметрії інформації про результати
діяльності у сфері соціальної відповідальності Швець Л. вбачає у двох
основних напрямах:
- формуванні інформації про результати соціальних заходів у
фінансовій звітності;
- окресленні на законодавчому рівні основних питань
соціального змісту, які підприємство зобов‘язане відобразити у
процесі формування додаткових звітних форм.
Зокрема, Швець Л. вважає, що першочергово слід наводити
інформацію про соціальні витрати у фінансовій звітності підприємств.
Відокремлена ідентифікація окремих показників соціального змісту
підвищить ступінь прозорості процесу звітування і дозволить
здійснювати контроль за повнотою і правдивістю наведеної інформації
як у фінансовому звіті, так і у додаткових звітних формах
підприємства. Також, вченим пропонується розширити інформаційну
базу фінансової звітності таким чином, щоб відокремлено відображати
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основні витрати соціального змісту, а також інші показники (дохід,
прибуток), від яких вони залежать. Відповідно, доречно доповнити
перелік
додатково вписуваних звітних статей [9].
Особливостями методики обліку соціальних витрат, на думку
Левицької С.О. є: документування; інвентаризація використання
створеного на підприємстві «Фонду соціальних виплат»; оцінка
потреби в соціальній підтримці; використання синтетичних та
аналітичних рахунків до рахунків соціальних витрат; калькулювання
[2].
За результатами проведеного дослідження актуальних питань
обліку соціальних витрат, які висвітлено вітчизняними вченими
визначено, що з метою забезпечення успішної соціальної політики
підприємства дослідження потребує значення соціальних витрат, як
головного фактора, що сприяє задоволенню потреб персоналу, й
відповідно забезпечує підвищення ефективності роботи підприємства.
Саме в процесі обліку соціальних витрат реалізуються складові
бізнесу, які з часом все більше впливають на прибутковість суб‘єктів
господарювання.
Тобто,
розробка
підприємством
політики
направленої на соціальний захист працівників не тільки забезпечує
соціальні потреби працівників, але й надає додаткові економічні та
соціальні переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Соціальний захист працівників є проявом соціальної відповідальності
бізнесу, а отже дедалі частіше продукуються питання пов‘язані із
відображенням витрат, які виникають у процесі реалізації соціальної
політики підприємства.
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ЗВІТНІ ФОРМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
У статті досліджені основні аспекти класифікації витрат на якість
продукції, проаналізовано груповий підхід до обліку витрат на якість, запропоновано
форму Звіту про витрати на якість сільськогосподарської продукції
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якості.
In the article the basic aspects of the classification of quality costs on products was
researched, the group approach to accounting of quality costs was analyzed, the form of
reports of the quality of agricultural products was proposed. This is forms, which will help
identify which costs you first need to pay attention. The costs of quality must be reduced to a
great extent due to the fact that the specific causes will be identified losses and proposed
program of corrective actions. All the recommendations for improvement should include
information on the cost of the application of the proposed programs.
Keywords: management accounting, financial reporting, performance reporting,
business analysis, costs on product quality.
В статье исследованы основные аспекты классификации расходов на
качество продукции, проанализировано групповой подход к учету расходов на
качество, предложено форму Отчета о расходах на качество сельскохозяйственной
продукции
Ключевые слова: управленческий учет, затраты на качество, отчетность,
система качества.

В умовах сучасної ринкової конкуренції на ринку
сільськогосподарської продукції важливим і невирішеним питанням
залишається облік витрат на аналіз та управління якістю продукції. Як
правило, такі витрати в обліку відносяться до загальних витрат на
виробництво продукції, що в свою чергу призводить до втрати
можливості здійснення управлінським персоналом моніторингу витрат
на якість продукції, в результаті чого втрачається можливість
підведення підсумків роботи по підвищенню якості продукції, її
сертифікації, що в кінці приводить до неправильних управлінських
рішень, які можуть позначитись на результатах діяльності тієї чи іншої
організації
Питанням
управління
якістю
продукції
на
сільськогосподарських підприємствах присвятили свої праці
вітчизняні та зарубіжні вчені: Трещов М.М., Школьний О.О.,
Бугера С.І., Марюха Н.С., Ткаченко Л.А., Харламова Т.Н. і ін.
Авторами надано фундаментальне обґрунтування визначальної ролі
якості сільськогосподарської продукції у забезпеченні продовольчої
безпеки країни, конкурентоспроможності на внутрішньому та
зовнішньому ринках, інтеграції у глобальний економічний простір,
доведено необхідність вдосконалення норм і стандартів якості
сільськогосподарських підприємств до рівня міжнародних стандартів
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якості. Зважаючи на посилення вимог до витрат на якість
сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому
ринках, виникає потреба у розробці управлінських механізмів,
комплексна дія яких забезпечуватиме необхідний рівень її якості.
Цілі статті: аналіз витрат на якість сільськогосподарської
продукції та порядок їх відображення в документах.
Головним об`єктом аналізу в процесі управління є витрати. Тому
класифікація витрат дуже важлива для розуміння того, як ними
управляти.
Однією
з
важливих
умов
збільшення
посівів
сільськогосподарських культур є підвищення їх якості, що призводить
до витрат різного роду – матеріальних, трудових та ін. Згідно із
стандартом ІSО 9004:2000, витрати, пов‘язані з якістю продукції, – це
витрати, які виникають у зв‘язку з вимогами забезпечення управління
якістю на підприємстві [2]. Існує декілька класифікацій витрат на
якість. Найбільш поширеним є підхід Джурана-Фейгенбаума [1], у
відповідності до якого витрати поділяються на чотири категорії:
1) на проведення попередніх заходів: планування якості
(організаційне забезпечення якості, дослідження в області надійності
тощо); контроль технологічного процесу (вивчення та аналіз
технологічних процесів, контроль за процесом виробництва і т. ін.);
перевірка техніки (передвиробнича оцінка продукції); розробка
системи управління (розробка і управління комплексними системами
якості, їх вдосконалення);
2) на оцінку якості: проведення досліджень та попередній
контроль матеріалів (оцінка якості насіння та посадкового матеріалу,
засобів захисту рослин тощо); технічний контроль (оцінка якості
продукції працівниками служби технічного контролю); дослідження
продукції (оцінка експлуатаційних характеристик продукції);
самоконтроль (перевірка якості продукції працівниками); атестація
якості продукції сторонніми організаціями; технічна перевірка
продукції та дозвіл реалізації (аналіз даних, отриманих в результаті
проведених досліджень і технічного контролю, видача дозволу на
реалізацію продукції);
3) зумовлені внутрішніми причинами: побічна продукція
виробництва (втрати, понесені в процесі досягнення потрібного рівня
якості); наступний посів культур (додаткові витрати для досягнення
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потрібного рівня якості); витрати на матеріально-технічне
забезпечення;
4) зумовлені зовнішніми причинами: технічне обслуговування
(виправлення недоліків техніки); юридична відповідальність
(фінансові втрати, викликані виробництвом неякісної продукції);
повернення продукції.
Сума всіх витрат становить загальні витрати на якість. Слід
відмітити, що загальноприйнята класифікація витрат на якість
відсутня, тому в розрізі міжнародних стандартів ІSО 9004 види витрат
на якість представлені двома групами: загальновиробничі та не
загальновиробничі витрати на якість з акцентом на те, що саме таке
групування витрат носить загальний характер. Зміни групування
витрат на якість продукції пов‘язані з необхідністю отримувати
оперативну економічну інформацію для прийняття управлінських
рішень, оскільки саме економічні причини є основою всіх нововведень
та змін, що виникають на аграрних підприємствах. Дані про частку
витрат на якість в загальній структурі витрат підприємств повинні
свідчити про те, що економія ресурсів виникає за рахунок якості
продукції. Однак, найбільшим аргументом оцінки витрат на якість
продукції є те, що вона забезпечує необхідний зв'язок між
стратегічними цілями підприємства та його зусиллями, направленими
на поліпшення якості [3].
В обліку витрачання коштів, що пов‘язані з гарантією якості
витрати поділяються на такі види: транспорту (зовнішнє та внутрішнє
перевезення насіння та посадкового матеріалу, добрив та ін.);
постачання (закупівля запланованого по видах, якості та кількості
насіння та посадкового матеріалу і т. ін.); контроль виробництва
продукції в центрах відповідальності, від діяльності яких залежить
якість продукції, а саме плановий відділ (своєчасне складання планів),
фінансовий відділ (своєчасне виділення необхідної кількості коштів),
бухгалтерія (виписка рахунків) і т.д.
Тому з'являється необхідність здійснення заходів по
вдосконаленню системи управлінської обліку, як інформаційної
частини діяльності підприємства [4, с. 257]. Для поліпшення даної
системи доцільно адаптувати систему фінансового обліку по збору,
реєстрації
і
узагальнення
інформації про
витрати.
Що
стосується групування, то створення системи аналітичних рахунків
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для ефективного обліку витрат на якість повинне спиратись на
визначення принципів такого групування. В основу організації обліку
витрат на якість з метою калькулювання доцільно покласти їх цільове
призначення, тобто всі витрати розділити на дві групи: витрати
забезпечення якості (основні) і витрати підтвердження і покращення
якості (додаткові).
Витрати першої групи безпосередньо пов‘язані з процесом
створення продукції і впливають на її собівартість. Вони загалом
відносяться до поточних витрат – це витрати на уникнення браку;
витрати на контроль і витрати на усунення браку.
Витрати другої групи – це витрати по сертифікації, по оплаті
розробки і оцінки систем менеджменту якості, організацію системи
моніторингу витрат на якість, витрати на аудит якості, на надання
впевненості
споживачу
про
відповідності
продукції
встановленим вимогам тощо. Як правило, ці витрати здійснюються
паралельно і в один і той самий проміжок часу і при калькулюванні
вартості якості їх необхідно включати не в повній сумі, а частинами.
Запропонований груповий підхід до обліку витрат на
якість створює основу для побудови системи обліку, що зв'язує
витрати з господарською активністю та її результатами. Впровадження
таких заходів забезпечить отримання розгорнутої інформації про
витрати на управління якістю продукції не тільки загалом, а і по
окремим виробничим підрозділам, що дозволить формувати висновки
про їх діяльність та ефективність; отримується можливість прийняття
раціональних рішень з питань політики якості підприємства,
доцільності того чи іншого її напряму, необхідності впровадження
інновацій чи відмови від обраної політики.
Основою
системи
управління
якістю
продукції
сільськогосподарської продукції є управлінський облік. Формування
ефективної системи управлінського обліку на підприємстві
відбувається поетапно. Облікова інформація на кожному з цих етапів
повинна бути відповідним чином згрупована і інтерпретована, щоб
підсумкові форми внутрішньої звітності забезпечували різні рівні
управління даними, необхідними для ухвалення управлінських рішень
на різних рівнях структури управління. Це стосується і процесу обліку
витрат на якість продукції, оскільки саме цей вид діяльності стає
ключовим для підприємств, орієнтованих на ринок.
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Важливим є те, що при створенні механізму обліку витрат на
якість продукції на підприємствах виникають певні труднощі. Відомо,
що виокремлення витрат на якість обліковою документацією, що існує
в Україні, не передбачено. Витрати на якість не включаються окремо
від інших витрат до собівартості. Їх динаміку та обсяги неможливо
виявити ні у витратах на розробку, ні на управління, ні на збут.
Витрати на якість виявляються при використанні окремих способів
реєстрації та групування інформації про такі витрати.
Для організації управлінського обліку витрат на якість продукції
необхідна інформація:
- про витрати на виконання окремих заходів щодо забезпечення і
поліпшення якості продукції (попереджувальні, контрольні і т.д.) для
аналізу і оцінки ефективності всього комплексу даних витрат;
- про склад даних витрат в розрізі окремих дій для цілей
контролю і пошуку резервів можливого зниження витрат, що не
впливають на якість продукції;
- про розмір і структуру витрат, пов'язаних з якістю, на окремі
види продукції;
- про витрати на якість у розрізі окремих стадій виробництва.
Тому для цілей організації управлінського обліку витрат на
якість продукції необхідно розробити:
1.Єдиний реєстр видів витрат, пов'язаних з якістю продукції;
2.Форми первинних облікових документів, які застосовуються
для оформлення фактів господарської діяльності, пов'язаних із
здійсненням витрат на якість продукції;
3.Робочий план рахунків управлінського обліку, що містить
синтетичні і аналітичні рахунки, необхідні для побудови системи
управлінського обліку витрат на якість;
4.Правила документообігу і технологія обробки облікової
інформації;
5.Форми документів для внутрішньої управлінської звітності,
сформовані на основі регістрів рахунків управлінського обліку (з
урахуванням запитів користувачів цієї звітності на різних рівнях
управління).
Для впорядковування інформації і подальшого складання
звітності по витратах на якість продукції слід розробити додаткову
аналітику даних про витрати на управління якістю, яке потім
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дозволить деталізувати план рахунків управлінського обліку.
Наступне завдання – складання звіту в тому вигляді, який зміг
би надати допомогу керівникам різних рівнів, представивши їм
об'єктивну картину щодо якості. Представлений у фінансових
термінах і складений простою мовою звіт по витратах на якість має
значні переваги перед іншими видами звітів менеджменту. Аналіз
цього документа надає негайний вплив і дає сильний поштовх
кожному, хто його отримує.
Читач звіту повинен отримати інформацію, яка дозволить:
Порівняти поточний рівень досягнень з рівнем минулого
періоду, тобто виявити тенденції.
Порівняти поточний рівень з поставленими цілями.
Виявити найбільш значні області витрат.
Вибрати області для поліпшення.
Оцінити ефективність програм щодо поліпшення.
На нашу думку, звіт про витрати на якість сільськогосподарської
продукції повинен мати такий вигляд (табл. 1). Дані для формування
звіту – внутрішня інформація 10 сільськогосподарських підприємств
Київської області.
Така форма Звіту про витрати на якість дасть змогу виявити, на
які витрати в першу чергу необхідно звернути увагу. Витрати на якість
повинні бути знижені в значній мірі за рахунок того, що будуть
виявлені специфічні причини втрат і запропоновані програми
коригувальних впливів. Всі рекомендації по поліпшенню повинні
містити дані про вартість застосування запропонованих програм.
Коригуючі дії повинні переслідувати наступну мету: з найменшими
витратами отримати найкращі результати.
Однією з умов ефективності функціонування системи
управління якістю продукції й інформаційної взаємодії учасників
підтримки життєвого циклу продукції є наявність інтегрованої
інформаційної системи збору й аналізу інформації про якість
продукції на всіх етапах її життєвого циклу.
Основна ідея інтегрованої інформаційної системи полягає у
можливості використання всіма учасниками життєвого циклу єдиної
інформаційної моделі, при цьому вони працюють із однаковою
інформацією, і всі використовувані системи автоматизації розуміють
цю інформацію однаково. Це дозволяє накопичувати інформацію з
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усіх джерел і на її основі здійснювати управління якістю
сільськогосподарської
продукції.
Несуперечність
інформації
досягається шляхом використання "правильної" моделі даних, що не
допускає використання некоректних даних, за якої виключається
ймовірність повторення однакових даних та появи сторонніх
(незрозумілих їй).
Таблиця 1
Звіт про витрати на якість сільськогосподарської продукції
Склад витрат
Внутрішні витрати на
продукцію з виявлення
невідповідностей
Зовнішні витрати на
продукцію з виявлення
невідповідностей
Витрати на контроль
Витрати на запобігання
невідповідностей
Разом

Постачання
тис.
%
грн.

2015
Виробництво
тис.
%
грн.

Збут
тис.
%
грн.

80,7

32,0

134,5

31,1

53,8

31,9

61,25

24,3

96,25

22,2

17,5

10,4

39,37

15,6

60,96

14,1

26,67

15,8

70,5

28,0

141,0

32,6

70,5

41,8

251,82

100

432,71

100

168,47

100

Для інтеграції інформаційних процесів і створення інтегрованої
системи, використовуваних на різних етапах життєвого циклу
продукції, була розроблена CALS-ідеологія, реалізована пізніше у
вигляді CALS-технологій (Contіnuous Acquіsіsіtіon and Lіfe cycle
Support – безперервна інформаційна підтримка життєвого циклу
продукції). У розвинених країнах CALS розглядається як комплексна
системна стратегія підвищення ефективності процесів, пов'язаних з
наукомісткою продукцією, що безпосередньо впливає на її якість і
конкурентоздатність. Дана стратегія може використовуватись для
будь-якого виду продукції, тому що у сучасному виробництві так чи
інакше присутня наукомісткість.
Системи якості є дійсно ефективним елементом управлінської
діяльності підприємства. Із цього погляду, система якості
розглядається як підсистема підприємства, що тісно інтегрована з
інформаційним середовищем, і тому для її проектування, створення,
використання, аналізу та реінжинірингу можуть застосовуватися
CALS-технології.
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Інша складова систем якості – її інформаційна підтримка. Одним
із варіантів інформаційної підтримки може бути використання
інтегрованою системою підприємства. Будь-яка система якості
повинна базуватися на інформаційній системі, що підтримує
автоматизоване
документування
процесів
інформаційного
забезпечення якості на всіх стадіях життєвого циклу продукції й
автоматизоване управління процесами.
Для покращення аналітичного забезпечення управління якістю
продукції сільськогосподарського виробництва необхідно здійснити
ряд заходів, а саме:
1) провести аналіз специфіки діяльності, його структури
управління на предмет виникнення надлишкових витрат на
виробництво, визначення їх причин;
2) звертати увагу на передові моделі управління якістю
продукції, що ґрунтуються на новітніх технологіях;
3) забезпечити
належне
функціонування
системи
управлінського обліку, яка б охоплювала питання якості продукції
окремо від інших процесів;
4) використовувати програмні рішення обліку і аналізу витрат і
доходів та визначення результатів діяльності з метою визначення
ефективності динаміки функціонування політики управління якістю з
метою визначення її впливу на кінцеві результати.
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QUALITY OF AUDITS IN BULGARIA IN LIGHT OF THE NEW
GLOBAL AUDIT INITIATIVES
Independent external audits are at the center of current financial reporting system.
Audit reports prepared by these independent entities, provide stakeholders (shareholders,
investors, government agencies, among others) with unbiased financial information.
Having in mind the great importance of external audit, increasing concern is given
on quality of performed audits, existence of certain standards, and definition of quality of
audits. Initiatives are undertaken for audit quality indicators in various jurisdictions. In
Bulgaria, certified public accountants are the only external auditors, eligible for performing
audits and preparing reports, publically available. In terms of audit quality initiatives,
Bulgaria, as an EU member state is counting on EU initiatives.
Keywords: Audit quality, global initiatives, audit quality indicators.
Незалежні зовнішні перевірки знаходяться в центрі нинішньої системи
фінансової звітності. Аудиторські звіти, підготовлені цими незалежними органами
надаються зацікавленим сторонам (акціонерам, інвесторам, державним установам)
з об'єктивної фінансової інформації.
Беручи до уваги велике значення зовнішнього аудиту, все більше приділяється
часу якості виконуваних перевірок, наявності певних стандартів, а також
визначення якості аудиту. У Болгарії, зовнішні аудитори є дипломованими
бухгалтерами, що мають право на проведення перевірок і підготовку звітів, у
відкритому доступі.
Ключові слова: якість аудиту, глобальні ініціативи, показники якості аудиту.
Независимые внешние
финансовой отчетности.
независимыми
органами
(акционерам, инвесторам,
финансовой информации.

проверки находятся в центре нынешней системы
Аудиторские отчеты, подготовленные этими
предоставляются
заинтересованным
сторонам
государственным учреждениям) с объективной

283

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (10). 2016
Принимая во внимание большое значение внешнего аудита, все больше
уделяется времени качеству выполняемых проверок, наличии определенных
стандартов, а также определения качества аудита. В Болгарии, внешние аудиторы
являются дипломированными бухгалтерами, имеющие право на проведение проверок и
подготовку отчетов, в открытом доступе.
Ключевые слова: качество аудита, глобальные инициативы, показатели
качества аудита.

Globally, stakeholders, agencies, regulators are initiating
discussions on implementation of audit quality indicators. These indicators
are ever more applied by audit committees in the process of external auditor
evaluation. Certain tools are developed.
Audit quality remains hard to define and measure (Bender, 2006),
i.e. an elusive construct. Literature related to accounting differentiate two
major incentives for audit quality – litigation incentive and reputation
incentive. Some researchers accept that audit quality and reputation are
important in an environment where possible litigation against auditor are
not motive for audit quality (Skinner and Srinivasan, 2012) Other
researchers conclude that the importance of auditor reputation as a driver of
audit quality is more or less doubtful (Lennox 1999; Khurana and Raman
2004).
In order certain audit to be qualitative, comprehensive
understanding of the key risks that could impact the financial statements is
required. Having understood the risks corresponds to an effective audit
plan, where identified risks are addressed. Of course, risks are not only
behind the numbers, but involve company`s business risk, industry,
management, IT system. It could be accepted that, audit quality means
―performance of the audit team in planning and executing the audit and the
system of quality control of the audit firm as a whole‖ (Winograd, Gerson
and Berlin, 2000).
Currently, there is no common approach to measure audit quality as
considerable differences exist. The Public Company Accounting Oversight
Board has undertaken a project to develop a set of audit quality indicators
that could be used by various stakeholders to evaluate audit quality. In April
2014, the Center for Audit Quality (CAQ) published its Approach to Audit
Quality Indicators2, in order to strengthen the discussions between audit
2

http://www.thecaq.org/docs/reports-and-publications/caq-approach-to-audit-qualityindicators-april-2014.pdf?sfvrsn=2/caq-approach-to-audit-quality- indicators
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committees and external auditors in audit quality evaluation. On European
level Federation of European Accountants (FEE) contributes in the process
of discussions
The Institute of Certified Public Accountants (ICPA)3 is a single
professional organization for all Certified Public Accountants in Bulgaria.
ICPA is an independent, professional organization, headquartered in Sofia.
Independent Financial Audit Act regulates the activity of the Institute. All
certified public accountants are licensed post exam pass, with register held
in ICPA.
ICPA is a member of International Federation of Accountants
(IFAC) since 1995. Hence, its Code of Ethics is applied, as developed by
The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).
IEASBA4 is an independent standard-setting organization, which develops
high-quality ethical standards for professional accountants worldwide.
In Bulgaria, as long as the author is concerned, there are no
discussions or initiatives related to audit quality indicators. Professional
organizations or other bodies have not developed national initiative.
The quality of audit was put under serious pressure and public
debate after the bank crisis of 2014, when one of the leading Bulgarian
bank, audited by Big four audit company, collapsed. Certain steps are taken
with increased supervision by Commission for Public Oversight of
Statutory Auditors, amendments in Accountancy Law. Still, common
understanding is that audit quality needs improvement, the role of Institute
of Certified Public Accountants is proactive with strong involvement and
commitment for ethical, transparent and high-quality audit. In light of the
new initiatives, the Institute could participate in the discussions on EU
level, develop local initiatives based on world practices.
Conclusion. Currently, there is no common approach to measure
audit quality as considerable differences exist. Literature related to
accounting differentiate two major incentives for audit quality – litigation
incentive and reputation incentive. Global or EU-wide initiative for audit
quality is needed, where Bulgarian professional bodies and authorities
should contribute in order to best fit local realities and be applicable and
beneficial.
3

http://ides.bg/en/Institution/InstitutionItem.aspx?NewsItem=66e02721-e485-4100-bc9e322c296aae0d&pg=1
4
http://www.ethicsboard.org/about-iesba
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УДК 657
JEL M 40
Шелін Станіслава
Горохівський коледж ЛНАУ
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК – ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА
ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
У статті досліджено особливості інформаційно-аналітичного забезпечення
та створення ефективної системи управління. Автор звертає увагу на залежність
результативності управління господарством від рівня організації і якості
інформаційного забезпечення.
Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, якість облікової
інформації, інформаційні системи, інформаційні потоки, комунікаційні технології,
функції управлінського обліку, с система обліку.
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The paper analyses the features of information and analytical support and the
creation of an effective management system. The author draws attention to the dependence
of the efficiency of management from the level of organization and quality of information
provision.
Keywords: information and analytical support, quality of accounting information,
information systems, information flows, communication technologies, functions of
management accounting, accounting system
В статье исследованы особенности информационно-аналитического
обеспечения и создание эффективной системы управления. Автор обращает
внимание на зависимость результативности управления хозяйством от уровня
организации и качества информационного обеспечения.
Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, качество
учетной информации, информационные системы, информационные потоки,
коммуникационные технологии, функции управленческого учета, система учета

У сучасних умовах зростає необхідність у нових підходах до
управління підприємством як складовою системою, що є одним із
напрямків стабілізації вітчизняної економіки. Підприємства, прагнучи
прибутковості своєї діяльності і стійкого функціонування у
довгостроковій перспективі, намагаються використовувати передові
інформаційні технології в управлінні, що дають змогу прийняти
обґрунтовані та узгоджені управлінські рішення, які стосуються всіх
аспектів його господарської діяльності.
Основним
завданням
управлінського
обліку
надання
неупередженої інформації необхідної для планування, контролю і
прийняття управлінських рішень відповідними ланками підприємства.
Дані управлінського обліку використовують на всіх рівнях
управління підприємством, що потребують інформації. Він є
інформаційною основою прийняття управлінських рішень всередині
підприємства на оперативному, поточному і перспективному рівнях
менеджменту. Від своєчасності надання об‘єктивних даних
менеджерам залежить якість управлінського рішення.
За Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» управлінський облік – система обробки та
підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішнього
користування у процесі управління підприємством» [1]
Кінцевою метою управлінського обліку є допомога керівнику у
досягненні стратегічної мети підприємства.
Таким чином, в основу системи управлінського обліку
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покладено інформаційну систему, яка використовує вхідну
інформацію та відповідні процеси з метою одержання результатів, що
відповідають точно визначеним цілям управління. Операційну модель
інформаційної системи управлінського обліку подано на рис. 1.

Вхідна
інформація
Господарські факти,
управлінські дії

Процеси
Збір,
вимірювання,
обробка,
передача,
аналіз,
оцінка

Результат
и
Звіти про
собівартість,
прибуток,
звіти про
виконання
планових завдань

Користувач
Рис.1. Операційна модель інформаційної системи управлінського
обліку
Соціально-економічний розвиток будь-якого підприємства
неможливий без створення ефективної системи управління, що
складається зі збору та обробки інформації, необхідної для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень. Ефективність прийняття
управлінських рішень залежить від якості інформаційного
забезпечення. Для збору такої інформації і призначена система
управлінського обліку, яка є складовою облікової системи кожного
суб‘єкта господарювання [4].
Велике значення для створення повноцінної інформаційної бази
системи управлінського аналізу має визначення ступеня аналітичності
інформації. Під «аналітичністю інформації» розуміється її
адекватність вимогам і задачам управлінського аналізу [2, с.26].
В управлінському процесі використовують різні види
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інформації: наукову, технічну, виробничу, правову, соціальну,
економічну тощо. Однак основним видом інформаційного
забезпечення процесу управління на рівні господарюючих суб‘єктів є
економічна інформація, під якою розуміють таку, яка характеризує
виробничі відносини в суспільстві. Ширше і глибше економічну
інформацію можна охарактеризувати як сукупність відомостей,
пов‘язаних з функціонуванням і управлінням економікою, тобто
плануванням,
обліком,
контролем
тощо.
Інформація,
що
використовується для потреб управління дозволяє реалізувати функції
планування, організації, керівництва, мотивації та контролю.
Сформована інформаційна база знаходить у подальшому своє
використання у прогнозуванні, плануванні, обліку, контролі, аналізі та
регулюванні інформації для управління підприємством. Оскільки
жоден вид інформації окремо від інших не може бути базою для
прийняття ефективних управлінських рішень, то управлінський облік і
є тією системою, яка накопичує інформацію з різних джерел,
«фільтрує» інформаційні потоки та формує інформаційне
забезпечення відповідно до чітко визначених потреб управління
витратами на різних його рівнях. При цьому важливе значення має
розвиток сучасних комунікаційних технологій, які дають можливість
опрацьовувати велику кількість внутрішньої і зовнішньої інформації,
створюючи інформаційну систему підприємства. Модель такої
інформаційної системи залежить від завдань управління, форми
(централізованої чи децентралізованої) та структури організації
підприємства, повноважень і рівня відповідальності керівників різних
підрозділів (секторів, ділянок тощо), від ефективності діяльності
маркетингових та моніторингових структур, зовнішніх чинників, що
впливають на діяльність підприємства, рівня комп‘ютеризації обліку
[3, с. 18-19].
Для ефективного функціонування інформаційної системи
управлінського обліку ставлять такі вимоги [2, с. 99]:
- відповідність інформації потребам управління;
- забезпечення мінімальним, але достатнім обсягом інформації
для прийняття виважених управлінських рішень;
- забезпечення оперативного реагування на відхилення;
- достовірність інформації;
- регулярність інформації для простеження динаміки;
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- багатоваріантність інформації для розгляду альтернативних
рішень;
- результативність інформації;
- комплексність та наочність інформації.
Таким чином, система управлінського обліку розвивається та
модернізується, і відповідно вдосконалюються функції обліку, а також
їхнє застосування в управлінській діяльності. Проте найважливішою
залишається інформаційна функція, яка покликана забезпечувати
керівників усіх рівнів управління інформацією для стратегічного і
поточного управління підприємством. Саме інформація повинна
забезпечувати всі стадії управлінського циклу: аналіз, контроль,
планування та прогнозування діяльності підприємства.
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